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Ajbeelding omslag:
De voorzijde van de 16de-eeuwse hertshoornen
kruithoorn uit Wijk bij Duurstede (foto Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
(RACM), Amersfoort)

Een bijzonder 16de-eeuws hertshoornen voorwerp
uit de collectie van Museum Dorestad
Jan van Doesburg*
Inleiding
Temidden van de bonte verzameling objecten
in de huidige co ll ectie van Museum Dorestad
in Wijk bij Duurstede bevindt zich een gevorkt
hertshoornen voorwerp dat aan de voorzijde is
voorzien van een fraaie ingekerfde voorstelling in de vorm van meerdere menselijke figuren . Het voorwerp is in het verleden waarschijnlijk nooit geexposeerd. Dat is vreemd ,
want het betreft een fraai object dat interessant
genoeg is om aan het publiek te tonen en aandacht aan te besteden. In dit artikel zal daarom
dieper op het voorwerp worden ingegaan. In
de volgende paragrafen zal aandacht worden
besteed aan de ouderdom en functie van het
voorwerp en de duiding van de afbeelding op
de voorzijde. Tenslotte zullen enkele gedachten worden gewijd aan de mogelijke herkomst
van dit intrigerende object.

De vorm van bet object
Het onderhavige voorwerp is gemaakt van een

uitgeholde , gevorkte gewijtak (een dee! van
de gewijstang en de middentak) van een
edelhert (zie afbeelding 1). Het linkerdeel is
12 ,2 em lang en het rechterdeel 13,4 em .
Aan de bovenzijde is de breedte 4 ,2 em en ter
hoogte van het dikte dee! 10 ,5 em. De bovenste 1 ,5 em van de uiteinden is iets verdiept.
De gewijstang heeft aan de bovenzijde een diameter van 3,8 em. Het rechter uiteinde heeft
een diameter van 2 ,55 em. Het linker uiteinde
is op doorsnede afgerond driehoekig en meet
3,8 bij 3 ,3 em.
De gemiddelde dikte bedraagt 0,3 em.
De voorzijde is geglad en voorzien van een
ingegraveerde voorstelling. De achterzijde is
onbewerkt en vertoont een enigszins onregelmatig oppervlak. De hoogste delen van dit
laatste oppervlak vertonen glanssporen die
vermoedelijk het gevolg zijn van veelvu ldig
gebruik. Aan de zijkanten , de uiteinden en de
achterkant bevinden zich kleine ronde gaatjes.
Aan de onderzijde van het rechterdeel zijn

Atbeelding I -De voorkant van de hertshoornen kruithoorn (foto's RACM , Amersfoort)

Het Kromme-Rijngebied, 41-4 (2007)

85

Afbeelding I - De achter- en zijkant van de hertshoornen kruithoorn (foto's RACM, Amersfoort)

twee ondiepe , ronde indeukingen aanwezig ,
die voortkomen uit het feit dat men niet voiledig door de wand heeft geboord . Mogelijk is
begonnen met het maken van gaatjes , maar
heeft men in tweede instantie besloten dat deze
niet nodig waren.

De versiering
Op de voorzijde zijn , binnen een door een lijn
gemarkeerde lij st die de contouren van de
gevorkte gewijtak volgt, vijf staande menselijke figuren afgebeeld. Aan de rechterzijde
zweeft boven deze figuren een klein engeltje
met een pijl-en-boog , terwijl aan de linkerkant
het gesti leerde gebladerte van een boom is
aangeven. Ook tussen de staande figuren zijn
ranken met bladeren aangebracht. De menselijke figuren staan op een door een bijna horizontale lijn begrensde ondergrond die voorzien
is van diagonaal geplaatste korte streepjes. Aile
gezichten zijn in profiel afgebeeld. De linker
persoon , een man, is gekleed in een korte
tuniek en houdt een klein rond voorwerp in
zijn rechterhand . Hij kijkt daarbij naar drie
schaars geklede dames, waarvan de tweede op
de rug wordt gekeken en de andere twee in
vooraanzicht zijn afgebeeld. De linker vrouwfiguur heeft een lendendoek die strategisch
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over haar heupen is gedrapeerd . Tussen de man
en de drie vrouwen staat een baardige figuur
met hoed en een opgeheven staf of zwaard. Hij
is gekleed in een korte tuniek met een opvallende schouderversiering.
De voorstelling toont zonder twijfel het aan de
Griekse mythologie ontleende Pari s-oordeel.
Het verhaal waar het Paris-oordeel dee! van
uitmaakt komt in het kort op het volgende
neer. Tijdens de bruiloft van de sterveling
Peleus en de zeeni mf Thetis zorgt Eris , de
godin van de twist, voor grate onenigheid. Op
het hoogtepunt van de feestelijkheden gooit ze
een appel met daarop de tekst 'voor de mooiste'
in de menigte . Drie godinnen strijden om de
eer: Hera , de echtgenote van de oppergod
Zeus, Pallas Athena, de godin van de wijsheid ,
en Aphrodite , de godin van de liefde. Omdat
Zeus niet kan , en eigenlijk ook niet wil kiezen ,
aangezien zijn echtgenote tot de gegadigden
behoort, wijst hij Paris , een jonge Trojaanse
prins, aan om de mooiste godin te kiezen.
Hiermee is het Paris-oordeel een feit. De drie
godi nnen proberen elk op hun beurt Paris om
te kopen. Hera belooft hem oneindig vee!
macht, Pallas Athena zal hem de wijste man op
aarde maken en Aphrodite belooft hem de
mooiste vrouw ter wereld , namelijk Helena
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van Sparta, die getrouwd was met Menelaos,
de broer van koning Agamemnon van Mycene .
Paris kiest voor Aphrodite en haalt zich hiermee de woede van de andere twee godinnen op
de hals. Hij gaat naar Mycene , schaakt Helena
en neemt haar mee naar Troje. Met deze daad
geeft hij koning Agamemnon een legitieme
reden om de Trojaanse oorlog te starten, waarvan we allen de afloop kennen.
Met dit verhaal in gedachten is het niet moeilijk meer de afgebeelde figuren te duiden (zie
atbeelding 2). De mannenfiguur aan de linkerzijde is Paris die op het punt staat de gouden
appel aan de godin van zijn keuze, Aphrodite ,
te schenken. De andere twee vrouwen zijn de
versmade godinnen Hera en Pallas Athene. De
middelste baardige figuur is hoogst waarschijnlijk oppergod Zeus die toeziet op de afwikkeling van het oordeel.
De kleding van Paris en Zeus weerspiegelt hoe
er in de I 6de eeuw gedacht werd over de wijze
waarop men in de Griekse oudheid gekleed
ging. Paris en Zeus dragen tunieken die een
mengeling van Griekse en Romeinse kleding
zijn. De wijze waarop de achtergrond, het
gebladerte van de boom en sommige detail s
van de menselijke figuren zijn vormgegeven ,
wijst erop dat de voorstelling mogelijk is afgeleid van een contemporaine prent of gravure.

De functie
Het hierboven beschreven voorwerp is een
kruithoorn of kruitfles. Deze objecten dienden
ter bewaring van het kruit dat nodig was voor
het ontsteken en laden van handvuurwapens
van het zogenaamde voorladerstype.
Containers voor kruit komen voor vanaf de
introductie van handvuurwapens. Bij de oudste
middeleeuwse handvuurwapens werden waarschijnlijk leren zakken gebruikt. Rond het jaar
1500 werden de kruitzakken vervangen door
kruithoorns. In eerste instantie werden vooral ,
zoals de naam al aangeeft, hoorns van dieren
gebruikt, meestal die van runderen . Later werden ze ook van gewij , been , ivoor en metaal
vervaardigd. Kruithoorns komen grofweg voor
in twee maten. De kleinste bevatten het pankruid dat nodig was voor het ontstekingsmechanisme, terwijl in de grotere kruit voor de
lading werd bewaard. Het gebruik van kruithoorns voor militaire doeleinden eindigde in de
Het Kromme-Rijngebied , 41-4 (2007)

Afbeelding 2 - Tekening van de voorstelling op de voorzijde van de Wijkse kruithoorn (tekening RACM,
Amersfoort)

I 7de eeuw. Vanaf die tijd werd bij oorlogshandelingen gebruik gemaakt van patroonhulzen
met een afgepaste hoeveelheid kruit. Als
onderdeel van jachtgerij bleven kruithoorns
tot in de 19de eeuw in gebruik.
Het gros van de hertshoornen kruithoorns
dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw
en is vervaardigd in Zuid-Duitsland en aangrenzende gebieden. We kennen ze niet aileen
als objecten , maar ze figureren ook regelmatig
op 16de-eeuwse afbeeldingen , zoals prenten
en schilderijen. Opvallend is dat het altijd
voorstellingen van jagers of jagersattributen ,
soms inclusief jachtbuit, betreft. Militairen
worden in die tijd niet afgebeeld met een
hertshoornen kruithoorn of -fles. Kennelijk
waren deze hertshoornen kruithoorns luxe
artikelen die , mede gezien de kwetsbaarheid
van het materiaal , vooral door jagers werden
gebruikt.
Hertshoornen kruithoorns zijn vrijwel altijd
vervaardigd uit het gewij van een edelhert.
Het middelste dee! van de gewijstang ter
hoogte van de middentak leende zich hiervoor
het beste, omdat de stang hier dik is , evenals
de middentak . De stang werd net boven de
middentak en een eindje daaronder afgezaagd.
Vervolgens werd het sponsachtige weefsel in
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Afbee lding 3 - Schil derij va n Lucas Cranach de O ude uit 1532 getite ld 'De betal ing' (S tokholm Nati onalmuseum , NM 258)

de stang en tak met een mes of guts verwijderC: .
Hierdoor ontstond een gevorkt hoi stuk. Aan de
voorzijde werd de buitenkant geglad , waarna
deze desgewenst werd gedecoreerd . Er zijn
twee verschillende decoratietechnieken toegepast. Bij sommige krui thoorn s werden met
metalen mesjes, beitels en gutsen bepaalde
de len weggesneden , waardoor een versiering in
relief ontstond . Bij andere exempl aren is een
graveertechniek toegepast, waarbij gebruik
werd gemaakt van metalen stiften of mesjes.
Aan de uiteinden werd met een mesje een zone
van L tot 2 centimeter verdiept en werden gaatjes geboord voor de metalen beslagstukken en
draagogen. Tenslotte werden aan de uiteinden
metalen beslagstukken bevesti gd en draagogen
aangebracht. De beslagstu kken bestonden uit
hulzen met daarop bevestigde doppen. Ze dienden om de hoorn af te sluiten, maar konden
worden geopend voor het uitgieten van kruit bij
het schietkl aar maken en tevens voor het bijvullen worden verwijderd . De bes lagstuk ken
werden op hun plaats gehouden door metalen
(klink)nagels die door middel van kleine, in de
kruithoorn geboorde gaatjes waren geborgd .
Het Kro mme-R ijngebied , 41 -4 (2007)

Aan de draagogen werd een draagband van leer
of textiel bevestigd (zie afbeelding 3).

Voorstellingen op kruithoorns
De meeste hertshoornen kruithoorns zijn voorzien van een voorstelling die aan de klassieke
mythologie of de bijbel is ontleend . So ms zijn
e igentijdse taferelen afgebeeld. Bijna aile voorstellingen hebben betrekking op amoureuze
scenes , zoals ko ning Dav id en de badende
Bathseba, Venus en Cupido en het Pari s-oordeel. Ook een in Amsterdam opgegraven exemplaar met een afbeelding van een man die een
naar hem toegekeerde vrouw een kle in voorwerp aanbiedt (huwelijksaanzoek?) , heeft
mogelijk een amoureuze betekeni s.'
Kruithoorns met een niet-amoureuze voorste lling zijn zeldzaam , zoals een kruithoorn uit
Medemblik , waarop de schepping van Eva uit
een rib van Adam staat afgebeeld 2 en een
exempl aar in Miinchen met de scene van de
rijke man en Lazaru s. 3 Het veelvuldig voorkomen van afbeeldingen met een amoureuze betekeni s is niet zo verwonderlijk als wordt
bedacht dat de jacht in de Middeleeuwen en
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16de eeuw als onderdeel van de hoofse
levenstijl werd gezien .
De decorateurs van kruithoorn zochten hun
inspiratie vooral in prenten en gravures uit
hun tijd. Deze werden niet aileen door hen,
maar ook door andere ambachtslieden , zoals
pottenbakkers en metaalbewerkers, veelvuldig
gebruikt. In de meeste gevallen werden de
afbeeldingen letterlijk op aardewerk , metaal
of gewij gekopieerd. Soms werden ze aangepast aan de het formaat van het voorwerp
waarop ze dienden te worden aangebracht of
werd de compositie gespiegeld of enigszins
aangepast. Ook een koperen kruithoorn in de
collectie van het Amerikaanse Cleveland
Museum of Art uit ca. 1590 is voorzien van
het Paris-om·deel.4 Dit exemplaar is waarschijnlijk in Italie vervaardigd en toont een
zittende Paris met aan zijn voeten een
(jacht)hond (zie afbeelding 4). Zeus staat achter Paris opgesteld en heeft een arm opgeheven. De drie godinnen zijn aan de linkerzijde
afgebeeld. Het thema van het Paris-oordeel
beperkt zich niet tot afbeeldingen op kruithoorns. Ook op andere gebruiksvoorwerpen is
deze voorstelling soms toegepast , waaronder
als appliques op 16de-eeuwse kannen van
steengoed uit Siegburg en Raeren.' In de

Afbeelding 5 - Schilderij van Lucas Cranach de Oudere uit
1528 getiteld ' Het Pari s-oordeel ' (Metropolitan Museum of
Art New York)

schilderkunst was het Paris-oordeel eveneens
een geliefd thema. Vanaf de 15de eeuw komt
deze voorstelling op schilderijen voor. De op
de Wijkse kruithoorn afgebeelde voorstelling
van het Paris-oordeel lijkt te zijn ge'lnspireerd
op een uit 1582 daterend schilderij van Lucas
Cranach de Oudere ( 1472-1553) dat zich in de
collectie van het Metropolitan Museum of Art
in New York bevindt (zie afbeelding 5).6 Er
zijn wei enkele verschillen. Zo is op het schilderij Paris zittend afgebeeld en staat aan zijn
rechterzijde een paard. De andere figuren en
elementen komen overeen, met uitzondering
van de achtergrond. Op het schilderij is een
renaissancelandschap afgebeeld.

Afbeelding 4- Koperen kruithoorn uit ca. 1590 met voorstelling van het Paris-oordeel (Cleveland Museum of Art ,
1916.666)
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De herkomst van de kruithoorn
Het achterhalen van de herkomst van een deel
van de objecten in de collectie van Museum
Dorestad is geen gemakkelijke zaak. Dit geldt
ook voor de hierboven besproken kruithoorn.
Het voorwerp is voorzien van een aan de
bovenzijde van de voorkant met zwarte inkt
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aangebracht inventarisnummer KII. 54. Dit
nummer is aangebracht in de periode 19671969 , toen er een inventarislij st van de bij de
gemeente Wijk bij Duurstede in eigendom
zijnde oudheidkundige vondsten werd
gemaakt. 7 Het nummer past binnen een reeks
van nummers van objecten van gewij en been
(K II 51 tot en met K II 57) . De meeste van
deze voorwerpen dateren uit de Vroege
Middeleeuwen. Sommige, waaronder de met
K II 52, K II 55 en K II 57 gemerkte objecten,
zijn voorzien van een ouder registratienummer
in witte verf (bijvoorbeeld K II 57 dat
gemerkt is met het cijfer 15) of hebben een etiketje met een ouder nummer ( K II 52 met
nummer III 17 en K II 55 met nummer III 3).
Ook op drie foto's in een artikel van L.C.J.M.
Rouppe vanderVoort over de geschiedenis
van het Museum staan vondsten met etiketjes
afgebeeld." Onduidelijk is of deze nummers
dezelfde o01·sprong hebben of dat ze samenhangen met verschillende inventarisaties. Dit
laatste lijkt , gezien het voorkomen van verschillende soorten nummering , het meest aannemelijk. De nummers lijken niet door A. Roes
te zijn aangebracht, die in 1963 een inventarisatie maakte van Vroegmiddeleeuwse vondsten
uit Dorestad in de museale collecties in
Leiden , Utrecht en Wijk bij Duurstede .9 De in
haar boek over de Vroegmiddeleeuwse vondsten uit Dorestad afgebeelde benen objecten uit
Wijk bij Duurstede zijn , voor zover kan worden vastgesteld, niet voorzien van regi stratienummers. Dit betekent dat de nummers ofwel
later zijn aangebracht of dat het objecten
betreft die om onduidelijke redenen niet door
haar zijn ge·inventariseerd. Beide opties zijn
mogelijk. Op grond van het inventarisnummer
KII. 54 kan worden geconcludeerd dat de
kruithoorn zich in elk geval vanaf 1967-1969
in de museumcollectie bevond . De in deze
periode opgestelde inventarislijst geeft helaas
geen uitsluitsel over de biografie van het
object. Er bestaan gezien de aard en ouderdom
van het voorwerp enkele mogelijkheden voor
wat betreft de herkomst. Een eerste optie is dat
de kruithoorn in het verleden bij graafwerkzaamheden in Wijk bij Duurstede tevoorschijn
is gekomen en vervolgens door de vinder of
vinders aan de gemeente of het museum is
geschonken. Het ontbreken van vondstgegeHet Kromme-Rijn gebied , 41-4 (2007)

vens en/of de naam van schenker(s) in de
gemeentelijke administratie is niet vreemd. In
het verleden werden deze gegevens vrijwel
nooit vastgelegd. Als het een bodemvondst
betreft, bestaan er verschillende mogelijkheden
waar het object is gevonden. De kruithoorn
kan bij een van de vele graafwerkzaamheden
in de Wijkse binnenstad zijn aangetroffen,
waarbij vooral gedacht moet worden aan een
locatie waar in de l6de eeuw !eden van de
rijke burgerij of lokale adel woonden. Deze
groepen komen het meest in aanmerking,
omdat zij zich in die peri ode met de jacht
bezig hielden en hiertoe gebruik maakten van
jachtattributen , zoals geweren en kruithoorns .
Een tweede optie is dat het object bij graafwerkzaamheden rond kasteel Duurstede is
opgedolven. Ook hier is op verschillende
tijdstippen om uiteenlopende redenen gegraven. Zo voerde J.G.N. Renaud in de oorlogsjaren in en rond het kasteel opgravingen uit ,
waarbij zowel grote delen van de hoofd- als
voorburcht werden blootgelegd. In 1948
werden in het kader van restauratiewerkzaamheden aan het kasteel de slotgrachten leeggepompt en in segmenten uitgebaggerd , waarbij talrijke vondsten, waaronder een aantal
complete kannen en potten , werden geborgen.
Het is niet erg waarschijnlijk dat de kruithoorn
bij de opgravingen is gevonden , aangezien
Renaud nergens in zijn publicaties over de
resultaten van de opgravingen in en rond
kasteel Duurstede melding maakt van de
vondst van een dergelijk , belangwekkend voorwerp .'" Oat de kruithoom bij het uitbaggeren
van de grachten is opgediept is op zich zeer
goed mogelijk, maar kan niet met zekerheid
worden vastgesteld, aangezien onbekend is wat
er precies bij deze werkzaamheden is gevonden. We weten in elk geval dater bij de baggerwerkzaamheden verschillende zogenaamde
jacobakannen van steengoed en met loodglazuur overtrokken potten van roodbakkend
aardewerk zijn gevonden, die aan het museum
werden geschonken , maar waarvan een aantal
in de loop der jaren is verdwenen."
Tenslotte is het mogelijk dat de kruithoorn
afkomstig is uit een oude inboedel of inventaris , bijvoorbeeld uit kasteel Duurstede. Oat
dergelijke objecten in het slot aanwezig waren,
kan worden geconcludeerd op basis van een in
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februari 1529 opgestelde inventarislijst van de
goederen die zich op dat moment in kasteel
Duurstede bevonden. In de lijst wordt onder
andere melding gemaakt van 'negenthien
cruythoernen dienende totten haicken ' en
'XXXI cruythoemen zoe cleyn zoe groat' .' 2
Deze voorwerpen worden genoemd in een
opsomming van kanonnen , belegeringswerktuigen , wapens, waaronder haakbussen en
spiezen, en tonnen kruit. Een nadere beschrijving van de kruithoorns ontbreekt helaas , zodat
onduidelijk blijft of onderhavige kruithoorn
hiertoe kan hebben behoord. Dat de kruithoorn
inderdaad mogelijk tot de inventaris van
kasteel Duurstede heeft behoord wordt ondersteund door het feit dat mogelijk ook enkele
andere voorwerpen in de huidige collectie van
de gemeente Wijk bij Duurstede , waaronder
twee eikenhouten stoelen, een grote tafel en
een ijzeren stormhelm, hieruit afkomstig zijn.
De ijzeren stormhelm in de collectie wordt
mogelijk zelfs bij name in de inventarislijst uit
1529 genoemd, als er gesproken wordt van een
'staten hoet, Turcksgewijs bovenop scarp'." De
beschrijving van deze '/wet' komt overeen met
de vorm van de in het museum geexposeerde
stormhelm.
Er is echter een punt dat tegen een mogelijke
herkomst uit een oude inboedel pleit. Het
incomplete karakter van het object - de metalen beslagstukken , hangogen en riemen ontbreken - doet vermoeden dat het eerder een aan de
bodem toevertrouwd , afgedankt voorwerp
betreft dan een object dat vele eeuwen bovengronds is bewaard en gekoesterd.

Besluit
De collectie van Museum Dorestad heeft een
enerverend curriculum vitae. De huidige collectie is in een periode van ruim anderhalve
eeuw tot stand gekomen en bestaat uit een
bonte collectie voorwerpen die samenhangen
met de geschiedenis van Wijk bij Duurstede en
directe omgeving. Het gaat hierbij onder andere om bodemvondsten , antieke meubels , oude
gebruiksvoorwerpen , schilderijen en prenten ,
architectonische elementen en oude ansichten.
Ook de o01·sprong van de objecten is divers.
De meeste zijn door schenking of bruikleen
verkregen. De kern van de collectie wordt
gevormd door de voorwerpen die bij de 19deHet Kromme-Rijngebied , 41-4 (2007)

eeuwse beendergraverijen en de vanaf 1842 in
en rond Wijk bij Duurstede uitgevoerde opgravingen zijn geborgen. Met name de collectie
vroegmiddeleeuwse objecten geldt als een van
de belangrijkste van ons land en geniet zelfs
internationaal aanzien.
Slechts een dee! van de vondsten is opgenomen in de vaste expositie. Talloze objecten liggen in het provinciaal depot te Willeskop of in
het museum zelf. Dam"toe behoort ook een
fraai versierde kruithoorn van gewij. Deze is in
de tweede helft van de 16de eeuw in ZuidDuitsland of de aangrenzende gebieden vervaardigd. Het object is voorzien van een
afbeelding van het Paris-o01·deel. De voorstelling is hoogst waarschijnlijk afgeleid van een
schilderij, prent of gravure , mogelijk een schilderij van Lucas Cranach de Oudere. Het thema
van de voorstelling - een amoureuze scenepast binnen de traditie die deze voorwerpen
verbindt met de jacht, als onderdeel van een
hoofse levensstijl. De kruithoorn is gebruikt als
jachtattribuut en om deze reden ligt het voor
de hand om de voormalige eigenaar in de kringen van de rijke burgerij of de lokale adel te
zoeken. De vraag of het object heeft toebehoord aan een lid van een vooraanstaande
Wijkse familie die zich bezig hield met jacht
of aan een van de bewoners van kasteel
Duurstede met dezelfde liefhebberij kan niet
met zekerheid worden beantwoord. Een relatie
tussen de kruithoorn en de voormalige inventaris van kasteel Duurstede valt, mede gezien het
feit dat het Wijkse museum mogelijk nog
enkele andere voorwerpen hieruit bezit, niet uit
te sluiten, maar het is evengoed mogelijk dat
de kruithoorn een bodemvondst is. Zekerheid
hierover is evenwel op dit moment niet te
geven. Het is aan de lezer om voor zichzelf
hierin een keuze te maken.

*Drs. J. van Doesburg is werkzaam als
senior-onderzoeker Middeleeuwen en Nieuwe
tijd bij de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM,
voorheen ROB) te Amersfoort. Hi) was betrokken bij de inrichting van Museum Dorestad en
publiceerde verschillende artikelen over de
middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van het
Kromme-Rijngebied en Wijk bij Duurstede in
het bijzonder.
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Akkerbouw verdwijnt, bet varken verscbijnt.
De gevolgen van de internationale landbouwcrisis
van 1877 voor bet bodemgebruik in de gemeente
Langbroek
Rob Bloemendal*
Wie tegenwoordig door het Langbroekerweteri ng-gebied trekt , zal met moeite een akker
ku nnen ontdekken. Was deze streek voor de
ontginning in de twaalfde eeuw nog ' woest en
ledig', in de zeven daar op volgende eeuwen
werden belangrijke delen van het geb ied als
akkerland benut. Maar nu , op een enkel veldje
mai·s na , is het bodemgebruik vooral (park-)bos
en weiland. De akkerbouw is nagenoeg uit het
gebied verdwenen. Het twaalfde-eeuwse copepatroon is nog goed te herkennen.' Veeteelt
was er slechts in bescheiden mate en diende
vooral om mest voor de akkers te produceren.
Deze, zoals we achteraf kunnen constateren,
dramatisch verlopen overgang van akkerland
naar grasland is het onderwerp van dit artikel.
Het zwaartepunt van de veranderingen blijkt te
liggen aan het einde van de negentiende eeuw
en is het gevolg van de internationale landbouwcrisis van 1877.

Landbouw in de negentiende eeuw
Mede door de Franse bezetting en het
Conti nentaal Stelsel, dat sinds 1806 de invoer
van graan blokkeerde, liepen de graanprij zen
in het begin van de negentiende eeuw sterk op .
In de decennia nadien bleven de graanprijzen
over het algemeen hoog . Een ramp voor de stedelijke bevolking , maar een gunstige ontwi kkeling voor de akkerbouwers. Ook de boerenbevolking in het Kromme-Rijngebied ging het
fi nanciee l goed. In 1850 rapporteerde de burgemeester van Langbroek aan de provinciale
autoriteiten: 'de toestand der welvaart van de
ingezetenen is steeds zodanig dat dezen niet
veel te wensschen overlaat( .. .) '. 2 De streek
bleef verschoond van de misoogsten die in de
periode van 1845 tot 1850 elders in Nederland
plaatsvonden en profiteerde flink van de stijgende landbouwprijzen. 3 Tussen 1850 en 1877
was er in de gehele Nederlandse landbouw
Het Kromme-Rijngebied , 4 1-4 (2007)

sprake van een toename van de welvaart.
Vooral de explosief gestegen export van veeteeltproducten naar het sterk ge1ndustriali seerde en verstedel ijkte Engeland was hiervan de
oorzaak . Maar ook speelde mee dat de Russen
door de Krimoorlog (1853-1856) en de Amerikanen door hun burgeroorlog (1861-1865) nog
nauwelijks graan exporteerden.

De landbouwcrisis van 1877
Het einde van de Amerikaanse burgeroorlog
had echter ingrijpende mondiale gevolgen.
Een sterke uitbreiding en mechanisering van
de Amerikaanse Iandbouw veroorzaakten een
explosieve productievergroting en prijsverlaging van vooral graan. Bovendien zorgden de
uitbreiding van de Amerikaanse spoorwegen
en het daarop aansluitende vervoer overzee
met ijzeren stoomschepen voor een enorme
capaciteitsvergroting, die de vrachtkosten
scherp deed dalen . Het goedkope Amerikaanse
graan kwam in grate hoeveelheden op de
Europese markt. 4 Door het liberale Nederlandse invoerregime kon de Amerikaanse
concurrentie zich nu in valle zwaarte Iaten
voelen. Het gevolg was een dramatische prijsval van de akkerbouwproducten in 1877 van
bijna 50%.
In ons land began de crisis met het aanbieden
van goedkoop Amerikaans graan op de
Groninger graanmarkt. De prijs stortte in en
aangezien graan in Nederland , en ook in het
Langbroekerwetering-gebied , een belangrijke
teelt was, werd de pijn van de lagere prijzen in
het hele land gevoeld . De situatie werd nog
eens verergerd doordat de akkerbo uw van
1877 tot 1880 te kampen had met mi soogsten.
De meeste boeren hadden naast inkomsten uit
akkerbo uw ook verdiensten uit de veehouderij ,
zodat de fi nanciele strop enigszins kon worden
opgevangen . Diende het vee voorheen vooral
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Akkerland omgezet in weiland en bos
Bodemgebruik gemeente Langbroek in procent en 1815-1930
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als mestleverancier voor akkerbouw, nu
kwam de akkerbouw juist in dienst te staan
van de veeteelt. 5

Het veranderende grondgebruik
De gevolgen van de cri sis waren - zij het met
enige jaren vertraging - groot. Zo ook in het
Langbroekerwetering-gebied. In het
Landbouwverslag van 1876 schreef de burgemeester van Langbroek, Van Beeck Calkoen ,
dat 'de algemene toe stand van den landbouw
gedurende 1876 gunstig was, voor vee en zuivelbereiding werden hoge prijzen ontvangen ' .6
Ook in 1878 schreef Van Beeck Calkoen nog
dat 'de algemene toestand van den landbou w
en landbouwers ( ...) bemoedigend is
geweest.' Hij merkte hierbij wei op dat 'de
meest hier verbouwd wordende granen tarwe,
rogge , boekvveit en haver zijn, wier opbrengst
en kwaliteit middelmatig en goedkoop
waren ' .7
Over het jaar 1879 , twee jaar na het instorten
van de graanprijzen , meldde de burgemeester:
'de toestand van den landbouw en de landboUI1ier is in vergelijking van het vorige jaar
niet gunstig geweest' .8 En tenslotte over 1881:
'voor den landbouwer en veefokkers financieel ongunstiger. De zuivelbereiding en de vetweiders: j!nancieel onveranderd' .9 De intern aHet Kromme-Rijngebied, 41-4 (2007)

tionale landbouwcrisis had ook Langbroek
bereikt.
Vanaf 1881 werd nu op grote schaal akkerland
omgezet in weiland. Vooral in 1886 was de
omzetting dramatisch. In dat jaar daalde het
aantal hectaren akkerland van 534 naar 315,
een daling van maar liefst 41 % en dat in een
jaar! '0 In Langbroek was , naast de omzetting
van akkerland in weiland , nog een andere ontwikkeling zichtbaar, namelijk de opkomst van
de griendcultuur. Griend is wi lgenhakhout ,
waarvan de tenen werden gebruikt voor de
mandenindustrie. In de landbouwversl agen
werd griend onder de categorie bos opgenomen. Blijkbaar zagen de boeren brood in de
griendcultuur. In diverse landbouwverslagen
uit de jaren negenti g werd melding gemaakt
van een behoorlijk aantal hectaren nie uw aangeplant griend. Was in 1892 nog 42 hectare
met griend beplant, in 1892 was dit aantal
opgelopen tot 92,6. Deze groei zou nog een
aantal jaren aanhouden. "
De zuivelprijzen handhaafden zich intussen
relatief goed, net als de prijzen van tuinbouwproducten en fruit. Er was dan ook geen sprake van een algemene agrarische depress ie ,
maar meer van een crisis in de akkerbouw.
Vele boeren vonden in de veeteelt en tuinbouw
nog een redelijk bestaan , maar ondanks het
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De akkerbouw verdwijnt. ...
Aantal hectaren gewas gem eente Langbroek 1860-1930
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ontbreken van gedetai lleerd cijfermateriaal ,
zijn er voldoende aanknopingspunten om van
een duidelijke verarming van de landbouwbevolking te spreken." Ook Van Beeck Calkoen
signaleerde dat 'de weelde vee! minder is dan
voor enige jaren ' .13
Na 1885 betrof de sterke daling van het aantal
hectaren akkerbouw aile soorten gewassen. In
de jaren negentig van de negentiende eeuw en
in de jaren twintig van de twintigste eeuw was
er sprake van beperkt en tijdelijk herstel.
Het Kromme-Rijngebied , 41-4 (2007)

De explosieve stijging van het aantal runderen
en varkens begon al enkele jaren voor de massale omzetting van akkers in wei land en
griend. In 1882 meldde het landbouwverslag:
'wegens de hooge prijzen ten vorige }are, werden vee! varkens aangefokt' .14 Dat de landbouw ook in Langbroek internationale connecties had, bleek uit de opmerking in het verslag
over 1881: 't.a .v. de veestapel: levendige handel en omzet met het buitenland: Engeland,
Belgie, Frankrijk en Duitschland'.'5 Vooral
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varkens en kippen vormden een welkome aanvu lling op het inkomen van de boeren. De varkens werden bijgemest met voedergewassen
zoals aardappels, waarvan de teelt zich dan
ook herstelde. Ook wei , een bijproduct van de
in aantal toegenomen kaasmakerijen , diende
als bijvoer. Uit deze tijd stamde dan ook het
streekgezegde 'akkerbouw verdwijnt, het varken verschijnt' .16

Pacht en eigendom
Het algemene beeld in Nederland was dat de
boerenstand door de landbouwcrisis in een
proces van verarm ing terechtkwam. Het beeld
wisselde per regio, waarbij de rivierkleigeb ieden het ergst werden getroffen. Tal van pachtboeren en landeigenaars van met een hypotheek bezwaarde boerderijen kwamen in moei lijkheden en moesten hun bezittingen verkopen. Velen probeerden in steden in het
westen van hetland , in Duitse steden of als
emigranten in Amerika opnieuw aan de slag te
komen.
In Langbroek was relatief veel grond verpacht
door de aanwezigheid van grote landeigenaren.
Ruim 80% van de boerderijen was in pacht
gegeven, terwijl dat voor de rest van het
Kromme-Rijngebied ongeveer 60 % was.' 7 In
het landbouwverslag van 1885 werd opgemerkt dat 'de landerijen meestal in vaste han-

den zijn waardoor verkoop zelden plaats /weft'
en de 'huurprijzen zijn verminderd' .' 8 Dit laatste duidde op coulance van de verpachters.
Rond 1890 werden boerderijen volgens Van
Beeck Calkoen vooral 'ondershands' verpacht
en nooit 'publiekelijk' zoals dat in andere streken dikwijls het geval was. Families bleven
meestal van generatie op generatie de boerderij
huren, waarbij de oudste zoon de pacht overnam . Dam·door was de positie van de pachter
in Langbroek aan het ei nde van de negentiende
eeuw doorgaans beter dan elders in het land:
'het onaangename en drukkende van pachter
te zijn, wegens de onzekerheid van de boerderij
te kunnen houden, bestaat hier niet. De meeste
grootbezitters noodzc.ken de boeren zelden tot
vertrek en maken ook geen wijziging van de
huursom'.'" De positie van de pachter was dus
tamelijk zeker en vee! boeren gaven in die tijd
zelfs de voorkeur aan pacht in verband met de
hoge prijs van de boerderijen ?0
De crisis had voor de zelfstandige boeren ernstige gevolgen. Terwijl het aantal pachtboerderijen min of meer constant bleef, daalde het
aantal zelfstand ige boerderijen in Langbroek in
1886 van 18 naar slechts 7.
Het landbouwverslag
De liberale voorman nen van het Utrechts
Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde

Pacht constant; dalend eigendom.
Aantal boerderijen in eigendom en pacht Langbroek 1876-1892
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waren van mening dat het wei mee vie! met de
crisis. Zij beschouwden de moeilijke tijd als
een onvermijdelijke economische wetmatigheid. Het bestuur, van 1881 tot 1885 onder
voorzitterschap van Langbroeker Johan Adolph
Baron van Hardenbroek , liet weten dat 'de
broekriem moest worden aangehaald' en ging
over tot de orde van de dag .2'
Toch raakte men in regeringskringen uiteindelijk wei onder de indruk van de groeiende
nood op het platteland . ln 1884 werd dan ook
een staatscommissie opgericht die de opdracht
ontving gegevens over de landbouwtoestand te
verzamelen en maatrege1en voor te bereiden
om de landbouw uit zijn 'gedrukte situatie' op
te beuren." Een belangrijk middel van de
Landbouwcommissie voor het verkrijgen van
gegevens was het jaarlijkse Verslag van den
/andbouw in Nederland. Voor het achterhalen
van de gegevens werd de tussenkomst ingeroepen van de gemeentebesturen. Vanaf 1806
wordt de informatie gepubliceerd onder de titel
Staat van den Landbouw en vanaf 1851 in het
Verslag van den landbouw. Tot 1966 blijven
deze vers lagen in di verse vormen en frequenties bestaan."
In de praktijk kwam het er op neer dat de
veldwachters of andere ambtenaren met formulieren bij niet zelden achterdochtige boeren
op informatie uit gingen. Ook burgemeester
Van Beeck Calkoen worstelde met de jaarlijkse
fonnulieren . Dit bleek uit de brief die hij op
12 november 1895 ontving van het Nederlandsch Landbouw Comite: 'het is onmogelijk
te berusten in uw antwoord aan den Commissaris der Koning van 7 november 1895 waarin
u mededeelt dat het u onmogelijk is op te
geven de productie van kaas en bater op de
boerderijen in uw gemeente ' . De schrijver stet de dat een ( ... ) 'schatting voldoende is' ?4
Een jaar later, in 1896 , deed de burgemeester
zijn beklag bij de Commissaris van de Koning
over de vele maningen van het Bureau
Statistiek van de provincie. Van Beek Calkoen
stelde 'beleefdelijk in overweging te geven om
te willen bevorderen dat de invulling van de
landbouwverslagen niet meer aan de Burgemeesters, maar aan eene andere Commissie
worde opgedragen. Om dit verslag enigszins
nauwkeurig te doen zijn , zouden maandelijkse
opnamen bij de landbouwers noodzakelijk zijn,
Het Kromme-Rijn geb ied , 41-4 (2007)

temeer door de opgaven die nu door hen aan.
de burgemeesters worden. verstrekt meest globaal zijn te n.oemen en. van. achterhouding
getuigen uit vrees voor belasting en huur. Niet
zelden komt het voor dat personen geheel weigeren de verlan.gde opgaven. te verstrekken., als
zijn.de van. in.grijpende aard op hun.ne eigendomsrecht en. zij n.aar hun gevoelen daartoe
niet verplicht zUn '. 25
De landbouwcommissie kwam dan ook met
het voorstel om de burgemeesters bij te Iaten
staan door een lokale commissie van drie
bekwame landbouwers die bekend waren met
de landbouwtoestand der gemeente. Ook in
Langbroek werd zo'n commissie aangesteld. In
plaats van beknopter werden de vragenlijsten
op den duur drie maal zo omvangrijk; ook werden ze steeds minder overzichtelijk.' 6 Het verslag groeide van enkele bladzijden in de jaren
vijftig tot maar liefst 76 bladzijden in 1895.
Bij de burgemeesters, maar ook in Den Haag
bestond vee! onvrede over de gefragmenteerde
en bureaucrati sche wijze van gegevensverzameling en uiteindelijk werden eind jaren
negentig de vragen lijsten sterk vereenvoudigd
en ondergebracht bij het Centraal Bureau voor
de Statistiek. 27

Een derde revolutie?
Na 1895 braken betere tijden aan voor de
Nederlandse landbouwers. Dit hing samen met
een brede opleving van de economie en in het
bijzonder met de industriele expansie van
Engeland en Duitsland. De omslag in het
grondgebruik was echter van blijvende aard. In
1931 was in de gemeente Langbroek nog maar
40 hectare in gebruik als akkerland , een schamele 2 ,2 procent van de totale oppervlakte. 2'
Het landschap was defi nitief en ingrijpend veranderd.
Het was al de tweede landschappelijke revolutie in dit gebi ed. Bijna 800 jaar eerder, in de
twaalfde eeuw, was door mensenhand een eerste landschappelijke revolutie voltrokken. De
ontginning veranderde het broekland (moeras)
in een agrarisch cultuurlandschap met akkers
en wei den , heggen en productiebos.
Een derde revolutie lijkt zich aan te kondigen.
Het boerenbedrijf in Langbroek staat onder
druk. Om het hoofd te kunnen blijven bieden
aan de intem ationale concurrentie wordt
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schaalvergroting noodzakelijk geacht. Maar in
het landschappelijk sterk beschermde
Langbroekerwetering-gebied zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Het is de vraag hoe lang
het boerenbedrijf zich kan handhaven. De druk
van woningbouw, toerisme en recreatie neemt
toe . Misschien zal in de nabije toekomst een
nieuw streekgezegde de ronde doen: weide
verdwijnt; golfbaan verschijnt.

* R.W. Bloemendal (1964) is bedrijfsadviseur.
Begin 2007 studeerde hi} af als historicus
(Bachelor) aan de Universiteit Utrecht. Op
zondagochtendenfietst hi} met hoge snelheid
maar met een geinteresseerde blik door het
Kromme-Rijngebied. Het artikel is geschreven
in het kader van de universitaire cu.rsu.s
'Langbroeker Wetering 1600-1900'. De overige artikelen verschijnen in 2008 in dit tijdschr(ft.
Noten:
S. van Ginkei-Meester en M. Kooiman ,
Langbroek . Geschiedenis en archirecruur , Zeist I 990,
23.
2 Streekarchief Kromme-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug (SAKRUH) , Gemeentebestuur Langbroek ,
18 11-1 949 (8) , 123 (A igemeen Verslag van de gemeente Langbroek voor het jaar I 850. Gemeentelijke
Conespondentie Langbroek 1850).
3 K . Vernooy, Her boerenbesraan in her Kramme
Rijngebied door de eeuwen heen , zp 1988 , 2 I.
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nNooit te we ten hoe het werkelijk wasn
Eigendomsontwikkeling tussen 1600 en 1850 in de
polders Vuijlcop en Het Rietveld en in 't Waal
Wijnand Thoomes *
In Ieiding
Wie zich verdiept in de ontwikkeling van de
grondeigendom in agrarisch gebied komt al
snel tot de slotsom dat hij niet zal kunnen
achterhalen hoe het vroeger werkelijk was.
Althans tot die concl usie kwam ik bij mijn
pogingen de ontwikkeling te schetsen van de
eigendom van de gronden in de ter weerszijden
van de Schalkwijksewetering gelegen po lders
Vuijl cop/De Knoest en Rietveld/De Geer.
Dankzij de totstandkoming van het Kadaster
(in gang gezet in de Franse tijd) is die ontw ikkeling na circa 1830 tot in onderdelen te vol-

gen . Maar over de eeuwen daarvoor- en dan
met name voor de 17de en 18de eeuw - is
aileen een globaal beeld te reconstrueren op
grond van een zo intensief mogelijk bronnenonderzoek.
Dat bronnenonderzoek houdt in het bestuderen
van de honderden transport- en pachtakten in
de archieven van de Utrechtse notari ssen
(voorzover toegankelijk gemaakt) , beginnend
rond 1650 , van de eveneens honderden akten
in de Gerechtsarchieven (die deels tot het
begin van de 17de eeuw teruggaan) en in de
archieven van de Utrechtse kap ittels en

Luchtfoto uit 1994 van Tull en 't Waal met op de achtergrond polder Het Rietve ld (Sky Pictures Luchtfotografie)
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Kaartje van de midde leeuwse ontginnjngen onder Tull en 't Waal en Schalkwijk met links de polder Yuijlcop, Het Ri etve ld
of Waalse Veld en 't Waal (uit: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied, 248)

kloosters , en tenslotte het onderzoeken van de
Kohieren van de grondbelasting (de zogenaamde Blafferds van het oudschildgeld).

Polder Vuijlcop/De Knoest
Niettemin komen uit de veelheid van de verzamelde gegevens toch globale lijnen te voorschijn. Zo verandert er in de polder Vuijlcop/
De Knoest in de l7de en 18de eeuw weinig in
de eigendomssituatie. Aan het begin van de
17de eeuw bezitten de Utrechtse kloosters en
kapittels nog rond de 450 morgen land: 60 procent van de landerijen is dan nog in hun handen.1 Dat is niet verwonderlijk omdat de antginning van deze polders volgens het copestelsel in opdracht van de bisschop van Utrecht in
het begin van l2de eeuw plaatsvond .2 In 1134
werden de 45 hoeven van de polder door de
Utrechtse bisschop Andries geschonken aan de
door hem gestichte Norbertijnerabdij van
Marienweerd. 3 Ergens tussen 1384 en 1410
heeft de abdij dit bezit afgestoten. Van Bavel
denkt dat de Stevensabdij toen de koper was :
Door de eeuwen heen is dit complex niet
Het Kromme-Rijngebied, 41-4 (2007)

geheel versnipperd: aan het einde van de l8de
eeuw zijn nog altijd zeven hoeven aan de
Houtensewetering (de basis van de ontginning)
met I 30 morgen land in het bezit van het
Convent van Oudwijk. In totaal bezitten de
kapittels en kloosters dan nog 275 morgen land
ofwel een kleine 30 procent van de polder.

Polder Het Rietveld
De omvang van het bezit van de Utrechtse
kloosters en kapittels is in de polder Het
Rietveld in 1600 beperkt tot 150 morgen ofwel
30 procent van de polder. Bovendien wordt dit
bezit in de loop van de 17de eeuw nagenoeg
gehalveerd. In deze polder neemt het grootgrondbezit dus in die tijd al een vee! grotere
plaats in dan in het aangrenzende Vuijlcop.
Over de uitgifte van de ontginning van de polder zijn geen schriftelijke bronnen bewaard. 5
Niettemin is er aile grond voor de veronderstelling dat ook dit een cope-ontginning was.
In de eerste plaats hebben aile percelen land in
1600 en dam·na een oppervlakte van 16 morgen
(de maat van een hoeve volgens het copestel100

sel) dan wei van een dee! daarvan (4 , 8 of
12 morgen). Het aantal tiendrechtblokken wij st
er bovendien op dat het recht tot ontginning
van de polder aan zes of zeven geeste lijke
in stellingen is uitgegeven.6
Het bezit van de kloosters en kapittels omvat
grotendeels los land . Aileen een hoeve met
40 morgen land , eigendom van het Convent
van St. Servaes, blijft tot het e inde van de 18de
eeuw in stand . Bij deze hoeve behoort ook uitgebre id bez it in de polder Vuijlcop.

'tWaal
ln het aangrenzende 't Waal - Dekker dateert
de aanvang van de bewoning op deze stroomrug in de lOde eeuw - was de e igendomss ituatie in 1600 a! heel anders dan in de be ide polders.' De geeste lijke inste llingen bez itten er
6 morgen los land. De kerk van 't Waal heeft
verspre id ruim 10 morgen in eigendom . Op de
totale oppervl akte van 't Waal van 96 morgen
is dat een te verwaarlozen hoeveelheid. Toch
moet de invloed van met name de kapittels van
de Dom en Oud-Mun ster ooit groot geweest
zijn . Immers, Tull en 't Waal maakten dee! uit
van het aan de overzijde van de Lek gelegen
Gasperden (het latere Hagestein) waar de
kapitte ls van de Dom en Oud-Munster een
vroonhof bezaten. Nog in 1907 (bij de afschaffing van de tiendrechten) was het gehe le
gebied (we li swaar in naam) tiendplichti g .R
Maar grootgrondbezitters verwierven hier du s
a! vroeg bez ittingen. Was het de ri vier die die
ontwikkeling stimuleerde? Hagestein en
't Waal waren er immers van elkaar door
gescheiden.
Boerenfamilies in de polders en 't Waal
Aanvankelijk beperkt de eigendom van de
bewerkers van hetland , de boeren , zich in
be ide polders en in 't Waal tot een beperkt aantal kle ine verspreid liggende percelen. In de
eerste helft van de 18de eeuw komt daar langzaam verandering in . Die ontwikkeling beg int
in 't Waal.
't Waal
De vroegste: in 1710 koopt Rijckje Gerrits de
boerderij , die in 't Waal bestaat uit een hofstede met aanliggend 15 morgen en II morgen
boomgaard en bouwland , vanouds genaamd
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'd'Afgebrande Hofstede'. 9 Daarnaast behoren er
5 morgen land met een hui s onder Vreesw ijk
bij , 10 morgen land in het Rietveld en nog
12 morgen land onder Tul (dat wil zeggen in
het westelijke dee!). De boerderij gaat dam·na
te lkens over van ouders op kinderen .
In 1722 wordt de Hofs tede Hof ter Weijde,
groot 16 morgen, strekkende van de Waalse
wetering "tot in de diepte van de Leek en
belent ten oosten het goet Blasenburg" door
erfs telling e igendom van Petronell a de Block,
weduwe van Albertus van der Worp. '" Het goed
Blasenburg ontvangt Jaco b van der Worp in
1739 door "opdrag t" van Corneli s van
Scherpenzeel. Behalve Bl asenburg behoren
dan ook bij de hoeve nog 3 huizen en 24 morgen land in de polder Rietveld. " Ook deze
boerderij blijft eeuwenlang in dezelfde fa milie.
De derde boerderij 'Geerestein' wordt in 1765
gekocht door Arie van Roijen . Het omvat naast
de 'kapitale' hofstede, met maar ruim 8 morgen
land direct bij de boerderij , 20 morgen in de
tegenoverliggende Geerpolder. "

Het Rietveld
De famili e Van Roijen neemt a! eerder in de
polder Het Rietveld een belangrijke plaats in .
De vader van Arie, Matthij s , wordt in 1735
pachter van de grote 'kasteel'-hofstede De
Kroon met 20 morgen bij de boerderij en
6 morgen in 't Waal , eigendom van de familie
Vander Hemm van Nedersteijn. '3 Bovendien
pacht hij ook van andere eigenaren land en
kopen hij en later zoon Arie percelen bouw- en
weiland . Volgens de legger van de eigenaren in
Het Ri etveld van rond 1750 bezitten de Van
Roijens dan 26 morgen in de polder, de fa milie
Vander Worp (uit 't Waal) 28 morgen en is de
totale oppervlakte van de grond , waarvan de
bewerkers eigenaar zijn , bijn a 90 morgen en
dat is een vijfde dee! van de polder. '4
Na het overlijden van Matthij s neemt zoon
Arie de pacht van de Kroon in 1741 over.' 5 Al s
het pachtcontract in 1748 wordt verni euwd
wordt daar de boerderij 'Heldensteijn ' met
16 morgen land aan toegevoegd .' 6 Naast het
aankopen van verspreide percelen (en zoals
hiervoor genoemd 'Geereste in ') komt dan in
1773 de grootste aanwinst van de fa milie: de
Van der Hemms verko pen aan hen 'De Kroon'
en 'Heldensteijn '.''
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Fragment van de transponakte van 30 juni 1710 (SAK RUH , Archieven Dorpsgerechten, in v.nr. 2003)

Het Kromme-Rijngebied , 41-4 (2007)

102

vererven .
Aan het begin van de 18de eeuw zijn wei
enkele losse kleine percelen eigendom van de
gebruikers maar de totale oppervlakte is uiterst
beperkt. Eerst in 1768 komt de kleine kooiboerderij met 13 morgen land in de polder De
Knoest in handen van de kooiker Thomas de
Jong.' 9 En het duurt bijna 20 jaar voordat Jan
Sturkenboom een hoeve met 30 morgen land
aan de Houtense wetering in 1794 kan kopen. 20

Als na het overlijden van Arie in 1786 de nalatenschap moet worden verdeeld onder de vier
kinderen bestaat die nalatenschap - het is niet
verwonderlijk- uit: vier boerderijen (Geerestein , De Kroon , de Langen Boomgaard en
Heldenstein) met in totaal ruim 140 morgen
land! '8
Naast de eigendommen van de families Van
der Worp en Verweij , waarvan de boerderijen
dus in 't Waal staan , is rond 1750 aileen nog
een boerderij met 13 morgen land eigendom
van de bewerker Jan van Someren.

In 1797 wijzigt de eigendomssituatie in de polder Vuijlcop zich ingrijpend: de zeven boerderijen van het Convent van Oudwijk worden
verkocht. Al s in 1795 'Vrijheid , Gelijkheid en
Broederschap' uitgangspunten voor het maatschappelijk handelen worden moeten uiteraard
in ieder geval oude feodale rechten als de
Heerlijkheden en de eigendom van Kloosters
en Kapittels worden afgeschaft. Hun bezit
wordt in het voorjaar van 1797 provinciaal verk1aard.2'

Vuij/cop!De Knoest
In Vuij lcop/De Knoest komt deze ontwikkeling
minder en later op gang . Dat lijkt naar mijn
mening zijn oorzaak te vinden in het feit dat
van de boerderijen langs de Houtensewetering
er zeven (zoals hierboven vermeld) bezit zijn
van het Convent van Oudwijk en twee van de
Utrechtse familie van Westrenen , die haar
bezittingen langdurig binnen de fami lie laat
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De Utrechtse Kapittels slaagden er in hun bezit
in eigen hand te houden. Nadat ze hadden
gemerkt , dat het Provinciaal Bestuur het " tot
een object der deliberatie·n" had gemaakt om
de goederen der vijf Kapittels te naasten , verzetten zij zich daartegen in een Remonstrantie
van 4 april 1797. Uit een Nadere Remonstratie
van 24 mei van hetzelfde jaar blijkt dat het
Provinciaal Bestuur erkend heeft dat de rechten van de Kapittels gefundeerd zijn .Z' Maar nu
wordt uitvoerig uiteengezet dat de grote
waarde van het bezit schadeloosstelling onmogelijk maakt en dat afzien van het provinciaal
verklaren van de goederen in het belang van de
Provincie is. Kennelijk heeft dat ertoe geleid
dat men van naasti ng van de kapittelgoederen
heeft afgezien . Overigens was dat maar een tijdelijk uitstel. In 18 11 worden per decreet van
Napoleon de goederen van de kapittels tot
staatsdomein verklaard. Zij worden successievelijk na 1813 openbaar verkocht. 23
Met de openbare verkoop van de kloostergoederen wordt haast gemaakt: het provinciaal
bestuur verkeet1 in grote geldnood door de
hoge oorlogsbijdragen aan de Franse troepen .
De zeven boerderijen van het Convent van
Oudwijk in Yuijlcop en de boerderij in het
Rietveld van het Convent van St. Servaes worden - samen met vele andere verspreid over de
provi ncie - ten overstaan van notari s Hartman
in Utrecht in de 2de helft van 1797 in het
openbaar verkocht.' 4 Op een na komen ze aile
in handen van boeren , in drie gevallen van de
zittende pachters. Kennelijk is er- gelet op de
voor hen onzekere tijden - geen belangstelling
van grootgrondbezitters . Oat is er wellicht ook
de oorzaak van dat de twee boerderijen van de
familie Van Westreenen ook van de hand worden gedaan.25

Tenslotte
Het is hier de plaats even een verschijnsel aan
te stippen dat zich zowel in 't Waal , als in de
polders voordoet , namelijk dat de boerderijen
niet aileen land in een gebied omvatten maar
dat er ook akkers in een aangrenzend gebied
bijhoren. Zo bezaten de boerderijen in 't Waal
belangrijke percelen in het Rietveld , terwijl de
boerderijen aan de Houtensewetering ook land
bewerkten in het aangrenzende Houten. In
Het Kromme-Rijngebied, 4 1-4 (2007)

1832 bezaten zes boeren met hun hoofdbedrijf
in Vuijlcop (samen groot 132 bunders) onder
Houten 92 bunders land, hetgeen het belang
van bezit van land met verschillende grondsamenstelling duidelijk maakt. 26 Toen zeker,
maar ook voordien al, was de grond in de polders door ontwatering zover ingeklonken dat
daarop aileen veeteelt mogelijk was.
Omgekeerd maakten de hogere gronden van
Houten en van 't Waal de verbouw van akkergewassen (vooral voor veevoer) mogelijk.
Tenslotte: de situatie , dat het land in de polders
rond 1800 voor een zeer belangrijk dee] in
handen van de boeren is gekomen , is niet blijvend. Van de elf boerenbedrijven in de polder
Vuylcop moeten er zes tussen 1829 en 1842
verkocht worden. Die noodzaak tot verkoop
ontstaat bij overlijden van de boer als er niet
voldoende middelen zijn om tot verdeling van
de nalatenschap over de kinderen te geraken.
Bovendien rusten soms grote hypothecaire
schulden op de boerderij. Ook de eigendommen van de fa milie Van Rooijen in 't Waal en
het Rietveld moeten in 1827 en 1829 door
dezelfde oorzaken worden verkocht.
Het zijn nu weer de grootgrondbezitters die
naar voren komen. Yoor hen is beleggen van
hun geld in onroerend goed in deze decennia
een van de weinige mogelijkheden. Het bankwezen was in de eerste helft van de 19de eeuw
immers nog maar weinig ontwikkeld en de
industriele bedrijvigheid moest nog in gang
gezet worden en zij zijn bij de vei lingen de
meest biedende partij.

* W. Th.oomes is gepensioneerd en woont in
Culemborg . Hi} doet th.ans historisch. onderzoek naar Tull en 't Waal in de 1 7de en 18de
eeuw.
Noten:
De kloosters en kapittels functioneerden na de
Reformatie aan het einde van 16de eeuw aileen als
grootgrondbezitters. De kanunniken gingen veelal over
tot het nieuwe geloof en de colleges werden aangevuld
met nieuwe leden die de Gereformeerde religie aanhingen. De goederen van de 'jufferenconventen' Si nt
Servaes , Mariendaal, het Vrouwenklooster
Wittevrouwen en S int Steven (of Oudwijk) werden
sindsdien beheerd door de )eden van de St ichtse
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Ridderschap .
De polders Vu ijlcop/De Knoest en het Rietve ld zijn
zgn . copeo nt g inningen, die in het begi n van de 12de
ee uw tot stand kwamen. Bij deze copeontginningen
werden te lkens stro ken land , strekkende van wetering
tot wetering , ter ontgi nning uitgegeven doo r de
Bi sschop van Utrecht. Wat we kunnen vennoeden is
dat de copers niet zelf het moei zame werk van het
maken van het elzenbroekbos tot vruchtbaar land ter
hand namen maar dat zij daarvoor zeker anderen zull en
he bbe n ingehuurd (Z ie H. van va n der Linden , De

cope, bijdrage tot de rechtsgeschiedenis vcu1de openlegg ing van de Hollands-Utrechtse laagvlakte. Assen ,

3
4
5
6

7

1956). Zo kwamen in de polders Vuijlcop/De Knoest
(sa men het gerecht Schonauwen) 45 hoeven van ieder
I6 mo rgen (de in het Stiehl gebruikelijke oppervlakte
van een hoeve) to t stand. Onder het gerecht
Schonauwen vie l dan ook merkwaardi gerw ij s de
Geerpolder ter grootte van ro nd 30 morgen aan de
zuidzijde va n de Sc halkwijksewetering . De polder Het
Rietve ld was veel kleiner: het mat 450 morgen hetgeen
overeenko mt met 28 hoeven.
Het aan tal 'hoeven' is overigens ni et sy noniem met het
aa ntal boerderijen dat tot stand kwam. Niet ail een heeft
een dee ) van de boerderije n een o ppervlakte van twee
'hoeve n'(du s van 32 morgen ) maar bovend ien hcbben
vee ) 'hoeve n' vrij we l zeker nooit hofsteden gedragen.
Bij de uitgifte behie ld de bi sschop wei het tiendrecht ,
d .w.z . het recht op een tiende van de opbrengst van de
grond. Deze tiendrechten werden vervo lgens door de
bisscho p aan kerke lijke instellingen geschonken , di e ze
later weer, ook aan 'burgers' , doorverkochten. Men
kreeg hetland in 'erfe lijk eigen' en wei in dier voege
dat niet aileen de copers en hun erfgenamen , doch ook
alle n die het land van hen zouden kopen dit erfe lijk
zouden bezitten regen betaling van een zekere tijns per
hoeve . De betaling van dit geringe tij nsbedrag betekende dat men het overheidsgezag erkende.
C. Dek ker, Het Krumme Rijngebied in de middeleeuwen . Utrecht , I984, 49 I.
B.J .P. van Bave l, Goederenven verving en goederenbeheer van de abdij Mariemveerd. Hil versum,J 993 , 273.
Dekker, 253.
W. Thoomcs, 'Vuijlcoop in Schalk w ijk , een ridderhofstad met raadse ls', in : Her Kromme- Rijngebied , 39-4
(2005 ), 82 .
Dekker, 148. De omvang van 't Waal is in dit artike l
be perkt tot de opperv lakte zoal s die in de blafferd s is

aa ngegeven.
8. Het Utrechts Archief (HUA) , Archie fTiend co mmi ss ies ,
in v. nr. 2 I I .
9 Streekarchief Kromme-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug (SAKRUH) , Archieven Dorpsgerechten,
1590- 181 I (64), inv.nr. 2003 , akte 30 juni 1710 .
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10 Akte 7 maart 1722 (SA KRUH , 64 , in v.nr. 2003).
II Akte 27 juni 1739 (HU A , NA in v.nr. u 194a I /68).
12 Akte II december 1765 (HUA , NA, in v.nr.
u256c0021150). N.B. De naam 'Geerestein ' , die de
boerderij th ans draagt , komt in I 8de eeuwse akten niet
voor.
I 3 Huurcedul I 8 juli I735 (HUA , NA , in v.nr
u I 78a4/175).
14 SAKRUH , Archie f Gerechtsbestuur Schalk w ijk ,
1685- 18 10 ( 105) , in v. nr. 18.
15 Akte 12 augu stu s 174 1 (HU A , NA , in v.nr.
ul62a2211 14).
16 Akte 28 oktober 1748 (HUA , NA , u20J a2!162).
I7 Akte 3 I maart I773 (SA KRUH , 64 , in v.nr I 828).
I 8 Akte 9 december I 786 (SA KRUH , 64 , inv.nr 2002).
I9 Akte I februar i I 768 (H UA, NA, u223a 1/45).
20 Akte 5 apri l 1794 (HUA , NA , u 242a2211 17-1).
2 I In het archief va n de Commissie tot de financie le opera ties (HUA , Arch ief Provinciaa l bestuur, in v.nr. I I92)
komt een dec reet voor met de volgende inhoud: Het
Provinciaal Bestuur, in Groot-comite vergaderd ,
benoemde 29 maa rt I 797, een commi ss ie bestaande uit
twee reeds eerder voor een dergelijk doel gecommi tteerde burgers en vier anderen "om in de fi nant ie le
behoeften te voorzien, zoo door de agtersta ll en der
noch te innen ongelden en, di e niet toereikende zijnde ,
andere midde len voor te dragen. " In de notulen va n de
Commi ssie van 8 april wordt bes loten aan het
Provinc iaal Bestuur voor te stell en te beproeven of tot
verkoop der Dome inen en andere
Ridderscha psgoederen kan worde n overgegaan. En
inderdaad bes luit het bestuur op I 2 juli in geheime vergadering tot verkoop van die goederen (H UA, inv.nr.
I 147- 1) .
22 HUA , Archief Provinc iaal bestuur, in v.nr. I I 56.
23 He! decreet van 27 februari I 8 I I is o .m . gepub liceerd
in de Ha erlemsche Courant van 2 apri l I 8 I I. Dam·in
wordt be paald: "Dar de goedere n van geeste lijke oorsprong , ten tijde van de hervorming gehecht zijn
geworden aa m stichtingen waarin de adel aileen toegeJaten werd ". De Utrechtse kapittels worden bij name
genoemd: "St. Martin , genaamd den Dom , St. Save ur,
genaamd Oud-Mun ster, St. Jan, St. Pieter en St.
Maria" .
24 Akten van 28 juli , 5 , I I e n 19 augustus en 2 september
1797 (HUA , NA , inv.nr. 29 Ja005 ).
25 In I 80 I is Bastiaan de Bont (Caste leij n in De Roska m
te Houten) e igenaar van be ide boerderijen, die hij in
dat jaar e n in I 804 in ve iling verkoopt aan
boere n/bewerkers .(HUA , NA , in v.nr.u275a 10) . In de
desbetreffende akten is he laas geen aankomstti tel vermeld.
26 W. Thoomes , Schonauwen , boerenleven in mid-west
Utrecht rand 1800. Culemborg , 2005 ,16.
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VARIA
Wijkse Sprokkels (4) : Het stadskanon'
Het hebben van stadsrechten betekende onder
meer dat een stad zich mocht ommuren . Die
muren moesten dan natuurlijk wei worden verdedigd . Zoal s iedere zichzelf respecterende
stad had ook Wijk bij Duurstede een of meer
kanonnen . Bovendien was Wijk een garnizoenstad . Dikwijls waren er dan ook vreemde troepen gelegerd. In 1801 bijvoorbeeld hadden
wei driehonderd Franse soldaten hun intrek in
twee grote barakken genomen.
Wijk had het niet op Fransen. Immers die hadden de stad in 1672-1673 bezet en vee! verwoesti ngen aangericht. Sterk veramd was de
stad uit het Rampjaar te voorschijn gekomen.
Het zal nog decenni a duren voordat Wijk weer
boven Jan is. Tot overmaat van ramp hebben
de Fransen bij hun terugtocht de vier kanonnen met het Wijkse stadswapen meegenomen
naar Grave. Later zullen die kanonnen naar het
magazijn in Delft zijn gebracht. Aan de andere
kant hebben de Fransen wei allerlei geweren,
granaten , kruid en dertig ijzeren 'stukken'
achtergelaten. Er blijkt ook nog een kanon te
zijn. Na lang aarzelen- het is inmiddels 1689
(!) geworden- info rmeert de stad bij de Staten
van Utrecht over restitutie van de vier stadskanonnen. De stad is bevreesd dat de Staten niks
zullen doen maar wei het achtergebleven
kanon zullen vorderen . Gelukkig gebeurt dit
niet en het kanon wordt tot stadskanon bevorderd . Het wordt bewaard bij de weduwe
Spithoven in het Kloosterstraatje. De stad sluit
daarover met haar in 1700 een akkoord: Ze
hoeft niet mee te betalen aan de herbestrating
van dat straatje.
Een jaar later besluit de stad toch nog eens op
zoek te gaan naar de vier stadskanonnen.
Kameraar Jacob van Loenen die sow ieso naar
Holland zou gaan, zal in het magazijn in Delft
gaan informeren. Ook moet hij informeren
naar wat een 'pont van 't ijser canon ' kost. In
Delft krijgt hij als antwoord dat die kanonnen
daar in ieder geval de laatste tien jaar niet
meer zijn geweest: 'Ze zul/en we/ omgesmo/ten zijn ' . Wei vindt Van Loenen iemand in
Rotterdam, Adriaan Schrap, die een ij zeren
kanon wil kopen . Ja , Wijk heeft geld nodig.
Het Kromme-Rijnge bied, 4 1-4 (2007)

Oud-burgemeester Benier gaat in september
1702 naar Rotterdam om te onderhandelen met
Schrap . Zijn reiskosten van twaalf gulden worden door de stad betaald . Schrap wil het kanon
wei kopen. Ze worden het in beginsel eens over
een som van 584 gulden. Schrap gaat mee naar
Wijk bij Duurstede. Hij blijkt een gew iekst
zakenman. Er deugt van alles niet. Het kanon is
niet schoon , allerlei onderdelen horen er niet
bij , het kanon is niet reiskl aar en voor ball ast
wil hij niet betalen. Dan zijn er nog kosten van
het wegslepen naar en van het wegen in
Rotterdam. Het stadsbestuur is beduu sd. Schrap
hoeft uitei ndelijk maar 444 gulden voor het
kanon te betalen. Na dertig jaar is dit hoofdstuk
van de Franse bezetting eindelijk afgesloten.
Geen stadskanon dus meer zou je denken.
VeJTassend genoeg lezen we in de reso luties
van 1709 dat ene Aart Mom tien gulden ontvangt onder meer voor het schieten met het
kanon ... Daarna wordt het stil. In een lij st uit
1756 van goederen van de stad die in de Corps
de Guarde liggen, staat ook een stuk kanon met
een wagen. De soldaten van het garnizoen in
Wijk zullen zelf wei een of meer kanonnen
hebben gehad . Imrners in 1768 bes luit de stad
om hen na het afv uren - van het kanon ? - bij
het veer een ton (150 liter) bier te geven en de
onderofficieren een kwart anker (ongeveer tien
liter) wijn plus tabak en pijpen . Toch jammer
dater in Wijk geen stadskanon meer is. Was
leuk geweest voor Koninginnedag .
I Streekarchief Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug (SAKRUH) . Stadsbeslllur WbD 1300- 1810 ( I), 52B,fol.
256 (29- ll -1675),fol. 340 (29-7- 1677) resp . 5 1L,fol. 289r
(5- 10-1688),fo/. 328r ( 11-1 -1689) resp. 52D ( 14- 1-1689)
resp. 5 10,fol. 98r-v (30-9- 1700),fol. 156v (25- 11-1 701),
fo /. 162v (30-l-1 702),fol. 191v ( l/ -9-1702),fo/ . 192r-v
(25-9- 1702 ) resp . 5 1Q,fol. 54v (25 -2- 1709) resp. 51X,fol.
714r (2 5- 10- 1756) resp. 512, p . 33 ( 16-5- 1768).

Ad van Bemmel
Wijkse Sprokkels (5): Onverwoestbare
brandspuiten'
Brand in een stad met overwegend houten huizen en zelfs hooi bergen was voor iedereen een
nachtmerrie. Vanaf de vroegste tijden was er
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dan ook in Wijk een burgerbrandwacht die
vooral veel emmers had. Aan het eind van de
zeventiende eeuw gaat de stad dat prafessioneler aanpakken. Er zal - het is 1697 - een slangenbrandspuit worden gekocht. Bovendien
moeten aile strodaken worden veranderd in
daken van pannen of van hardhout. Twee jaar
eerder was al geregeld dat iedereen zijn as bij
de 'karreman' moet inleveren. Die komt driemaal per week langs. Ook mag niet niemand
meer met 'v uurballen' gooien.
Prableem is dat de stad slecht bij kas zit.
Daarom wordt een boekje gemaakt waarin
iedere inwoner kan intekenen hoeveel hij wi l
bijdragen aan de koop van zo'n brandspuit. De
intekening Ievert maar liefst 540 gu lden op,
voldoende om een brandspuit te kopen.
Daarvoor gaan burgemeester Bitter en oud-burgemeester Benier naar Amsterdam. B ij terugkomst brengen ze uitgebreid rapport uit. Ze
zijn bij Jan van der Heiden geweest. (Jan van
der Heiden is de uitvinder van de slangenbrandspuit; zie voor informatie en afbeeldingen de website van het Nationaal Brandweer
Documentatie Centrum http://www.nbdc.nl.)
Bitter en Benier hebben een grote slangenbrandspuit gekocht voor 658 gulden . Vander
Heiden heeft daarvan ook nog een kleine versie. Die kost 414 gu lden . Hij biedt beiden tezamen met korting aan voor duizend gu lden. Die
duizend gu lden moet de stad kunnen vinden.
Bitter heeft de Staten van Utrecht al om subsidie verzocht en hem is tweehonderd gulden
toegezegd . Bovendien is reeds 340 gu lden ontvangen aan de 'uitgeloofde en ingeschreven'
penningen. Besloten wordt tevens de kleine
brandspuit te kopen. Overigens blijkt men ook
advies van de brandmeester van Utrecht te
hebben ingewonnen.
Bitter gaat naar Amsterdam en betaalt op
4 december 1697 duizend gu lden aan Jan van
der Heiden. Enige maanden later wordt een
brand-instructie en -reglement vastgesteld.
Benier wordt aangesteld tot hoofdman. Iedere
buurt in de stad moet zes bekwame personen
opgeven die in tijd van nood bij brand moeten
dienen .
Iedereen is zenuwachtig als de spu iten arriveren . In mei kondigt het stadsbestuur aan dat de
brandspuiten binnenkort zullen worden uitgeprobeerd. Diegenen die daarbij helpen , krijgen
Het Kromme-Rijngebied , 41-4 (2007)

twee tonnen bier. De Latijnse school wordt
gebru ikt voor berging van de twee brandspuiten , de tobben en verdere materialen.
In 1706 lezen we dat Johan de Bruyn is aangesteld tot brandmeester van de grote spuit en
Gijsbert van Muijswinckel van de kleine spuit
en dat voor een salaris van twaalf respectievelijk tien gu lden per jaar. Vier jaar later wordt
besloten de brandspuiten te plaatsen op de vismarkt naast het vishui sje. De spuiten blijven
in onderhoud bij de verkopers. Zo ontvangen
Jan en Samuel van der Heiden in 1715 25 gul den voor leveranties ten behoeve van de
brandspuiten. En in 1757 is Pieter Wijbrand
Almenum - blijkbaar de opvolger van de Van
der Heidens - uit Amsterdam ontboden om de
twee brandspuiten te repareren. De slangen
zijn onbruikbaar en beide spuiten moeten voor
reparatie terug naar Amsterdam. In de tussentijd zorgt hij voor een leenspuit. Totale kosten
446 gulden .
Er moet natuurlijk ook worden geoefend.
Daaram wordt in 1767 besloten om de brandspuiten telkens tijdens de kermisschouw op de
Markt te visiteren en te doen 'spelen '. Naar
aanleiding van dit optreden wordt gesuggereerd om de pijp van de grote brandspuit te
verlengen en de mond ervan nauwer te maken.
Besloten wordt dit te Iaten exarnineren door
de brandspuitmeester van Utrecht en timmerman Blankenburgh. Vijf jaar is de pijp van de
grate brandspuit inderdaad in Amsterdam verlengd. Weer terug in Wijk is de spuit uitgeprabeerd maar voldoet niet geheel aan de verwachting. Men neemt er genoegen mee .
Jaarlijks moet de spuit ter contr6le wei geheel
uit elkaar worden gehaald.
Regelmatig komen in de jaren daama de grate
en de kleine brandspuit langs in de vergadering van het stadsbestuur. Bijna niet te geloven maar in 1801 doen de spuiten nog steeds
dienst. Dan ontvangt de stad Wijk een rekening van 494 gu lden van de erven van Arend
Almenum voor het in 1795-1796 repareren
van beide brandspuiten. Waarom iets nieuws
kopen als het oude nog vo ldoet?
I SAKRUH : Stadsbestuur WbD 1300-1 8 10 ( I), 51 N, fol.
82v (4-2-1695), fol. 193 r (25-1-1697) , fol. 197v (22-21697), fol. 199r (26-2-1 697) , fol. 209r (3-5-1697), fol.
2 14v (3 1-5- 1797) , fo l. 222r (24-7- 1697) , fo l. 226v-22 7v
(23-8-1697), fol. 256r-257r ( 15-3-1698), fo l. 257v-258r
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(2 1-3-1 698), fol. 258v-259r (4-4-1 698) , fo l. 265r (2 1-41698), fol. 265v (30-5- 1698) resp. 51 P, fol. 151 r-v (20-91706) resp. 5 IQ , fo l. IOOr (8-9- 1710) resp. S IR , fol. 173v
( 13-5-1 7 15) resp. S IX, fol. 730v (7-2-1 757) , fol. 6v (5-91757) resp. SITJ , p. 6 14 (25-7- 1767) , p. 630 ( 10-8- 1767)
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resp. 5 1Z, p. 704 (30-8-1773) , p. 708 ( 13-9-1 773) resp. 602, na p. 472 (29-7- 180 1).

Ad van S emmel
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