Het Kromme-Rijngebied,
(voorheen Tussen Rijn en Lek)

INHOUD
juni 2007 (41-2)

Tijdschrift van de Historische Kring
'Tussen Rijn en Lek'.

Artikelen

ISSN-nr 1382-3140
Het Kromme-Rijngebied omvat Bunnik, Cothen,
't Goy, Houten, Langbroek, Odijk, Schalkwijk, Tull en
't Waal, Vechten, Werkhoven en Wijk bij Duurstede.

Verschijnt 4x per jaar.
Redactie:
dr A.A.B. van Bemme1, Wijk bij Duurstede;
drs M.A. van der Eerden-Vonk, Wijk bij Duurstede;
drs S.G. van Ginkel-Meester, Zeist;
OJ. Wttewaall, 't Goy.
Redactie-secretariaat: M.A. van der Eerden-Vonk,
Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede,
tel. 0343-595595, fax 0343-595599, e-mail
rvdeerden@wijkbijduurstede.nl (voor kopij,
correspondentie, boekbesprekingen en aanwijzingen
auteurs).

Overname uit dit tijdschrift is aileen geoorloofd
onder voorwaarde van bronvermelding en na
schriftelijke toestemming van de redactie en/of
auteur.

G. B.H. van Woudenberg
De drie waterrnolens in het Wijkerbroek van
Wijk bij Duurstede

33

A.S.M. van Schip
Over een tuiggesp uit 1700 die een elektrische
eel werd

46

Jaarverslag
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
'Leen de Keijzer' van de Historische Kring
'Tussen Rijn en Lek' over 2006
(A.S.M. van Schip)

49

Boeken
Waard om te weten
(AA.B. van Bemmel)

52

Varia
Sprokkels uit de resoluties van het Wijkse
stadsbestuur
(AA.B. van Bemmel)
Wijkse Sprokkels (1): Uitzetting is van aile
tijden
(AA.B. van Bemmel)

54

Vormgeving: O.J. Wttewaall.
Druk: Jansen & van Driel, grafische diensten en
productie, Houten.
Oplage: 600.
Lidmaatschap van de vereniging, tevens abonnement op dit tijdschrift: € 20,- per jaar (studenten en
scholieren: € 12,50)over te maken op rekeningnummer 32.98.07.498 ten name van de Historische
Kring 'Tussen Rijn en Lek' bij de Rabobank te
Houten.
Advertentietarief: € 160,- per hele pagina per jaar.
Secretariaat: J.M. van Aken, Karpersloot 9,
3993 TN Houten, tel. 030-6377513. Ledenadministratie: H.J.J. Steenman, Kalverhoeve 18,
3992 NZ Houten, tel. 030-6342644.
www. tussenrijnenlek.nl
Ereleden: Prof. dr C. Dekker, Odijk;
A. Graafhuis, Utrecht; L.M.J. de Keijzer t;
dr G. de Nie, Schalkwijk; P.S.A. de Wit, Odijk.

Ajbeelding omslag:
De voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal
gesloopte watermolen in het Wijkerbroek onder
Wijk bij Duurstede op eenfoto van v66r 1924
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Heuvelrug, Collectie en archie! Hendrik Hijmans
(21), uit inv.nr.l 1)

De drie watermolens in bet Wijkerbroek van
Wijk bij Duurstede
Gerard van Woudenberg *
Gedurende vele eeuwen - van 1488 tot en met
1924 - is de ontwatering van de laaggelegen
gronden in het Wijkerbroek te Wijk bij Duurstede ondersteund door een windwatermolen.
Deze stand op de hoek van de Molenwetering
en de Ossesloot. Maar de molen stand er niet
altijd, er waren in die 450 jaar ook perioden
dat de ingelanden van het Wijkerbroek het
belang van een watermolen niet inzagen en de
molen eenvoudigweg lieten vervallen en de
restanten verkochten. In de loop der tijd is er
op de hoek van de Molenwetering drie keer
een nieuwe watermolen gebouwd. Uit de
bewaarde archiefstukken blijkt dat de watermolen de gemoederen door de jaren heen
danig heeft bezig gehouden . De ingelanden
discussieerden over het nut van de watermolen, over de hoge kosten, over de staat van het
onderhoud, over de noodzaak van reparaties,
over het mechaniseren van de molen, etcetera.
Waar de discussies gingen over het nut van de
watermolen blijken er duidelijke verbanden te
zijn geweest met landbouweconornische en
klimatologische ontwikkelingen in het verleden. Dit artikel gaat, op hoofdlijnen, ook in op
die verbanden.

Landbouweconomie en klimaat
De hoogte- en dieptepunten in de historie van
de watermolen in het Wijkerbroek werden
sterk be"invloed door landbouweconomische
ontwikkelingen en periodieke veranderingen
van het klimaat. Mede door de gevarieerde
bodemgesteldheid had en heeft de landbouw in
Wijk bij Duurstede een gedifferentieerd karakter. De hoge gronden waren vooral als bouwland in gebruik, de lage gronden van het
Wijkerbroek en de uiterwaarden van de Lek
veelal als gras- en hooiland. De dam·op
gevoerde agrarisch gemengde bedrijfsvorm
bood de mogelijkheid om, afhankelijk van de
vraag van de lokale en Utrechtse markt en de
productieomstandigheden, het zwaartepunt
van de bedrijfsvoering te leggen ofwel op de
productie van akkerbouwgewassen ofwel op
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de productie van zuivel en vlees. Zo zien we
dat in een tijd met hoge prijzen voor akkerbouwproducten de boeren wat minder belangstelling hebben voor de veeteelttak van hun
bedrijf en als gevolg daarvan rninder geld willen besteden aan het onderhoud van de graslanden in het Wijkerbroek. Dan vindt men de
onderhoudskosten van de ontwatering veel te
hoog en roepen de ingelanden om de verkoop
van die dure watermolen. Echter in perioden
dat de prij zen voor vlees en zuivel veel gunstiger zijn dan die van bijvoorbeeld granen, in
combinatie met langjm·ige perioden van natte
zomers, blijken de wei- en hooilanden opeens
van groat belang, wil men weer investeren in
verbetering van de waterhuishouding van het
Wijkerbroek en dienen de ingelanden petities
in tot herbouw van de watermolen.

De Molen brief van 1488
De historie van de Wijkerbroekse watermolen
begint met de Molenbrief van de Watermolen
door de magistraat van Wijk bij Duurstede
"gegeven int jaer onses heren duijsent vierhondert achtentachtigh, op den sesentwintigste
dach in april". In de molenbrief wordt meegedeeld dat met goedkeuring van de Heren van
Utrecht besloten is een watermolen te plaatsen
in het gebied van de Overwegmaat en de
Nederweegmaat. Het origineel van deze
molenbrief is helaas verloren gegaan. Gelukkig
bevindt zich wei een 18de-eeuws afschrift in
het Streekarchief Rijnstreek te Woerden waar
ook de overige stukken uit het archief van de
waterschappen onder Wijk bij Duurstede worden bewaard '.
Het afwateringsstelsel van bet Wijkerbroek
In zijn boek Het Kramme Rijngebied in de
Middeleeuwen beschrijft C. Dekker de ontginning in de lOde en llde eeuw van een aantal
laaggelegen komgronden die het huidige
Wijkerbroek vormen. Als eerste werd de
Nederhoefzijde (met de Nedereng) ontgonnen,
vervolgens de Weegmaat, toen het Dwarsdijkse
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De Molenbrief van 1488 in een 18de-eeuws afschri ft (SAR , 023, inv.nr. 100, p. l )
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Kaart van de middeleeuwse ontgi nningen onder Wijk en Cothen (uit: C. Dekker, Het Kramme Rijngebied, p. 202)

veld en als laatste het diepst gelegen dee! , het
Middelbroek.
Deze kommen, bestaande uit slecht doorlatende, zware komklei, kenden een hoge grondwaterstand doordat zowel het overschot aan
regenwater van de stroomruggronden langs de
Kromme Rijn en de Lek alsook kwelwater van
beide rivieren naar deze !age gronden stroomden. De hoge grondwaterstand in het grootste
dee! van dit gebied betekende dat deze gronden
vrijwel aileen als wei- en hooiland gebruikt
konden worden. Het teveel aan regen- en kwelwater werd via greppels en sloten geleid naar
enkele grote uitweteringen, zoals de Meerwetering, de Weegmaatse wetering (later Oude
Wetering en daarna Molenwetering/vliet geheten) en de Wijkersloot. Deze loosden hun
water op de Dwarsdijkse wetering van waaruit
het water ten slotte in de Kromrne Rijn terecht
kwam en richting Utrecht en de Vecht stroomde. Dit systeem werkte goed als het water in de
Kromme Rijn niet te hoog stond; dus vooral in
de zomer en de herfst. Maar stond het water in
deze rivier hoog en was er sprake van langdurige regenval en vee] kwelwater tengevolge van
hoge waterstanden van de Lek dan ging het
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fout. De Iaaggelegen wei- en hooilanden veranderden dan in een drassig gebied waar geen vee
meer kon worden geweid en hooioogsten lagen
te verrotten op het veld.
De stagnatie van de natuurlijke waterlozing
werd in de loop der eeuwen nog versterkt doordat de bodem na een aantal eeuwen 'drooglegging' begon in te klinken en het maaiveld daalde. Gelukkig ontwikkelde men in het begin van
de 15de eeuw in West Nederland de poldermolen waarmee het mogelijk was om door middel
van een scheprad het water uit een polder tot
een hoogte van vier voet op te voeren en dan te
lozen op een waterloop met een hogere waterstand dan het polderpeil.
Een dergelijke molen had de Wijkse magistraat
op het oog toen zein 1488 de Molenbrief uitvaardigden, want het was niet best gesteld met
de 'Ianden' in het Wijkerbroek. De magistraat
schrijft dan ook in de Molenbrief: "want wij
aensiende ende merkende sijn geweest den
grooten schade ende achterdeel seekere Ianden
gelegen in den gericht van Wijck , jaerlijks
comen van wateren daerbij ook die selve Landen ende erven verderven, ende sander vrught
blijven." Deze constatering sluit aan bij de door
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Buisman in zijn boek Duizend jaar weer, wind
en water in de Lage Landen opgevoerde bronnen die voor de periode 1480 tot en met 1488,
met uitzondering van 1484, spreken over een
reeks natte zomers met soms mislukte oogsten 2 •

De eerste watermolen
De periode waarin besloten werd om een
watermolen te stichten valt in de Bourgondi sche bloeitijd (1459-1528) toen de Utrechtse
bisschoppen in het kasteel van Wijk resideerden en de stad een aantal economisch belangrijke voorrechten gaven. Zo kreeg de stad het
recht op twee extra jaarmarkten, waaronder een
paardenmarkt, en werd de watertol van Rhenen
verplaatst naar Wijk bij Duurstede. Daarnaast
genereerde een bi sschopsresidentie natuurlijk
vee) extra bedrijvigheid en de vestiging van
nieuwe inwoners, zoals bi sschoppelijke ambtenaren , koop-, ambachts- en werklieden. En al
die mensen moesten van voedsel worden voorzien. Yoor de productie van vlees, zuivel en
mest voor de graanakkers was het grasland in
het Wijkerbroek van zeer groot belang. Want
de ruim 800 morgen wei- en hooilanden van
het Wijkerbroek maakten ongeveer 75 % uit van
het toenmalige Wijkse areaal graslanden. Het
niet kunnen beweiden en/of het mislukken van
de hooioogst ten gevolge van wateroverlast had
dus grote gevolgen voor de stadseconomie.
Reden waarom de stadsbestuurders besloten
een watermolen te bouwen, daarin gesteund
door de gezegelde bevestigingsoorkonde van
bisschop David van Bourgondie, gedateerd
19 januari 1489, waarin hij "... maken kont allen
lieden, dat wij onse hant ende consent daer
toegedaen gestedight en gevestiget ende geconfirmeert hebben ... "'
De stadsbestuurders verantwoordden hun
besluit in de Molenbrief als volgt; "Omme die
gebreken te verhoeden met ten besten ende die
Ianden te weten in Wijkerbroek ende daerbij
gelegen daer of ontlastet en beholpen werden,
hebben wij met goetdunken ende believe onses
genadigen Heren van Utrecht den grontheren
ende anderen die desbelwren hebben geordineert ende overcomen eene Watermolen te
stellen ende te ordineren ... "
De aankoop van een molenwerf, het bouwen
van de molen en het jaarlijkse onderhoud
moesten worden bekostigd door de eigenaren
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van de gronden "Nederwerts in den Enge
gelegen, daer den queldam leijt ... aile Ianden
beneden dat overpat in. Overweegmaat en.de
daer toe in. Nederweegmaat gelegen binnen
dijks, streckende aen den. Dwarsdijkschen
Wegh, also verre als dat gericht van Wijck
gaat". De jaarlijkse 'oncosten en ongelden' van
de molen dienden te worden betaald door de
pachters van de gronden, die overigens de helft
van die onkosten weer mochten doorberekenen
aan de grondeigenaren. Omdat de gronden
".. .omme den last van den. wateren Iicht
gehuert sijn ende bij desen ordinantie der
watermolen profijtelijker wesen sullen ... "
mocht de jaarlijkse pachtsom met een stuiver
per morgen worden verhoogd. Yoor het toezicht
op en het financie le beheer van de watermolen
werd een molenmeester aangesteld "die sal een
derde heemraad wesen" naast de al fungerende
twee heemraden van de stad. Hij legde jaarlijks
rekening en verantwoording af.

Torenmolen
Nederland kent twee typen windwatermolens,
de wipmolen en de torenmolen. Zeer waarschijnlijk is de Wijkerbroekse molen vanaf het
begin een torenmolen geweest. Want toen de
mo1en begi n 17de eeuw grondig moest worden
gerepareerd was er sprake van het maken van
een 'nieuwe toren' aan de molen. Die toren za1
bestaan hebben uit een houten constructie
bekleed met riet of stro.
Weliswaar werden er jaarlijks reparaties aan de
molen uitgevoerd, zoals blijkt uit de bewaard
gebleven rekeningen van de molenmeester,
maar soms waren er grotere reparaties nodig'.
Zo beslisten de schout, heemraden en molenmeester van het Wijkse gerecht in mei 1596 dat
het scheprad moest worden vernieuwd 5 • Een
nog ingrijpender reparatie was de bouw van
een nieuwe toren aan de molen. Dit werk werd
op I januari 1608 voor de somma van fl. 250,aanbesteed aan Henrick Huijbertsz6 .
De watermolen in verval
In de eerste veertig jaar van de 17de eeuw kwamen er opmerkelijk vee! droge zomers voor.
Dejaren 1634-1638 waren warm en erg droog 7 •
Oat betekende weinig werk voor de watermolen. Maar de jaarlijkse molenlasten bleven wei
bestaan . Als we daarbij in aanmerking nemen
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dat de prijzen van landbouwproducten na 1630
niet meer stegen, maar dat daarentegen lasten
zoals grondbelasting en hoorngeld (belasting
op rundvee van drie jaar en ouder) verder
omhoog gingen ter delging van hoge oorlogslasten, dan zal duidelijk zijn dat de boeren weinig zin hadden om te betalen voor een watermolen die al een aantal jaren weinig nuttig
werk voor hen had verricht.
In 1637 moest de magistraat zelfs een resolutie
aannemen om de molenmeester te "verordeneren de molen te repareren naer behoiren ... "8 .
Maar het proces van verwaarlozing was niet
meer te stuiten. In zijn rekening over de periode van Victoris ( 10 oktober) 1639 tot Victoris
1640 vermeldde de molenmeester: "Alsoo den
moolen ten tijde deser afreeckeninge niets
gerepareert noch oncosten gedaen is er bij rendant niets te verantwoorden "9. Dit is de laatste
17de-eeuwse molenrekening die in het archief
voorkomt. Enkele jaren later, in 1644, nam de
magistraat een resolutie aan om het Domkapittel voor te stellen de molen te verkopen 10 .
De kwestie bleef blijkbaar slepen want pas in
juli 1651 kreeg de molenmeester een volmacht
om de vervallen molen in het Wijkerbroek te
verkopen 11 . Vee! heeft de verkoop niet opgebracht, want de Gemeenelandsrekening over
het jaar 1651 vermeldt in de rubriek Ontvangsten de post "...het overschot van vercoping van
molen 50-7-0" 12 •
Het is overigens de vraag of de molen in zijn
geheel is gesloopt. ln1689 werd er voor het
gerecht van Wijk bij Duurstede een wei1and
getransporteerd dat gelegen was in het Middelbroeck bij de watermolen 13 • En op de bekende
Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht door
Bernard du Roy, uitgegeven in 1696, staat de
watermolen van het Wijkerbroek nog wei ingetekend, maar zonder vermelding van het woord
watermolen 14 • In enkele huurovereenkomsten
uit 1713 en 1722 tenslotte wordt het verhuurde
weiland aangeduid als gelegen in "Wyck, int
Middelbroeck by de Watermolen" 15 • Mogelijk
heeft men de molen onttakeld, de waardevolle
onderdelen verkocht voor hergebruik en de
stenen onderbouw Iaten staan om sloopkosten
uit te sparen.

Pleidooi voor een nieuwe watermolen
De natte nazomer van 1662 en de haast eindeHet Kromme-Rijngebied, 41-2 (2007)

loze regens van 1663 lieten de herinnering aan
die zo nuttige watermolen herleven. In oktober
1663 schreef de secretari s van het Gemeeneland aan de "Edel Agtbare Heeren Regeerders
der Stadt Wijck" dat "de Landen int Wijckerbroeck meermaals in vorige tijden hebben geleden ende dese zomer door dit droeve waterjaer
en veelvoudige reegen lijdende zijn waardoor
vee! koorn en hoy bedorven" is en dat de landbouwgronden "blank van water staende onbruyckbaer geworden zijn ". Daarom meende
hij dat het "dienstig soude zijn wederom als
voorheen eene watermoolen int Wijcker Broeck
te stellen "16 •
De dan al heersende agrarische depressie
(1660-1760), de warme en tamelijk droge
zomer van 1664 en de uitbraak van een hevige
pestepidemie (1664-1666) zullen zeker mede
reden zijn geweest om dit verzoek niet te honoreren 17.
Maar ruim tien jaar later waagden de voorstanders van een watermolen opnieuw een kans.
De jaren 1672 en 1673 waren door de Franse
verwoestingen en plunderingen echte rampjaren voor de inwoners van het Sticht. Daar
kwam bij dat de zomer van 1673 oak nag eens
erg nat was. Zo nat dat Margaretha Tumor,
kasteelvrouwe van Amerongen, op 14 juli 1673
in een brief aan haar man, Godart Adriaan van
Reede, schreef: "'t En doet niet als reegenen,
dach op dach, dat niet goet oft hoey of turf is.
Daer staet so vee! hoeylant onder water en dat
drooch legt wort van de reegen bedurfen'"". De
schade door wateroverlast en de recente om·Jog
werden oak als argument aangevoerd door een
35-tal gebruikers van gronden in het Wijkerbroek die in november 1674 bij het stadsbestuur pleitten voor het herste1 van de watermolen19. Maar ook dit verzoek had geen effect.
Een molen vergde een grote investering en daar
waren vee! boeren in een tijd van hoge
belastingdruk en ongunstige landbouwprijzen
niet toe bereid. Daarmee was het idee van een
nieuwe watermolen overigens niet helemaal
van de baan. Toen in 1682 een nieuwe schouwbrief werd opgesteld werd er, naast de twee
heemraden, tach weer voorzien in een molenmeester. Tussen de archiefstukken over de
schouwbrief bevindt zich een briefje met de
eed van de molenmeester die ondermeer moet
bel oven dat hij "als molenm[eeste ]r vand
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molen int Wijckerbroeck, de watennolen, als
daer weder een geset sal worden, met hare
toebehoren " in goede staat zal onderhouden'".
Slechte economie en wateroverlast
Wijk bij Duurstede stood er, net als de rest van
hetland, in het begin van de 18de eeuw slecht
voor. Het aantal inwoners daalde gestaag (van
2.500 in 1630 tot slechts 1400 in 1750), er was
vrijwel geen nijverheid of handel en de inwoners konden de forse stedelijke en gewestelijke
belastingen niet of nauwelijks opbrengen. Ook
de landbouw had het zwaar te verduren. De
daling van het aantal inwoners en de lage prijzen van de landbouwproducten zetten het inkomen van de boeren stevig onder druk. Daarnaast werden in 1701 de verschillende bel astingen zoals familie-, haardsteden- , hoorn-,
paarden- en dienstbodengeld nog eens flink
verhoogd" . Tot overmaat van ramp brak in
1713 de eerste epidemie van rundveepest uit.
AI met al geen gunstige tijd om te spreken over
een nieuwe watermolen in het Wijkerbroek.
Vanaf 1719 keerde het tij een beetje. De Staten
van Utrecht begonnen vanaf dat jaar allerlei
bel astingen te verlagen. Dat moest ook wei,
want er was zoveel mis dat de Staten-Generaal
woensdag 11 juni 1721 uitriepen tot dank-,
vasten- en bededag vanwege "de slegte staat
van ons land, zo door sterfte van het Rundvee,
considerabele inundatie, verbmming van bijna
de geheele Commercie, en derhalve van nering
en kostwinning "" . In 1723 werd een langdurige
vrijstelling van hui s- en haardstedengeld ingevoerd en in 1724 verlaagde men het hoorngeld.
Deze ontwikkelingen en het feit dat de rundveepest na 1720 afnam, zorgden er mede voor
dat de boeren weer belangstelling kregen voor
het economische belang van de graslanden in
het Wijkerbroek.
Echter de waterhuishouding bleef een probleem. In de periode 1720-1725 werkte het
klimaat niet erg mee. Zo waren de zomers van
1721 en 1722 tamelijk nat, was de zomer van
1724 weliswaar warm en droog maar kende
zware buien en werd de zomer van 1725
gekenschetst als koud en nat. En dan was er
nog de kwestie van de toegenomen kwe1 onder
de Lekdijk door. De geerfden en ingelanden
van het Wijkerbroek stelden "dat sedert de
doorsnijding bij Panderen hun landerijen seer
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door het quelwater uyt de riviere de Leek zijn
geincomodeerd geworden en veeltijts laet in de
so mer droog raken ". Men verge leek het met de
situatie die ontstond "wanneer inde somer bij
dondervlagen een gedeelte van haar polder
geinundeerd word haare Ianden als van den
meesten tijd vande somer onder water blijven
staan tot groote schade van .. . derselve bruykers"23 . Wat was het geval? In 170611707 was
op voorstel van de gewesten Utrecht, Overijssel
en Gelderland het Pannerdensch kanaal gegraven. Een deel van het water dat vanuit de Rijn
richting de Waal stroomt, zocht sindsdien zijn
weg via de Neden·ijn en Lek. Deze verandering
Jeidde tot hogere waterstanden van de Lek, du s
tot meer druk op de dijken en daardoor tot meer
kwelwater in het aan de Lek grenzende
Wij kerbroek24 •
De tweede watermolen
Cornelis van Sandick, burgemeester van Wijk
bij Duurstede, wierp zich namens de ingelanden
op als voorvechter van een nieuwe molen in het
Wijkerbroek. In oktober 1725 legde hij de
magistraat de vraag voor "oft niet nodig soude
wesen een watermolen in die polder te Iaten
setten ... omdat de kampen int Wijckerbroek
meerdere keren tijts onder water staan ". En in
december van dat jaar vroeg hij in zijn rapportage over de visitatie van de watergangen in het
Wijkerbroek aan de magi straat steun voor zijn
voorstel om "vermits 't land minste weer onder
water staat een watermolen te setten". 25 Hij had
succes, want in 1726 verscheen er een rapport
van de "Heeren Commissarissen geconsisteert
bij de Agtbare Magistraat der Stadt Wijck"
waarin ondermeer werd voorgesteld de watermolen in het Wijkerbroek te plaatsen op dezelfde plek waar de oude molen had gestaan; te
kiezen voor een wipwatermolen met een vlucht
van 90 voeten omdat een achtkante torenmolen
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periode van zeven jaar, verstrekt door de heer
Jan Frederick Mamuchet van Houdringe, sinds
1726 Heer van Sterkenburg' 930 • Om de aflossing van de lening en de kosten van molenbediening en onderhoud te dekken, moesten de
ingelanden jaarlijks fl. 1.1 00, - molengeld
opbrengen. De omslag was simpel. Voor de
300 morgen laagland moest jaarlijks twee gulden per morgen worden afgedragen en voor de
500 morgen hoogl and een gulden per morgen 3 '.

Een bouwtekening van de torenmolen uit 1726 (HUA,
Domkapittel, inv.nr. 3990-4)

"te swaer van lighaem is"; en een molen te kiezen die het water kon opbrengen tot een hoogte
van "over de vier voeten "26 • In april 1726 werd
het bestek van de watermolen ter goedkeuring
voorgelegd aan het Dornkapittel en in juni
stuurde Everard Drakenborch, secretaris van
het kapittel, aan de magistraat een aantal
gedrukte briefjes waarin de geerfden en ingelanden worden uitgenodigd "om te spreecken
over 't setten van een Water-moo/en, en daer
ontrent te delibereren en te resolveren '127 •
Men was positief over het voorstel en nadat de
bouw van de molen op 27 april 1726 publiek
was aanbesteed in het stadhuis van Wijk bij
Duurstede werd op 1 juli 1726 besloten: "aan
Cornelis Vergeer publiqeleijk aanbesteed het
maken en stellen van een agtkante watermole
in Haar Ed. polder, met leverantie van aile
materialen soo van hout, kalk en steen, ijserwerk, riet, als anders daar toe geijscht worden,
voor de somma van twee duysendnegenhonderd
agt en tagtig gulden "28 • Lambertus de Ridder en
Gij sbert Starn werden door Cornelis Vergeer tot
borgen gesteld.
De bouw van de molen werd bekostigd uit een
lening van fl . 3.500, -, af te lossen over een
Het Kromme-Rijngebied, 41-2 (2007)

De dagen van de tweede molen zijn geteld
Helaas bleek de nieuwe watermolen niet erg
veel nuttig werk te kunnen verrichten. De
zomer van 1727 was warm en droog evenals
de zomers van 1731 , 1732, 1733 en 1736" . De
hoge lasten en het, naar verhouding, geringe
nut van de molen hadden hun weerslag op de
bereidheid om molengeld te betalen. In 1732
stond er nog fl . 932,- uit aan vorderingen op
gebruikers en eigenaren van percelen in het
Wijkerbroek33 •
In juni 1736 was de onvrede over de molen zo
hoog opgelopen dat de geerfden een resolutie
aannamen waarin zij overwogen "dat de WaterMolen in den Jaare 1726 gemaakt om in.t voorjaar de Ianden te konnen droogmalen , mitsgens
omme deselve des somers en bij natte na Jaren
te kon.nen droog houden, van den beginne af
aan. weynig of geen dienst heeft konnen doen
en tot nog toe geen voordeel voor de Ianden
zoals gehoopt en verwacht, maar tot schade is
geweest en als de molen blijft staan een grote
last van onderhoud ontstaat zonder dat het wat
opbrengt". Daarom hadden zij "eenpaarlijk
geresolveert de Water-Molen als van geen
dienst voor de Landen sijnde te amoveren en
deselve bij de rendant uyt de hand te koop te
stellen "34 • Enkele maanden later werd dit
besluit aan de deken en het kapittel van de
Dom voorgelegd. In september 1736 boog het
Domkapittel zich over een "Relaas van observatie ", opgesteld door Jan de Wit, architect en
landmeter. Tijdens diens onderzoek op 13 juni
van dat jaar bleek dat het peil van het polderwater dertien duim lager stond dan het peil
van de Uitwateringh. De watergang van het
molenscheprad stond niet aileen droog maar de
bodem daar·van lag zelfs een handbreed boven
het polderwater. Dus, concludeerde hij , de
mo1en kon ternauwernood nog dienst doen.
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Verder rapporteerde De Wit dat sommige
Ianden overlast hadden omdat de sloten bij de
molen droog stonden en bijna dichtgegroeid
waren 35 . Het lijkt erop dat de molen als boosdoener werd aangewezen terwijl het grootste
probleem zeer waarschijnlijk werd veroorzaakt
doordat de ingelanden zich weinig gelegen lieten liggen aan regelmatig en voldoende onderhoud van de watergangen. Jan de Wit besloot
zijn observatie diplomatiek met de opmerking
dat over het een en ander "gepractiseert soude
moeten worden na de polder wei geobserveert
te hebben ".
Maar de dagen van de molen waren geteld. De
laatste kwitanties in de archieven dateren van
1737. Een rekening van molenmaker Cornelis
Bouwman, de betaling van fl . 60, - als jaartraktement van molenaar Arie Rietvelt dat in mei
1737 afliep, een rekening wegens werkzaamheden van de molenmeester in 1736, en dergelijke. Merkwaardig zijn twee kwitanties
wegens ontvangst van vier gulden traktement
door Johanna van Driel als bodin van de watermolen over de jaren 1738 en 1739 36 . A Is de
molen verkocht is, lijkt een bode op zijn minst
gezegd overbodig.
Wanneer de molen verkocht is en aan wie heb
ik niet duidelijk in de archieven kunnen vinden. De administratie van de molen liep jaren
achter en een aantal jaarrekeningen werd pas
jaren later opgesteld. Het lijkt niet uitgesloten
dater vergissingen zijn gemaakt. Wellicht is
de notitie over de verkoop van de molen daar
een voorbeeld van. In een memorie van
ontvangsten en uitgaven van de watermolen
over 1728 noteerde de weduwe Stulting, als
erfgename van haar overleden zoon Cornelis
Stulting, dat was ontvangen "van Gerd van
Mourick de kooppenninge van de molen
408-0-0" 37 • Het heeft er veel van weg dat dit
de opbrengst van de verkoop van de tweede
molen is en dat de ontvangst van de kooppenningen per abuis onder een verkeerd jaar is
geboekt.

De derde watermolen
In de Franse tijd waren zowel de graan- als de
dierlijke produkten ten gevolge van de internationale handelsbelemmeringen (het Continentaal Stelsel) behoorlijk duur geworden. Dit veranderde toen na de verbanning van Napoleon
Het Kromme-Rijngebied, 41-2 (2007)

Fragment van Sectie D, Hooge en Laage Maat, blad 2 van
de kadastrale kaart Wijk bij Duurstede uit 1832 met de
watennolen (SAKRU H, 240)

de import van goedkoop graan, vooral uit de
Baltische Ianden en Zuid Ru sland, zo sterk
groeide dat de graanprijzen in enkele jaren tijd
tot een Iaag peil daalden. De prijzen van zuivel
en vlees echter handhaafden zich min of meer
op gelijk niveau . Dat leidde tot een intensivering van de veeteelt. En dit op zijn beurt betekende een toenemende behoefte aan goed ontwaterde wei- en hooilanden in het Wijkerbroek.
In 1817 verzochten de "President en leden uit
het Kollegie van 't gemeeneland des Wijkschen
gerecht" dan ook aan de Koning om toestemming voor het uitschrijven van een lening van
24.000 gulden tegen een rente van 5% voor de
bouw van een achtkantige watermolen met een
vlucht van 86 voeten en met een hellend scheprad38. Dit verzoek werd toegestaan en het polderbestuur vond twaalf geldschieters bereid om
sa men een kapi taal van 18.700 gulden te investeren39. De lening werd in tien jaar afgelost; de
laatste termijn werd in 1828 betaald40 • Bij
monde van de rentmeester der Domeinen van
de Dom berichtte "Zijne Majesteit bij Hoogstdeszelfs Besluit " dat hij voor de bouw van
de watermolen instemde met het afstaan van
11 ,5 vierkante roeden grond tegen betaling
van fl. 9,-41 •
In 1818 nam timmerman Jacobus van Eck voor
een bedrag van 19.900 gulden de bouw van
de molen aan. Omdat daar nog 5.000 gulden
wegens kosten voor bijwerk, toezicht, leges,
etcetera bijkwamen, bedroegen de uiteindelijke
stichtingskosten 24.907 gulden 42 • Het was een
goede investering, want vanaf 1840 liepen deal
redelijk op niveau gebleven prijzen van vlees
en zuivel snel op doordat vanuit Engeland de
vraag naar die producten stevig groeide.
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Zuinig onderhoud
Evenals in voorgaande eeuwen werd ook in
de 19de eeuw door de ingelanden regelmatig
geklaagd over de hoogte van de jaarlijkse
onderhoudskosten van de molen. Gedeputeerde
Staten van Utrecht schreven in 1830 aan Burgemeester en Wethouders van Wijk bij Duurstede dat zij meermalen klachten hadden ontvangen over het kostbare onderhoud wegens
herhaalde zware reparaties aan de molenroeden
en andere onderdelen, over het slechte 'opzicht'

en over de hoogte van de jaarlijkse omslag
die voor het jaar 1829 was vastgesteld op
1.000 gulden. De brief maakte indruk want
B&W brachten de omslag voor 1830 terug
tot 500 gulden 43 .
Maar de lagere opbrengsten van het molengeld waren niet toereikend om de kosten van
het onderhoud te dekken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande samenvatting van de
uitgaven zoals die voorkomen in de gaderlijst
van 1832.

onderhoud, verzekering, arbeidsloon en gebruikte materialen
traktement opzichter, dag- en vacatiegelden
5% ontvangloon penningmeester wegens inning gadergelden
totaal uitgaven

Niet lang daarna, in 1836, werden de opbrengsten van het molengeld dan ook verhoogd tot
700 gulden per jaar'4 • Zoals te verwachten,
leidde deze verhoging tot nieuwe klachten van
de ingelanden . In 1840 werd er weer geklaagd
over de hoge administratiekosten en het kostbaar onderhoud van de watermolen. Men vond
dat er bezuinigd moest worden. Interessant is
dat de ingelanden een jaar later klaagden over
een gevaarlijke situatie die was ontstaan toen
een molenroede wegens reparatie was uitgenomen en zij ervoor pleitten om altijd een extra
roede in d~ nabijheid van de molen in voorraad te hebben. In het antwoord op deze klacht
wees het College van het Gemeeneland fijntjes
op het in 1840 ingediende verzoek van de
ingelanden om te bezuinigen op de kosten45 •
Een grote, ruim 11 00 gulden kostende reparatie aan de as en een molenroede dreef het
molengeld in 1842 omhoog tot 1400 gulden.
En ook 1843 was een duur jaar toen er
opnieuw een roede moest worden vervangen
en het molengeld voor dat jaar op 1050 gulden
werd gesteld. Gelukkig konden B&W het
molengeld voor 1844 weer terugbrengen tot
700 gulden 46 • Het zuinige beleid leverde B&W
van Wijk bij Duurstede zelfs een pluim op.
GS van Utrecht berichtten in 1844: "het is
ons aangenaam geweest te mogen bespeuren
dat in het beheer dezer molen over het afgelopenjaar gepaste bezuiniging heeft plaats
gegrepen."
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fl. 513
fl. 51
fl. 25
fl. 589

Maar na een aantal jaren bezuinigen op het
onderhoud bleek er het nodige mis te zijn met
de molen . Een in 1851 door H.J. Hofstede te
Utrecht opgestelde uitgebreide "memorie van
ripparatien uit te voeren aan de watermolen"
toonde aan dat er stevig gerepareerd moest
worden 48 • De reparatiekosten in 1852 en 1854
vielen ongeveer fl. 250, - hoger uit dan
gemiddeld. Desondanks bleef het jaarlijkse
molengeld gehandhaafd op 700 gulden. Ook
1858 was een duur jaar omdat er door Evert
Dame uit Langbroek voor 770 gulden een
nieuw scheprad werd geleverd. Om een verhoging van het molengeld te voorkomen werden
deze extra onkosten gedekt door bij molenopzichter F. van Dijk een lening van 600 gulden
af te sluiten 49 • Toch bleken de uitgevoerde
reparaties nog niet voldoende en in 1859 werd
een uitgebreid bestek opgesteld voor het uitvoeren van ingrijpende reparaties zoals het
verstevigen van de as en andere onderdelen
met ijzeren hoeken en strippen, het aanbrengen van verbeteringen aan het bovenwiel, het
renoveren van de hekken (van de wieken),
etcetera50 •

Water malen met wind, stoom of
electriciteit?
De sterk groeiende aanvoer van goedkope
granen en andere landbouwproducten uit
de 'nieuwe wereld' veroorzaakte in de
periode 1878-1895 de zo genoemde 'Grote
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De watermolen op een ongedateerde foto van v66r 1924 (SAKRUH, Coll ectie en arch ief Hendrik Hijman s (21 ),
uit inv.nr. II )

Landbouwcrisis' die aanvankelijk vooral de
akkerbouw en graanteelt trof en een aantal
jaren later ook de veeteeltsector. In het Iicht
van die ontwikkelingen is het niet verwonderIijk dat de ingelanden in het begin van die
crisisperiode, toen de veeteeltsector nog niet
was getroffen , weer gingen nadenken over
het belang van hun rundveehouderij en de
daarvoor benodigde graslanden.
Op verzoek van een commissie uit de stemgerechtigde ingelanden werd in de winter van
1880/1881 door E.G. Wentink te Schalkwijk
een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
tot verbetering van de waterhuishouding in het
Wijkerbroek. Diens rapportage in januari 1881
bracht enkele ernstige problemen aan het Iicht.
De waterberging van het Wijkerbroek was zeer
onvoldoende omdat nagenoeg aile sloten tot
boven aan toe vol zaten met bagger en
onkruid, met uitzondering van de sloten die
door het waterschap werden onderhouden. Een
tweede groot probleem was dat de watermolen
Het Kromme-Rijngebied, 41-2 (2007)

aileen bij vee! wind en voldoende waterafvoer
een "genoegzame hoeveelheid water" kon
opvoeren. Dit werd veroorzaakt doordat de
molen bij weinig wind te zwaar ging en de
Dwarsdijkse wete1ing te weinig water afvoerde. Wentink beval de commissie aan om de
sloten te schouwen en te schonen, te zorgen
voor verbetering van de Dwarsdijkse wetering,
extra duikers onder de Broekweg aan te Ieggen
en het schuin liggende scheprad van de molen
te vervangen door een rechtopstaand rad of
een vijzelbemaling.
Maar enkele ingelanden dachten dat er drastischer maatregelen nodig waren om de capaciteit van de molen te vergroten ; zij wilden
een stoomgemaal. De verbetering van de
stoommachine in de tweede helft van de
19de eeuw zorgde ervoor dat betrouwbare
stoomkracht een steeds grotere concurrent
werd van de onberekenbare windkracht. Dit
had dus ook gevolgen voor het denken over
mogelijke verbeteringen aan de watermolen.
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Secretaris J. van Marienhoff constateerde in de
brief die hij in november 1882 aan de polder
Schalkwijk schreef: "Bij eenige Ingelanden
van het Wijkerbroek begint de overtuiging veld
te winnen dat een stoomgemaal noodzakelijk is
om genoemd waterschap van overtollig water
te bevrijden." Daarom vroeg hij aan de polderbesturen van ondermeer Schalkwijk en Laagboskoop naar hun ervaring met bemaling door
stoomkracht.
Hel aas voor de vooruitstrevende denkers onder
de ingelanden leidde deze rondvraag niet tot
veranderingen, want in het vo01jaar 1883 deelde de zogenoemde 'Commissie van Onderzoek
van de inge1anden inzake het voorstel om de
beweegkracht van de watermolen in het
Wijkerbroek door wind te doen vervangen
door stoom' mee dat zij over onvo1doende
informatie beschikte om te kunnen adviseren
en dat er beter onderzoek moest worden
gedaan 5 '.
Daarmee leken de plannen tot mechanisering
van de baan. Gezien de zich uitbreidende landbouwcrisi s was dit geen onverwachte ontwikkeling.
Maar ruim 20 jaar later ontstonden er opnieuw
plannen om niet Ianger afhankelijk te zijn van
de windkracht. In december 1915 gaf het
bestuur van het waterschap aan civiel ingenieur H. Paul te 's Gravenhage opdracht om
een plan te ontwerpen tot verbetering van de
waterafvoervoer in het Wijkerbroek tegen een
honorarium van fl. 175, - plus reis- en verblijfskosten. AI een maand later, in januari
1916, diende Paul een plan in om de windmolen te vervangen door een centrifugaalpomp
aangedreven door een kolengestookte, 45 pk
sterke zuiggasmoter. De stichtingskosten raamde hij op fl. 23.000; het machinegebouw zou
fl. 9.000 kosten, de pomp met motor en leidingen fl. 12.000 en de machinistenwoning
fl. 1.500. De waarde van de bestaande windmolen begrootte hij op fl. 600, -. Interessant
is de bij het plan gevoegde vergelijkende berekening van de exploitatiekosten van de windmolen en motorpomp. Motorbemaling was
vee! efficienter en daarom waren de jaarkosten
relatief laag; Paul begrootte deze op fl. 885, -.
Dit was niet vee! hoger dan de jaarkosten van
de bestaande windbemaling, die fl. 615, bedroegen.
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De voorstellen van Paul ondergingen nog
wat wijzigingen voordat de stemgerechtigde
ingelanden van het waterschap Wijkerbroek
in oktober 1916 besloten om over te gaan tot
verbetering van de bemaling door: naast de
windmolen aan te schaffen en te plaatsen een
semi-dieselmotor van 30 pk en pomp met
een uitslagvermogen van 25 m 3 per minuut,
een geldlening aan te gaan van maximaal
fl. 12.000,- en toestemming te geven voor
de eventuele aankoop van een stukje grond
voor de plaatsing van het machinegebouw.
Dit besluit werd een maand later door
Gedeputeerde Staten van Utrecht goedgekeurd.
Maar evenals die van 1882 strandden ook deze
plannen tot mechanisering . Aan Machinefabrikant Rossum, die na het uitbrengen van meerdere offertes aan het lijntje was gehouden,
deelde het waterschap in april 1917 mee dat
"de stichting van een hulpgemaal met het oog
op de lwoge kosten wordt uitgesteld"" .
De windmolen bleef dus draaien en nog in
1921 bestelde het waterschapsbestuur bij
de firma Cohen te Arnhem vier stuks zeilen
ad fl. 115, - per paar. De zeilen moesten
aan de lange hoek I 0 meter en aan de korte
hoek 9,50 meter lang zijn bij een breedte van
1,60 meter. Watermolenaar F. Broekhuizen liet
in een met potlood geschreven briefje dringend
weten dat "de zeilen aan de opgegeven maten
moeten voldoen anders worden ze niet in ontvan.gst genomen. "53 •

De Iaatste dagen van de windmolen
Toch waren de dagen van de windmolen
geteld. In 1923 rapporteerden de Gebr.
Verwey, molenmakers te Lienden, dat zij de
sloopkosten van de watermolen in het Wijkerbroek schatten op 550 gulden. Daartegenover
stond een waarde van 885 gulden voor de
afkomende materialen, bestaande uit:

de as
2 roeden
koningsspil
lange spruit
staart en schoren
kap met bovenwiel
totaal

fl . 200,fl . 150,fl . 150,fl . 85,fl. 150,fl . 150,fl . 885,-
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De onttakelde molen op een an sichtkaart van na 1924 (www.molendatabase.org, nr. I072, Serie 60 nr. 5, eigen collectie)

In juni 1924 gaven Gedeputeerde Staten van
Utrecht hun goedkeuring aan het besluit van
de stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Wijkerbroek tot vervanging van de
bestaande windbemaling door een schroefpomp
aangedreven door een elektromotor. Inmiddels
had het bestuur een openbare aanbesteding
uitgeschreven tot "het verbouwen van de
schepradruimte in den bestaanden molen
tot electrisch watergemaal en daarmede in
verband staande bouw- en grondwerken ". Van
de drie inschrijvers was J. van Lit uit Leerdam
met fl. 7.850, - de laagste en dus werd de
opdracht aan hem gegund. De kosten van deze
vernieuwing bedroegen:

Aanneemsom J. van Lit
Schroefpomp
Elektromotor
Bijwerk J. van Lit
Totaal

fl.
7.850,fl.
5.200,fl .
1.565,fl. 1.217,45
fl 15.832,45
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Er werd hard gewerkt en al in november 1924
werd de eerste proefmaling van het nieuwe
gemaal uitgevoerd. In januari 1925 gingen
GS van Utrecht akkoord met het verwijderen
van de wieken, het kruiwerk en scheprad van
de molen 54 • Het Wijkerbroek werd dan nog wei
goed ontwaterd maar mi ste, en nu voorgoed,
de karakteristieke molenwieken.

Het einde van de molen
Toen in 1931 door de regering werd besloten
om het Amsterdam-Rijnkanaal aan te Jeggen,
betekende dat ook het einde van de Jaatste
tastbare herinneringen aan de watermolen. Want
het trace van het nieuwe kanaal was over een
deel van de Molenwetering en de molenwerf
geprojecteerd. In dat verband werd in 1934 een
kadastrale meting verricht waarvoor als reden
werd vermeld: "stooping, redres grootte". Het
eigendom van het waterschap van het Gemeeneland van Wijk bij Duurstede, volgens een
beschrijving uit 1892 bestaande uit "de molen
met erf en des zelfs beschoeijengen en bijbeho44

rende getimmerten als bakhuis en schuur",
kadastraal bekend Wijk bij Duurstede, sectie D,
nummers 237 en 238, groot 11 .18 are, werd
daarbij vernummerd tot D 347, groot,
7.00 are55 • De Hoofddirecteur van Rijkswaterstaat district Amsterdam Boven Rijn II schreef
op 4 september 1934 aan het bestuur van het
waterschap: ".. .stellen wij voor de oude molen
af te staan aan het Rijk tegen ajbraakwaarde,
b!jvoorbeeld fll.OOO, inclusief grand ... ".
De pomp en de elektromotor b1even in bezit
van het waterschap 56 •
In 1938 werden de grond en opstallen verkocht
aan Rijkswaterstaat57 • De restanten van de
molen werden gesloopt en daarmee vie! definitief het doek voor de bewogen geschiedenis
van de watermolen van het Wijkerbroek.

* lng. G.BH. van Woudenberg (1941) studeerde bosbouw en landschapsarchitectuur en is
deskundige op het gebied van intemationaal
toerisme. Sinds 1990 doet hij als amateurgenealoog onderzoek naar zUnfamiliehistorie ;
vanaf 2003 werkt hij als vrijwilliger voor het
Streekarchief te Wijk bij Duurstede .
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Over een tuiggesp nit 1700 die een elektrische
eel werd
Anton van Schip*
Direct na lezing van deze titel zullen de technici onder u waarschijnlijk reageren met: "Een
elektrische eel uit 1700? Dat is onmogelijk!
Want deze werd pas voor het eerst geconstrueerd rond 1780 door Luigi Galvani (17371798)." En dat is waar. Het is ook een feit dat
Alessandro Guiseppe Volta (1745-1827) een
theorie ontwikkelde waardoor hij in staat was
om in 1800 een batterij van elektrische cellen
te bouwen. Hij deed dit door koperen en zinken
pl aatjes afwisselend met in een zoutoplossing
gedrenkte kartonnen plaatjes op te stapelen (zie
afbeelding 1) 1• En dit is de voorloper van aile
batterijen die we vandaag de dag gebruiken.
Maar dat de allereerste elektrische eel rond
1780 samengesteld werd, is niet helemaal waar.
Want wat een heleboel mensen, ook diegenen
die zich profess ioneel met elektriciteit bezighouden , niet weten is dat er mogelijk a] vee]
eerder dan 1780 elektrische cellen werden
geconstrueerd. Bij zijn bespreking van het boek
van Von Daniken, Waren de goden kosmonauten?, vermeldt Ronald Story de vondst van
elektrische cel-achtige voorwerpen in de omgeving van Baghdad in 19362 • Figuur 2 geeft een
schematische doorsnede van zo'n ceP. De
archeologische context waarin ze gevonden
werden, duidt er op dat deze cellen geconstrueerd moeten zijn tussen 248 v.C en 226 n.C.

I De zu il van Volta (afbeelding uil Wikipedia)
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koperen cylinder
leemcylinder

bitumen

2 Schema van een rand 240 v.C door mensen geconstrueerde elektri sche eel (afbeelding uil W. Sandermann,
p. 185)

Von Daniken meende, in navolging van de vinder, dat het elektrische cellen waren, die
onmogelijk door mensen geconstrueerd konden zijn. Volgens hem waren ze door buitenaardse wezens, goden, geconstrueerd. Hij
kwam tot die conclusie omdat de toenmalige
mensheid daar volgens hem absoluut nog niet
technisch toe in staat zou zijn geweest.
Nu is het zo dat de mogelijkheid dat goden
zich bezig zouden houden met elektriciteit al
vee! eerder door anderen dan door Von
Daniken geopperd is. Yele eeuwen geleden al
veronderstelden de Germanen dat Donar, door
met zijn wagen over de wolken te rijden, het
liet bliksemen. En volgens de oude Grieken
smeet de oppergod Zeus volop met bliksems
als hij boos was. Nieuw aan het idee van Von
Daniken was dat goden zich bezig zouden
houden met het construeren van elektrische
cellen. Dat leek een geheel nieuwe visie op de
activiteiten van goden te bieden ... tot bleek dat
deze niet waar kon zijn!
Na bestudering van deze cellen(?)/voorwerpen
door natuurkundigen uit de twintigste eeuw
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kwam men tot de slotsom dat het daarbij waarschijnlijk moest gaan om elektrische cellen.
Yolgens hen waren deze echter niet door
goden, maar door menselijke goudsmeden uit
de oudheid gemaakt, om er hun van onedel
metaal gemaakte sieraden mee te vergulden.
Als bewijs daarvoor voerden ze aan dat in de
periode dat hun onderzoek plaats vond er in
Baghdad nog steeds eenzelfde soort elektrische
cellen gebruikt werden voor hetzelfde doe! (zie
afbeelding 3).3 Yele eeuwen v66rdat Edison
eind 1800 de gloeilamp uitvond, waren er
dus al technici die elektrische cellen konden
bouwen en de opgewekte elektriciteit daarvan
konden benutten!
Het blijkt dus heel eenvoudig om een elektrische eel te maken: een koperen en een ij zeren
voorwerp in een zuur en klaar! De tuiggesp
waar ik in de titel van het artikel op doe! , is
daar weer een ander voorbeeld van. Deze is
namelijk rond 1700 niet als een elektrische
eel geconstrueerd, maar als gesp voor een
paardentuig. In de loop der tijd heb ik een stel
van deze tuiggespen verzameld. Archeologisch
zijn ze niet van bijzondere betekenis. Maar
omdat het bij de gespen uit die tijd nog om
handwerk gaat, ben ik iedere keer weer blij als
ik er een vind. Het doet me steeds weer plezier
om hun afwerking en de bewerkingssporen die
ze vertonen te bekijken . Op afbeelding 4 laat ik
u een eerste serie ervan zien. Dit zijn gespen
die geheel uit een soort materiaal , geelkoper,
vervaardigd zijn inclusief de tong : het beweegbare gedeelte van de gesp. Hoewel ze soms a!
een honderd jaar of Ianger in de grond gelegen
hebben , zien ze er met hun groene patina nog
steeds prachtig uit. Daarnaaast toon ik u
(afbeelding 5) een tweede serie, die er mjnder
compleet en gaaf uitziet. De meest rechtse op
deze afbeelding, is de gesp uit de titel. Bij deze
tweede serie gaat het om tuiggespen die, hoe-

wei voor het grootste dee! van geelkoper, een
ijzeren tong hebben, of hebben gehad. AI vee!
eerder was het me opgevallen dat bij deze
gespen de tong soms ontbrak, maar dat in dat
geval een roestspoor op de gesp er dan soms
van getuigde dat er een ijzeren tong aan gezeten had, zoals te zien is bij de middelste gesp
op afbeelding 5. Op zich is dat ontbreken van
een tong vreemd, omdat een staafje ijzer als
bijvoorbeeld een spijker, als deze in de grond
verroest, meestal niet (bijna) helemaal verdwijnt maar als een grotere of kleinere staaf
of klomp roest teruggevonden wordt.
De vondst van de tuiggesp (zie afbeelding 5,
rechts) die ik onlangs met de detector opspoorde, gaf me een aanwijzing, waarom bij dit
soort gespen soms het ijzer (bijna helemaal)
verdwenen kon zijn. In deze gesp is namelijk
de geox ideerde ij zeren tong nog helemaal aanwezig in de vorm van roest vermengd met
aarde. Duidelijk is ook te zien dat dit roestspoor de gesp 'kortsluit'. Nu is het zo dat, zoals
ik hierboven a! verteld heb, iedere chemische
elektrische eel gebaseerd is op het principe van
twee metalen in een zure, zoute of basische:
'zeperige' oplossing. Dus zolang deze gesp
samengesteld uit geelkoper en een ijzeren tong
in het gebruik droog bleef, of na het nat wor-

4 Een drietal gespen geheel van geelkoper (foto Rob van
Sc hip)

5 Een drietal gespen met (oorspronkelijk) een ijzeren tong
(foto Rob van Schip)
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koperdraad goudcyanide-oplossing
poreuze Iemen pot

keukenzoutoplossing
hette vergulden

3 Een elektrische eel in de 19de eeuw gebruikt om metaal
te vergulden (afbeelding uit W. Sandermann, p. 185)
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den weer snel opdroogde, was er niets aan de
hand. Toen deze echter in de grond belandde
en in aanraking kwam met zurige en zoutige
oplossingen in de bodem, begon hij als een
kortgesloten elektrisch element te werken. Die
kortsluiting ontstond doordat de ijzeren tong
met twee zijden van de gesp contact maakte.
De ontlading van deze 'batterij' ging door total
het ijzer door de opgewekte elektrische stroom
omgezet was in ijzerverbindingen: in roest.
Omdat de gesp zich in een kleibodem bevond,
vermengden deze ijzerverbindingen zich daarmee tot een korst, die nog steeds aangeeft hoe
de gesp door de tong werd kortgesloten .
Waarom vertoont de middelste gesp op afbeelding 3 maar een klein roestspoor en waarom
zit er op de rechter gesp van deze afbeelding
helemaal geen een? Dat heeft waarschijnlijk te
maken met het milieu waarin deze gespen toen
ze in onbruik raakten belandden.
Waarschijnlijk hebben ze een hele tijd in een
natter milieu verkeert, bijvoorbeeld in gier of
natte mest waardoor de ijzerverbindingen die
bij 'ontlading' van deze gespen ontstonden zich
mengden met de ornringende vloeistof, zonder
(nauwelijks) een spoor van de ijzeren tong op
de gesp achter te Iaten. Nu zal ook duidelijk
zijn waarom de gespen op afbeelding 2 er nog
zo prachtig en gaaf uitzien. Dat komt doordat
ze geheel uit geelkoper vervaardigd werden.
Daardoor konden gesp en tong, ongeacht het
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milieu waarin ze belandden, niet als onderdelen van een elektrische eel gaan werken.
Zo ziet u dat een simpele vetToeste tuiggesp
ons kan bewijzen dat er elektrische elementen
bestonden, zodra de mensheid combinaties van
metalen ging gebruiken in een vochtig zout of
zuur milieu. Desondanks vetTichtte Volta, wat
het wetenschappelijk onderzoek van elektriciteit betreft baanbrekend werk, toen hij zijn
elektrische zuil construeerde. Hij was namelijk
de eerste mens die dat bewust deed aan de
hand van een theorie en met de opzet elektrische energie op te wekken. Heel terecht heeft
men hem daarvoor dan ook eer bewezen door
de eenheid van elektrische spanning, volt, naar
hem te vemoemen.

*Drs . A.S.M. van Schip is secretaris-penningmeester van de Archeologische werkgroep
'Leen de Keijzer'. Hi) was tot voor kart werkzaam als psycholoog.

No ten:
Afbeelding I is ontleend aan de Wikipedia ; op deze
afbeelding berust geen copyright.
2 Ronald Story, Th e Space-Gods Revealed. New English
Library Limited. Londen, 1978, p. 104-105.
3 Wilhelm Sandermann, De verrassende kennis van onze
voorouders. Rijswijk, 1981, p. 185.
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Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
'Leen de Keijzer' van de Historische Kring 'Tussen
Rijn en Lek' over 2006
Anton van Schip*
Onze educatieve activiteiten
Enige !eden van onze werkgroep hielden een
door de aanwezigen zeer gewaardeerde presentatie voor de groepen 7 en 8 van de Houtense
basisschool Klavertje Vier, over aspecten van
de archeologie, zoals deze door ons beoefend
wordt. Voor de bewoners van het wooncentrum
'Gordel van Smaragd', voornamelijk 'oudIndiegasten' hield Joop van Herwijnen een
goed bezocht praatje over onze opgravingen
aan de Rietplas en op Heemstede.
Overige activiteiten van onze werkgroep
Zoals ieder jaar werd ook nu weer door een
groot aantal !eden van de werkgroep assistentie
verleend bij de Open Monumentendag in

Houten. Deze stond dit jaar in het teken van
'Feest' . Ook waren we weer prominent aanwezig op de Activiteitenmarkt op Het Rond in
Houten, waar onze stand veel aanloop kreeg.
Door een aantalleden werd cursussen gevolgd
in het conserveren van metaal en het determineren van aardewerk, speciaal middeleeuws en
karolingisch.
Ook werd door ons een tweede lokaal van
Kl avertje Vier in gebruik genomen en ingericht.
Het afgelopen jaar is er vee! tijd gestoken in
het determineren en beschrijven van de vondsten gedaan bij onze opgraving op 'De Kniphoek'.
Omdat onze werkgroep te zijner tijd zal

De archeologische werkgroep op 'oorlogssterkte'. Eerste rij , derde van rechts, ons Lid van Verdien ste, Henriette de Keij zer
(foto Boudew ijn de Jonge, 2006)
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verhuizen naar het dan verplaatste Oude
Station van Houten, wordt daar a! heftig op
geanticipeerd, voor wat betreft de inrichting
daarvan.
Enige !eden van onze groep houden zich bezig
met het opstellen van een Archeologische
Waarden!Monumentenkaart (AMK). Dat blijkt
moeilijker en ingewikkelder dan aanvankelijk
gedacht.
Onze archeologische activiteiten
Hoewel er aan het begin van dit jaar niet voorzien was in het venichten van grondonderzoek
bleek dat in de loop van het jaar acuut nodig.
Bij het inrichten van een perceel grond voor
een baggerstort bij fort Honswijk, bleek namelijk dat het grondwerk aan de oppervlakte
daarvoor, een betrekkelijk klein dee! van de
locatie van het voormalige dorp Honswijk tot
op geringe diepte zou gaan verstoren. Met
instemming van de ROB (tegenwoordig
RACM) venichtten we daar op verzoek van de
Stichtse Rijnlanden en van de gemeente
Houten een noodopgraving. Daarbij kwam een
overvloed aan Romeinse scherven tevoorschijn, tot nu toe a! 6884!, waaronder vee!
fragmenten ten-a sigilata en grote fragmenten
van doliums: grote voonaadpotten.
Daartegenover stond slechts een heel klein
aantal Middeleeuwse en recente fragmenten.
Ook zijn er vee) bronzen voorwerpen gevonden, waaronder 23 (fragmenten van) Romeinse
fibula's (een soort mantelspelden), een
zegeldoosje, een fragment van een bronzen
spiegel, een oorlepeltje (het oor werd er niet
bij gevonden) en een aantal, veelal zwaar
geconodeerde Romeinse munten. Een bijzondere vondst bleek een bronzen speelschijfje:
een jeton van een Romeins soort molenspel.
Op dit schijfje staat een 'hekje': #. (Suggesties
vanuit de werkgroep dat het hierbij, gezien het
'hekje' op het schijfje, mogelijk om de toets
van een Romeinse computer zou gaan, werden
a1s: 'niet serieus te nemen' verworpen.) De
recentst te dateren bronzen vondst was een
cent uit 1870(?). AI deze vondsten zullen nog
de nodige aandacht en tijd vergen om ze te
determineren en te beschrijven. In dit verband
moet speciaal Rob Jekel genoemd worden,
die met groot vertoon van technisch vernuft
een archeologische schervenafwasinrichting
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en een verrijdbaar! archeologisch afdruiprek
construeerde.
Contacten met de gemeente Houten
Net als andere jaren kende de gemeente
Houten ons, ook dit jaar weer, een subsidie
toe. Yerder kregen we de beschikking over een
tweede lokaal in de basisschool Klavertje Vier.
En ook dit jaar was er weer, als gebruikelijk,
regelmatig overleg met de gemeente over
archeologische zaken.
Publikaties uitgegeven door of namens onze
werkgroep
Het afgelopen jaar werden door de werkgroep
twee publikaties uitgegeven.
Allereerst: 'Heemstede , de bouwhuizen
gesloopt.' (ISBN-13: 978-90-810255-1-5). Dit
boek geeft informatie over onze onderzoeken
op het tenein en in het kastee1 Heemstede te
Houten. De uitgave daarvan werd, ondanks de
voor ons budget aanzienlijke drukkosten,
mogelijk gemaakt doordat de heer Ensing,
namens Phanos BY, het grootste deel daarvan
voor zijn rekening genomen heeft. Harte1ijk
dank daarvoor. Ook kregen we een tegemoetkoming van ooze moederstichting de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'.
Het tweede boekje was: 'Visserslatijn'.
Archeologisch onderzoek op de locatie
Beusichemseweg/Rietplas'. (ISBN-13: 978-90810255-1-5). Dit gaat over onze opgraving aan
de Rietplas. De realisatie daarvan is vooral te
danken aan de inspanningen van ons lid Pieter
Frederiks.
Tot slot
Een voor archeologen passende afsluiting van
2006 diende zich aan op de laatste dag van dat
jaar. Ondanks tegenstribbelen van ons oudste
lid Henriette de Keijzer werd ondergetekende
toen op aandringen van kleinzoon Dennis:
"Oma ik weet zeker dat ze dat graag voor je
zullen doen!" , als lid van de werkgroep door
schoonzoon Gerard opgetrommeld. Oma was
haar trouwring kwijt en had het hele huis,
inclusief afva1emmer en de kliko, al afgezocht
daamaar. Nu hoopte ze dat ze hem misschien
bij het weggooien van iets in de tuin verloren
had. Wat kan een noodkreet van Henriette,
nota bene nog lid van verdienste van onze
50

werkgroep ook, anders tot gevolg hebben dan
een stante pede derwaarts snellen? Dus dat deed
ik, gewapend met mijn metaaldetector. Hoewel
de koffie in principe al klaar stond werd eerst
systematisch de tuin en alles er omheen afgezocht. Helaas kon ik haar daardoor niet in het
bezit van haar ring stellen. Soms zoek je als
archeoloog en vind je niet! Daarom werd vervolgens eerst de H. Antonius, patroon van
verloren zaken, aan het werk gezet! (Hoe daarbij te werk gegaan werd moet u Henriette zelf
maar vragen. Wat ik u wei wil verklappen is,
dat Antonius het daarbij niet gemakkelijk
kreeg.) En daarna konden we ons met een
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gerust hart, al gezellig pratend, de koffie en
de oliebollen van haar dochter Marieke goed
Iaten smaken.
... Er is een hapy end aan dit verhaal. Henriette
belde me later om te vertellen dat de ring
terecht was. Ze had hem in de vriezer gevonden. Ziet u, beste lezer, het 166nt om heiligen
voor u aan het werk te zetten. Maar u moet ze
vervolgens natuurlijk wei de tijd gunnen om
hun werk te doen!

*Anton van Sch.ip is secretaris/penningmeester
van de werkgroep.
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Boeken
Waard om te weten
We kunnen niet alles weten. Maar van sommige zaken willen we wei graag meer weten.
Waarover dan wei? Het Erfgoedhuis Utrecht
heeft het Jovenswaardige initiatief genomen een
leemtelijst van de geschiedschrijving van de
provincie Utrecht op te stellen. Mieke
Heurneman tekende voor de tekst. Het doel van
de lij st is 'het onderzoek naar de lokale en
regionale geschiedenis in de provincie meer te
stroomlijnen om zo beter in te spelen op de
behoefte aan historische informatie bij beleidsmakers, professionele en vrijetijdshistorici en
het brede publiek' (p. 7). Het E1fgoedhuis is
niet over een nacht ij s gegaan en heeft al die
groepen bevraagd. Ook via de website konden
meningen worden geuit. Aldus zijn dertien therna's of witte vlekken ge'ldentificeerd. Ze !open
van 'bestuurlijke en maatschappelijke elite'
via 'kerkgeschiedenis' naar 'onderwijs'. Het
Erfgoedhuis wil professionele en/of vrijetijdshistorici de opdracht geven in een onderzoeksproject samen te werken om aldus een witte
MIEKE H.EUR.NEMAN
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vlek in te kleuren. Bij elke vlek is alvast een
verdienstelijke literatuurlijst opgenomen. Doel
is ook lokale onderzoeken te vergelijken met
het oog een provinciebreed beeld te schetsen.
De onderzoeken dienen vooral de periode na
1600 te betreffen. Voor de periode ervoor is
'specifiekere deskundigheid nodig die bij met
name de vrijetijdshistorici ontbreekt'. De
nadruk ligt op de Nieuwere Tijd. Zo kunnen
ook de historische verenigingen en amateurhistorici worden betrokken (p. 10).
Prachtig die inschakeling van historische verenigingen en amateurhistorici! De provincie
Utrecht telt maar liefst 37 historische verenigingen. Er moeten enkele honderden amateurhistorici zijn. Die hebben sedert 1970 samen
meer dan 10.000 (!!) grote en kleine publicaties over Utrechtse historische onderwerpen
geschreven (p. 28). 'De belangstelling van
deze auteurs blijkt vooral uit te zijn gegaan
naar negentiende- en twintigste-eeuwse onderwerpen, die vaak een nostalgische in slag hebben'. Dat is nou jammer terwijl die goede oude
tijd echt niet meer terugkomt! Gelukkig zijn
'de vele puur lokale publicaties een goed uitgangspunt om onderwerpen verder uit te diepen' (p. 29). Ik ben zo vrij hier zelf eveneens
de talloze nadere toegangen , repertoria,
indexen en transcripties van archiefstukken in
het Utrechtse onder te begrijpen. Het leeuwendeel daarvan is tot stand gekomen door monnikenwerk van leden van historische verenigingen. Met liefde werken ze daar jaar in , jaar uit
aan. Als geen ander kennen zij de bronnen en
weten zij daar de weg in. Samen vormen zij
een uitgebreid, informeel netwerk waarin zij
elkaar van informatie en tips voorzien.
Kortom, zij zijn een knowledge community.
Kan het moderner?
Maar ja, er is, volgens het Erfgoedhuis, een
kloof tussen professionele en amateurhistorici:
'Een professioneel historicus heeft ervoor
gestudeerd en heeft een titel op zak, en een
amateur-historicus niet. Zo beperken de vrijetijdshistorici zich vaak tot het puur lokale.
Ook bezitten zij uiteraard niet aile vaardigheden die een professional tijdens de studie
meekrijgt' (p. 21).
52

Mede namens a! die andere amateurhistorici
buig ik deemoedig het hoofd. Het is waar.
Onder ons zijn er die geen universitaire opleiding hebben gevolgd, die geen wetenschappelijk onderzoek hebben verricht en die geen
bovenlokale scriptie met een uitgebreid notenapparaat hebben geschreven. Toch weten wij
als geen ander dat het op zak hebben van
welke titel dan ook geen garantie is voor een
verantwoord resultaat in heden en toekomst.
J arenlang bronnen bestuderen, puzzelstukjes
aan elkaar leggen, artikelen en boeken schrij ven over zaken die wij zelf (en anderen) leuk
en interessant vinden. Waarom zouden wij dan,
in opdracht, witte vlekken van en voor het
Erfgoedhuis gaan invullen ? De ervaring
immers leert dat de financiering van een mooie
uitgave doorgaans geen probleem is. Dit in
tegenstelling tot de financiering van het schrijven ervan. Maar dat laatste probleem kennen
vrijetijdshistorici per definitie niet. Waard om
te weten, goed bedoeld maar in sommige
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opzichten helaas te kort door de bocht.
Tot slot, de lijst bevat ook suggesties voor
komende herdenkingsjaren zoals 2013 (Vrede
van Utrecht: 1713) en 2022 (900 jaar stadsrechten Utrecht). Zeker, maar dan mag niet
worden verge ten dat 2022 tevens het jaar is
dat het dan 900 jaar geleden zal zijn dat de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd
afgedamd waardoor de ontginning van Langbroek mogelijk werd, ter compensatie de
Vaartse Rijn is gegraven en Utrecht stadsrechten kreeg. Over dat jaar en de grote betekenis
ervan voor de dag van vandaag, moet node
een boek worden geschreven.
M. Heurneman , Waard om te weten.
Leemtelijst geschiedschrijving provincie
Utrecht. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2007.
144 pagina's. € 12,95.
ISBN 978-90-5345-333-9.

Ad van Bemmel
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VARIA
Sprokkels uit de resoluties van het Wijkse
stadsbestuur
Over de geschiedenis van kastelen en gegoede
families in het Kromme-Rijngebied is genoeg
materiaal te vinden. Dit geldt echter niet voor
het dagelijks Ieven van de gewone man of
vrouw. Een uitzondering vormt Wijk bij
Duurstede. Daar Wijk bij Duurstede stadsrechten bezat, had het stadsbestuur meer in de
eigen melk te brokkelen dan de besturen van
dorpen . Dit komt tot uitdrukking in de resoluties ('notu len') van het stadsbestuur, de 'stadsregering'. Die resoluties zijn bewaard gebleven
vanaf 1583. Ze werden eerst in klad geschreven en om de zoveel tijd in het net.
Zo neemt secretaris Teschemaker in 1756
aan om zestien kladexemplaren - 'Iappen'
genoemd - in het net over te schrijven en daarop een register te maken. Voor elk net-exemplaar krijgt hij veertien gulden. De stad zorgt
voor onbeschreven boeken.' Bij overschrijven
worden fouten gemaakt. Soms staan dan ook
in het kladexemplaar passages die niet in het
netexemplaar en dus ook niet in het register
voorkomen. De meeste net-exemplaren bevatten een register dat eerst sumrnier is maar in
de loop van de tijd steeds uitvoeriger wordt.
Veronique Regout werkt, als vrijwilliger van
het Streekarchief in Wijk bij Duurstede, waar
de resoluties worden bewaard, aan een transcriptie van aile (eigentijdse) registers om de
toegankelijkheid van de resoluties te vergroten . Drie andere vrijwilligers, de heer
Heijman, mevrouw Van Hillegondsberg en
mevrouw Van Maarsseveen, zijn begonnen
met een volledige transcriptie van de soms
moeilijk leesbare resoluties zelf (33 delen tot
1811).
lk heb die delen doorgenomen en daar informatie uitgehaald voor een aantallangjarige
projecten waarmee ik bezig ben. Daarnaast
heb ik informatie verzameld voor andere
onderzoekers doende met Wijk bij Duurstede.
Zo is iemand bijvoorbeeld ge·interesseerd in
de geschiedenis van de voormalige Joodse
gemeente in die stad. Bovendien heb ik aantekeningen gemaakt van andere zaken die rnij
opvielen. Ze zullen de komende tijd in dit
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tijdschrift verschijnen onder de titel 'Wijkse
Sprokkels'.
SAKRUH: Stadsbestuur Wijk bij Duurstedel300- 18 10
( I), SIX, fol. 662v ( 12- 1-1756), fol. 7 19v (15-1 1- 1756).

Ad van S emmel

Wijkse Sprokkels (1): Uitzetting is van aile
tijden
Zomaar in een stad als Wijk gaan wonen was er
vroeger niet bij. AJs je dat toch deed, liet het
stadsbestuur je zonder pardon de stad uitzetten.
Ook mocht je dan niet buiten de stad, dus in de
'stadsvrijheid' blijven. Vooral op illegale, alleenstaande zwangere vrouwen had het stadsbestuur
het voorzien. Dit had alles te maken met het
feit dat het stadsbestuur bang was om voor de
kosten te moeten opdraaien wanneer iemand
armlastig werd. Verbanning dus en dat zonder
pardon. Ook al was je legaal in Wijk, ook dan
kon je worden verbannen bijvoorbeeld in geval
van criminaliteit. Soms komt een uitzetting ter
sprake in het stadsbestuur. Er zijn echter perioden waarin er wei uitzettingen zullen zijn
geweest maar waarvan niks in de resoluties van
het stadsbestuur terug is te vinden. Het gaat in
ieder geval om mensen waarvan nauwelijks
andere gegevens in Wijk bekend zijn' :
• 18-1-1682 Gehoord dat Piero de hovenier
naar Spanje wil vertrekken en zijn huisvrouw
en kinderen in Wijk wil achterlaten. Besloten
wordt dat Piero door een deurwaarder zal
worden aangezegd dat hij zonder huisvrouw
en kinderen niet zal kunnen vertrekken.
Anders zullen die na zijn vertrek door de
schout uit de stad worden gezet.
• 30-3-1685 Besloten wordt uit de stad Wijk te
zetten: Dikke Marij met haar dochter, Marij
Ia Vigne met haar man, Blanckesteijn met
vrouw en kinderen, Sijmettie 'aan de muur',
Corneli s Blijenbeker en zijn vrouw plus
Teunis Jansz. bij herberg de Doornboom
aan de Lekdijk met vrouw en kinderen .
• 2-4-1696 Meester Johan Bitter (de hoofdpersoon uit de roman Bitters Bruid van Leonard
Blusse) laat het stadsbestuur weten dat in zijn
hui s aan de Singe} een arbeider, geheten
54

•

•

•

•

•

•

•

Jacob Cornelisz., met vrouw en kinderen
was komen wonen zonder dat dit op tijd was
gemeld. Het stadsbestuur gaat op onderzoek
uit. Besloten wordt deze inwoning te gedogen.
27-3-1702 Ten huize van Aeltje Breeck
houden zich op een vrouw met kinderen.
De vrouw is ondertrouwd met de zoon van
Aeltje Breeck. Besloten wordt dat die vrouw
en kinderen binnen drie dagen hebben te
vertrekken anders worden ze door de justitie
uitgezet.
29-4-1704 Maria Jans verzoekt om in de
stad te mogen gaan wonen. Zij heeft echter
een onecht kind en daarom moet ze binnen
veertien dagen de stad weer uit zijn.
10-12-1705 Besluit om Sijmentje Paper en
aile anderen die bedelaars Iaten 'logeren' of
anders huisvesten aan te zeggen dat niemand
dat meer mag doen op straffe van het uit de
stad gezet worden .
3-5-1706 Deliaentje van Santbrinck is door
het stadsbestuur ontboden in verband met
het onechte kind dat zij heeft van de (katholieke) Franse kapitein Pibrac die in Wijk
gevangen was gehouden. Is dat kind wei
gedoopt? Nee. Zij zegt dat zij niet bij machte is het kind in de (gereformeerde) kerk te
Iaten dopen en nog liever de stad zal vedaten dan zulks te Iaten doen. Besloten wordt
dat zij met haar kind binnen acht dagen uit
de stad weg moet zijn.
16-4-1708 Cornelia van Bladel moet met
haar onecht kind de stad binnen twintig
dagen verlaten. Op 21 mei is ze nog niet
vertrokken. Ze krijgt nog acht dagen en
anders zal ze door de diender van justitie
worden uitgeleid. Echter ze is er nog op
4 juni. De diender krijgt opdracht haar nog
die middag om twee uur uit te leiden. Ze
mag niet terugkomen op 'poene' van zware
straffen.
1709-9-9 Lij sbet Willems Woldermans moet
met haar kinderen binnen 24 uur het huis
van Aert Dircksz. van Ingen uit en de stad
verlaten.
17-3-1727 De huisvrouw van Anthoni
Lamare ligt in de stad ten huize van haar
moeder Maria van Borsdam in de kraam ,
welke 'inboorling' wellicht tot last van de
stad mocht komen en daarom is besloten
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haar aan te zeggen dat zodra zij weder uit
haar kraam komt, zij met haar kinderen uit
de stad zal hebben te vertrekken.
6-4-1776 Elisabeth van Leersum ,
woonachtig aan het Cotherpad in de zogenaamde Hut en gehuwd met Hendrik Vink,
moet binnen 72 uur met haar te Ravenswaay
geboren kind, de stad verlaten maar op
29 juli is ze er nog.
7-10-1776 Cornelis van Leersum heeft zijn
vrouw, waarvan wordt gezegd dat die wederom zwanger is, verlaten. De diaconie wil de
vrouw niet onderhouden. De vrouw is ontboden en gezegd dat ze met haar kinderen
naar haar man moet gaan. Als ze dat niet
doet, wordt de diaconie geadviseerd haar
wat reisgeld te geven om de stad te kunnen
verlaten.
22-9-1777 Mechteld van Renen moet de
stad binnen 72 uren verlaten.
4-9-1780 Johanna van Rheenen, gewezen
dienstmaagd van de heer Beckeringh,
bevindt zich zwanger op de hofstede
Aalsweerd onder Wijk en moet binnen
24 uur de stad uit.
26-7-1783 Johanna Saadman, die zich van
Wezel komend nu met haar onecht kind te
Wijk bevindt, moet binnen drie dagen de
stad verlaten. Dit geldt ook voor Klazina, de
dochter van Dirkje Veltkamp, waarvan wordt
gezegd dat zij ongehuwd zwanger is.
22-3-1802 Hendrika Krouwel uit Cothen
houdt zich in de stad op ten huize van de
weduwe Odinet. Ze is hoogzwanger en moet
zich binnen driemaal 24 uur verwijderen
maar zeven dagen later is ze nog in de stad.
29-3-1802 Teunis van Beek moet met vrouw
en zeven kinderen de stad binnen driemaal
24 uur verlaten. 2

Het stadsbestuur kan ook barmhartig zijn.
Twee voorbeelden.
Op 2 februari 1750 ontvangt de stad een brief
van het gerecht Baarn. Daar bevindt zich Arie
de Rooij die, naar zijn mening, tachtig jaar oud
is en in de stad Wijk geboren. Daar was hij
schoenmakersbaas en in Baarn en andere plaatsen schoenmakersknecht. Hij heeft zich altijd
in een slaapstede bevonden zonder ooit in
Baarn een huis of kamer te hebben gehuurd en
heeft nooit iets aan Baarn betaald. Is daar
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derhalve een vreemdeling. Hij is nu gans buiten staat zijn werk te doen en is zeer ellendig
en arm. De Rooij zou door Baarn moeten worden onderhouden maar die mogen hem geen
alimentatie geven. Het Wijkse stadsbestuur
besluit hem vanwege zijn ellendigheid op te
halen en wel met een wagen omdat hij niet
anders kan worden vervoerd.3
Hendrik van Rossum bericht in maart 1774 het
stadsbestuur dat in het huis van zijn moeder, de
weduwe Has•:ndonk, aan de Lekdijk een passant, genaamd Gernt Slooth uit Oud-Zevenaar,
was gekomen. Slooth was ziek geworden en in
het achterhuis op het stro gaan liggen. Oudburgemeester Vechel gaat de patient visiteren
die buiten kennis blijkt te zijn en een 'vehemente' koorts heeft. Hij geeft hem enige medikamenten. Chirurgijn Van der Weepel heeft
hem doen aderlaten en van tijd tot tijd doen
'medineren' met succes. Een week later is
Slooth weer voldoende opgeknapt. Hij heeft
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nog wei pijn in zijn benen maar vervolgt zijn
reis naar Amsterdam. Hij krijgt medikamenten
mee. Totale kosten: zes gulden die de stad zelf
betaa]t.•
l Exc lusief uitgezette joden.
2 SAKRUH: Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810
(l) , SlK, fol. 4v (1682), fol. 227 r (1685) resp. S IN ,
fol. l56v en l62v ( 1696) resp. 510, fo l. l70v (1702)
resp. 51 P, fo l. 51 r ( 1704 ), fol. !lOr (1705) , fol. l33r en
l34r (1706) resp. S lQ, fol. l8v, 23v en 28r (1708) ,
fo l. 72v ( 1709) resp. 5 1T, fol. l 87 r ( 1727) resp. 5 l AA ,
p. 199 en 252 (1776), pp. 267-268 ( 1776), p. 372
( 1777), p. 650 ( 1780) resp. 5 1BB, fo l. l49r en zie oak
5 1CC, fol. 4v (178 3) resp. 60-2, p. 595 en 598 (1802 ),
pp. 598-599 ( 1802).
3 SAK RUH: Stadsbestuur WbD 1300- 18 10 ( l ), 51 V,
fol. 25lr.
4 SAKRUH: Stadsbestuur WbD 1300-1 8 10 (!) , S l Z,
pp. 777-779 en p. 787.
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