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In memoriam Henk Reinders (1956 - 2006)
Henk was lid van
de Historische
Kring sinds hij in
Bunnik woonde.
Vrijwel meteen
werd hij actief in
de Archeologische Werkgroep van de vereniging. Toen hij
in 1987 door zijn
drukke werkzaamheden hiermee moest stoppen, bleef hij
nog jarenlang 'slapend lid' van deze werkgroep.
Zo nu en dan kwam hij 's zaterdags opdraven
(als hij zijn nieuwsgierigheid niet Ianger kon
bedwingen) om bij een onderzoek te komen
helpen . Tussen 1985 en 1995 zat hij in de
redactie van dit tijdschrift. Henk heeft in die
periode maar ook later nog vele artikelen over
zijn geliefde onderwerp - Bunnik- in Tussen
Rijn en Lek I Het Kromme-Rijngebied gepubliceerd. Nadat in 2005 een Monumenten Werkgroep was opgericht, meldde Henk zich
onmiddellijk als lid daarvan aan.
Henk Reinders was van vele markten thuis. Op
Open Monumentendagen kwam je hem altijd
tegen met zijn fototoestel, in zijn functie als
journalist van het Bunniks I Houtens I Wijks
Nieuws , beter bekend als "Het Groentje" . En
als je bij een openingsplechtigheid een beetje
in de buurt van de "hoogwaardigheidsbekleders" stond die de opening verrichtten, dan kon
jeer bijna zeker van zijn dat jij ook op zijn foto
stond. Zoals het een "mr. drs" betaamt, was
Henk vooral een zeer actief pratend lid van
onze club. Hij probeerde in alles een creatieve
inbreng te hebben. Indertijd was hij onze
in gang voor publicaties in "Het Groentje". Hij
zag altijd wel kans om, soms zelfs nog als de
deadline voor het inleveren van kopij eigenlijk
al gepasseerd was, een mededeling of een stukje van onze vereniging over een activiteit of
opgraving in de krant te krijgen. Zelf heeft hij
vele artikelen en boeken over de lokale
geschiedenis geschreven. Hij kon daar ook
uiterst smakelijk en beeldend over vertellen.
Als lid van de Archeologische Werkgroep was
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hij overigens meer een pratend en schrijvend,
dan een gravend, amateurarcheoloog. Al dat in
de grond wroeten kon hem niet echt lang bekoren. Een alert archeologisch onderzoeker is hij
daarom nooit geweest. Tijdens het onderzoek
van de Archeologische Werkgroep naar de
restanten van de ijskelder op Oud-Amelisweerd vond Anton van Schip op een gegeven
moment een fragment-bot dat vanwege de
grove celstructuur wei van een zoogdier moest
zijn maar onmogelijk van een landzoogdier.
Toen hij Henk Reinders het stuk liet zien, zei
deze: "ik heb hier ook al een paar van die stukken opgegraven, maar ik dacht dat het hout
was". (De stukken die hij als "hout" uit de kuil
gegooid had, bleken bij nadere bestudering,
deels bewerkte, botfragmenten van walvissen
te zijn, die waarschijnlijk in de zestiendel
zeventiende eeuw door walvisvaarders als souvenir naar Nederland meegebracht waren).
De gemeente Bunnik telt een kleurrijk figuur
en een interessant mens minder. Zeker is dat
als er een hemel bestaat, Henk daar nu is en
kleur geeft aan het hemelse gebeuren daar. De
Histori sche Kring verliest een gewaardeerd lid.
Hij zal gemist worden.

Hans van Aken en Anton van Schip,
namens de Archeologische Werkgroep , de
Monumenten Werkgroep, de Redactie en het
Bestuur van de Historische Kring
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Wijk bij Duurstede middelpunt van de wereld 11 •
17de-eeuwse Wijkenaren in den vreemde
Casper A. van Burik*
Inleiding
"Wie verre reizen doet, kan veel verhalen".
Zo luidt het gezegde en zonder twijfel is dit
gezegde van toepassing op Johan Bitter, de
hoofdpersoon in Leonard Blusse's boek Bitters
bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de
gouden eeuw. Johan Bitter, geboren in 1638
te Arnhem, volgde zijn rechtenstudie te
Harderwijk en doorliep in Holland een kortstondi ge carriere als zelfstandig gevestigd
advocaat. In de jaren 1674 tot 1688 verbleef
hij in Oost-Indie waarna hij zich in 1692 in
Wijk bij Duurstede vestigde om daar nog ruim
twi ntig jaar van een onbezorgde oudedag te
genieten.
In het begin van zijn boek beschrijft Blusse
hoe Bitter in 1712 als bejaarde burgemeester
van Wijk, zittend in zijn kersentuin aan het
Bemmelsdijkje buiten de Leuterpoort, overmand wordt door herinneringen aan zijn Ieven
in de Oost en aan de jaren aldaar sam en met
zijn vrouw: "Eens had ook hij van het huwelijksgeluk mogen proeven. Later was het hem
niet meer gegund. Had hij het er zelf naar
gemaakt?" ( .. ) Terwijl hij in een rustige tred
terugkeert naar zijn hui s aan de Oeverstraat
mijmert hij verder: "Het had allemaal zoveel
erger kunnen zijn."'
Deze scene uit het Ieven van Johan Bitter mag
dan zijn ontsproten aan de fantasie van de
schrijver, zij geeft ook aardig weer hoe Bitter
de laatste jaren van zijn Ieven als rentenier in
Wijk bij Duurstede doorbracht. De letterlijke
aangehaalde zinnen kunnen met recht Bitters
gedachten zijn geweest nadat zijn huwelijksdrama was afgelopen. Want een drama was het
geweest - de titel van het boek is treffend
gekozen- de bijna twintig jaar durende echtscheiding van Bitter en zijn puissant rijke
vrouw in Indie. In dat steekspel, dat door
Bitter meedogenloos was gespeeld, had hij een
dee! van het vermogen van zijn vrouw weten te
bemachtigen waardoor hij zich in Wijk zijn
onbezorgde leventje kon veroorloven. Ook in
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dat opzicht ko n Bitter dus veel verhalen ...
Johan Bitter komt hierna nog een aantal malen
ter sprake. Zijn Ieven staat dan ook model, zij
het niet met aile extremiteiten, voor de !evensloop van menig l7de-eeuwer die zijn geboortegrond verliet om elders zijn geluk te beproeven. Of zoals men het destijds uitdrukte om
"sijn fortune te soucken ende zijn hantwerck te
exerceren" .2
Ook van Wijkenaren is bekend dat zij in het
verleden huis en haard hebben verlaten en in
het buitenland hun heil hebben gezocht. Met

Het titelblad van Frederick De Wits algemene atlas van
1671 (uit: P. Allen , Atlas der Atlassen. De kaartenmakers
en hun wereldbeeld. Utrecht 1993, 84)
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enig zoekwerk zijn daarvan in de literatuur en
op het Internet de voorbeelden te vinden. Hun
bestemming was niet alleen Oost-Indie, maar
zij gingen ook naar Ianden in Europa en naar de
nieuw ontdekte gebieden in Afrika en Noorden Zuid-Amerika. Waarschijnlijk is er geen
(destijds bekend) continent aan te wijzen, waar
zij niet zijn neergestreken. Zo bezien, was Wijk
bij Duurstede het middelpunt van de wereld,
van waaruit reislustige Wijkenaren in de 17de
eeuw "naar den vreemde" vertrokken.
Dit artikel bestaat voor een groot dee! uit
regesten (samenvattingen) van akten die betrekking hebben op Wijkenaren in den vreemde.
(bijlage 2) Deze akten moeten worden gezien
als een aanvulling op hetgeen reeds bekend is
over 17de-eeuwseWijkenaren in het buitenland.
Om de akten in een breder verband te plaatsen
zijn enkele bijzonderheden over het 17deeeuwe Wijk en zijn toenmalige bewoners toegevoegd. Samen met enkele algemeen-historische
kanttekeningen resulteert dat in vee) redenen en
oorzaken om in de 17de eeuw naar het buitenIand te vertrekken en om daar te verblijven.
Van enkele Wijkenaren zijn zoveel gegevens
bekend dat zij een aparte vermelding verdienen.
Bijna a! deze personen konden bovendien in
een familieverband geplaatst worden. In bijlage
1 behandelen we daarom twee clusters van
Wijkse families die in de 17de eeuw in het bui-

tenland een rol van betekenis hebben gespeeld.
Het artikel is dus vanuit een Wijks perspectief
geschreven. Dat betekent echter niet dat een
lezer elders in de wereld met het artikel niet
zijn voordeel kan doen. Het tegendeel is eerder
het geval. Immers, in de gebieden waar
Wijkenaren zich destijds hebben gevestigd, is
men nu dikwijls op zoek naar zijn oorsprong.
In Angelsaksische Ianden is genealogisch
onderzoek zelfs een van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen. Als dan een 17de-eeuwse
Wijkenaar tot de voorouders blijkt te behoren,
dan ontstaat wellicht bij de onderzoeker een
bijzondere band met de plaats van herkomst.
Of anders gezegd, dan krijgt die onderzoeker
misschien "the feeling of a past continuity with
Wijck bij Duurstede" .3
"Historie"
De 17de-eeuwers die in hun tijd de wereld
introkken, waren niet de eersten die hun
geboortegrond verlieten. Door de eeuwen heen
zijn er vele redenen geweest om de grens over
te trekken . Oorlogvoering was daarvan bepaald
niet de minst belangrijke. Europa was in de
middeleeuwen voortdurend het toneel waarop
machtige en minder machtige heren en soms
dames hun conflicten uitvochten. En de
kruistochten waren oorzaak om de Europese
grenzen te overschrijden.

"Van bynnen geheel verrot"
Een voorbeeld van een Wijkenaar die waarschijnlijk wegens krijgsverrichtingen in het buitenland verkeerde, was Frederick Volckensz. Hij was ruiter in dienst van keizer Maximiliaan en
een telg uit een van de twee geslachten Van Hollandt die reeds in de 16de eeuw in Wijk voorkomen." In 1552lag hij gewond op zijn ziekbed in Mechelen nadat hij eerder te Vilvoorde
door ene Reyner van Valckenborch was verwond. Jan van Mechelen, een Wijks procureur die
gelet op zijn achtemaam mogelijk op familiebezoek was, verklaarde in maart 1552 dat hij
Frederick had bezocht en dat deze toen van zijn ziekbed was "verresen en hem wille coem
geheeten" had. De volgende dag had Frederick met de woorden "Henssken, broeder welt ghij
altans van mijn reijsen ende mijn hier laeten zoo ick hier zell moeten sterven", Van Mechelen
met grote klem verzocht hem mee terug naar Wijk te nemen. Op de vraag hoe het dan wei
met zijn wooden was gesteld had Frederick geantwoord dat "zij van buijten heel" waren maar
dat hij niet wist hoe "sij van bynnen gestelt" waren. Van Mechelen had daarop besloten aan
het verzoek te voldoen en Frederick met de hulp van zes sterke mannen op een wagen getild
en op weg gegaan. Nadat zij in Wijk waren aangekomen was uit de wond "etter en bloet en
meer andere materie wtgelopen" en was Frederick na zes weken overleden. De Wijkse chirurgijn Henrick Aertsz. van Ommeren, die het lijk van Frederick had onderzocht, constateerde
dat de "patient van bynnen gebeel verrot was". 5
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Mede door de vele gewelddadige contlicten
was het Ieven in vroegere tijden broos en vol
onzekerheden. Door gebed, boetedoening en
bedevaarten poogden onze voorouders de gevaren af te wenden. Religieuse motieven waren zo
eeuwenlang de oorzaak dat men de grens over
trok. Zij die Jeruzalem in Palestina - ook wei
het Heilig Land genaamd - als eindbestemming
hadden, met het doe! het Heilig Graf te bezoeken, noemden zich jeruzalemvaarders.
Sommigen ontvingen tijdens hun pelgrimage de
ridderslag en mochten zich nadien ridder van
het Heilig Graf noemen. Na terugkeer verenigden de jeruzalemvaarders zich in aparte genootschappen, de zogenoemde Jeruzalembroederschappen, en genoten als jeruzalembroeder of
"palmiter" de rest van hun Ieven groot aanzien.
Door schilders lieten zij zich vereeuwigen
samen met de door hen verdiende onderscheidingstekens , het jeruzalemkruis en de jeruzalemveren, en tijdens de eredienst vervulden zij
speciale rituelen en taken. 6 In het bijzonder op
palmzondag wanneer in Utrecht door de jeruzalembroeders met vee! ceremonieel een christusbeeld gezeten op een houten, zogenoemde palmezel van de Pieterskerk tot aan het koor van
de Dom werd voortgetrokken, de glorieuse

intocht van Christus in Jeruzalem verbeeldend.
Een bijzonder fenomeen dat zich met name
voordeed bij reizen naar verre oorden, zoals
Jeruzalem en Rome, zijn de zogenoemde koopmanschappen. Wij zouden het nu weddenschappen noemen. De reislustige sloot dan een
contract waarbij hij de wederpartij een bedrag
betaalde. De voorwaarde daarbij was dat een
veelvoud van het bedrag terug betaald moest
worden, zodra de reis met goed gevolg was
afgelegd en daarvan deugdelijke bewijzen
waren getoond. Zo'n overeenkomst had volledige rechtskracht en werd dikwijls door schepenen of door een notaris geregistreerd. En
registratie was bepaald niet overbodig gelet op
de eisen tot nakoming van de overeenkomst die
in de archieven zijn te vinden. "Dwaese coopmanschappen" wilden bovendien nog wei eens
aanleiding zijn voor (echtelijke) onenigheid. 7
Bedevaartstochten werden niet aileen uit eigener beweging gemaakt, maar konden ook als
penitentie (straf) opgelegd worden door zowel
kerkelijke als wereldlijke autoriteiten. Ter
bescherming van elkaar reisde men vaak
samen met als gevolg gedurende vele eeuwen
grote groepen door Europa trekkende mensen.

Twee Wijkse jeruzalemvaarders
Gijsbert Robbertsz. en And1ies van Cleef zijn twee Wijkenaren van wie met zekerheid bekend
is dat zij een reis naar het Heilige Land hebben ondemomen. Gijsbert Robbertsz. is van de
twee veruit de bekendste jeruzalemvaarder. Hij dankt die bekendheid aan het schilderij dat de
vermaarde Utrechtse schilder Jan van Score! in 1541 van hem maakte, samen met vier medebroeders van de Utrechtse Jeruzalems-broederschap, met wie hij waarschijnlijk de reis had
volbracht. Volgens de 17de-eeuwse Utrechtse burgemeester en genealoog dr. Comelis Booth
hing dit schilderij indertijd in de groene kamer van het stadhuis van Utrecht. 8
Ter identificatie plaatste Van Score! bij ieder persoon een onderschrift. Zo kunnen we lezen
dat "Gijsbert Robbertsz van wyck te duerstede I was te ierusalem theilich graf visiteren I vijfthienhondert screef men eenenveertich mede I god wil hem namaels in vreden logeren". 9
Genealogisch onderzoek heeft inmiddels aan het Iicht gebracht dat Gijsbert Robbertsz. tot de
Wijkse familie Van Wolfswinckel behoort en in de jaren dertig en veertig van de 16de eeuw
schepen van Wijk bij Duurstede was. Hij overleed in 1557. 10
De Jeruzalemvaarder Andries van Cleef, telg uit een vooraanstaand Wijks geslacht, leren we
uit de archieven kennen . In 1605 treedt hij naar voren wanneer hij Jan Henricksz. Rog voor
het gerecht van Wijk daagt. In januari van dat jaar hadden ze samen "gecoopmanschapt"
waarbij Andries van Cleef aan Jan Henricksz. Rog zes zeeuwse daalders had betaald met het
beding dat Rog zes maal zes daalders zou terugbetalen zodra Andries zou zijn teruggekeerd
van een reis naar Jeruzalem en van die reis "behoorlijck schijn en bescheijt" zou hebben
getoond. De volgende dag had Rog, of eigenlijk zijn vrouw, zich echter bedacht en had de

Het Kromme-Rijngebied, 41-1 (2007)

4

zes daalders teruggeven onder het voorwendsel dat hij beschonken was geweest. Andties
accepteerde dit niet en eiste voor het gerecht
nakoming van de overeenkomst. 11 De zaak
sleept zich voort en staat gedurende een halfjaar op de rol zonder dater ogenschijnlijk
enige voortgang wordt geboekt. Uiteindelijk
schijnt het vonnis in het voordeel van Van
Cleef te zijn uitgevallen. Exact kunnen we
dat niet meer nagaan omdat de sententies van
het Wijkse gerecht uit die jaren ontbreken. In
het halfjaar dat de zaak op de rol stond is
Andries mogelijk reeds op reis gegaan. In
augustus 1606 is hij in ieder geval weer
terug in het land en woont hij kennelijk in
Tiel waar hij zijn vader machtigt om de penningen van zijn jeruzalemreis in te vorderen. 12 De maanden daarop daagt Andries tenminste vier personen voor het gerecht met
wie hij kennelijk een overeenkomst had
gesloten, waaronder de genoemde Jan
Henricksz. Rog. Steeds eist Andries betaling
wegens zijn terugkomst uit Jeruzalem.
Spoedig daarna wordt hij echter zwaar verwond door Jan Jansz. van Oudeweert en
komt hij in juli 1607 te overlijden. Maar hoe
dat in zijn werk is gegaan, is een ander verhaal ..

namen bedevaartsreizen sterk in aantal af.
Daarvoor in de plaats kwam (tijdelijk) een
ander religieus motief voor een verblijf in het
buitenland: vervolging door de inquisitie. Met
het begin van de 80-jarige oorlog kwam ook
dit motief te vervallen. De Verenigde Provincien veranderden daarna langzaam van een
land waaruit men soms moest vluchten, in een
land waar men zijn toevlucht kon zoeken.

Waarom in de 17de eeuw naar het buitenland?
Speelden economische redenen om het land te
verlaten altijd al een rol, in de 17de eeuw krijgen deze redenen de overhand. Reeds in de
middeleeuwen maakte Nederland deel uit van
een intensief handelsnetwerk van de Ianden
rond de Oostzee. Aan deze Baltische handel
heeft Nederland zelfs een groot deel van zijn
welvaart in de "Gouden Eeuw" te danken.
Het Kromme-Rijngebied, 41-1 (2007)

Een portret van Gijsbert Robbertsz. uit 1541 door Jan
van Score! (of Anton Mor). Detail van vijf !eden van
de Utrechtse Jeruzalems-broederschap (Centraal
Museum, Utrecht)

Technische vernieuwingen-gaven in de tweede
helft van de 16de eeuw al een impuls aan de
koopvaardij en deze tendens zette in de 17de
eeuw sterk door. Wat betreft Wijk bij Duurstede wees Rob Butterman op de economische
neergang die aldaar reeds in het begin van de
17de eeuw voor mobiliteit van de bevolking
zorgde. 13
Ook studie is door de eeuwen heen een reden
geweest om in het buitenland te verblijven.
Zowel voor de elementaire universitaire studie
als de "postdoctorale", ter verdere bekwaming
in het vak bij een met naam en faam bekend
zijnde hoogleraar en eindigend in een promotie. Een voorbeeld van een student die zo'n studie volgde, was mr. Petrus Braam. Hij werd,
afkomstig van Wijk bij Duurstede, in mei 1667
ingeschreven bij de medische afdeling van de
universiteit van Caen (Normandie). 14 Petrus
Braam was een zoon van de gelijknamige
5

Petrus Braam, apothecaris te Wijk, en van
Fran~oise Provost, en kleinzoon van de uit
Normandie afkomstige Pierre Provost die zich
in Wijk had gevestigd. 15 Hiermee is wei verklaard waarom Petrus Braam junior juist in
Caen zijn studie vervolgde.
Niet aileen wegens een studie van enkele jaren,
maar ook tijdens de zogenoemde grande tour
bezocht men, weliswaar voor korte tijd, een
buitenlandse universiteit. De grande tour werd
ondemomen ter afsluiting en completering van
de studie en opvoeding. Een jong-volwassen
man vertrok dan naar het buitenland, meestal
Italie of Frankrijk, om ter plekke de klassieke
kunst te bestuderen en en passant enkele colleges te volgen en een ex amen af te Jeggen aan
een buitenl andse universiteit.
Een niet universitaire opleiding, om zich in een
vak te bekwamen, vaak in de handel , werd in
het buitenland bij een bevriende zakenrelatie
(een meester) gevolgd. Zo ging in 1594 Adolf
van Haeften naar het buitenland, kennelijk naar
Frankrijk "om sijne studie te prosequeren ende
de franchoise tale te leren".16 De zakenrelaties
die men aldus opdeed, kwamen later natuurlijk
van pas wanneer thuis een eigen handel werd
opgezet of het farniliebedrijf werd voortgezet.
In de archieven vinden we vaak voor het vertrek afgegeven attestaties over het (goede)
gedrag van de reislustige. Niet zelden komen
ook de ouders en de grootouders ter spake, die
"uiteraard" van goeden huize zijn en zich altijd
"voorbeeldig" hebben gedragen.
Een verklaring van goed gedrag zal njet snel
zijn afgegeven wanneer de persoon in kwestie
niet wilde deugen. Bekend zijn de verhalen
over het zogenoemde zwarte schaap van de
familie die beneden zijn stand dreigde te trouwen of dat reeds, al dan niet in het geniep, had
gedaan. Of die thuis niets uitvoerde en aileen
het geld van de farnilie er doorheen jaagde en
daarom naar een ver oord werd gestuurd waar
hij de familie minder schade kon berokkenen.
Hij was dan tevens buiten het bereik van eventuele schuldei sers .
De in de inleiding al genoemde Johan Bitter is
in zekere zin ook tot de categorie van de
"zwarte schapen" te rekenen. Althans als we
afgaan op Blusse, zijn biograaf, die oordeelde
dat in Holland Bitters heethoofdig gedrag de
oorzaak was van het mislukken van diens carriHet Kromme-Rijngebied, 41-1 (2007)

ere als zelfstandig advocaat en Bitter mogelijk
uit geldnood besloot, "zoals zoveel aan lager
wal geraakte jongelingen van gegoede huize
v66r en na hem" , naar een ambt bij de VOC te
solliciteren en zijn geluk in de Oost te beproeven.17
Van een voorbeeld van een "extreem zwart
schaap" is sprake wanneer het farnilielid niet
wilde deugen en daarom door de autoriteiten
werd verbannen. Aert van Schuylenburch was
zo'n persoon. Zijn farnilie kwam oorspronkelijk uit Wijk bij Duurstede en in de 17de eeuw
had hij daar ook nog verwanten wonen.
Midden 16de eeuw had Aerts grootvader zijn
geboorteplaats verlaten waarna zijn zoon,
Aerts vader, met een Utrechts meisje Van
Helsdingen was getrouwd. De Van
Helsdingens speelden in de 16de en het begin
van de 17de eeuw een belangrijke rol in de
Utrechtse politiek, waardoor Aert betrokken
raakte bij de opstand die in 161 0 in de stad
Utrecht woedde. Hij sloot zich aan bij de zogenoemde "bandyten van Uytrecht" die tijdelijk
het bestuur van de stad in handen wisten te
krijgen. Nadat de orde was hersteld, werd hij
in 1611 , mede wegens gewelddadig gedrag,
levenslang verbannen uit de Verenigde
Provincien. Volgens getuigenverklaringen was
zijn gedrag vervolgens in Antwerpen zodanig
dat dit zeker geen verklaring van goed gedrag
zal hebben opgeleverd. 18
Tenslotte waren er natuurlijk ook heel persoonJijke redenen om naar het buitenland te vertrekken . Een bijna "klassiek" voorbeeld daarvan vinden we bij ene Peter Claesz. die zijn
geboortegrond vaarwel zei, omdat zijn vrouw
hem had verlaten en nu met een ander in overspelleefde, "waervan sij swangbaer gaende"
was. 19 Een reden die enkele eeuwen later niet
zou hebben rnisstaan om zich aan te melden bij
het vreemdelingenlegioen.

Naar en in Indie in de 17de eeuw
De VOC en de WIC hadden na hun oprichting
de wereld onderling verdeeld en bij Kaap de
Goede Hoop de grens getrokken. Het gebied
ten westen hiervan behoorde aan de WIC en
het gebied ten oosten aan de VOC. Ten einde
aan hun expansiedrift te kunnen voldoen waren
de compagnieen voortdurend op zoek naar personeel, de zogenoemde compagniedienaren.
6

De 'zeevaartkundige les' in de zeemansgids Licht der zeevaert, uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu in 1608.
Gravure naar een tekening van David Vinckboons (uit: M.
Donkersloot-de Yrij , Drie generaties Blaeu . Amsterdamse
carwgrafi.e en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
Zutphen 1992, 35)

Voor Azie is berekend dat in een periode van
twee eeuwen, van 1595 tot 1795, naar schatting 973.000 Europeanen, met name zeelieden
en militairen, zijn gecontracteerd.
Men wist van tevoren dat de reis naar Indie
lang zou duren - het oude gezegde "een
Indische reis maken" herinnert hier nog aanen dat onderweg grate gevaren op de loer
lagen. Zo beschrijft Johan Bitter in zijn reisjournaal hoe tijdens een verschrikkelijke storm
zijn eerste vrouw na een miskraam om het
Ieven kwam en hoe hijzelf zodanig in nood
verkeerde dat hij zijn testament en afscheidsbrieven liet opstellen.
Als de reis was doorstaan dan wachtten gebieden met een onvriendelijk en ongezond klimaat. Gemiddeld twee op drie dienaren die
naar Azie vertrokken, keerden zodoende niet
terug naar patria. Waarbij tropische ziekten
overigens meer slachtoffers maakten dan oorlogsgeweld.
Thuis verkeerde de familie vanaf het moment
van vertrek in onzekerheid over het lot van hun
man, broer of zoon. In de archieven komen we
dat maar al te vaak tegen in frasen als "indien
hij nog in Ieven is", wanneer in akten gesproken wordt over een "uitlandig" familielid. Ook
verklaringen over de lotgevallen van familieleden zijn er legio te vinden, want men was
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natuurlijk altijd benieuwd hoe het de reislustige was vergaan. Een opvallend verschijnsel in
die verklaringen is overigens dat emigranten
vaak in den vreemde met de naam Van Utrecht
of Van Wijk werden aangeduid. Op deze
manier moet menig maal een achtemaam zijn
ontstaan.
De gevaren, onzekerheden en langdurige afwezigheid vroegen om bijzondere maatregelen
alvorens de reis werd aangevangen. In de hierna opgenomen regesten van akten vinden we
daarvan de sporen terug. Dikwijls gaat het om
een machtiging die door de reislustige aan een
familielid werd afgegeven om de bezittingen
tijdens afwezigheid te beheren. In enkele
gevallen zijn zelfs de jarenlange verantwoordingen van de inkomsten en uitgaven bewaard
gebleven. Zoals in het geval van de Wijkse
predikant Wijnand Nottelman die het vermogen van zijn zwager Aert van Crieckenbeeck
beheerde tijdens diens afwezigheid. In bijlage
1 komen over hen nog nader te spreken.
De VOC en de WIC boden aan hun dienaren
ook de mogelijkheid om voor vertrek, vaak
tegelijk met het maken van een testament, een
gedeelte van de gage te vermaken aan de
achterblijvende familie, vrouw en kinderen.
Na verloop van tijd, of na het overlijden van
de dienaar in kwestie, verleenden de erfgenamen op hun beurt dan weer een machtiging
om de gage te incasseren.
Eenmaal in Indie beland, wachtte degenen die
de reis hadden overleefd, het gevaar bevangen
te worden door de alom aanwezige melancholie of depressie, volgens de destijds heersende mening veroorzaakt door een teveel aan
zwarte gal. Ter bestrijding van deze aandoening adviseerden de 17de-eeuwse medici om
vee! te roken en te drinken en seks te hebben.
Ook muziek maken en grappen vertellen konden enige verlichting brengen. Maar de beste
remedie tegen "zwartgalligheid" was toch wei
geld verdienen. Vee! geld verdienen, dat was
een krachtige balsem voor de ziel. Fortuin
maken dus ...
Om geld te kunnen verdienen zijn contacten
nodig. In Oost-Indie waren het de familienetwerken waarbinnen men elkaar economisch en
politiek de bal toespeelde en de belangrijke
banen werden verdeeld. Na aankomst was het
dan ook zaak zich zo snel mogelijk aan te
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sluiten bij een familieclan, als dat thuis nog
niet was geregeld. Het huwelijk was daartoe de
meest aangewezen weg en door het hoge sterftecijfer in lndie waren het vooral weduwen en
weduwnaren die "op de markt" waren. De
motieven van de aanstaande partners om
(opnieuw) in het huwelijk te treden en de
mogelijke gevolgen van zo'n verbintenis worden door Leonard Blusse uitgebreid beschreven in zijn boek. Johan Bitter en zijn tweede
vrouw, de "Indische weduwe" Cornelia van
Nijenrode, dienden daarbij als voorbeeld.
Blusse verschaft daarmee tevens een beeld van
de positie van de (getrouwde) vrouw in
Nederland en Oost-Indie in de 17de eeuw.
Behalve voor het verkrijgen van een goede
baan, waren familienetwerken ook belangrijk
om de bijzonder lucratieve privehandel te Iaten
floreren. Weliswaar was handel voor eigen
rekening illegaal, maar het was meestal ook de
belangrijkste bron van inkomsten en de manier
om het zo gewenste fortuin te maken.
Oogluikend werd de eigen handel toegestaan
totdat men het te bont maakte en uit de gratie
raakte. Dan was de kans niet gering dat de privegoederen in beslag werden genomen en men
alles kwijt was.
Na afloop van zijn dienstverband, als een succesvolle carriere was doorlopen en het gewenste fortuin was gemaakt, dan verzocht en kreeg
de compagniedienaar toestemming om naar
patria terug te keren. Als een man in bonis kon
"Jan Compagnie" zich dan ergens op een buiten terugtrekken en hij en zijn nageslacht konden nog jarenlang teren op de verworven rijkdom. Had het verblijf in Indie niet opgeleverd
waarop vooraf was gerekend, dan restte de dienaar slechts een verzoek tot verlenging van het
dienstverband, hopend en biddend dat het klimaat en andere ontberingen hem niet zouden
beletten om alsnog in zijn missie te slagen.

Teruggekeerden
Met een bezit van tenminste 8.000 rijksdaalders, die hij op zijn vrouw had bemachti gd,
was Bitter een gefortuneerd man toen hij zich
in 1692 in Wijk bij Duurstede vestigde. 20 Hij
raakte daar a! snel betrokken bij de plaatsel ijke
politiek waardoor hij viermaal plaatsnam in de
Schepenbank en tweemaal tot burgemeester
werd benoemd. Het gedrag van Bitter was ook
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in deze functies bepaald niet onomstreden als
we afgaan op enkele gebeurtenissen. Zo lokte
hij met een constante stroom van laatdunkende
opmerkingen een bijna niet te voorkomen
vechtpartij uit met zijn medebestuurder, ene
Vosch. Bij een andere gelegenheid stuurden
!eden van het Wijkse stadsbestuur een lij st met
klachten naar de Staten van Utrecht om aan te
geven met hoeveel dedain Bitter zijn collegabestuurders behandelde. 2 1
De vraag rij st waarom Bitter na terugkomst
juist Wijk bij Duurstede uitkoos als vestigingsplaats. Enige belangen had hij hier niet en
directe familie woonde niet in de buurt. Blusse
opperde dat het wellicht de uit Wijk afkomstige Nicolaes Schagen is geweest die Bitter in
zij n geboorteplaats heeft geintroduceerd Y
Vooralsnog blijft dat gissen, maar het is mogelijk omdat de twee elkaar in Indie hebben
gekend (zie bij lage I).
Bitter was overigens niet de enige die zich na
een verblijf in het buitenland in Wijk bij
Duurstede heeft gevestigd. Een min of meer
vergelijkbaar geval was Gerrit (Gerard) Luis,
die als commandeur van de slavenhandel op
Cura~ao een aanzienlijk vermogen had verdiend, voordat hij in de jaren 1678-1691 in
Wijk openbare functies bekleedde. 23 Luis zal
Wijk als woonplaats hebben uitgekozen omdat
zijn vrouw hier was geboren en getogen.
De komst van kapitaalkrachtige personen paste
uitstekend in het streven van de magi straat van
Wijk om de kwakkelende economie nieuwe
impul sen te geven. 24 Waarmee Wijk de plaatsen
wilde navolgen waar in de tweede helft van de
17de eeuw renteniers zitting namen in het
bestuur. 25
Andere teruggekeerden zetten hier te Iande een
nering op waarbij zij uiteraard dankbaar van de
contacten in hun voormalige verblijfplaats
gebruik maakten om hun producten te verkopen. Zo is van Steven van der Hagen, gewezen admiraal-generaal in Oost-Indie, bekend
dat hij in 1623 na terugkeer, in Utrecht handel
dreef in buskruit en waarschijnlijk aanverwante
artikelen. 26
De teruggekeerden die niet succesvol waren
geweest, !eden in hun geboortel and een zieltogend bestaan. "Blind en impotent" gingen zij
door het Ieven. In de regesten komen we er
enkele tegen, die, zo lijkt het, op hun ziekbed,
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meer dood dan levend, een machtiging afgeven om de laatste soldij te innen.
Enkele teruggekeerden hebben aan hun reis
hun achtemaam te danken. Zoals Jan Petersz.
Oostindievaarder, die in Utrecht woonde. 27
Een avontuur dat in de 17de eeuw werd
ondemomen, leeft zo voort tot op de dag van
vandaag. 28

Besluit
Een vraag die nog niet aan de orde is geweest,
maar die in dit artikel eigenlijk wei gesteld
moet worden, is: "Wat was buitenland in de
17de eeuw?". De vraag is minder overbodig
dan hij wellicht in eerste instantie lijkt, gezien
de veel grotere autonomie die (de provincie)
Utrecht in de 17de eeuw had in vergelijking
met tegenwoordig. We zullen de vraag hier
niet beantwoorden. (Strikt genomen zou in de
17de eeuw alles buiten de provincie Utrecht
als buitenland kunnen worden beschouwen.)
In de in bijlage 2 opgenomen regesten van
akten is het huidige grondgebied van
Nederland als criterium aangehouden, hoewel
dat gebied in de 17de eeuw niet altijd duidelijk is af te paten. Denk bijvoorbeeld aan een
aantal van de Kleefse gebieden die thans tot
Gelderland behoren, maar destijds buitenland
waren.
Verwarring over de exacte verblijfplaats is
evenmin te voorkomen wanneer in aktes
gesproken wordt over Oost-lndie, dat uiteraard
nogal een uitgestrekt gebied omvat. Hetzelfde
geldt voor West-Indie waarmee zowel Noorden Zuid-Amerika als de westkust van Afrika
kan zijn bedoeld. De verblijfplaats is nog
onduidelijker wanneer iemand slechts als
"uijtlandig" wordt opgegeven zonder enige
nadere aanduiding. In al deze gevallen - en
ook in de gevallen dat de verblijfplaats duidelijker is bepaald - betreft het echter een aanvulling op hetgeen reeds bekend was over
l7de-eeuwse Wijkenaren in het buitenland en
dat was de opzet van dit artikel. De gegevens
zijn het resultaat van jarenlang zoeken in
Wijkse en Utrechtse archieven, maar onderzoek ter plekke en niet te vergeten in de
archieven van de VOC zullen ongetwijfeld
nog meer Wijkenaren in den vreemde aan het
Iicht kunnen brengen.
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Bijlage 1. Twee clusters van Wijkse families
met leden in bet huitenland
In Wijk bij Duurstede zijn in de 17de eeuw
twee clusters van families aan te wijzen waarvan !eden voor lange of korte tijd in het buitenland verkeerden. (Deze clusters zijn overigens
ook weer aan elkaar verwant.) De meest opvallende groep is ongetwijfeld Schagen - Van
Sandick- Wijborgh. In Wijk bij Duurstede
behoorden deze families tot de sociale bovenlaag van de bevolking. Hun maatschappelijke
rol blijkt onder meer uit de openbare functies
die de !eden van deze families in de 17de eeuw
in Wijk bij Duurstede bekleedden. Naast openbare functies kwamen zij ook in aanmerking
voor het bewindhebberschap van de VOC en
WIC.' 9 Bernt Schagen werd door de Staten van
Utrecht benoemd tot bewindhebber van de
VOC, kamer Amsterdam. In januari 1670 deed
hij vrijwillig afstand waarna, op voorspraak
van burgemeester Gerbrandt Schagen, Bernts
neef Niclaes Schagen voor benoeming werd
voorgedragen. 30 Hoewel zijn terrnijn nog niet
was verstreken werd in juli 1674 de plaats van
Nicolaes, kennelijk nogal abrupt, door de prins
van Oranje aan een ander vergeven. De Wijkse
magistraat was over dit voorval zo ontstemd
dat zij de toenmalige burgemeester Henrick
van Vhelen machtigde om in Utrecht een
rechtsgeleerde te raadplegen. 3 ' De kwestie
sleept zich nog jaren voort want in juni 1679
wordt hierover nog gesproken in de vergadering van de magistraat. 32

De gevel steen in het timpaan boven de ingang van Fort
Duurstede op het Mo1ukse eiland Saparoea met vermelding
van Nicolaes Schagen als bouwheer (Uit: C.L. Temminck
Groll , Th e Dutch Overseas. Architectural Survey. Mutual
heritage of f our Centuries in three Continents. Zwolle
2002, 121 )
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De genoemde Nicolaes Schagen kwam in 1683
als extra-ordinair raad van Indie met het schip
"Alkmaer" naar Indie en bekleedde daar enkele
hoge posities. In zijn functie van gouverneur
van Ambon liet hij in 1691 op het eiland
Honimoa het fort Duurstede bouwen. 33 Nicolaes
Schagen kwam in Oost-Indie in contact met
Johan Bitter en speelde zelfs een enigszins
dubieuse rol in een van de processen die Bitter
in Batavia voerde door een beschuldiging van
dronkenschap te uiten tegen een van de rechters. Hij wist zich slechts te redden met het
"lamlendige excuus" "dat de allegatie van de
gedurighe dronkenschap (van de rechter) na
dagelijcxe maniere van spreeken, niet anders te
zeggen was , alsdat hij den drank lief hadde
34
••• " .
Nicolaes Schagen overleed op Amboina
op 5 juli 1696. Zijn zoon Johan Paul Schagen
zette de traditie van deze tak van de familie
voort door in het tweede kwart van de 18de
eeuw carriere in Oost-Indie te maken.
Nicolaes Schagen had een halfzu ster
Anthonetta Theodora Schagen die in de jaren
80 van de 17de eeuw in Wijk bij Duurstede
voor nogal wat beroering moet hebben gezorgd.
Het voert te ver om hier in detail op deze
kwestie in te gaan. Maar het komt erop neer dat
vader Gebrandt Schagen van mening was dat
zijn dochter was geschaakt door plaatsgenoot
Anthony van der Lith. Hij voelde zich door
deze "mishandeling" in zijn eer aangetast en
daagde Vander Lith voor het Wijkse gerecht.
Toen hij daar zijn gelijk niet kreeg, richtte hij
zich zelfs tot het Hof van Utrecht. De zaak
loopt dusdanig hoog op dat vader Schagen door
de schepenen van Wijk laat vastleggen dat hij
zijn dochter en al haar nakomelingen geheel
onterft. Intussen had het stel aan de kerkenraad
van Wijk verzocht in de echt te worden verbonden. De daarvoor benodigde toestemming weigerde Gerbrandt Schagen uiteraard te verlenen.
Na enkele bemiddelingspogingen werd uiteindelijk in 1683 een akkoord opgesteld door de
Wijkse notaris Ossenberch. De protocollen van
deze notaris zijn helaas verloren gegaan zodat
we de inhoud van het akkoord niet meer kunnen achterhalen. Ook de plaats en de datum van
het huwelijk van Anthony van der Lith en
Anthonetta Theodora Schagen, komen we
daardoor niet te weten. In Wijk is het huwelijk
in ieder geval niet gesloten.35
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Na het overlijden van de moeder van
Anthonetta Theodora Schagen, rijst een volgend conflict tussen Anthony van der Lith en
zijn schoonvader omdat laatstgenoemde weigerde een boedelbeschrijving te verschaffen.
Het Wijkse gerecht verplichtte hem echter op
19 dec. 1685 zulks wei te doen en "deselve met
eede te stercken" en met zijn dochter tot scheiding van de nalatenschap te komen. 36 Anthony
van der Lith en Anthonetta Theodora Schagen
belandden in Zuid-Afrika waar zij op hun goed
Koelenbosch (district Stellenbosch) begin 18de
eeuw in betrekkelijk goede doen verkeerden.
(zie bijlage 2, "Zuid-Afrika") Door de fami1ie
thuis is Anthonetta Theodora weer in genade
aangenomen gelet op de verklaring van
Gerbrandt Schagen dat hij "uijt sonderlinge
goede consideratie" zijn akte van "exheredatie"
(onterving) had herroepen. 3'
Een andere verbintenis tussen de families
Schagen en Vander Lith gaf eveneens aanleiding voor enig rumoer. In november 1682
maakte de eerder genoemde Bernt Schagen
bezwaar bij de Wijkse kerkenraad tegen het
voorgenomen huwelijk van zijn zoon Cornelis
met Johanna Peters van der Lith, nicht/oomzegster van Anthony van der Lith.38 Het huwelijksregister van de Hervorrnde Gemeente Wijk vermeldt dat het huwelijk op 26 dec. 1682 werd
gestuit, maar op 11 maart 1683 werd het derde
gebod afgekondigd. Comelis Schagen is op dat
moment ruiter onder de compagnie van de heer
van Zuijlesteijn en in garnisoen te Vianen. In
de vergadering van de Wijkse kerkenraad wordt
over de kwestie diverse malen gedelibereerd
waarna het huwelijk waarschijnlijk elders heeft
plaatsgevonden.39 Ook deze kwestie heeft geen
blijvende gevolgen gehad want op 30 juli 1691
verklaren schout, burgemeester en schepenen
van Wijk op verzoek van Johanna van der Lith
weduwe van de heer Cornelis Schagen dat
laatstgenoemde in dienst van de "republicq van
Venetien is gegaen" en aldaar vaandrig en adjudant is geweest. Dat de requirante is "geboren
van eerlijke ouders en oock met de genoemde
heer Schagen getrouwd is geweest en daarbij
heeft geprocreerd drie kinderen en dat zij haers
eerlijck heeft gecomporteert" .40
Abigael Schagen, zuster van Bernt en
Gerbrandt, huwde in 1642 met Johan van
Sandick. Zoals enkele !eden van de familie
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Schagen bewindhebbers waren van de VOC, zo
was Jacob van Sandick, zoon van Johan van
Sandick, bewindhebber van de WIC. In Wijk
vervulde hij toen a! een aantal openbare tuncties. Zijn bewindhebberschap resulteerde in
1693 in een benoerning tot comrnissaris van de
slavenhandel in Suriname, maar acht dagen na
zijn aankomst aldaar kwam hij te overlijden.

De farnilie Wijborgh behoort tot dit cluster
door het huwelijk van Gebrandt Schagen met
Anthonetta Wijborgh. Voor zover bekend heeft
deze familie geen vertegenwoordigers in het
buitenland gehad. Ze zijn bij dit cluster
gevoegd wegens hun verwantschap met de
Schagens en met de in bijlage 2 (Brazilie) ter
sprake komende farnilie Keerweer.

Fragmentgenealogieen Schagen, Van Sandick, Wijborgh
Johan Schagen (zoon van Gerbrandt Schagen, predikant te WbD), burgemeester, diamantsnijder,
ouderling te WbD, huwt WbD 28 sept. 1614 Adriana de Kemp, dochter van Jan Sebastiaensz.
de Kemp, kerkmeester en schepen te WbD en van Gerrichgen Beemtsdr. Kinderen (o.a.):
1. Gerbrandt Schagen. Voigt hieronder.
2. Bernt Schagen. Voigt hieronder.
3. Abigael Schagen, geb. WbD 26 nov. 1619, begr. aldaar 28 jan. 1709, huwt Johan Jacobsz.
van Sandick. Voigt hieronder.

Gerbrandt Schagen, syndicus, secretaris en burgemeester te WbD, overl. aldaar 15 dec. 1704,
huwt (1) WbD 20 juni 1637 Anthonetta Wijborch; huwt (2) Overlangbroek 23 juli 1654
Geertruijt van Lidt de Jeude, afkomstig van Tiel, overl. WbD 25 sept. 1679. Uit 1e huwelijk
(o.a.):
1. Maria, gedoopt WbD 17 juni 1638, huwt Wijnand Nottelman, predikant te Wijk bij
Duurstede.
2. Nicolaes Schagen, gedoopt WbD 19 april1644, syndicus te WbD, bewindhebber van
de VOC, advocaat voor het Hof van Holland, overl. Ambon 5 juli 1696, huwt WbD
13 nov. 1674 Sara Aletta van Geneegen, afkomstig van Amsterdam, dochter van Vincent
van Genegen en Sara de Wilhelm.
Uit 2e huwelijk (o.a.):
3. Anthonetta Theodora Schagen, gedoopt WbD 26 april 1657, overl. Koelenbosch (distr.
Stellenbosch) Zuid-Afrika, kort voor 8 jan. 1745, huwt ca. 1683 (na waarschijnlijk schaking
in juli 1680) Anthony van der Lith, gedoopt WbD 28 maart 1647, kapitein van het oorlogsschip "Ernst Casimir" overl. kort voor 7 okt. 1730 op zijn hofstede Koelenbosch, zoon van
Hendrick van der Lith en Abigael Peters Valek!'
Bernt Schagen, secretaris van WbD, schout van Overlangbroek en Honswijk, bewindhebber van
de Oost-Indische compagnie, huwt (ondertr. WbD 11 juli 1647) Johanna Noest, j.d. van Tiel.
Kinderen (o.a.):
Camelis Schagen, ruiter onder de heer van Zuijlesteijn, vaandrig en adjudant in dienst van de
republiek Venetie, huwt (derde gebod te WbD 11 maart) 1683 Johanna van der Lith.
Jacob Jansz. van Sandick, geb. ca. 1594, kameraar te Wijk bij Duurstede, overl. 1622, huwt
Wijk bij Duurstede 16 febr. 1617, Dirckje van Ommeren. Zij hertrouwt Wijk bij Duurstede
30 april 1626 Reyer Dircksz. van Langelaer. Kinderen:
1. Johan van Sandick. volgt hieronder.
2. Evertje van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 1619, overl. aldaar 3 jan. 1691, huwt Cothen
23 mei 1658 Henrick (van) Bruijnlocht, mogelijk gedoopt te Arnhem 13 aug. 1637, notaris,
woont in Oost-lndie, overl. v66r 1686, mogelijk zoon van Hendrick Bruijnlocht en Lysbet
Wijborgh.
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Johan van Sandick, geb. WbD 15 jan. 1618, o.a. notaris, procureur en apotheker te WbD,
in 1643 gezant van de Staten naar het hof van Brandenburg, over!. WbD 23 mei 1692, huwt
WbD 20 juni 1642 Abigael Schagen. Kinderen (o.a.):
Jacob van Sandick, geb. WbD 12 okt. 1644, o.a. secretaris van WbD, 1693 comrnissaris van
de slavenhandel te Suriname, over!. Paramaribo 2 april 1694, huwt Driebergen 17 nov. 1678
Agnes Ploos van Amstel, geb. waarschijnlijk WbD 1662, dochter van Nicolaas Ploos van
Amstel en Alarda van Holland.
Gerrit Wijborgh, geb. ca. 1582, o.a. procureur, schepen en burgemeester te Wijk en dijkmeester van de Lekdijk, begraven WbD 21 febr. 1658, huwt (1) 1608 Stijntje Jansdr van Baden;
huwt (2) ca. 1613 Johanna van Hattem, begraven WbD 17 aug. 1648. Kinderen (o.a.):
1. Nicolaes Wijborgh. Voigt hieronder.
2. Anthonia (Anthonetta) Wijborgh, tr. 1637 rnr. Gerbrandt Schagen.
Nicolaes Wijborgh, begraven WbD 1642/1643, huwt aldaar 6 okt. 1640 Maria van Maurick,
dochter van Cornelis Joosten van Maurick. Uit dit huwelijk:
Gerrit Wijborgh, gedoopt WbD 7 dec. 1641, huwt Maartensdijck (ondertr. WbD 19 aug.) 1666
Jacoba Cornelia Keerweer, dochter van Peter Keerweer en waarschijnlijk Aletta van Meynden.
Zij hertrouwt Cothen (ondertr. WbD 24 nov. 1678) Arnoldus van Mourick.

Een minder prominent - althans in Wijk - aanwezige groep van 17de-eeuwse families met
buitenlandse betrekkingen is Vernoy - Van
Crieckenbeeck- Nottelman- Van Rhee. De
groep begint met Cornelis Jacobsz. Vernoy in
Engeland, a1daar in 1642 genoemd, maar waarschijnlijk is hij al (veel) eerder vertrokken.
Cornelis komt uit een familie die reeds in de
16de eeuw in Wijk voorkomt. Hij huwde een
dochter van een Franse kapitein waardoor hij
mogelijk door zijn schoonfamilie werd overgehaald om zijn geboortegrond te verlaten. 42
Cornelis' zoon Frans Vernoy woonde eveneens
in Engeland, volgens vermeldingen in de jaren
1654-1677. Hij huwde Jannichje van Crieckenbeeck, zuster van Aert (Arnoldus) van
Crieckenbeeck, die ca. 1642 naar het buitenland vertrok. Van het beheer van de goederen
van Aert vinden we regelmatig vermeldingen
in de archieven. Jannichje en Aert hadden een
zuster Geertruijt van Crieckenbeeck die in eerste echt huwde met Jacob Vernoy (nog niet in
de genealogie Vernoy te plaatsen) en in tweede
echt met Hendrick Nottelman.
Van Crieckenbeeck is overigens een naam die
in de 17de eeuw herhaaldelijk in den vreemde
opduikt. In Nieuw Nederland bijvoorbeeld
waar een Daniel van Crieckenbeeck commandant was van het aan de rivier de Hudson
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J. Teschemaker R.zn. (waarschijnlijk). Tekening van een
gedenkplaat of gedenkbord van Wilhelm van Rhee en
Margareta van Hengst (eertijds) in de Grote Kerk van Wijk
bij Duurstede (1720) (HUA, Fam. Van Hengst, 13)
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liggende fort Oranje, het huidige Albany,
hoofdstad van de Amerikaanse staat New York.
In 1626 kwam hij smadelijk om het Ieven toen
hij in een treffen tussen twee rivaliserende
indianenstammen, samen met drie van zijn
mannen en vierentwintig indianen, in een hinderlaag liep en werd onthaald op een zwerm
pijlen. De overwinnaars vierden hun slachting
met het roosteren van enkele slachtoffers. Een
verband tussen Daniel van Crieckenbeeck en
de Wijkse Van Crieckenbeecken is overigens
(nog) niet bekend. Evenmin zijn de Wijkse
wortels - als die er zijn - bekend van Rutger
van Crieckenbeeck die als boekhouder in 1659
samen met zijn vrouw en twee kinderen met
het schip "Zeelandia" in Oost-Indie arriveerde.43 Hij zou volgens de literatuur afkomstig
zijn uit Wijk, maar in de archieven werd hij
(nog) niet aangetroffen. Zijn dochter Henrietta
van Crieckenbeeck huwde in Gale (Ceylon) in
1661 met Thomas van Rhee, ook afkomstig uit
Wijk bij Duurstede, maar wei aldaar traceerbaar. Hij kwam in juli 1660 met het schip "de
Walvis" als adelborst in Indie aan en maakte
een glanzende carriere van assistent tot gouverneur van Ceylon en lid van de Raad van Indie.
Er is een brief van Thomas van Rhee bewaard
gebleven die hij in november 1674 in
Negapatnam (Coromandel) schreef aan zijn
neef Anthony van Hengst te Amsterdam, kort
nadat hij aldaar tot eerste koopman was
benoemd. 44 Thomas verkeert op dat moment in
goede gezondheid, evenals zijn vrouw en zes
kinderen, maar hij beklaagt zich erover dat hij
zo weinig berichten van zijn "nabestaenden" in
zijn vaderland ontvangt, terwijl hij toch
"menichvuldige" brieven stuurt. Hij informeert
belangstellend bij zijn neef, die kennelijk pas
is getrouwd met een "brave juffrou", of deze al
"d'vruchten van den echten staet tzij een jon-

gen zoon of dochter" heeft ontvangen. Zijn
brief eindigt met de hoop op zegening door
"Den Hoogsten" en wensen van voorspoed. De
kinderen van Thomas van Rhee zijn "stamouders" geworden van een clan van families die
in Oost-Indie bijna twee eeuwen een rol van
betekenis heeft gespeeld.45
Thomas van Rhee had in Wijk bij Duurstede
een zuster, Anna van Rhee, gehuwd met
Fran<;ois Loquet die na het overlijden van zijn
vrouw onenigheid kreeg met zijn zwagers over
de boedel van zijn schoonouders. Het erfdeel
van de kinderen van Fran<;ois Loquet en Anna
van Rhee werd beheerd door hun ooms
Engelbert en Henricus van Rhee. De kinderen
van Fran<;ois en Anna vertrokken op hun beurt
ook weer naar Oost-Indie. De verantwoording
die hun ooms opstelden, Ievert daardoor enkele
leuke bijzonderheden op over het vertrek naar
het buitenland. Engelbert van Rhee betaalde
bijvoorbeeld 200 gulden voor de "uijtsetting"
van Will em en Antoni Loquet "gaende naer
Indien" en Antoni maakte reiskosten om zijn
broer in Delft "adju te seggen". Hun zuster
Geertruijt Loquet vertrok vanaf de rede van
Texel naar Indie.46 Hoe het de kinderen Loquet
in Indie is vergaan, is tot op heden nog onduidelijk.
De farnilie Nottelman in Wijk begint met
Coenraet Nottelman, geboren te Delft en in
1632 waarschijnlijk schout-fiscaal in NieuwNederland. Hij is de vader van Hendrick
Nottelman gehuwd met een meisje Van
Crieckenbeeck en van Wijnand Nottelman,
predikant te Wijk, die met een meisje uit de
eerder besproken farnilie Schagen huwde. Een
aantal van de kinderen van Wijnand verbleef
korte of lange tijd in Oost- en West-Indie. Over
hen werd in 1695 een uitgebreide verklaring
afgelegd.

Fragmentgenealogieen Vernoy, Van Crieckenbeeck, Nottelman, Van Rhee
Comelis Jacobsz. Vemoy, in 1642 te Engeland, huwt WbD dec. 1602 Anna Marischal,
dochter van kapitein Fran<;ois Marischal!. Kinderen (o.a.):
Frans Vernoy, 1657-1677 vermeld te Engeland, tr. Jannichgen van Crieckenbeeck.
Geurt Aertsz. van Crieckenbeeck, huwt WbD aug. 1603 Neeltje van Wely, dochter van Jan
van Wely en Geertruijt van Bijler. Kinderen:
1. Aert van Crieckenbeeck, ca. 1642 naar buitenland vertrokken;
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2. Geertruijt van Crieckenbeeck, huwt (1) Jacob Vernoy; huwt (2) (ondertr. WbD 13 april
1662) Hendrick Nottelman;
3. Jannichgen van Crieckenbeeck, huwt Frans Vernoy.
Coenraet Nottelman, afkomstig van Delft, mogelijk in 1632 schout-fiscaal in NieuwNederland, huwt Buren 6 jan. 1620 Cornelia van Leeuwen van Wely. Kinderen (zover
bekend):
1. Hendrick Nottelman, ondertr. WbD 13 april 1662 Geertruijt van Crieckenbeeck.
2. Wijnand Nottelman, m.i.v. 8 juli 1655 predikant te WbD, overl. dec. 1681, huwt WbD
28 okt. 1662 Maria Schagen, gedoopt WbD 17 juni 1638, dochter van Gerbrand Schagen
en Anthonetta Wijborch. Hun kinderen: a. Johan Nottelman, als fiscaal vetrokken naar
Delmina, daarna oppercommis van het kasteel "Amsterdam" op Comantijn, aldaar overl.
v66r 1695; b. Gerbrandt Nottelman, naar Batavia gereisd, in 1695 op het kantoor Heugly
in Bengalen; c. Anthonetta Nottelman, overl. Bengalen voor 1695, huwt Jacob Pauw. (Zij
hebben een zoon Gerard Pauw, 1695 samen met zijn vader wonend te Utrecht.); d. Cornelia
Nottelman, 1695 ongehuwd woont bij haar grootvader Gebrandt Schagen; e. Christina
Nottelman, 1692 overl. ten huize van haar grootvader Gerbrandt Schagen.

Handtekening van Wijnand Nottelman, predikant te Wijk bij Duurstede (1674) (HUA, Hof van Utrecht, 252-189,
dossier J69)

Willem van Rhee, kapitein van de kanonniers, huwt WbD 24 mei 1622 Margreta van Hengst.
Kinderen:
1. Engelbert van Rhee, notaris te Utrecht;
2. Thomas van Rhee, geb. WbD 16 dec. 1634, overl. Batavia 31 maart 1701, huwt Gale 7 aug.
1661 Henriette van Crieckenbeeck, geb. WbD 1 okt. 1640, overl. Colombo 24 okt. 1696,
dochter van Rutger van Crieckenbeeck;
3. Anna van Rhee, gedoopt WbD 11 febr. 1638, ondertr. WbD 8 jan. 1657 Franc;ois Loquet,
1667 chirurgijn te Grave;
4 . Henrick van Rhee, gedoopt WbD 29 nov. 1640, predikant te Culemborg.

Bijlage 2. Regesten van akten
EUROPA:

Belgic
6 aug. 1620: Jan Jaspersz. , wonende te Aalst in

Vlaanderen, machtigt Evert Gerritsz., zijn zwager,
om penningen te ontvangen. (SAKRUH,
Not.Arch.WbD, 2492)
27 jan. 1690: Anthoni Middelcoop, vaandrig in
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compagnie van de heer Vonck van Lienden, wegens
uitlandigheid van zijn broer Jacob van Middelcoop,
volgens speciaal consent van dit gerecht en de opgevolgde acte van commissie van 7 febr. 1683 en speciale procuratie van Jacob van Mijnden op 21 nov.
1684 voor notaris Pauls de Blauw te Dicmunde in
Vlaanderen en de verklaring daar onderstaande van
burgemeester en schepenen van de stad Dicmunde,
waarbij gecertificeerd wordt dat Pauls de Blauw is
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een publiek notaris, inhoudende de akte van approbatie van koop van het beschreven goed, transporteert Jacob van Sandick, ontvanger, een boomgaard
a/h Koterzandpad, vanouds genaamd de Geere, die
Jacob volgens erfmaakgescheid ten dee! is gevallen.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 55) (Zie ook idem,
82, 3 nov. 1684: Verklaring dat Jacobus van
Middelcoop van Mijnden, tegenwoordig uitlandig, is
een zoon van Hendrick Gillisz. Van Middelcoop en
Geertruida van Mijnden, die lange tijd in Wijk
gewoond hebben en aldaar zijn overleden en begraven en vier kinderen hebben nagelaten onder wie de
genoemde Jacobus.)

Wely gerequireerden ter andere sijde. Het Hof ontzegt de requiranten hun verzoek. (HUA, Hof van
Ut., 188-19, ook 188-20, 1 juni 1661 en 2 dec. 1661 ;
idem, 236-1, 13 nov. 1654; idem, 236-2, 9 nov.
1660; SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2498,4 maart
1662) (Zie ook idem, Stadsgerecht WbD, 81, 26 juni
1677: Frans Vernoy, wonend in Engeland, in zijn
hoedanigheid als momber over Aert van
Krieckenbeeck, zijn uitlandige schoonbroer machtigt
Johan van Sandick, procureur. De opvolgende akte
machtigt hij Martinus van der Codde, advocaat Hof
van Holland, wegens alle zaken van de uitlandige en
om diens huurpenningen te ontvangen.)

Engeland en Schotland

Denemarken

3 aug. 1609: Aert Woltsz. "van mening een reyse
aen te nemen naar schotland ende beducht wesende
off hem eenige swarigheijt ontmoeten sal", legateert
600 gulden aan zijne naaste familie die met goed
bescheid uit Schotland hier zullen komen. Geertruit
Beernt Cornel is van Doornsdr zal het legaat uitkeren. Hij benoemt haar tevens tot erfgename in het
geval hij niet terugkeert en mede onverminderd de
lijftocht van zijn vrouw. (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 47)
7 dec. 1619: Testament van Christina Willems
weduwe van Frans Cornelisz. Pater; zij benoemt tot
erfgenamen de kinderen van haar zoon Cornelis
Fransz., wonende in Engeland. Haar zoon krijgt de
lijftocht. Indien hij "metterwoon" terugkeert in Wijk
ontvangt hij 300 gulden, vrij te besteden.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 49).
13 jan. 1642: Johan Bosch, procureur van Jacob
Gijsbertsz. van Emrnenes, legt beslag op 8 morgen
land met huis en bepoting op het Leuterveld te Wijk
competerende Cornelis Jacobsz. Vernoy, tegenwoordig wonende in Engeland, om daaraan te verhalen
een obligatie van 600 gulden met 11 jaar verlopen
interest. Hij verzoekt, omdat de schuldenaar in
Engeland verblijft en ter vermijding van hoge
kosten, dat "de ordinaris op Engeland wonende tot
Utrecht geautoriseerd worde brieven van insinuatie
aldaar te insinueren". (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 51)
6 mei 1657: Frans Vernoy wonend in Engeland als
gehuwd met Jannichje van Krieckenbeeck, die
weduwe was van Jacob Vernoy, wonende mede
aldaar, erfgenamen van Cornelia van Wely requiranten van provisie ter eenre en Rudolphus Noortdijck
predikant te Odijck als gehuwd met zijn huisvrouw
en Geertruyd van Wely, erfgenamen van Willem van

9 okt. 1665: Schepenen certificeren dat Aelbert van
Leeuwen, zoon van Otto van Leeuwen, in Ieven burgemeester alhier, het land eerst als soldaat heeft
gediend en daarna, volgens door hem zelf getoonde
bewijzen, de koning van Denemarken als vaandrig
aldaar heeft gediend. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD,
80) (Zie ook idem, 31 maart 1665: Ae1bert van
Leeuwen, gewezen vaandrig te Denemarken, woont
te Wijk.)
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Duitsland (w.o. Danzig (Gdansk, Danswijk),
KleeO
10 maart 1601: In een proces tussen Anthonis
Willemsz. Vastrick, eiser, versus de weduwe van
Herman Willemsz. gedaagde, is sprake van penningen te Dansick betaald aan ene Gerrit Jansz. in den
Engh. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 16.)
30 aug. 1620: tot de erfgenamen van Henrick
Maertensz. van Emmenes, overleden te Hamburg,
behoren o.a. zijn neven Jacob Gijsbertsz. van
Emmens, wonende te Wijk bij Duurstede, en Gerrit
Gerritsz. van der Lith, wonende in Engeland ·
(Landen). (HUA, Not.Arch.Ut., U006a003)
19 sept. 1639: Gerrit Henricksz. van Vollenhoven,
burger te Utrecht machtigt zijn vrouw Fijchgen
Collaerts en Dirck Herbertsz. Hes, kleermaker te
Wezel, om in het land van Kleef en in Gelderland
penningen te innen die Cornelis Jansz. van Bosch,
tevoren burger te Wijk en nu wonende te Wezel "ten
achteren is" wegens leer aan hem hem op lO juli
1636 geleverd. (HUA, S.A.II, 175-9).
28 aug. I 661: dr. Guiliam de Haultain, ca. 60 jaar,
Philips van Dam, oud diaken, ca. 60 jaar en
Hendrick Jelisz. Middelcoop, oud kerkmeester,
ca. 40 jaar, tezamen buurluiden in de Peperstraat,
verklaren op verzoek van Petronella van Erpel,
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wonende te Keulen, dat genoemde Petronella een
wettige dochter was van Hendrick van Erpel en
Jannigje Cornelis, echtelieden, die burgers waren
alhier en altijd gewoond hebben in de genoemde
buurt en meer dan 30 j aar geexerceerd hebben in die
buurt een bakkersnering. Zij waren van "eerlijk
geslacht" etc. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80).
1667: Casper Jansz. wonende in Lubeck. Zijn vader
woont in Wijk. (idem, 80 (fol. 128vso)
13 juli 1675: Verklaring dat te Wijk bij Duurstede
hebben gewoond Guillaume de Haultain en Johanna
van Giffen. Zij hebben een ongetrouwde zoon
genaamd Nicolaes de Haultain, kolonel te paard van
de bisschop van Munster. (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 81) (Zie ook idem, 82, 30 aug. 1675 :
Nicolaes Haultai n is overleden, kennelijk in het
Ieger gelegen bij Meurs; idem, 55 , 19 dec. 1684:
Johanna van Giffen weduwe van dr. Guillaume de
Haultain verklaart dat Gerard Luis, oud burgemeester gehuwd geweest is met haar dochter Maria
de Haultain en dat zij bij hun huwelijk meegekregen
hebben een huis in de Peperstraat.)

Ita Iii~
26 febr. 1645: De kinderen van de oud schepen van
Wijk Berndt de Kemp, onder wie Abraham de

Kemp, wonende te Rome, hebben met hun vader
een maakgescheid opgericht, waarbij hun vader
heeft behouden een huis in de Peperstraat en de
brouwerij van de Waell en de kinderen hebben een
hofstede te Overl angbroek toe bedeeld gekregen.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 77)

WEST-INDIE:
algemeen
24 sept. 1644: ds. Johannes Flaman, predikant te
Utrecht, verklaart goed gekend te hebben Andries
Jansz. van Wijck, jongeman , die ca. 7 jaar geleden
als soldaat is gevaren naar West-Indie. Hij kent
mede diens moeder Ghij sbertgen Harmans, nog in
Ieven zijnde te Wijk bij Duurstede. Een dochter van
Ghij sbertgen Harmans heeft als dienstmaagd bij
hem gewoond. Een van zijn dochters heeft bij
Ghij sbertgen Harmans gewoond en bij haar dochter
het handwerk van naaien verricht. Andries Jansz. is
thans overleden en heeft nog 30 gulden en I stuiver
te goed van zijn gage. Hij stelt zich borg voor
Gij sbertgen Harmans voor de lichting van de gage.
Gijsbertgen Harmans (tekent met merk) compareert
mede en machtigt heer Peter Varlet, oud bewindhebber van de WIC, om het geld te incasseren. (HUA,
Not.Arch.Ut, UOI7a004)

Krommerijners in de nieuwe wereld
Onder deze titelliet Marcel Kemp in 1992 ter gelegenheid van het feit dat het 500 jaar geleden was dat Amerika werd ontdekt, een artikel verschijnen over zijn onderzoek naar de
afstamming van Comelis Adryaenssen (van Schayck), "huysman van Houten", die zich in de
17de eeuw in Noord-Amerika had gevestigd. 47 Van Comelis Adryaenssen was bekend dat hij
in 1640 een kolonistencontract sloot met Kiliaen van Rensselaer, de uit de omgeving van
Amersfoort afkomstige "patroon" van Rensselaerswijck, een kolonie van de eerste "settlers"
in de huidige staat New York. Comelis Adryaenssen was niet de enige Krommerijner die zich
in deze kolonie vestigde. Van minstens 15 van de 79 van de in de jaren 1633 - 1640 bekende
kolonisten (bijna 20 %) kon een afkomst uit Houten of Bunnik/Vechten vastgesteld worden.
Aan Marcel Kemp ontlokte dat de uitspraak dat van het avontuur in de Nieuwe Wereld in het
Kromme-Rijngebied een bijzondere aantrekkingskracht moet zijn uitgegaan, veroorzaakt door
de verslechterde econornische omstandigheden vanwege de 80-jarige oorlog en misschien ook
door de geringe weerklank die de hervorrning in dit gebied kreeg. Helaas werd het doel van
het onderzoek niet bereikt en blijft de afkomst van Comelis Adryaensseh dus nog onduidelijk.
Ook Wijkenaren hebben zich in de nieuwe wereld gevestigd. In de regesten zijn daarvan weliswaar geen directe aanwijzingen te vinden, maar onderzoek aan "de andere kant" verricht,
komt tot deze conclusie. In de n-h kerk van Wijk bevinden zich twee borden die werden
geplaatst ter herdenking aan Olof Stevensz. van Cortland en aan Comelis Barendsz. (van
Wijck), die respectievelijk in 1638 en in 1660 de oceaan overstaken:8
Nadat Nieuw-Nederland in 1664 in Engelse handen was overgegaan, veranderde het dagelijkse Ieven aanvankelijk maar nauwelijks. De formaliteiten werden natuurlijk wel aangepast.
Zo begon in 1676 de uit de Verenigde Provincien afkomstige notaris Willem Bogardus in
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"Nieu Jorke" zijn akte dat hij geadrnitteerd was "bij de heer Edmund Andros gouverneur
generaell wegen (zijne) kon. hoogheid James hartogh van Jorke en Albanye etc. over alle
territorien in America" en eindigde hij met de mededeling dat de akte was ondertekend in
"N. Jorke opt Eylant Mathatans in America".< 9 De volledige "verengelsing" van de Amerikaanse samenleving zou pas in de 18de eeuw zijn beslag krijgen.

NIEUW-NEDERLAND (NOORDAMERIKA)
Brazilie
31 jan. 1643: Anthoni Mynicus van Wijck te
Duerstede tegenwoordig wonend te Utrecht, tevoren
soldaat in dienst van de WIC van de kamer A'dam
verklaart op verzoek van Cornelis Jacobsz. en
Magdalena Andries, echtelieden wonend in
Westbroek, dat Jan Claesz. van Utrecht,
Magdalena's zoon, tevoren mede soldaat, maar toen
(hij) vrij man in of omtrent febr. 1641 (was), onder
"de faggefaerders" was zijnde degenen die de
beesten uit vijnadelijk gebied ophalen bij Rio de St.
Francisco aid steen koraal , door 't volk van
"Canneron" doodgeslagen en gebleven is. Dat hij
(comparant) op dat moment met meer volk aan deze
zijde van de genoemde rivier "de St. Francisco" lag

en wachtte op de beesten die de genoemde Jan
Claesz. met zijn gezelschap zouden brengen en (hij)
bewaarde de beesten die reeds overgebracht waren
en (dat hij) het bericht over Jan Claesz. vernomen
heeft van degenen die van de genoemde "nederslage" terugkeerden. Compareerde mede Joannes
Melisz. , nu wonende alhier en in februari 1641 gelegen als soldaat te Allago en verklaart hetzelfde.
(HUA. S.A.II, 174-81)
4 mei 1643: Johanna van lsendoorn, huisvrouw van
ds. Cornelis Leonius, thans predikant in Brazilie,
Cornel is Vosch, oud kameraar en Jan Cornelisz. van
Breugel, knoopmaker, machtigen Abraham Moring,
landbode tot Bommel, om "sodanig achterwesen"
wegens gehaalde waren te incasseren. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 77) (Zie ook idem, 51 , 27 april
1650: Cornelis de Leeuw, predikant in West-Indie)

Brazilie
De rol die de Verenigde Provincien in de 17de eeuw hebben gespeeld in Brazilie, komt in
de geschiedenisboekjes maar nauwelijks aan de orde. Toch had de WIC het in de jaren
1624-1654 in grote delen van Brazilie voor het zeggen.
Ten tijde van het Hollandse bewind was ds. Cornelius de Leeuw (Leoninus) in twee perioden,
1640-1644 en 1647-1651, als predikant werkzaam in Brazilie. Hij was de zoon van ook een
ds. Cornelius de Leeuw, predikant te Wijk in de periode 1620-165J.5° In 1656 had Cornelius
jr. nog recht op achterstallig tractement van 2.270 gulden verdiend tijdens zijn tweede periode. Omdat zowel de "generaliteijt" als de "adrniraliteijt te Rotterdam" weigerden te betalen,
ondanks dat hij "in groot pericke1 de staet over de drie jaeren" had gediend, verzocht hij de
Staten van Utrecht om betaling.51
Een andere predikant met een band met
West-Indie, moge1ijk Brazilie, is Regnerus
van Oosterzee. Hij was weliswaar geen
Wijkenaar, maar had zijn standplaatsen in
Bunnik (1615) en 't Waal (1622) gehad, toen
hij in 1643 door de bekende zeeheld Marten
Harpertsz. Tromp gevraagd werd om mee te
varen naar de West. De goede berichten die
Tromp "bij seeckere occasie in zee" over Van
Oosterzee had gehoord, hadden Tromp op dit
De slag bij Guararapes in 1648 of 1649 door Yitor
idee gebracht. 52 In december 1639 was Van
Meireles (detail) (Museu Nacional de Belas Artes,
Oosterzee overigens al in overleg met de
Rio de Janeiro)
WIC om als ziekentrooster naar West-Indie
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te gaan. 53 In 1648 en 1649 voerden so1daten in dienst van de WIC twee korte, maar hevige
ve1ds1agen bij Guararapes tegen de a1daar aanwezige Portugezen. In beide gevechten werden
honderden mensen gewond of gedood. Onder hen een aantal met namen die met Wijk bij
Duurstede in verband zijn te brengen. Het gaat om 1uitenant-kolonel Guillaume de Houthain
(Haultain), kolonel Marten van Els, kapitein-luitenant Claes van Udensheijm (Udesheim) en
kolonel Pieter Keerweer. Laatstgenoemde was in vijandelijke handen gevallen. De verbanden
zijn helaas niet altijd even duidelijk. Maar toch, in Wijk was in het midden van de 17de eeuw
(een) Guillaume de Haultain medisch doctor en hij had een zoon die als officier in het Ieger
diende. De Claes van Udesheim die in de slag het leven liet, diende in het regiment van zijn
neef, de genoemde Marten van Els. De neven waren verwant aan de families Van Els en Van
Udesheirn die enige tijd in bezit waren van de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld te Wijk bij
Duurstede.54
De naam Keerweer komen we tegen in bijlage 1, in de persoon van Jacoba Cornelia
Keerweer, in 1666 gehuwd met Gerard Wijborgh. Zij was een dochter van Peter Keerweer,
wellicht identiek met de kolonel die in Brazilie heeft gediend. Zij kwam uit een rnilitaire
familie gelet op haar broers Willem en Johan Keerweer die in 1695 respectievelijk vaandrig
en kapitein worden genoemd. 55
Nader onderzoek is nog geboden alvorens deze relaties tussen Brazilie en Wijk duidelijker
gelegd kunnen worden.

AFRIKA
31 okt. 1695: Schout en burgemeester verklaren dat
ds. Wijnand Nottelman predikant a1hier is geweest en
tot huisvrouw had Maria Schagen, dochter van burgemeester Gerbrandt Schagen, heiden zijn overleden
en begraven. Zij hadden twee zonen en drie dochters.
De oudste zoon was genaamd Johan en de tweede
Gerbrandt. Dat, volgens getoonde brieven, Johan
voor "fiscael" naar Delmina is gereisd, daarna die
plaats heeft "gequiteert" en voor oppercommis van
het casteel Amsterdam op Comantijn "geemployeert"
is geworden en dat hij aldaar zou zijn overleden. Dat
de tweede zoon naar Batavia is gereisd en daar
emplooi heeft op het comptoir Heugly in Benga1en.
Dat de oudste dochter was genaamd Anthonetta en
getrouwd was aan de heer Jacob Paeuw en in

Benga1en is gestorven. Dat zij bij haar man heeft
nagelaten een zoontje genaamd Gerard die met de
vader is overgekomen en thans tezamen in Utrecht
wonen. Dat de tweede dochter genaamd Cornelia is
"in levende lijve" en woont bij haar grootvader de
genoemde burgemeester Schagen. En de derde
genaamd Christina "in haer jonckheijt" ten huize
van genoemde grootvader in 1692 is overleden.
Is gecompareerd Cornelia Nottelman, bejaarde
dochter, voor zichzelve en machtigt haar genoemde
grootvader om de nalatenschap van haar broer Jan
Nottelman te aanvaarden en zijn effecten die
berusten ter kamer van de heren bewindhebbers
van de WIC of elders te lichten. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 82)

Zuid-Afrika
Jan van Riebeeck (1619-1677), de bekende stichter van de Kaapkolonie, was geboren te
Culemborg, maar zijn overgrootvader Antonie van Riebeeck was afkomstig uit Wijk bij
Duurstede. Een andere farnilieband met Wijk had Jan van Riebeeck via zijn grootmoeder van
vaderszijde Geertruijt Hoevenaer (gehuwd met Jan van Riebeeck (ca. 1560- v66r 1612)). Zij
was een dochter van Elisabeth Peter Gerritsz.dr (van Eyndoven), een telg uit een farnilie die
in de 17de eeuw in Wijk bij Duurstede ruirnschoots is vertegenwoordigd.
Toen Jan van Riebeeck in 1652 aan de Tafelbaai, bij het huidige Kaapstad, op last van de
VOC een verversingsstation inrichtte, was de verwachting dat door handel met de plaatselijke
bevolking genoeg vers vlees ter beschikking zou komen. Voor vers water konden de schepen,
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die naar Oost-Indie onderweg waren, terecht bij een waterreservoir op de Tafelberg.
Moestuinen die de VOC zelf zou aanleggen en met hulp van de locale bevolking zou hewerken, moesten voor verse groenten zorgen. De medewerking van de bevolking vie! echter tegen
waardoor de VOC zich genoodzaakt zag om aan Europese boeren toestemming te geven om
zich aan de Kaap te vestigen. Zo moet het Wijkse echtpaar Anthonie van der Lith - Antonetta
Theodora Schagen, na de problemen in hun geboorteplaats (zie hiervoor), aan de Kaap zijn
neergestreken. Over hun hofstede Koelenbosch in het district Stellenbosch zijn ultimo december 1704 de volgende gegevens opgetekend: man 1, vrouw 1, zoon 1, dochters 2, knecht 1,
slaven 1, slavinnen 1, slavenjongens 0, slavenmeisjes 0, paarden 0, ossen 20, koeien 4, kalveren 0, vaarsen 0, schapen 0, varkens 0, wijnstokken 10.000, wijnleggers 8, jaar 't land gehad
1, do bebouwd 1, tarwe gezaaid 1, tarwe gewonnen 0, zijdgeweren 1, snaphanen en carabijnen 2, pistolen 2.56

OOST-INDIE

Voor-Indie en China
Het geoctrooieerde gebied van de VOC werd ten westen begrensd door Voor-Indie, grofweg
bestrijkend het huidige India, Pakistan, Bangia Desh, Sri Lanka, Nepal en Bhutan. In het
noordoosten van dit gebied Iigt Bengalen met de hoofdplaats Houghly, gelegen aan de rivier
de Ganges. Henrick van Schuylenburch (ca. 1620- Middelburg 1689) schilderde in 1665 de
"VOC-factorij Houghly in Bengalen". Hij moet bijna wei een zoon geweest zijn van de
Wijkse glasschrijver en burgemeester Anthonis van Schuylenburch. In de jaren 1661-1668
verbleef Henrick waarschijnlijk in India en zou hij het schilderij hebben gemaakt. 57 Van een
andere Wijkenaar, Jacob Gerritsz. van Schuylenburch, is bekend dat hij in China is geweest,
althans dat hij in 1654 van Midde1burg naar China is vertrokken. 58 De eerder genoemde
Nicolaas Schagen was van 1685-1688 directeur van Bengalen en er zijn meer Wijkenaren met
Voor-Indie in verband te brengen. 59

21 aug. 1622: Anthonis van Schuylenburch, burger te
Wijk bij Duurstede, gehuwd met Maria Bernts van
Casteel en haar broers, zusters en zwagers, die hebben gemachtigd Henrick Berntsz. Van Casteel, schooenmaker te Utrecht, machtigen rnr. Johan van
Nijvelt, hun neef, mede wonende te Utrecht, om de
erfenis van hun neef Joris Willemsz. van Casteel,
overleden in Oost-Indie, te aanvaarden. (HUA,
Not.Arch.Ut. , U009a008)
4 aug. 1643: Cornelis Fransz. van Isselsteyn, schepen, en Sebastiaen Jansz. de Kemp, oud kameraar,
verklaren dat Thonis Jansz. van Rijderweert, kleermaker, is een burger alhier, dat dezelve gehad heeft
een zoon genaamd Herman Thonisz. van Rijderweert,
die hij verwekt heeft aan Anna Hermans zijn zaliger
huisvrouw. Dat dezelve Herman voor enige jaren
voor bootsgezel is gevaren naar Oost-lndie en nu (zo
zij verstaan) binnen Batavia overleden. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 77) (Zie ook idem, 8 sept. 1643)
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24 febr. 1646: Adriaen Simonsz. Corss verklaart dat
hij een "liberale gift" van 150 gulden doet aan Jan
Mathijsz., zijn grootmoeders nagelaten weduwnaar,
wegens "getrouwicheyt" aan hem bewezen. Adriaen
is voornemens naar Oost-Indie te gaan in dienst van
de compagnie. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 51)
21 juli 1647: Thonis Jansz., burger van Wijk,
machtigt Cornelis Stevensz. , schipper en burger van
Middelburg, om te innen van de bewindhebbers van
Oost Indische Compagnie, de gagie als zijn zoon
Herman Tonisz. van Wijck zou mogen resteren.
Herman is in nov. 1638 voor "buschieter" afgevaren
ten dienste van de kamer Middelburg op een gagie
van 12 gulden per maand op het schip "Sierickzee".
(SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2494)
7 aug. 1648: Is gelezen een bericht van de weesmeesters van Batavia gedateerd 20 dec. 1647,
gericht aan de weesmeesters a1hier, inhoudende een
wissel op de generale Oost Indische Compagnie ten
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bedrage van 12812 1/2 reaalen van 18 tot 50 stuivers
de reaal, door de weesmeesters te ontf. t.b.v. Janneke
van de Grift, dochter van Catharina Bataelie, huisvrouw van Johan Hill, gewezen chirurgijn van het
kasteel van Batavia. Schepenen verklaren dat het
kind met haar moeder en stiefvader Johan van Hille
verleden jaar van hier naar Duitsland is vertrokken
en de "vrienden" van het kind van vaders zijde onbewust zijn. Is besloten op kosten van het kind een
ad vies te nemen, waartoe burgemeester Schagen of
de secretaris gaan naar Utrecht. (SAKRUH,
Stadsbestuur WbD, 51 E) (Zie ook idem, 11 sept.:
wordt besloten dat de Oost Indische Compagnie de
penningen op rente moet houden of de wissel naar
de kamer A'dam van de compagnie moet sturen.
Schepenen verklaren dat het kind niet te Wijk is, dat
de moeder is hertrouwd en in Duitsland woont; dat
hier geen mombers van het kind zijn, noch vrinden
van vaders zijde bekend zijn. De magistraat dechargeeert zich van de zaak; idem, 6 okt. 1648:
Gerbrandt Schagen heeft de wissel meegegeven aan
Maurits van Cosen.)
2 okt. 1648: Schepenen certificeren dat Peter
Comelisz. van Utrecht die, volgens bericht met schip
"de Tygel" onlangs van Amsterdam uit Oost-lndie
aangekomen is, hier ziekelijk te bed ligt, beroerd en
blind zijnde, dat dezelve heeft gemachtigd zijn zwager Hendrick Versteech om bij de Heren van de Oost
Indische Compagnie te vorderen hetgeen hem zou
mogen resteren. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 77)
29 okt. 1650: Geertgen Mathijs Zua(?) wegens de
uitlandigheid van haar man, als zijnde gevaren naar
Oost-Indie, bekent 40 gulden schuldig te zijn aan
Antonis Petersz. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 51)
23 aug. 1651: Magdalena Noest weduwe van
Lodewijck Mathijsz. van de schans van St. Andries,
gewezen tam boer onder zijn genade de graaf van
Culemborg, overleden in Oost-Indie of onderweg,
voor zichzelve en als moeder en momberse van
Comelis Lodwijcksz. , haar onmondige zoon, mactigt
haar broer Jan Noest, burger en bakker alhier, om te
A'dam met de kamer van de Oost lndische
Compagnie de rekening te liquideren etc.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 78)
28 febr. 1659: Jan Hendricksz. de Cock en Aelbert
Jansz. van Eck verklaren dat Egbardt Hendricksz.,
wonende te Hulst, geprocreeerd heeft bij zijn gewezen huisvrouw Nelligje Jans Knijff twee kinderen
m.n. Harbert en Jan Egbertsz., die te Wijk wonen ten
huize van Jacob Petersz. vanSant, zijn zwager. De
familie van Nelligje Knijff heeft besloten een zoon
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met zijn vader op reis naar Oost-Indie te zenden. Zij
verklaren verder datde genoemde echtelieden hier
zijn getrouwd. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 54)
(Zie ook, idem, 80, 25 mei 1662: Isbrandt Jansz.
Knijff en Jacob Petersz. van Sandt, als ooms en
bloedmombers over Jan Egbertsz. verklaren dat
dezelve is enige erfgenaam van Herbert Egbertsz.
van Rhede in Oost-Indie, op Batavia overleden;
idem, Not.Arch.WbD, 2498, 7 nov. 1662: Jacob
Petersz. van Sandt, gehuwd met Jannichje Jans
Knijff, in de genoemde kwaliteit en als oom en
momber over Herbert Egbertsz. zoon van Egbert
Herbertsz., geprocreeerd bij Nellichje Jans Knijff,
machtigt Johannes de Meijer, wonende te
Middelburg, om 35 gulden van de bewindhebbers
van de Oost-lndische Compagnie te ontvangen, die
Herbert Egbertsz., in 1659 met het schip genaamd
"'t Hoff van Zeelant" van Middelburg naar Oostlndie gevaren en nu op Batavia 12 juli 1660 overleden, tegoed "gelaten heeft" .)
10 sept. 1662: Testament van Adriaen Versteech
(zoon van Hendrick Versteech, oud schepen)
weduwnaar van Cecilia de Jongh. Zij hebben drie
kinderen. Hij is voomemens als ziekentrooster "een
reyse naar Batavia te doen" en verzoekt zijn vader de
administratie van zijn goederen op zich te nemen.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80) (Zie ook idem,
Not. Arch. WbD, 2499, 30 dec. 1668: Hendrick
Versteech, weduwnaar van Nellegen Camelis Block
en hun kinderen, onder wie Adriaen Versteech, uitlandig zijnde, verkopen twee huizen in de
Volderstraat.)
29 sept. 1662: Verklaring op verzoek van Jannichje
Camelis, wonende Wijk, dat Claes Comelisz. van
Gent haar echte zoon geweest is, verwekt bij
Camelis Jansz. van Gent, haer eerste man. Oat haar
zoon in 1647 is gevaren van Middelburg naar OostIndie en aJs dezelve noch in Ieven geweest was
omtrent 40 jaar oud zou zijn. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 80).
8 mei 1663: Jan Comelisz. Noest, ca. 55 jaar, en
Jacob Petersz. van Sandt, ca. 49 jaar, beiden burgers
van Wijk, verklaren op verzoek van Cunera Wouters
te voren weduwe van Jan Robbertsz., in Ieven burger
alhier, en nu laatst weduwe van rnr. Lambert
Wilbertsz. Hellinge, dat zij heeft gehad een zoon
genaamd Wouter Jansz., verwekt bij genoemde Jan
Robbertsz. dat deze 21 a 22 jaar geleden vertrokken
is naar Oost-lndie, "ofte andere vreemde Ianden".
Van Sandt heeft met Wouter Jansz. "leren !open, spelen en altijts bij hem geweest voor zijn vertrek
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Het in 1691 door Nicolaas Schaghen gebouwde Fort Duurstede op het eiland Saparoea of Honimoa ten zuiden van Ceram
door v.d . Velde uit 1845, pl. 32 (Uit: C.L. Temminck Groll , The Dutch Overseas. Architectural Survey. Mutual heritage of
four Centuries in three Continents. Zwolle 2002, 193)

en alsulcx seer goede kennis hebbende van tgunt
voorscreve verklaert". (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 80)
19 aug. 1664: Verklaring op verzoek van Dirck,
Maria en Toontgen Robberts. Oat Arien Robbertsz.
van Wijk bij Duurstede voor enige jaren gevaren naar
Oost-Indie, was een hun volle broer en dat zij zijn de
enige erfgenamen van Arien Robbertsz., allen kinderen van Robbert Dircksz. en Willemtgen Tonis in
Ieven echtelieden en burgers alhier gewoond hebbend
aid Muer.(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80) (Zie
ook idem, 52, 2jan. 1657.)
8 nov. 1665:Verklaring op verzoek Anna Dircks
Vermuer, in de wandeling genaamd Anna Bontan,
weduwe van Ferdinand Bontan, in Ieven gewoond
hebbende in de herbergh "de Snoeck" , buiten de
Veltpoort. Oat zij is moeder van Ferdinand Bontan
die in 1655 in dienst van de Oost-Indische Compagnie, kamer A'dam, is gevaren naar Oost-Indie op
het schip "Lector". Oat Ferdinand nog vier broers
heeft m.n. Dirck, Peter, Jeroon en Jacob Bontan
mede kinderen van Anna en haar man Ferdinand
Bontan. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80)
23 aug. 1668: Gijsberta en Aeltgen van Beekom, heiden van competente ouderdom, machtigen Janneken
Dircks Vermuer weduwe van Jan van Beekom, hun
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moeder, om van de heren bewindhebbers van de
Oost-Indische Compagnie de penningen te ontvangen van hun broer Adriaen van Beekom, tegenwoordig in Oost-Indie, die hij op zijn vader Jan van
Beekom zaliger gepasseerd heeft. (SAKRUH,
Not.Arch.WbD, 2499)
6 aug.l669: Verklaring op verzoek van Reijnier en
Dionijs van Hartesvelt nagelaten kinderen van
Isaack Reijniersz. van Hartesvelt en Johanna
Stevens van Parijs, die drie zonen hebben gehad te
weten de requiranten en Steven Isaacksz. van
Hartesvelt 9 a 10 jaar geleden gevaren naar OostIndie, kamer van Delft. (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 80) (Zie ook idem, 54, 10 mei 1672: Reijnier
van Hartesvelt, curator over zijn uitlandige broers.)
10 okt. 1671: Ida van Molswijck, thans wonende te
Wijk, machtigt Boudewijn van Molswijck, haar
vader, wonende te 's-Gravenhage, om de penningen
en goederen te ontvangen die haar broer Joost van
Molswijck, gevaren naar Oost-Indie en nu overleden, nog tegoed heeft. (SAKRUH, Not.Arch .WbD,
2499)
23 juli 1672: Mathijs van der Weert, inwoner alhier,
te kennen gevende dat Agneta van der Weert zijn
zuster, gewezen huisvrouw van Thomas Jansz.,
te Leiden is overleden en geen kinderen heeft
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nagelaten, en omdat de boedel gered moet worden,
machtigt hij zijn huisvrouw Maria Jacobs Clooth,
om de goederen te del en etc. en de maandbrief te
heffen die zijn zuster door Jan van der Weert, zijn
broer, gevaren naar Oost-Indie, gemaakt was.
(SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2499)
18 dec. 1674: Dirck de Wilt deurwaarder alhier als
gehuwd met Gijsbertgen Claes van Velpen, tevoren
weduwe van Hendrick Gijsbertsz. Ca. 4 jaar geleden
is diens zoon genaamd Hendrick Hendricksz. van
A'dam met schip "Tulpenburg" naar Indie. Hendrick
heeft zijn vader drie maanden van zijn jaarlijkse
gage vermaakt. De Wilt machtigt Adriaen
Verschuer, wonende A'dam, om van de OostIndische Compagnie de penningen te ontvangen die
Hendrick Hendricksz. nog te goed mag hebben.
(SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2500) (Zie ook idem,
Stadsgerecht WbD, 82, 27 aug. 1675: Cornelis
Gijsbertsz., burger te Wijk, als oom en momber over
de onmondige kinderen van Hendrick Gijsbertsz.
zaliger, vader van Hendrick Hendricksz. van Wijck,
in sept. 1670 naar Oost-Indie gevaren, machtiging
om penningen te A'dam te ontvangen.)
7 dec. 1676: Hendrick Versteegh, schepen, en Jacob
Petersz. van Sant, deurwaarder, verklaren dat
Adriaen Verschuijr, burger te A'dam, en Adriaentgen
Verschuijr, wonende a1hier, zijn broer en zuster en
kinderen van Cornelis Verschuijr, gewezen burger
a1hier. Zij hebben gehad een broer genaamd Isbrant
Verschuijr, die ca. 3 jaar geleden in Oost-Indie is
overleden. Adriaen en zijn zuster Adriaentgen zijn
de enige erfgenamen. Compareert Adriaentgen en
machtigt haar broer Adriaen om te A'dam van de
Oost-Indische Compagnie de penningen te ontvangen die Isbrant noch te goed heeft. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 81)
1 dec. 1683: Everarda van Sandick, huisvrouw van
Hendrick van Bruijnlocht, "sijnde jegenwoordig alsnog in Oost-Indien" presenteert a/h gerecht een
rekest waarbij zij te kennen geeft dat zij door haar
man is verlaten en twee onnozele kinderen bij hem
heeft. Zij heeft van haer eigen goederen niet anders
behouden dan een boomgaard, groot twee hond aid
Hoochstraat. Zij verzoekt de boomgaard te mogen
verkopen om in haar 1evensonderhoud te kunnen
voorzien. Het Hof geeft toestemming. Bij openbare
verkoop is Jacob van Sandick koper gebleven voor
480 gulden. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 54)
(Zie ook idem, 80, 24 aug. 1668; idem, 55 , 9 jan.
1672; idem, Not. Arch.WbD, 2500, I febr. 1676.)
1 febr. 1691: Jan Dircksz. Goes voor zichzelf en
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sterkrnakende voor Berent, Maria en Grietje Dircks
Goes, kinderen van Lijsbet Berents Koppert, die en
halve zuster was van Jacob Berentsz. Koppert voor
een staak, alsmede Berent Jansz. en Cornelis Jansz.
Koppert voor zichzelven en zich sterkrnakende voor
hun broer en zuster Jan Janssz. en Grietje Jans
Koppert kinderen van Jan Berentsz. Koppert, die
halve broer was van Jacob Berentsz. Koppert, ook
voor een staak mede erfgenamen van hun oom, die
in 1677 voor de kamer van Amsterdam met het
schip B1iekendael voor soldaat naar Oost-Indie is
gevaren en nu enige jaren geleden,zo gezegd wordt,
aldaar op Batavia is overleden. Bij de kamer
Amsterdam resteert nog enige soldij op naam van
Jacob Berentsz. Koppert . De comparanten
machtigen Jelis Berentsz. Koppert anders genaamd
van Velsen, hun oom om te Amsterdam de gagie te
ontvangen. (SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2504) (Zie
ook idem, Stadsgerecht WbD, 81, 19 okt. 1683:
Verklaring dat Janettie van Hattum weduwe van
Barent Jacobsz. Coppert een zoon Jacob heeft
gehad, die naar Oost-Indie is gevaren.)
29 nov. 1692: Verklaring t.b.v. Jacob Petersz. van
Sant, burger, dat deze heeft een eigen zoon Pieter
Jacobsz. van Sant van Wijck te Duerstede, die "voor
lange jaeren naer Indien is gevaren" . (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 82)
7 okt. 1692: Burgemeester en regeerders verklaren
dat de heer Dirck van der Lingen, gewezen raad van
deze stad, voor enige jaren is gevaren naar OostIndie; dat hij tevoren getrouwd was met joffr.
Gerarda Wijborgh, die a1hier is overleden en begraven. Zij hebben nagelaten twee dochters m.n. Aletta
en Petronella van der Lingen, die nog ongetrouwd in
Ieven zijn (hun oom Dirck Wijborgh, schepen van
Amersfoort is hun momber); dat de genoemde Van
der Lingen zou zijn overleden in Indie op een fort
genaamd Negry(?) Lima op het eiland van Ambona,
alwaar hij volgens de overgekomen brieven is
geweest sergeant commandant. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 82)

UITLANDIG
16 nov. 1602: Herman van Sloten, eiser, versus
Mechteltgen de With weduwe van Cornelis van
Sloten, moeder en momberse over Jan Cornelisz.
van Sloten, haar uitlandige zoon en Jan Claesz.
Helberch gehuwd met Aeltgen Cornelis, tezamen
erfgenamen van Peter van Sloten, hun grootvader,
gedaagden. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 16)
25 april 1639: Jan Jansz. van Steenhuyserweert
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procuratie hebbend van Jacob Jacobsz. Casteleijn en
Merritgen Jans huisvrouw van Jan Jacobsz.
Casteleijn vermits de uitlandigheid van haar man, a!
erfgenamen van Jacob Jacobsz. van Steenhuyserweert, hun vader (volgens procuratie voor notaris
van de Graeff te R'dam d.d. 29 maart 1639) transporteert Jan Maesen huis aid Muer. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 50)
5 aug. 1644: Hillegonda de Zwert weduwe van mr.
Hendrick van Vreeswijck, in Ieven scholtis te Wijck,
voor zichzelve en voor haar onmondige kinderen, en
procuratie hebbend van Otto van Vreeswijck haar
uitlandige zoon, transporteert een huis op de Markt
t.b.v. Sebastiaen de Kemp. (idem, Stadsgerecht
WbD, 51)
24 mei 1647: Anna Reijers weduwe van Jan Aertsz.
Bremaet noemt in haar testament Peter en
Hendrickgen Cornelis Block, uitlandig zijnde, kinderen van Janneken van Slooten, die, als zij wederom komen, elk 25 gulden krijgen en Hendrickgen
Geurts ook uitlandig, haar broeders dochter, die, als
zij of "hare naer te laetene kinderen wederom te
voorschijn quamen" 100 gulden ontvangen. (idem,
Stadsgerecht WbD, 51)
20 jan. 1653: Willem Jansz. van de Heyligenberch,
ruiter onder de compagnie van de heer ritmr. van
Oostrum, heer tot Broeckhuysen, machtigt Jasper
Jansz. van de Heyligenberch om geld te ontvangen
te A'foort wegens zijn broer Heyndrick Jansz., thans
uitlandig zijnde, wegens verkoop van land behorend
aan de hofstede Dorresteyn, en daarmee de schulden
te betalen die Heyndrick Jansz. voor zijn gemaakt.
Willem Jansz. van de Heyligenberch tekent met
hakenkruis. (idem, Not.Arch.WbD, 2497)
11 dec. 1657: Johannes van Paddenburch gehuwd
met Geertruijt Thome, en mede als momber over
Walraven Thome, thans uitlandig, als erfgenamen
van Aelbert Thome, Stijntgen Dircks van Langelaer
weduwe van Adriaen Petersz. van Eck, Reijnier van
Langelaer, oud schepen en Dirck van Langelaer,
schepen, in de kwaliteit van erfgenamen van Judith
van Langelaer, verkopen Peter Valek een boomgaard
aid Borgwal. (idem, Stadsgerecht WbD, 52)
1658: Er was een koopcontract gedateerd 17 juni
1658, voor notaris Jacob van Bijler te Wijk verleden, tussen Helena Scherping weduwe van ds.
Vincentius Bergius, in Ieven predikant te Wijk bij
Duurstede, Theodorus en Gisbertus Bergius, haar
onmondige zonen, en als grootmoeder van Arendt
Bergius en als gevolmachtigde van Hermannus
Busschof gehuwd met Elisabeth Bergius, haar uit-
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landige schoonzoon en dochter, en Johanna Bergius
jongedochter, tezamen erfgenamen van Vincent
Bergius ter eenre Petrus Blancheteste ter andere
zijde. i.z. de verkoop van 4 morgen te Wijk in de
Melkweg, genaamd Riebeeck, leengoed van de
Domeinen Staten van Utrecht. En diverse percelen
land te Nederlangbroek en Overlangbroek, mede
leenroerig als voren. De totale waarde bedroeg
11.000 gulden. Mr. Johannes Busschof gehuwd met
Catharina Bergius, mede dochter van Vincent
Bergius verzoekt het Hof van Utrecht om approbatie
van het koopcontract. Crijn Thomisz. Goes en Gerrit
Claesz. van Bemmel verklaren dat de koopsom juist
was. (HUA, Hof van Ut., 252-159, dossier J60) (Zie
ook SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 52, I mei 1655)
24 maart 1659: Maakgescheid tussen Baltus de
With, Gerrit de With voor zichzelven en Willemken
de With, mitsgaders Geurt Ottensz. van Rijswijck en
Willem Wijborch, beide schepenen, als door het
gerecht gestelde mombers over Jan de With, thans
uitlandig, tezamen kinderen en erfgenamen van
Anthonis Jansz. de With en Mayken Baltus in den
Engh. "Vermits de onzekerheid vant Ieven van de
wtlandige Jan de With voorscreve niet en is
bewust" , nemen de mombers de portie van Jan in
ontvangst. (SAKRUH, Not.Arch.WbD, 2497)
9 juni 1659: Anna Dircks Vermuer weduwe van
Ferdinant Bontan verklaart 200 gulden schuldig te
zijn aan de erfgenamen van Jan Roelofsz. de Haen,
die lang uitl andig is geweest. Zij heeft het geld ontvangen van Nelligjen Simons weduwe van Thomas
Crauwel in de kwaliteit als momber van de genoemde de Haen, e.e.a. volgens een schuldbekentenis
voor notaris Johan van Sandick verleden op 23 april
1652, die hiermede wordt gecasseerd. (idem,
Stadsgerecht WbD, 52)
1662: Arnoldus van Crieckenbeeck is 20 jaar gel eden "buitenlands vertoogen" zonder iemand de
administratie gelaten te hebben. Sindsdien is niets
meer van hem vernomen. Hendrick Notelman,wijnkoper te Wijck, wordt door het Hof tot curator
benoemd over zijn uitlandige schoonbroer. (HUA,
Hof van Ut., 252-182, dossier F20) (Zie ook
SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80, 11 aug. 1662:
Quirijn Vermeulen borger en wijnkoper stelt zich
borg voor het bewind en de administratie van
Hendricus Notelman als gestelde curator over
Aernoldus van Krieckenbeeck zijn uitlandige
schoonbroer; idem, 26 juni 1674: Frans Vernoy
gestelde curator over Aert van Crieckenbeeck i.p.v.
Hendrick Nottelman, volgens uitspraak van het Hof
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op II juni 1674; idem, Not.Arch.WbD, 2500, 7 juli
1677: Frans Vernoey curator over zijn uitlandige
broeder Aert van Crieckenbeeck verhuurt Jan de
Wijs een huis op de hoek van de markt van Wijk bij
Duurstede. Zie ook onder "Engeland", de akten i.z.
Vernoy.)
29 april 1662: Gijsbert van Bemmel, ca. 68 jaar, en
Olof Aertsz. van der Woest, ca. 64 jaar, verklaren op
verzoek van Jacobgen Dircks, in de wandeling
genaamd Jacobgen Tonis, weduwe van Tonis
Gijsbertsz., wonende alhier, dat zij zeer wei gekend
hebben Berndt Tonisz. van Cothen. Dat dezelve was
een wettige zoon van Jacobgen Tonis en Tonis
Gijsbertsz. en dat hij omtrent 12 a 14 jaar van hier
naar vreemde Ianden is vertrokken. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 80)
10 febr. 1663: Aert Gijsbertsz. van Cleef, gestelde
curator over Jan Gijsbertsz. van Cleef, zijn uitlandige
oom, volgens beschikking van het Hof van Utrecht,
transporteert Cornelis van Noort, burger en inwoner
van Wijk, 4 hond aan de Hoogstraat op de Kleine
Noorderweert. Gij sbert Gijsbertsz. van Cleef compareert mede en consenteert voor zoveel het hem aangaat. (idem, 53) (Zie ook: HUA, Hof van U., 252-57,
dossier A34, 1663: Jan Gijsbertsz. VanCleef, alias
Jan de Cruijff, is reeds ca. 32 jaar uitlandig. Mr.
Herman Vosch (van Avesaet), advocaat en commissaris, is gemachtigd door Geertruid Pieck weduwe van
Aert Gijsbertsz. van Cleef, die 28 maart 1663 op een
reis naar het Sticht van Munster onverwacht te
Warendorp is overleden en begraven.)
30 aug. 1675: Mechteltgen Jacobs Fontain weduwe
van Dirck van Langelaer, in Ieven schepen, voor zich
zelve en als moeder en momberse over Antonetta en
Catharina van Langelaer, haar onmondige dochters,
geasssisteerd met Jacob van Langelaer, haar zoon, en
deze ook voor zich zelve en mede momber over zijn
onmondige zusters en sterkmakend voor Dirck van
Langelaer, zijn uitlandige broer, transporteert Peter
Valek een boomgaard, groot 1/2 morgen gelegen in
de Pas. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 54)60
6 juni 1680: Berndt de Kemp, zoon van zaliger rnr.
Johan de Kemp, in Ieven advocaat voor het Hof van
Utrecht, is van eerlijke farnilie "in onse stadt
gesprooten ende van goedt comportement". Hij heeft
te kennen gegeven dat (hij) genegen was in andere
Ianden "sijn fortuijn te gaen soecken". Het gerecht
heeft hem daarom op zijn verzoek certificatie gegeven. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 81 ,)
I juni 1682: Aert van Koten voor zichzelve en sterkmakend voor zij n zuster Nee! tie en broer Maurits van
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Koten, tegenwoordig in lndie, en als momber van de
twee onmondige kinderen van zijn broer Huybert van
Coten, tezamen erfgenamen van hun zuster Elisabeth
van Koten, machtigt Gerbrant Schagen, advocaat
voor het adellijk gerecht van de Neder-Betuwe,
Johan van Coten, procureur te Tiel, en Arnold van
Ossenberch, procureur alhier, om te aanvaarden de
goederen van Elisabeth van Koten. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 81)
25 aug. 1682: jofr. Aleyda Turcken, bejaarde dochter,
voor zichzelve en procuratie hebbend van haar uitlandige broer Willem Turcken, volgens procuratie
voor notaris Hendrick Outgers op 22 april 1682 te
A'dam gepasseerd, machtigt haar schoonvader David
Broers, schepen en raad, om te ontvangen de penningen etc. en de huur op te zeggen van de goederen
haar aangekomen van haar grootmoeder Alegonda
Pels en tevens om de goederen in de Beemster op
haar en haar broers naam over te Iaten schrijven.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 81)
4 mei 1683: Schouten burgemeester van WbD verlenen een attestatie van goed gedrag aan Dirck van
Uijen, ll jaar chirurgijn geweest te WbD, die nu zijn
"fortuijn elders" gaat zoeken. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 81)
9 juni 1684: Anthoni de Bie voor zichzelve en sterkmakende voor Diederick de Bie, zijn uitlandige broer
tegenwoordig in Indie, en als speciale gemachtigde
van joffr. Maria de Bie weduwe van Willem van der
Eem en van joffr. Theodora de Bie weduwe van
Gosuwinus Ketel, volgens procuratie voor notaris
Gijsbert de Coten op 2 juni 1684 verleent, kinderen
en enig erfgenamen van hun vader Dirck de Bie,
transporteert Peter Valek een huis in Mabeduijrstraat.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD 55)
24 jan. 1685 : mr. Gerbrant Schagen, oud burgemeester, ca. 70 jaar, Johan van Sandick, substituut
schout, notaris en procureur te Wijck, ca. 67 jaar,
Cornelis Gijsbertsz. van Schalckwijck, 80 jaar, Joost
van Maurick, ca. 72 jaar, Jacob Lodwijcksz. Knijff,
ca. 72 jaar, Jan Cornelis van Muijswinckel, 67 1/2
j aar, Cornel is de Yael 64 jaar, allen geboren borgers
van Wijk bij Duurstede leggen op verzoek van
Adriaen Vosch van Avesaet, wijnkoper te Zwolle,
een verklaring af over het geslacht Vosch van
Avesaet. Genoemd worden o.a. Andries Vosch van
Avesaet die "buijten lands gestorven soude sijn" zoon
van Thomas Vosch van Avesaet die op zijn beurt
weer zoon was van een Andries. (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, 82)61
12 nov. 1694: Nelligje van Muyswinckel, huisvrouw
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van Claes Croon, uitlandig, enig erfgenaam van
Teuntje van Muyswinckei, haar moeie, transporteert
Anthonis Kool een hui s in de Peperstraat.
(SAKRUH , Stadsgerecht WbD, 55 )
12 juni 1696: Thomas van Waveren voor zichzelve
en optredend voor Lodewijck van Waveren , zijn uitlandige, minderjarige broer, die bij een loting door
notaris Jan van Reumst op 26 aug. I 695 de eigendom verkregen heeft, transporteert Bastiaen de Kemp
een huis in de Peperstraat. (SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 55)

* CA . van Burik doet ruim 30 jaar onderzoek
in archieven. Hij is speciaal gei"nteresseerd in
del6de-eeuwse en l7de-eeuwse geschiedenis
van Wijk bij Duurstede.
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Noten
I. Blusse, 9-1 I.
2. HUA, S.A.ll (Stadsarchief 2e afd.), 175-6, 17 jan .
1595. Betreft een verkl aring over Ysbrant Reyersz.
wonende te Meurs di e aldaar bakker was.
3. Zo drukte de amerikaan Ph ilip van Wijck het uit toen
hij in 1960 Wijk bij Duurstede bezocht al s afstammeling van de in 1660 vanui t Wijk naar New York vertrokken Berndt Danielsz. (Van Bemmel, 88)
4. B. v(an) T(res long) P(prins), "Van Hollandt" , in: De
Ned. Leemv 1908, kk . 89-9 1.
5. SAKRUH , Stadsgerecht WbD, 100.
6. Jeru zalemkrui s: een grieks krui s met tussen elke ann
een kle iner, ge lijk vonnig krui s. Jeruzalemveren, ook
wei "palmen van Jericho" genaamd waren speciaal
geprepareerde bl aden van de palmboom.
7. Bij voorbeeld in het geva l van het echtpaar Frederi ck
Wtenham en Emmi chgen Peter Vastertsdr. C. A. van
Burik en M.S.F. Kemp, 'Het Wijkse geslacht Smeets Van Coddenoerde - Van Schuylenburch en de relati e
met het geadelde geslacht Van Sch uylenburch ', in: De
Ned. Leeuw 121 (2004), 137- 176, 201-238 en De Ned.
Leeuw 122 (2005), 49-79, ald. 167.
8. HUA , Colt. Buche li-B ooth , Lange boekjes, "Varia", 56.
Er schijnt nog een schi Jderij te zijn (geweest) waarop
Gij sbert Robbertsz. was afge beeld. Hierop komen ook
zijn familiewapen, een hui smerk, het Jeruzalemkrui s en
het rad en zwaard van St. Catharina voor. In de 19de
eeuw was nog bekend waar dit schilderij zich bevond,
maar in 1956 werd om inlichtingen verzocht omtrent
de verblijfpl aats. De Ned . Leeuw 73 (1956), 296. Zi e
ook S.Mu ll er Fzn, De schi/derijen van Jan van Score/,
38-39.
9. Op het schilderij is naderhand het jaar eenenveertig
veranderd in zevenenveerti g. Corneli s Booth noteerde
echter in de 17de eeuw eenenveertig .
10. M.S.F. Kemp, "Van Wolfswincke l", in: De Ned. Leeuw
104 ( 1987), 170-173.
II. SAKRUH, Stadsgerecht WbD , 16, januari-juni 1605.
12. S.A.Ti el, Recht. Arch. Ti el en Zandwijk, 140, f. 303v, 9
aug . 1606.
13. Butterman , 44.
14. Frijhoff, I02.
15 . SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 80, I jan. 1665.
16. HUA , S.A.II 175-6, 7 juli 1594.
17. B lu sse, 65.
18. Van Burik en Kemp, 223-224 en 69-73.
19.HUA , S.A.II 174-3 7, 28 okt. 1616.
20. Bitter was reeds in 1688 teruggekeerd uit Oost-lndi e
om in Holl and de laatste processen met zijn vrouw te
voeren. Blusse me ldt dat op 4 juli 1691 een fin ale uitspraak werd gedaan. In het archi ef van het stadsbestuur
van Wijk bev indt zich echter een opsomming van stukken die Bitter di ende te overl eggen, waarin sprake is
van een akkoord tussen partijen van 16 dec. 1693 en
een daarop gevo lgde willi ge condernnatie van 20 en
22 j an. 1694. Niet duidelijk is waar dit zich heeft
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afgespeeld, maar de strijd heeft zich dus na 1691 nog
voortgezet. Ene Alexander Henderson (cum suis) treedt
opals erfgenaam van Cornelia van Nijenrode.
SAKRUH, Stadsbestuur WbD, 52E. Vriendelijke
mededeling dr. A.A.B. van Bemmel.
2 I. Blusse, 174.
22. Blusse, 172.
23.1n 1753 was Joan Luis raad en conunissaris van de slavenhandel van de "eylanden van Curac;ao en de circumjacenten van dien ". SAKRUH, Stadsbestuur WbD,
51 W, 26 febr. 1753. Vriendelijke mededeling dr. AA.B.
van Benm1el.
24. Butterman, 44.
25. Blusse, 173.
26. HUA, Not.Arch.Ut., U009a009, 3 mei 1623.
27. Idem, UOJ5a005 , I mei 1646. Zie ook SAKRUH;
Stadsgerecht WbD, 80, II mei 1665.
28 . De in Utrecht en het Kromme-Rijngebied voorkomende naam Oostendien is denkelijk een verbastering van
Oostindie.
29. De Staten van Utrecht hadden deze functies te vergeven
op basis van een afspraak gemaakt in de Staten
Generaal nadat de gewesten waar geen kamer (afdeling) van de VOC of WIC was gevestigd, hadden
geprotesteerd wegens het mi slopen van de voordelen
van de monopolieposites van de VOC en WIC. Dit
gemis werd ex tra schrijnend toen ten tijde van het 12jarigbestand de VOC door de Staten Generaal werd
gesubsidieerd om in de Oost de strijd voort te zetten.
30. SAKRUH, Stadsbestuur WbD, 52B.
3l.Idem, 20 juli 1674.
32. Idem, 52C.
33. M. Donkersloot-de Vrij, "Plattegrond der Vestiging
Duurstede".1n: Tussen Rijn en Lek, 27 (1993-3), 24-27.
34. Blusse, 162.
35. De details van deze kwestie zijn te vinden in
SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 81 , 28 dec. 1680 en
4 okt. 1682; HUA, Herv.Gem. WbD, I ; HUA, Hof van
Ut., 154-29.
36. SAKRUH, Stadsgerecht WbD , 35.
37 . Idem, 82, 23 april 1691.
38. HUA, Herv.Gem. WbD, !. Wellicht waren de bezwaren
van de Schagens tegen huwelijken met Van der Liths
het gevolg van de detentie van vader/grootvader
Hendrick van der Lith die in 1641 enkele gerechtsdienaren had belet hun werk te doen en daarom door Het
Hof van Utrecht werd veroordeeld tot een verblijf van
drie dagen op water en brood in het Utrechtse huis van
detentie Hasenberg. HUA, Hof van Ut. , 99-8, 15 febr.
1641.
39. HUA, Herv.Gem.WbD, nr. !.
40. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 82.
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41 . De fragmentgenealogieen zijn samengesteld op basis
van gegevens vermeld in bijlage 2 en op bas is van
SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 81, 24 maart 1683,
(Schagen). N.P. jrg. 73 ( 1989), SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 82, 26 jan. 1706 (van Sandick). HUA , Hof van
Ut. , 252-185, dossier H28; SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 48, 23 juni 1614; idem, 54, ca. 1671 (fol. 26);
idem, 55 , juni 1687; idem, 81, 13 maar! 1677 (Van
Crieckenbeeck). SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 81, 30
okt. 1682; idem, 34, 31 maart 1663; HUA, Classis
Rhenen Wijck, I t/m 4; HUA, Staten van Ut., 264-61 ,
29 okt. 1656 (Nottelman). SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, 77, 6 april 1643; SAKRUH, Not.Arch.WbD,
2494, 5 dec. 1649; idem, Stadsgerecht WbD, 80, 1667
(Fran<;ois Loquet te Grave) en 24 dec . 1669; idem, 54,
7 jan. 1675; idem 13 okt. 1675; idem, 17 april 1678;
idem, 55, 1687 (fol. 146) en W. Wijnaendts van
Resand, "De gezaghebbers .. "(Van Rhee).
42. C. A. van Burik, 'Bezitters, gebruikers en omwonenden
van de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld te Wijk bij
Duurstede', in: Her Kromme-Rijngebied, 38-3 (september 2004), 37-61 , ald. 49.
43. Navorscher 1900, 434 .
44. HUA , Fam. van Hengst, 67.
45. De Neve en Prins, 69 en 101-111.
46. HUA, Hof van Ut., 252-203, nr. 9.
47. M.S.F. Kemp, "Krommerijners in de nieuwe wereld" ,
in: De Ned. Leeuw 109 (1992), 405-433 .
48. Vergelijk Van Bemmel, Hijmans' hoek.
49. HUA , Huis Oudegein, 81, fol. 44, 28 aug. 1676.
50. Cornelius sr., predikant te Asperen, wordt in 1616
broer genoemd van Dirck Cornelisz. de Leeuw, overleden in Oost-lndie. (HUA, S.A.Il, 174-37, 9 okt. 1616).
51. HUA, Staten van Utrecht, 264-61, 28 okt. 1656.
52. Idem, 264-48, 11 juli 1643.
53. idem, 264-44, 19 dec. 1639.
54. Van Burik, "... Hoge Steenweerd .. ."
55. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 82, 14 maart 1695.
56. H.A.E. de Vos tot Nederveen Cappel, "Onderzoek naar
voorouders in Zuid-Afrika". In: Gens Nosrra 1986,
p. 14.
57. Van Burik en Kemp, 63-69.
58. Van Burik en Kemp, 60.
59. W. Wijnaendts van Resandt, "De gezaghebbers ... ".
60. Vergelijk J.J.C. van Langeraar, 'Het regentengeslacht
van Langelaer in Wijk bij Duurstede', in: Het KrommeRijngebied 38-1/2 (maart-juni 2004), 29-33.
61. Vergelijk R.G . Vos van Avezathe, "Adriaen Vosch van
Avesaet" , in: Ned. Leeuw 104 (1987), 184-1 86. Jammer
dat de schrijver grootvader Andries met de toenaam
van Avesaet tooit (ald. 185), waar deze in de archieven
slechts als Andries Vosch voorkomt.
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Opnieuw graven naar Wijks verleden:
archeologisch onderzoek op bet terrein van de
voormalige fruitveiling te Wijk bij Duurstede
Jan van Doesburg*
Inleiding
Op 12 februari jongstleden is op het terrein van
de aan de Zandweg gelegen voormalige fruitveiling van Wijk bij Duurstede een grootschalige opgraving van start gegaan naar resten van
de Vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting
Dorestad en het latere Wijk. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten
uit Amersfoort voorafgaande aan de realisatie
van het woningbouwproject Veilingpark door
Bouwfonds MAB.
Op zich geen uitzonderlijk iets: er wordt al
decennia lang in en rond Wijk bij Duurstede
gegraven. Maar toch is deze opgraving bijzonder, en wei om verschillende redenen .
Het is de laatste in een reeks van grootschalige
opgravingen die vanaf 1967 in en rond het aan
de splitsing van Rijn-Lek en Kromme Rijn
gelegen stadje zijn uitgevoerd. Deze onderzoekingen begonnen in het gebied ten noorden van
de huidige binnenstad op de terreinen met de
toponiemen De Heul, De Engk en Noorderwaard' , om te worden voortgezet op de plaats
van de huidige wijk De Horden (1977-1 986)'
ten westen van de stadskern en te eindigen op
het noordoostelijk daarvan gelegen terrein De
Geer (1989-1994) 3 . In de tussentijd werd ook in
het oude stadcentrum incidenteel gegraven} Na
veertig jaar komen archeologen dus min of
meer terug op de plaats waar het systematische

Het graf van de volwassene met bewonderende
archeologen (foto Winfried Leeman, 2007)
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onderzoek naar de resten van Dorestad begon:
ROB-opgravingsput I ter hoogte van de huidige
kruising Zandweg/Frankenweg.
Ten tweede is het misschien wei de laatste
mogelijkheid om een groot, vrijwel aaneengesloten stuk van de noordelijke wijk van Dorestad te onderzoeken. In totaal kan ongeveer 1.7
hectare worden opgegraven. De overige delen
zijn of in het verleden reeds onderzocht of liggen ter hoogte van bestaande wegen en huizen.
De opgraving biedt verder een uitgelezen mogelijkheid om de in de loop der jaren ontwikkelde
hypothesen over de indeling en het functioneren
van Dorestad te toetsen. Ook kunnen methoden
en technieken worden ingezet die in het verleden niet bestonden of niet werden toegepast,
waaronder het systematisch gebruik van de
metaaldetector, de analyse van dendrochonologische monsters van houten bekistingen van
waterputten teneinde scherpe dateringen te krijgen, en het systematisch uitzeven van de vullingen van grondsporen en speciali stische monsters. Tenslotte markeert de opgraving een wisseling van de wacht. De onderzoekers die in de
60er en 70er jaren van de vorige eeuw delen
van Dorestad blootlegden, zijn of worden opgevolgd door een nieuwe generatie wetenschappers. Toch is het geen abrupte wisseling. Enkele
van de onderzoekers van het eerste uur, waaronder W.A. vanEs en W.J.H. Verwers, zijn betrokken bij de nieuwe opgraving en delen hun kennis en ervaring met de nieuwe lichting onderzoekers.
Verwachtingen
Op grond van de gegevens van eerder uitgevoerde onderzoeken - het terrein wordt aan vrijwel
aile kanten omsloten door oude opgravingsputten5 - en de resultaten van een op het terrein uitgevoerd proefsleuvenonderzoek, bestaat een
redelijke indruk van de resten die hier kunnen
worden verwacht: vondstrijke cultuurlagen,
paalsporen, kuilen, waterputten en greppels/
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sloten uit de tijd van Dorestad (7de-9de eeuw)
en de latere nederzetting Wijk (1 Ode-l3de
eeuw), greppels/sloten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (14de-19de eeuw), sporen van negentiende-eeuwse beendergraverijen
en recente verstoringen ten gevolge van het verwijderen van de funderingen van de gebouwen
van de fruitvei ling. Dit beeld komt min of meer
overeen met dat wat we uit andere delen kennen. Het vooronderzoek heeft een verrassing
opgeleverd. In het onderzoeksgebied bevindt
zich minimaal een begraving uit de Yroege
Middeleeuwen. Onduidelijk is vooralsnog of
het een ge'lsoleerd graf dan wei een (klein ?)
grafveld betreft.
Eerste resultaten
De eerste resultaten lijken de boven beschreven
verwachtingen grotendeels te bevestigen. In de
aangelegde opgravingsputten tekenen zich in de
gele kleiige en zandige ondergrond grote aantallen donkergekleurde grondsporen uit verschillende perioden af: tientallen kuilen, waarvan
enkele met vee] brokken, oranjekleurige verbrande klei en houtskool of zoetwaterschelpen,
waterputten en kleine ronde paalsporen en verschillende lineaire greppels en sloten . Yerder
zijn op enkele pl aatsen, met name aan de westzijde van het terrein, cultuurlagen met veel
vondstmateriaal aangesneden. Sommige van
deze grondsporen zijn in de periode 1841-1842
omgespit om de daarin aanwezige beenderen te
verzamelen. Deze batten werden in die tijd gebruikt als meststof voor de akkers of als grondstof in de lijmindustrie. Vaak is moeilijk te zien
welke kuilen zijn doorgespit en welke niet.
Soms wordt het pas duidelijk als in de vulling
pijpenstelen of -koppen worden aangetroffen.
Onder de vondsten bevinden zich verschillende
Yroegmiddeleeuwse munten, talloze ijzerslakken , enkele smeltkroesjes van aardewerk, stukken glas en duizenden scherven, batten, stukken
natuursteen en brokken verbrande klei.
Yoor meer informatie over de resultaten van de
opgraving kan contact worden opgenomen met
de afdeling communicatie van de gemeente
Wijk bij Duurstede (www.w ijkbijduurstede.
nl/opgraving veilingpark).

Drs. J. van Doesburg is werkzaam als senioronderzoeker Middeleeuwen en Nieuwe tijd bij
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Het volwassen skelet in "voile glorie". Het kindergraf is
gelokaliseerd aan de linkerzijde (n iet zichtbaar) (foto
Winfried Leeman, 2007)

de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM, voorheen
ROB) te Amersfoort. Hij was betrokken bij de
inrichting van Museum Dares tad en publiceerde
verschillende artikelen over de middeleeuwse
bewoningsgeschiedenis van het Kromme-Rijngebied en Wijk bij Duurstede in het bijzonder.
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VARIA
Aanvulling op artikel
Piet Heijmink Liesert (artikel N. Mulder in Het
Kromme-Rijngebied 2006, 40-3, 52-55) is de
geestelijk vader van de naam 'Tussen Rijn en
Lek'. De heer D.R. Klootwijk, historicus
woonachtig in Bunnik, en lid van het eerste uur
van de vereniging meldt dit feit. Bij een vergadering in 1996 met de eerste leden, waaronder
de heer Klootwijk, werd de suggestie van
Heijmink Liesert gevolgd en koos men voor
deze naam.
Stenen kamers (3)
Stenen kamers vormen een lang vergeten groep
bouwwerken uit vooral de late middeleeuwen
waarbij dwars op en tegen een bestaande houten boerderij een stenen kamer werd gebouwd.
De bel angrijkste functie van een stenen kamer
Iijkt die van 'herenkamer' te zijn geweest. In die
kamer verbleef in de zomer de veelal stedelijke
eigenaar van de boerderij. Ik schreef over stenen kamers in het Kromme-Rijngebied in het
decembernummer 2004 van dit tijdschrift. Een
eerste inventarisatie leverde er een tiental van
op. Het artikel leidde tot een aanta1 reacties
over nog meer stenen kamers in het gebied (zie
het maartnummer 2005 van dit tijdschrift).
Sedertdien heeft het onderzoek in met name de
archieven niet stil gestaan:
• In 1467 verklaart Gheryt van Bemmel dat hij
van het Domkapittel heeft gehuurd negen
morgen land in Cothen. Dat land ligt naast de
Stenen Kamer en strekt zich uit over de
Cothense weg (de huidige Groenewoudseweg) en de Trechtweg tot aan de Wijkersloot.
Deze stenen kamer heeft aan de zuidkant van
het dorp gelegen (Het Utrechts Archief
(HUA), DOM, 3007-2).
• Kees van Schaik maakte mij attent op een
aantekening in de eisrol van het Hof van
Utrecht van 1579. Het betreft een proces
waarbij de gedaagde is Willem de Ridder van
Groenesteijn als erfgenaam van zijn vader.
Het gaat om een hypotheek op 'land en stenen kamer' . Verwezen wordt naar een
gerechtsbrief van 1552. Nergens staat waar
die stenen kamer ligt. Nu wist ik dat De
Ridders van Groenesteijn in die tijd vooral in
Het Kromme-Rijngebied, 41-1 (2007)

Langbroek en omgeving zaten. Over die
familie is door Friederichs een boek geschreven. En ja hoor, daar komen zowel de hypotheek als de stenen kamer in voor.
Friederichs verhaalt uit een acte van huwelijksvoorwaarden uit 1537 waarin sprake is
van een huis, een hofstede en een stenen
kamer, geheten Groenestein, in Nederlangbroek. Later zal die stenen kamer worden uitgebouwd tot een kasteel. Groenestein
is de eerste stenen kamer die mij in Langbroek bekend is. Friederichs verwijst naar
een handschrift van Booth in Het Utrechts
Archief dat helaas vanwege de slechte staat
niet mag worden ingezien (HUA: Hof van
Utrecht, 154-3, eisrol26-10-1579, procureur
Sande; H.F. Friederichs, Die Reichsfreiherren
von Ritter zu Groenesteyn und ihre
Vorfahren. ll. Das Utrechter Geslecht de
Ridder 1220-1650-1730. In: Deutsch
Familie-archiv, band 44, 1970, 44
en 60; HUA, Verzameling Booth, ws . 13,
fol. 100).
• Herman Mocking, eigenaar van de hofstede
Terborch in Odijk, liet mij weten dat recent
dendrochronologisch onderzoek (onderzoek
van jaarringen) heeft uitgewezen dat de
gebinten van het achterhuis uit 1551 dateren
en die van de aangebouwde stenen kamer
globaal van vijftig jaar later.
• Ooit begon mijn speurtocht met een stenen
kamer aan de Wijkersloot in Wijk bij
Duurstede welke door die stad in 1713
publiekelijk werd verkocht. Een raadsel bleef
hoe de stad aan die stenen kamer was gekomen. Inmiddels is gebleken dat de stad de
kamer eerder dat jaar van Johan van Sandick
had overgenomen. Dit alles ter voldoening
van schulden die Van Sandick had bij de stad
(Streekarchief Kromme-RijngebiedUtrechtse Heuvelrug, Stadsbestuur WbD
1300-1810 (1), 51R, fol. 13v en 2lr).

Ad van Bemmel
Doortrekken jaagpad Kromme Rijn
Eindelijk is het zover. Het jaagpad langs de
Kromme Rijn tussen Odijk en Werkhoven
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wordt dit jaar in ere hersteld. Het sluit aan op
het al eeuwen bestaande jaagpad van Utrecht
via Amelisweerd, Rijnauwen en Bunnik naar
Odijk. De bedoeling is het pad vervolgens van
Werkhoven door te trekken naar Cothen. Daar
sluit het dan aan op het al bestaande pad naar
Wijk bij Duurstede. Aldus ontstaat een wandelroute van ongeveer 25 kilometer. Een wandelroute met dwarsverbindingen. Via Beverweerd
bij Werkhoven kan men via de Veensche steeg
naar de Utrechtse Heuvelrug bij Driebergen
lopen. Bij Hardenbroek tussen Werkhoven en
Cothen is ook een doorsteek naar de Heuvelrug
te maken. Bovendien kan aldaar via het
bestaande pad langs de Caspergouwsewetering
het wandelpad langs het Amsterdam Rijnkanaal worden bereikt. Ook in Wijk bij Duurstede is via de grienden in Overlangbroek een
modderige doorstreek naar de Heuvelrug te
maken. Bovendien zal het pad bij Wijk bij
Duurstede aansluiten op het binnenkort aan te
leggen wandelpad over de zomerkade van de
Rijn naar Amerongen.
De wandelroute langs de Kromme Rijn volgt
grotendeels het trace van het honderden jaren
oude jaagpad. Vanaf dit pad werden de schuiten, Kromme rijnders genaamd, merendeels
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met menskracht over de bochtige rivier getrokken. Vanwege a! die bochten werd door de
Staten van Utrecht in 1635 de Cothergrift
gegraven. Die trekvaart verbindt de Kromme
Rijn bij Cothen met de Langbroekerwetering
in Nederlangbroek. Ze is aangelegd op verzoek
van de stad Wijk. Die wilde immers fruit (kersen) en andere producten naar de markt in
Utrecht maar ook in Amsterdam brengen. Via
de Langbroekerwetering kwamen de schuiten
bij Odijk weer in de Kromme Rijn. Dat scheelde meer dan 1,5 uur. Door de aanleg van de
Cothergrift raakte het jaagpad tussen Co then,
via Werkhoven, en Odijk sterk in verval.
Aileen de schippers van het gehucht Dwarsdijk
en van Werkhoven maakten er nog gebruik
van. Bij de kanalisatie van dit stuk Kromme
Rijn rond 1870 is het pad verbeterd. Tot in de
jaren dertig van de twintigste eeuw is het pad
nog voor de vrachtvaart in bedrijf gebleven.
Daarna is het grotendeels verdwenen.
(A.A.B. van Bemmel, De Kromme Rijn
waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600.
Houten, 1996, met name 128 133)

Ad van Semmel
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