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In Memoriam Henriette Prudence de Keijzer
Vandaag kreeg ik bericht dat Henriette op
8 november 2008 was overleden. Wie van haar
hield, is blij dat ze rust en vrede gevonden
heeft. De afgelopen tijd heeft iedereen om haar
heen meegemaakt hoe ze dapper een Ieven dat
steeds meer een last voor haar werd, probeerde
te dragen. Maar als je haar vroeg hoe het met
haar ging , dan was het antwoord steeds een
beslist: 'Goed! '
Nu is ze dus een weg gegaan die- Hodie mihi ,
eras tibi /heden ik morgen (misschien) gij - wij
allen eens zullen gaan en die Leen dertien jaar
hiervoor gegaan is. Maar waar die weg ook
uitkomt, ze zijn er nu weer samen. En dat is
goed , want Henriette heeft Leen heel erg
gemist.
Het is gebruikelijk om bij iemands overlijden
zijn verdiensten te roemen. Maar omdat
Henriette daar helemaal niet van hield , zal ik
dat hier niet doen. Ze wilde ' gewoon ' zijn ,
zonder ophef, welnu, zo zal ik je daarom hier
schetsen , Henriette. Ze probeerde ' gewoon ' om
een goed mens te zijn en om ' gewoon' iets te
betekenen voor anderen . Henriette was ook
' gewoon ' de ' Eminence Grise' achter de activiteiten van Leen op het gebied van de archeologie. Zonder daarbij ooit ' gewoon ' Leens rol
als 'Roi' dam·in ter discussie te stellen. Toen
Leen met de VUT ging in september 1989,
werd dit expliciet aan de orde gesteld in een
voordracht waaruit ik hier citeer:
' U weet het , man en vrouw zijn een
Dat geldt dus ook voor onze Leen
Wat is Leen zonder Henriette? .. .
Leen is zonder Henriet
Als een 'alfa' zonder 'bet'.
Ze was er bij de bijeenkomsten van de AWG
'gewoon' bijna altijd bij: om koffie te zetten en
te schenken , om de scherven te was sen en ook
om ' gewoon' bescheiden op de achtergrond
mee te luisteren en heel soms 'gewoon' haar
zegje te doen .
Ik denk dat ik niets teveel zeg als ik hier
' gewoon' vaststel , dat de Archeologische
Werkgroep zonder de 'gewone ' inzet van
Henriette nooit een lang Ieven beschoren zou
zijn geweest. Ze steunde de activiteiten daarHet Kromme-Rijngebied, 42-4 (2008)

van door dik en dun. Hoeveel huisvrouwen
zouden het ' gewoon ' , laat staan ' leuk' gevonden hebben om bijna iedere zaterdagmorgen
een stel hobby-archeologen over de vloer te
krijgen? Zij wei.
Voor deze , volgens de !eden van de AWG , niet
'gewone' inspanningen is ze op 30 maart 2000
geeerd met een benoemjng tot Lid van
Verdienste van de club. Deze benoerillng verwierf ze vanwege:
'hare goede qualiteiten en bewezen preuven
van getrouwigheid, beleid en ervarenheid in
het stuk van de archeologie in het algemeen en
in het stuk van de zorg voor onze werkgroep in
het bijzonder. . . '.
Maar ze vond a! die extra aandacht voor haar
maar ' gewoon ' niks, ze bleef liever op de
achtergrond. Nou Henriette, ik hoop dat ik je
hiervoor ' gewoon ' genoeg heb afgeschilderd.
Want ik heb erg mijn best gedaan om in dit
stukje ' gewoon' niets anders te zeggen dan de
waarheid. Het zou daardoor kunnen zijn dater
mensen zijn die , dit lezend , tot het besluit zullen komen dat je toch wei, in positieve zin , een
bijzonder 'gewoon' mens bent geweest. Nou ja
en daar ben ik het dan roerend eens mee!
Er zijn mensen die menen dat een overlijden
aileen mam· verlies en afscheid inhoudt. Zelf
heb ik zo ' n gebeurtenis altijd heel anders ervaren . Toon Hermans beschrijft die laatste wijze
van ervm·en in een gedicht ter gelegenheid van
het overlijden van zijn moeder. Het gedicht

85

begint met de woorden: 'Als straks het rouwrumoer om jou zal zijn verstomd ' . Hij spreekt
daarin de verwachting uit dat als de rouw om
het verlies van zijn moeder enigszins geluwd
is, er het moment zal komen, waarop hij het
gevoel zal krijgen dat hij weer contact met
haar heeft , weer grapjes met haar kan maken,
door de herinnering aan wat ze voor hem was
en tegen hem gezegd heeft. En dat intenser dan
toen ze nog leefde, want , schrijft hij:
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' nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.'
En Janny, Antoinette en Marieke en jullie
gezinnen, let maar op. Als je je daar voor
openstelt, zal het ook bij jullie zo uitwerken.

Anton van Schip,
Oud-secretaris/penningmeester AWG 'Leen de
Keijzer'
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Tien oude hofsteden in de vrijheid van Wijk:
veranderingen in eigendom en gebruik van circa
1500 tot 1850 (deel1)
Gerard van Woudenberg*
Inleiding
Onder invloed van sociale, economische, politieke en landbouwkundige ontwikkelingen zijn
de eigendomsverhoudingen van boerderijen en
land in het Sticht regelmatig veranderd. ' Zo
ook in Wijk bij Duurstede. Om enig inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen van de Wijkse boerenhofsteden
in de 16de, 17de en 18de eeuw zijn van tien
hofsteden , met een hi storie die terug gaat tot
de late Middeleeuwen , de veranderingen in
eigendom en gebruik beschreven. Die tien hof-

steden behoorden tot de vijftig tiendplichtige
hofsteden die de vrijheid [het buitengebied]
van Wijk bij Duurstede kende rond 1665. 2 Een
overzicht van deze hofsteden is opgenomen in
bijlage 1. Ter vergelijking is in bijlage 2 een
overzicht opgenomen van de boerderijen in
diezelfde vrijheid maar dan op basis van het
kadaster van 1832.
Slechts een kwart van de hofsteden was rond
1665 in handen van de boeren/gebruikers. De
meeste waren eigendom van grootgrondbezitters , zoals de staten van Utrecht (2%), de
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De hofsteden Noordhuizen en de Doornboom aan de Lekdijk en de Eng aan de Middelweg op de gemeentekaart van Wijk
bij Duurstede door J . Kuyper uit 1865 (SAKRUH, Topografisch-hjstorische atl as Wijk bij Duurstede (240)
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geestelijke overheden (ca. 25 %), de adel (ruim
10%) en de gegoede burgerij (ca. 35%) . Met
behulp van de repertori a op de lenen van
Gaasbeek en op de Stichtse leenprotocollen
was het in een aantal gevallen mogelijk de herkomst te herleiden tot het eind van de 14de
eeuw. Ook het boek van Dekker, Het Kramme
Rijngebied in de Middeleeuwen ,3 verschafte
enige interessante gegevens over Wijkse hofsteden in de late Middeleeuwen. Daarnaast is
ondermeer gebruik gemaakt van de transpmtregisters van Wijk bij Duurstede, van notarisakten uit Wijk en Utrecht, evenals van de
getranscribeerde dijkrnetingboeken van het
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams.
Vanwege de lengte , wordt deze bijdrage in
twee delen gepubliceerd. Dit eerste dee] bevat
een algemene inleiding , de twee bijlagen en
een beschrijving van drie van de tien hofsteden , te weten Groot en Klein Noorthuijzen en
de Doornboom , aile gelegen aan de Lekdijk in
de buutschap de Noord . In het tweede dee! , dat
in maart 2009 in dit tijdschrift zal verschijnen,
worden de andere zeven hofsteden beschreven.

Veranderingen in eigendom en gebruik
Het standaardwerk Geschiedenis van de provincie Utrecht beschrijft in hoofdstuk 13 van
het tweede deel de oorzaken en gevolgen van
de agrarische depressie (1665-1765) die de
landbouw een eeuw lang in een wurggreep
hield.4 Yoor de boeren in Wijk bij Duurstede
begonnen de problemen al in het begin van de
17de eeuw met mi soogsten , stijgende belastingen en een grote pestepidemie in 1636 die
ongeveer 20% van de Wijkse bevolking het
Ieven kostte en veel gegoede burgers deed
besluiten om naar elders te vertrekken .' Het
economische verval van Wijk bij Duurstede ,
dat verreweg het belangrijkste dee! van hun
afzetgebied vormde, legde een zware druk op
de boeren. Ze moesten hun bezit belasten met
plechten [hypotheken] of zelfs grond verkopen .
Het patrici aat, rijk geworden door de overzeese
handel , had wei belangstelling voor de te koop
aangeboden hofsteden en landerijen . Onroerend goed is door de eeuwen heen een veilige
belegging gebleken met ook nog een redelijk
rendement. Maar er was meer. Het bezit van
een hofstede op het pl atteland bood ook de
Het Kromme-Rijngebied , 42-4 (2008)

mogelijkheid om de sociale status te versterken
en om zomers enkele maanden ver weg van de
stank , het lawaai en de warmte van de stad,
waar men de rest van het jaar woonde, op het
land te verblijven. In de tweede helft van de
17de eeuw kwam er nog een reden bij om te
investeren in de Wijkse landbouw. Toen de
landbouwprij zen na het midden van de 17de
eeuw daalden , probeerden de Wijkse regenten
door bevordering van de fruitteelt (vooral kersen) een nieuwe impuls te geven aan de economie van Wijk bij Duurstede . Die lucratieve
fruitteelt - vooral de kersen leverden in een
goed jaar vee! geld op - bracht meer gegoede
burgers op het idee om hun geld te beleggen in
een hofstede en het bijbehorende land om te
vormen tot boomgaard. En zo steeg het aandeel grondbezit van de adel en het patriciaat
van 40 % rond 1600 tot circa 60% in 1832.
Deze groei ging ten koste van het aandeel van
de verschillende geestelijke instellingen, dat
daalde van 23 % in 1600 naar 9% in 1832.6
Tevens was er een verschuiving merkbaar van
adellijk grondbezit naar dat van het patriciaat
en de gegoede burgerij. Boeren profiteerden
nauwelijks van de veranderingen , althans dat
kwam niet tot uitdrukking in veranderingen in
hun grondbezit. Zowel rond 1600 als in 1832
was het aandeel in het grondbezit van de boeren gelijk met ongeveer 30%. Zelfs van de
sterk gedaalde grondprijzen rond het midden
van de 18de eeuw konden slechts enkele vermogende boerenfamilies, zoals bijvoorbeeld de
families Van Agthoven en Van Bemmel , profiteren door hun grondbezit uit te breiden . Dat
de prijzen van het agrarisch onroerend goed in
die tijd drasti sch gedaald waren , blijkt wei uit
het feit dat de hofstede Rimrnigen die in 1713
was verkocht voor 13.200 gulden tijdens een
open bare verkoping in 1755 nog maar 3.245
gulden opbracht. De hofstede Groot Noorthuijzen , waar de eigenaren in 1662 nog een
plecht van 5.000 gulden op konden vestigen ,
bracht, hoewel de hofstede flink was uitgebreid , in 1763 bij een openbare verkoping
slechts 880 gulden op. Overigens valt op dat
de pachtprijzen in het midden van de 18de
eeuw wei daalden , maar lang niet zo sterk als
de prijzen van het onroerend goed. Begrijpelijk
dat de pachtboeren , die ook nog verplicht
waren de opstallen te onderhouden en te her88

stellen , tot hun oren in de schulden kwamen en
geen geld hadden om landbouwgrond, hoe
goedkoop ook, te verwerven .
De door het patriciaat aangekochte gronden
werden veelal gebruikt om hun hofsteden uit te
breiden ter verbetering van de exploitatie en
het aanzien van hun bezit. Ter Cuyle groeide
van de oorspronkelijke 26 morgen [1 morgen =
0 ,85 hectare] naar 45 morgen in de 18de eeuw.
De hofstede Riebeek maakte een gigantische
groei door van 4 morgen naar 61 morgen in
1766. Aan het eind van de 18de eeuw had de
familie Van Agthoven de hofstede de Eng Iaten
groeien van 14 morgen in de 17de eeuw naar
33 morgen aan het eind van de 18de eeuw. De
Doornboom groeide van slechts een morgen
naar 15 morgen. En de hofstede Noorthuijzen
was van 13 morgen rond 1600 uitgebreid naar
72 morgen aan het eind van de 18de eeuw.
Hoewel er dus zeker algemene lijnen zijn te
ontdekken in de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen , blijkt uit de navolgende
meer gedetailleerde beschrijvingen dat elke
hofstede voor wat betreft de eigendomssituatie
haar eigen geschiedenis kent.
De hofstede Rijningen of Rimmigen bleef tot
het eind van de 17de eeuw in handen van de
adel , was vervolgens enkele decennia in bezit
van het patriciaat en ging daarna tot het
midden van de 18de eeuw terug naar de adel.
Het goet Ter Cuyle viel a! in de 16de eeuw uiteen en de meeste delen kwamen in bezit van
rijke burgers en boeren die overigens het uiteengevallen bezit rond 1700 weer verenigden
tot een goed . Hofstede de Riebeek ging in het
midden van de 17de eeuw van adellijk bezit
over in handen van welgestelde burgers , terwijl
de naastgelegen hofstede de Melkweg vanaf de
15de eeuw tot in de 19de eeuw via vererving
in bezit bleef van de nakomelingen van de eerdere adellijke eigenaren . Hofstede de Vogelpoe! in de Wijkersloot werd in de tweede helft
van de 17de eeuw overdragen aan een welgestelde burger en bleef in burgerhanden tot ze in
1798 overging in boerenbezit. De hofstede
Gerwersoort was maar een kleine hofstede met
anderhalve morgen land en was in het midden
van de 16de eeuw boerenbezit maar ging in het
vierde kwart van de 17de eeuw over in handen
Het Kromme-Rijngebied , 42-4 (2008)

van een Wijkse middenstander en daarna in
1700 naar het patriciaat. De hofsteden Den
Engh en de Doornboom waren zeker a! sinds
midden 16de eeuw boerenbezit en bleven dat ,
met voor elk een onderbreking van circa
70 jaar, tot in de 19de eeuw. Maar bij de
hofstede Noorthuijzen liep het weer anders.
De drie hofsteden waaruit Noordhuijzen is
ontstaan , waren tot circa 1625 boerenbezit.
Daarna nam eerst het patriciaat en later de
adel de hofstede in de 17de eeuw over.

De hofsteden Groot en Klein Noorthuijzen
De naam Noorthuijzen wordt in de transportregisters van Wijk bij Duurstede voor het
eerst genoemd in 1653 toen kolonel Maurice
d' Hallart een plecht afsloot op zijn huis
genaamd Noorthuijsen . Aan de hand van
ondermeer de beschrijving van de hofstede in
diverse akten en de dijkmetingsboeken is het
spoor naar vroegere tijden deels terug te vinden. De hofstede Noorthuijzen ontstond in het
midden van de 17de eeuw in de buurtschap
de Noort op het Dwarsdijkse veld , nabij de
zogenoemde Afweg (1208: ' stega, que dividit
terram Godefridi de Wic en Willemi de
Dwerdyc') die het Wijkse en Houtense/Goyse
gerecht van elkaar scheidde.' Het Dwarsdijkse
veld, dat ten westen werd begrensd door de
Dwarsdijk en ten zuiden door de Lekdijk, werd
volgens Dekker in de 12de eeuw ontgonnen ,
waarna er in de late middeleeuwen enkele hofsteden gevestigd werden die samen de Noort
vormden . Drie van die oude hofsteden plus een
aantallosse percelen land werden in de 17de
eeuw door Maurice d' Hallart samengevoegd
tot de hofstede Groot Noordhuijzen, waar in
het midden van de 17de eeuw volgens de
beschrijvingen een aanzienlijk stenen huis
met een plein of voorburg en een boomrijke
oprijlaan stond . Zeer waarschijnlijk was de
hofstede toen ook al omgracht."
Kern bezit
De hofstede waarop later het herenhuis werd
gevestigd en die de kern vormde van de latere
hofstede Groot Noordhuijzen was in het begin
van de 16de eeuw eigendom van Peter Janss
van Wijck en na zijn overlijden van zijn
weduwe Clara Peter Janss.• Deze hofstede was
v66r 1523 samen met een aantal percelen land
89

(eigendom van Peter Janss van Wijck , het
Kapittel van Wijk en de heer van Leefendael),
gelegen aan de Noort in Wijk bij Duurstede en
aan den Oort in het aan de andere zijde van de
Dwarsdijk gelegen gerecht van Houten- ' t Goy,
in gebruik bij Dirck Janss van Utert die
getrouwd was met Geertruijt Gerritsdr. Uit de
dijkmetingsboeken blijkt dat zijn zoons Jan en
Jacob van Utrecht na het overlijden van Dirck
zijn plaats als grondgebruiker ovemamen. Jan
boerde voomamelijk aan de Houtense kant van
de Dwarsdijk . Jacob huurde de hofstede aan de
Noort van Clara Peters Janss weduwe. In 1552
verkreeg hij, na uitkoop van zijn broer Adriaen
en zuster Alijt , gehuwd met Jan Jans de Cruyff,
enkele percelen land aan de Noort. '0 Jacob
werd opgevolgd door zijn zoon Claes Jacobss
die in 1562 eigenaar van de hofstede blijkt te
zijn. Vervolgens kwam de hofstede rond 1607
aan Claes' oudste zoon Jacob . Deze vestigde in
1607 bij Jonker de Kerreman Jolijns een plecht
van 2400 Carolus guldens op 10 morgen land
'met huys, schuer, bergen , bepotinge, beplantinge ende bogaerden daer op staende, gelegen
aen de Noort van Paescamp over de bandijk tot
aen kynderen van mertensweert toe , alsmede
op drie morgen land 'streckend van Paescamp
tot aen die heer van Tiemens goet toe , item op
de beterschap van 4,5 mergen oock aldaer
gelegen ' en kocht diezelfde dag zijn broers en
zus uit ." Jacob overleed in 1622. 12 Zijn hofstede en land waren belast met twee plechten ,
2400 gulden bij Philips Jolijn en 300 gulden
bij Jonker Johan van Abcoude van Meerthen .
En waarschijnlijk waren er nog meer schulden
want kort na het overlijden van Jacob vestigde
zijn weduwe Marrighen Comelis een plecht
van 200 gulden bij de Armenpot van Wijk bij
Duurstede.13 Wellicht was de schuldenlast te
zwaar zodat Marrighen de hofstede moest verkopen .
Koper was kapitein Maurice d'Hallart. In 1625
werd door Marrighen Cornelis, weduwe en
' boedelharster 'van Jacob Claessen, op hem
getransporteerd ' thien mergen !ants soo wy als
boulant meth heerhuys, getimmer, bongaert en
bepotinge daer op staet', gelegen aan de
Noort. 14 Bij dit transport was dus al sprake van
een 'heerhuys' wat m.i. betekent dat het huis
op deze hofstede voornamer was dan de huizen
Het Kromme-Rijngebied , 42-4 (2008)

op andere hofsteden en dater waarschijnlijk al
een dee) in steen was opgetrokken . In de periode 1616-1625 lag kapitein D'Hallart in garnizoen te Wijk bij Duurstede. Hij woonde hier
blijkbaar, want tussen victoris [10 oktober]
1626 en victoris 1627 werd 'cappiteyn Hallarts
kint [begraven] int cruyswerck ' .15 Jonker
d' Hallart, officier in Staatse dienst bij het
Infanterie Regiment Fransen de Hallot
(lnfanterie Regiment 602c) , maakte snel carriere , in 1626 werd hij bevorderd tot majoor en in
1629 al tot luitenant-kolonel. Van 1634 tot
1642 was hij gelegerd in Amersfoort, waar hij
in een huis aan de Cingel woonde , tot hij in
1643 weer werd overgeplaatst naar Wijk bij
Duurstede. '6 Intussen breidde hij zijn bezit aan
de Noort uit met een aantal aankopen. 17 Van
Comelis Meursz kocht hij in 1640 ' negendehalf [8 ,5] mergen !ants metal het gepoot en
getimmert daer op staet'. ende daer benevens
noch de huysinge, gepoot ende getimmer
staande op de gront van de heer van
Levendael ' .'8 Datzelfde jaar kocht hij van de
stad Wijk bij Duurstede 18 hont [drie morgen]
bouwland in het Wijkerbroek. In 1642 kocht
hij van de rentmeester van het Maria
Magdalena Convent vijf morgen land op de
Noort en datzelfde jaar ook nog vier morgen
land [de Paescamp] in erfpacht van het
Gasthuis .'9
Buitenplaats
Uit latere transportakten valt te concluderen
dat de hofstede in de periode dat deze in bezit
was van de heer D' Hallart is omgevormd tot
een buitenplaats. Het huis moet zijn verbouwd
en vergroot tot een aanzienlijk herenhuis met
een voorplein c .q. voorburg en een oprijlaan
met opgaande bomen . Er werd achter de hofstede een bos van vier morgen aangeplant ,
paden werden lanen , en er werden boomgaarden aangelegd . Daarnaast waren er twee
pachtboerderijen om de landerijen te exploiteren . Kortom , er ontstond een buitenplaats die
met ere de naam Noorthuijzen kon dragen en
wiens bezitter zich zeker wei ' heer van
Noorthuijzen ' mocht noemen. Vermoedelijk
woonde D' Hallart rond 1640 met zijn gezin op
Noorthuijzen. Zijn dochter Martha trouwde
namelijk in 1641 te Wijk bij Duurstede 'aan de
Noort' . In 1644 trouwt ook zijn oudste zoon ,
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Amory, in Wijk. Hoewel de kolonel nogal wat
grond had bijgekocht, was zijn landhonger
blijkbaar nog niet gestild want in 1658 kocht
hij zeven hont bouwland van de Ridderschap
van Utrecht. Een jaar later werd door Willem
Wijborch , oud-schepen van Wijk bij Duurstede, op hem getransporteerd 'aght hont lant
met huysinge , berch, back ende duyfuuys en
verder getimmerte, bepotinge en beplantinge' .20
Kort voor zijn overlijden kreeg hij van de
heren van Oudmunster nog in pacht ' de helfft
van seven mergen twee hont lant genaempt de
Weesch metal sulcks boomgaerden als daer op
staen ' . Mauritius Hallart werd op 5 november
1661 begraven in Amersfoort en bleef tot zijn
dood betrokken bij het garnizoen in Wijk bij
Duurstede, waarvan hij van 1649 tot en met
1661 kolonel-commandant was. Naast zijn
bezittingen in Wijk was de kolonel ook in
Neerlangbroek gegoed, want in 1655 werd
Maurice de Hallart, heer van Noordhuizen ,
kolonel in Staatse dienst, daar met een hoeve
beleend ?'
Nadat de kolonel in 1661 was overleden
vestigden zijn weduwe , Anthonetta Fournier,
en kinderen in 1662 een plecht van 5.000 gulden op acht kampen land aan de Noort (in
totaal circa 37 morgen) bij Joachim Nieustadt,
toentertijd secretaris van de vroedschap van
Utrecht en later burgemeester en schepen van
Wijk bij Duurstede (1681-1686) .22
En daarmee kwam de nieuwe eigenaar van
Noorthuijzen in beeld , want in 1665 transporteerden de weduwe d ' Hallart en haar kinderen
op Joachim 'seeckere heerhuysinge met bergen , duyfhuysen , wagenhuys , stallinge en visserye aen voorsz . Huysinge en een bergschuer,
schuren en groote dreeff van ipen mitsgaders
vier mergen boomgaerdts van appelen en peerboomen , noch drie mergen kersboomgaerden
en ontrent vier mergen Bosch en wijde daer in
staen een groote partye van opgaende ipen en
eikeboomen, gelegen aen de Noort in de
Geregte van Wyck , genaemt Noorthuysen , item
noch twee hoffsteden ... ider met syn bergen ,
schuren , duyfuuysen , boomgaerden en landeryen daer aen gelegen, tesamen mette boomgaerde groot ontrent veertich mergen bestaende in
weyden, bouwlandt soo binnen als buytendycks gelegen' . Het betrof allodiaal goed
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[onbelaste eigendom] met uitzondering van
4 morgen land in erfpacht van het Ewout en
Elisabethgasthuis en 3 morgen 5 hont land in
erfpacht van de heren van Oudmunster. 23 De
twee hofsteden waren verpacht aan Hendrick
Hendricks en Dirck Janss . Waarschijnlijk boerde Hendrick Hendricks [van Noort] op de
grote hofstede en woonde Dirck Janss, die in
de kohieren van het familiegeld werd aangeduid als ' daghuerder ', op de kleinere hofstede
die later Kleijn Noordhuij sen werd genoemd.
Op 22 september 1685 werd Noorthuijzen verkocht aan Anthony Godin , heer van Cockengen
en Spengen , kanunnik in het kapittel van
Oudmunster. 24 Opmerkelijk is dat de erfgenamen van Joachim Nieustadt de hofstede pas in
1698 op Anthony Godin transporteerden . Het
transport omvatte 'seeckere huysinghe , hoffstede met bergen , schuer, duyfuuys en verder
getimmer genaemt Noordhuysen mitsgaders
mette Ianden daer aen behorende te samen
mette ongeveerlick dartien morgen erfpacht
goet soo aen het gasthuys alhier als aen het
Capittel van Oudmunster t'Utrecht behorende
tesamen groot ongeveerlick veertigh mergen ...
onder deser Geregte van Wyck aen de Noort
langhs de leckedyck off soo binnen als buyten
dycks, noch seeckere huysinge en hoffstede
met bergen , schuer, duyfuuys en verder getimmer aldaer op de voors. Ianden staende , verders met aile bepotinge en beplantingen, soo
als laenen , stegen , boomgaerden als andersints
op de voors. hoffstede en Ianden staende ...
alles t geene voors . bij de Heere van Cockengen voors. op de 22ste september 1685 van de
heer J . Nieustadt is gecoft'. Het lijkt er op dat
een van de twee pachtboerderijen ten tijde van
Joachim Nieustadt is gesloopt.
Hoewel de hofstede nog niet was getransporteerd , verhuurde Godin deze al wei. Een , weliswaar niet ondertekende , akte uit 1694 gaf aan
dat Anthony Godin de ' huysinge c .a. met earnpen weylants ' alsmede het gras en les [valfruit]
van de boomgaarden verhuurde aan Aart
Vereem die toen al op Noorthuijzen woonde .Z 5
Aart woonde a! eerder op de hofstede , want de
kohieren van het Familiegeld noemden hem
voor het eerst in 1684 als ' Aert op de hoffstede
Noorthuysen '. In 1699 is de laatste vermelding
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van Aart, want in dat jaar werd de hofstede
voor 250 gulden per jaar verhuurd aan Willem
Cornelisse van Doom, ' woonende boven Wijck
bij Duerstede' .26 Het ging hierbij om de huur
van aile weilanden behorende bij de hofstede
evenals het gras en les [valfruit] van de boomgaarden zoals die eerder door Aart Vereem
werden gebruikt. Tevens mocht de huurder
gebruik maken van bergen , schuur en stal plus
enkele vertrekken 'in de huysinge als de keuken , de kamer over de keuken , de kelder, kelderkamer en wat daer boven is , dan blijven de
verdere kamers soo boven als beneden tot
gebruyck en ter dispositie van de heer verhuurder '. Willem van Doom woonde aanvankelijk
niet op de hofstede want over het jaar 1705
betaalde hij nog familiegeld aan de Overdijk
[Amerongsedijk] en pas voor de periode 1706
tot en met 1711 werd hij aangeslagen in het
familiegeld voor de Neerdijk.27 Het fruit van de
vier morgen boomgaard op Noorthuijzen werd,
met uitzondering van ' den les ofte den affal' ,
door Anthony Godin openbaar verpacht. 28

Boomgaarden
Dit fruit bestond uit ' boomvruchten aileen in
appelen, peeren, pruymen, karssen ende ockernoten en de verders ofte anders niets ' . In 1703
bracht de verpachting van de boomvruchten
520 gulden op maar na een koud voorjaar met
vorst in mei en dus waarschijnlijk vorstschade
aan de knoppen en een stormachtige zomer
kwam het bod in 1705 niet hoger dan 218 gulden ?• Intussen ging het met de financiele situatie van Willem Cornelisse van Doom niet
goed. Doordat hij jarenlang zijn pacht niet kon
betalen en op het laatst zelfs niet de rekening
voor het korenzaad , raakte hij zwaar in de
schulden. In 1713 was de nood zo hoog dat
zijn goederen in beslag werden genomen en hij
aan Sibilla van Hartigh , de weduwe van
Anthony Godin , en haar zoon David Everard
Godin toestemrning moest geven om over te
gaan tot executie van a! zijn goederen en tot
overdracht van a! zijn gewas ter ve1de. 30 Direct
daarop werd de ' boerewooninge c.a. met
40 mergen bouw- en weylanden alsmede het
gras en les van de boomgaerden ' door David
Godin verhuurd aan Gerrit de Heusch .31 In
1714 sneuvelde de wegbeplanting van de oprijlaan. In dat jaar verkocht David Godin de
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'tweehondert vijfenvijftig ype en daer onder
eenige weynige eyckeboomen .... als deselve
staende sijn op de Lange Laen van de huyse en
hofstede Noordthuysen ..' voor 1.250 gulden
aan Jan Bruynenburg. 32 Bij de verkoop werd
bepaald dat de bomen met wortel en al gerooid
moesten worden , de gaten worden gedicht en
de bomen worden verwijderd v66r 15 mei
1715. Niet bekend is of de oprijlaan opnieuw
werd ingep1ant. De hofstede bleef verhuurd aan
Gerrit de Heusch.
In 1727 bestond het verhuurde uit een ' boerenwoninge en huysinge , bergen , duyfhuys en de
beystal vanouts genaemt Noorthuysen met sijn
bouw en weylanden , item de boomvruchten
van de boomen staende opt pleyn of voorburg
mitsgaders aile de verdere boomvruchten , groot
in ' t geheel omtrent veertig morgen !ants ' . Van
de huur was uitgezonderd 'het heerenhuys ....
met het afgeschoten keldertje alsmede het hoffjen gelegen achter het huys met de eynterye
daar aan behorende.' Die 'eynterye' wijst erop
dat men op Noorthuijzen ze1f vruchtbomen
kweekte. Anders dan zijn vader verpachtte
David Godin het fruit niet meer openbaar maar
nam hij de boomgaarden op in het pachtcontract van de hofstede . De laatste overeenkomst
tussen David Everard Godin en GerTit de
Heusch voor de pacht van de hofstede dateerde
uit 1740.33
Daarna werd de pacht in 1742 overgenomen
door Huybert Volkertsen van de Leemkolk , de
zoon van Volkert Tonissen die al vele jaren de
hofstede Klein Noorthuijzen pachtte.34 Huybert
pachtte voor 450 gulden per jaar de 'boerewoning en huijsinge , bergen, duijfhuijs en beijstede van ouds genaamt Noorthuijsen met zijn
bouw en weijlanden .. . zijnde dese verhuurde
Ianden te zamen groot omtrent een en veertig
mergen .. .' alsmede de opbrengst van vrijwel
aile vruchtbomen. Het ' heerenhuys ' bleef buiten de pacht omdat de verhuurder dit zelf
gebruikte. Anders dan voordien werden de hofsteden Groot en Klein Noorthuijzen nu samengevoegd in een pachtcontract. Voordien was
Klein Noorthuijzen dus verhuurd aan Volkert
Tonissen [van de Leemkolk]. De eerst bekende
akte waarbij Volkert de westwaarts van het
herenhuis gelegen 'huysinge of daghuerderwoninge' met het gras en de 1es van drie
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morgen boomgaard huurde dateerde uit
1705. 35 Volkert was de zoon van Theunis
Volcken en Maeghjen Phi1ipsen die in de
tweede helft van de 17de eeuw de hofstede
van het kapittel van St. Jan aan de Wijkersloot
huurden. 36

Groot en Klein Noorthuijzen
In 1763 tekende Huybert Volkertsen van
de Leemkolk een schuldbekentenis waaruit
bleek dat hij bij de kinderen van de overleden
David Everard Godin een schuld had wegens
823 gulden achterstallige pacht voor de hofsteden Groot Noorthuijzen en Klein
Noorthuijzen alsmede enig weiland onder
Wijk bij Duurstede. 37 De reden dater een officiele schuld-bekentenis door Huybert werd
getekend was het feit dat de beide hofsteden
inmiddels waren verkocht. David Everard
Godin had bij testament bepaald dat zijn
dochter Adriana Everdina Godin, getrouwd
met Jan Pesters , na zijn overlijden uit zijn
erfenis de hofstede Noorthuijzen zou mogen
aannemen voor 1.000 gulden. 38 Wellicht hadden de kinderen Godin weinig affiniteit met
de hofstede , want in 1763 werd Noorthuijzen
openbaar geveild en, na inzet op 800 gulden,
bij opbod voor 880 gulden verkocht aan
Daniel Jan Strick van Linschoten, advocaat
aan het hof van Utrecht. 39 De koop bestond uit
een 'hofstede, huisinge , berghen , schuur en
duijfhuijs en verder getimmerte, genaamt
Groot Noorthuijzen' en een 'hofstede en huisinge ende sijn verder getimmerte, genaamt
Kleijn Noorthuij sen' be ide gelegen aan de
Noort langs de Lekdijk. Bij de hofsteden
behoorde 48 morgen binnen- en buitendijks
land , waarvan circa 20 morgen was bepoot
met elsenweerden of griendhout. Daarnaast
waren in de koop begrepen 13 morgen los
land , waaronder 4 morgen weiland in het
Wijkerbroek , genaamd ' Paassenkamp ' .40 Dit
laatste perceel, dat begin 18de eeuw bestond
uit vier morgen bouwland , had David Everard
Godin indertijd van het Ewoud en Elisabethgasthuis in eeuwigdurende erfpacht
verkregen.'' Op de hofstede rustte een onderhoudsplicht voor 'zes slagen dijks '.
Opmerkelijk is de !age koopsom in verhouding met de plecht van 5.000 gulden die in
1662 werd gevestigd op de toen qua opperHet Kromme-Rijngebied, 42-4 (2008)

vlakte zelfs kleinere hofstede Noorthuijzen.
In het jaar van aankoop en in 1765 breidde
Daniel Strick van Linschoten de hofstede nog
uit met respectievelijk vier morgen weiland
bij de hofstede en zeven morgen land in het
Wijkerbroek ten noordoosten van het bos van
de hofstede .'2 Waarschijnlijk was er een regeling getroffen voor zijn pachtschuld , want
Huybert Volkerse van de Leemkolk bleef ook
na de verkoop pachter van de hofstede. Na
zijn overlijden in 1778 volgde zijn zoon
Volkert hem op in de pacht van de hofstede.

Hofsteden weer apart verpacht
Na het aflopen van de pachttermijn werden de
beide hofsteden in 1782 weer apart verpacht.
Groot Noorthuijzen , bestaande uit het 'Heerehuis en daar annex staande Boerenwoning ,
schuur en duifhuis en drie bergen met vierentwintig mergen boomgaard en weijland ', werd
voor 296 gulden per jaar verpacht aan Fok
van der Leemkolk. Bij de verhuur werd
bedongen dat de heer verhuurder zich het
recht voorbehield om ' twee kamers van de
heerenhuizinge te meubileeren om van tijd tot
tijd , wanneer ' t zijn Ed. moge conveneeren,
zijn optrek te nemen ' .'3 Volkert had in 1798
op de hofstede vier knechts en een meid in
dienst. 44 In het begin van de 19de eeuw werd
de hofstede verpacht aan Krijn Krouwel.45
De hofstede Klein Noorthuijzen , bestaande uit
een huis , berg, schuur, bakhuis en elf morgen
weiland en boomgaard werd in 1782 samen
met wat los land verpacht aan Jan Spithoven .46
In 1798 boerde Jans oudste zoon Amoldus op
Klein Noorthuijzen .'7
Uit de , volgens mij uit circa 1850 daterende,
lijst van huiseigenaren blijkt dat de hofsteden
Groot en Klein Noorthuijzen ook rond 1850
nog bij de familie Strick van Linschoten in
bezit waren.48 Krijn Krouwel boerde nog op
Groot Noorthuijzen terwijl Klein Noorthuijzen
was verpacht aan Gerrit van Eck. De veestapel
van Krijn bestond in 1850 uit 19 runderen
boven de twee jaren en 21 beneden de twee
jaren , vijf paat·den boven de drie jaren en drie
beneden de drie jaren alsmede zestien varkens .'9 Gerrit had twaalf runderen ouder dan
twee jaar en 18 jonder dan twee jaar, twee
paarden (een ouder en een jonger dan drie
jaar) plus vier varkens. Wat overigens opvalt,
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is dat de huizen op beide hofsteden in de lijst
van huiseigenaren anno 1850 werden aangeduid als 'boerenwoning'. Ondanks dat in die
lijst de term 'heerenwoning' wei werd
gebruikt, was dat voor Groot Noorthuijzen
niet meer het geval. Dat zou er op kunnen wijzen dat het oorspronkelijke 17de-eeuwse
herenhuis ofwel vervallen ofwel afgebroken
was.
Hofstede de Doornboom
Overal waar een veerpont de oevers van een
rivier verbond, was vroeger wei een herberg te
vinden. Bij het Beusichemse veer was dat aan
de Wijkse kant van de Lek, de hofstede de
Doomboom, boerderij annex herberg. Waarschijnlijk is de hofstede van laatmiddeleeuwse
herkomst maar de eerste vermelding van de
naam Doomboom werd pas gevonden in 1616
toen Anthones Corneliss (aan de Noort) een
plecht van 1.000 gulden vestigde op een huis
en hofstede aan de Neerdijck , genaamd
'Doornenboom', gelegen aan het Beusichemse
Veer. 50 Met behulp van de Wijkse transportregisters , het oudschildregister van 1599 en de
dijkrnetingmetingboeken was het mogelijk de
eigenaren tot 1523 terug te vinden. In datjaar
alsmede in 1533 en 1543 werd Comelis Claes
genoemd als eigenaar. 5 1 Dirck Corneliss
Schout was volgens de 10-jaarlijkse meting
van de Lekdijk in 1553 de eigenaar. Het
register van het oudschildgeld van 1599
noemde Dirck Cornelisz als eigenaar en
gebruiker. 52 Waarschijnlijk liep de registratie
van dit register enigszins achter op de werkelijkheid, want volgens de meting van de
Lekdijk was de eigenaar in 1592 'Aerdt Jans
Veer inde plaets van Dirck Cornelisz weduwe ' . De 10-jaarlijkse Lekdijkmeting in 1602
noemde ' Anthonis Cornelisz Weerdt aent
Buesecommer Veer' als eigenaar. Dezelfde
Anthonis Cornelisz vestigde in 1605 een
plecht van 600 gulden op een huis en hofstede
op de Noort , groot vijf hont. 53 Dit perceel
strekte zich uit tot over de Bandijk. In een
nieuwe plechtakte van een jaar later werd de
hofstede omschreven als huis , hofstede en
boomgaard aan de Noort.54 Omdat Anthonis
Cornelis (aan de Noort) blijkbaar geld nodig
had , vestigde hij in 1616 bij Jan Zael van
Vianen een plecht van 1.000 gulden op zijn
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huis en hofstede aan de Neerdijck , genaamd
'Doornenboom', gelegen aan het Beusichemse
Veer. 55 Jan Sael van Vianen transporteerde
deze plecht, op een hofstede met zes morgen
land aan de Noort , in 1625 op Jacob Croock. 56
Deze transactie verklaart hoe de Doomboom
na vele jaren in bezit te zijn geweest van
Anthonis Cornelis en zijn zoon Comelis
Anthoniss , in 1652 eigendom bleek te zijn van
advocaat Gustav Croock die in dat jaar een
plecht vestigde op de hofstede en ook in de
dijkrnetingsboeken als eigenaar is genoteerd.
De plecht betrof zesenhalve morgen land met
huis en schuur, en een boomgaard op de Noort
bij het Beusichemse veer, vanouds genaamd
' de Doornboom' .57 Na de verkoop aan Gustav
Croock bleef Cornelis Anthoniss (van Noort),
en later zijn weduwe Trijntgen Jaspers (in
1659 vermeld als 'weerdinne' in de Doomboom aan de Noort) , als huurder op de Doomboom wonen en werken .58
Paardenmarkt
In die periode steeg de economische waarde
van de Doornboom doordat in 1663 de paardenmarkt, die jaarlijks in april in het centrum
van Wijk bij Duurstede werd gehouden, werd
verplaatst naar de Noort. 59 Op zich een aantrekkelijke en logische plaats voor de Wijkse
paardenmarkt omdat het aan de overzijde van
de Lek gelegen Beusichem als sinds de 15de
eeuw een bekend centrum voor de paardenhandel was. 60 Waarschijnlijk is de hofstede
van circa 1675 tot en met 1679 verhuurd
geweest aan Cornelis Cornelis Berger. 61 Vanaf
1680 betaalde Jan Genits 'op de Doomboom
'het familiegeld. In 1686 werd de Doornboom
door Gustavs dochter Johanna Croock getransporteerd op de Utrechtse apotheker Johan
Munnicks. 62 Een logische eigendomsverandering omdat Munnicks via vererving in het
bezit was gekomen van een eerdere plecht op
de hofstede. 63 Munnicks verhuurde de hofstede
waarschijnlijk al sinds 1688 aan Steven
Jacobsz van Utrecht. 64 Steven was een zoon
van Jacob Cornelisz van Utrecht en Christijntjen Stevensdr en stamde uit het geslacht Van
Utrecht dat eind 15de en begin 16de eeuw
boerde op hofsteden gelegen in het Houtense
buurtje den Oord en het Wijkse buurtje de
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Noort. Ook de ouders van Steven waren eigenaar geweest van land aan de Noort. 65 In 1686
werd hij genoemd als ' waeckmeester van den
Oort onder Wyk tot Duerstede' .66
Bij de verlenging van de verpachting aan
Steven in 1700 werd de Doornboom omschreven als 'huijsinge , hofsteede , bakhuis en berg,
mitsgaders schuer, alsmede een boomgaard en
rijsweerd daar aan behorende, mitsgaders het
bouw en weijland vandien, te samen groot
zestien mergen' .67 De pachtsom bedroeg 200
gu lden per jaar plus een toepacht bestaande
uit twee koppel kapoenen en zes zakken appelen. Na het overlijden van Johan Munnicks
kocht Steven van diens erven de hofstede met
zestien morgen land voor 3.000 Carolus guldens, waarvan hij voor 1.500 gulden een
schuldbekentenis tekende. 68 Het feitelijke
transport van huis en land, genaamd ' de
Doorn en boom' , gelegen tegenover het
Beusichemse veer, op Steven Jacobs kreeg pas
in 1719 zijn beslag. 69 Na het overlijden van
Steven ging de Doornboom over op zijn dochter Christina van Utrecht (ook wel genoemd
van Uytert) die samen met haar man Otto van
Voorst ' aen het Beusichemer veer' woonde en
de boerderij en herberg voortzette. 70 Toen haar
man overleed, verhuurde Christina de
Doornboom , bestaande uit een ' huysinge,
hoffsteede , backhuys , c.a., bomgaard en 15
mergen weyland ', in 1754 aan Dirk van
Egeren. 7 '

Huwelijkse voorwaarden
Maar Christina bleef niet lang weduwe , want
in 1755 trouwde zij met Willem van Oostrum.
Willem, die de akte van huwelijkse voorwaarden overigens ondertekende met Willem
van Oosterom , was een zoon van de in
Vleuten wonende meesterschoenmaker
Frederick van Oostrum en Hendrikje
Kippersluijs. Volgens de akte van huwelijkse
voorwaarden had Willem 'niet anders aan te
brengen als de clederen van linnen en wollen ,
goud en silver tot sijn lijff behoorende' en derhalve trouwde het paar niet in gemeenschap
van goederen. 72 De bruid bracht in 'aile hare
vaste goederen die sij tegenwoordigh in
eygendom bezit [bestaande uit 'hare Hoffstede
genaamt den Dorenboom met alle landerijen
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daartoe behoorende, gelegen onder den geregte der Stadt Wijck'] alsmede aile hare meubelen , inboedel en huysraad , haaf en vee
[bestaande uit ' haar paarden en beesten , melk
en bouwgereedschap'] soo als aile deselve aan
haar toebehooren'. Will em trad zelf op als
hospes in de Doornboom. 73 Christina van
Utrecht, die voor 1775 overleed , vermaakte
haar uitgebreide bezit aan onroerend goed
waaronder de hofstede de Doornboom aan de
Rooms Katholieke Armen, op last van de lijftocht (het vruchtgebruik) op die bezittingen
voor haar man . Haar hofstede Rimmigen , die
zij in 1755 had gekocht werd aan haar man
toebedeeld (zie beschrijving hofstede
Rimmigen). 74
Na het overlijden van Christina hertrouwde
Willem in 1775 met Johanna Koelman. Hij
ging met zijn jonge bruid op Rimmigen
wonen en verhuurde de Doornboom aan Jacob
de Bree. 75 Na het overlijden van Willem kwam
de hofstede conform het eerder opgemaakte
testament van Christina van Utrecht in bezit
van de Roomsche Armen die de hofstede later
verkochten aan Gijsbert van Dijk, kastelein in
de Doornboom. Volgens de dijkmetingsboeken van de Lekdijk was Gijsbert in 1819 eigenaar. In de volkstelling van 1830 werd
Gijsbert vermeld als tapper. 76 Zijn zoons
Gerrit, Frans en Pieter waren landbouwers en
deden dus het boerenbedrijf. Na het overlijden
van Gijsbert in 1830 en zijn weduwe
Pieternella Berlang in 1833 werd de hofstede
overgenomen door zoon Frans van Dijk die
ook in 1850 als eigenaar te boek stond. 77 Het
landbouwbedrijf van Frans behoorde tot de
grotere bedrijven in Wijk want in 1850 bezat
hij tien runderen boven de twee jaren en
zestien beneden de twee jaren, zes paarden
boven de drie jaren en vier beneden de drie
jaren alsmede vier schapen en zes varkens. 78

* Jng . G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde bosbouw en landschapsarchitectuur en
is deskundige op het gebied van internationaal toerisme. Sinds 1990 doet hi} als amateur-genealoog onderzoek naar zijnfamiliehistorie; vanaf 2003 werkt hi} als vrijwilliger
voor het Streekarchief te Wijk bij Duurstede.
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Bijlage 1: Hofsteden in de Wijkse tiendblokken
circa 1665
(Bron: SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1), 676)
Tiendblok

Beschrijving hofstede

' t Overste Block
van de Melck-Wech

de hoffstede en bogard metten halven rijn 1 -414
[de Rietbeek]

B1ancheteste

't Nederste Block
van Melck-Wech

de hoffstede en bogard
[de Melkweg]
de hoffstede en bogard
de hoffstede en bogard mellen halve rijn

1 -252

Joffr Margarita en Anna Pieck

7-460
I -438

de heer Willem Wijborch
het Duijtse Huijs

Oppervlakte

Tiendplichtige eigenaar

't Overste Block van
den Over Noord-Weert

de hoffstede en bogard
[Rijna]

I - 104

't Capittel tot Wijck

' t Eerste Block vanden
Over-Engh

huij s ende bogard
[h er Veerhuis]
de hoffstede en bogarden 4 mer: 413 roe
en metten dijck en voorlant
[de Wiltcamp]

0- 140

De veerman

5-160

Dominee Noordijck

't Nederste Block
vanden Over-Engh

de hoffstede mette bogarden , de dijck en 10 -283
voorlant
[Den Engh]
hoffstede en bogarden met de dijck en
5- 170
voorlant
[de Rietkuyll; de Vischpoe/]

De heer Samuel van Breugel

de hoffstede , bogard, dijck en voorlant

0-490

' t Capi ttel tot Wijck

de hoffstede , bogert, dijck en voorlant

I - 50

Alert van Rijswijck

0-565

't Capittel tot Wijck

2-348

Gijsbert Creijpoel

2-436
0-464

de Ed: Mo: Heeren Staten
Jonker van der Meulen

' t Overste Block vanden de hoffstede , bogert, dijck en voorlant
Neder-Engh
de hoffstede, dijck en voorlant
[de Crepoel]
de hoffstede , dijck en voorlant
de hoffstede , bogart, dijck en voorlant
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Tiendblok

Beschrijving hofstede

Oppervlakte

Tiendplichtige eigenaar

't Nederste Block
vanden Neder-Engh

de hoffstede, bogart, dijck en voorlant

I- 528

de
de
de
de

0-452
0- 345
I -250
2- 103

't Capittel tot Wijck en Huijbertje
van Spithoven
de heer Gessel
de heer Willem Wijborch
Dirck Jansz
Alert Stevensz van Roijen

De Over-Wech ofte
Lege Maet

De Neder-Wech ofte
Leege Maet

' t Middel-Broeck

De Pas

't Overste Block van
Dwars-Dijck

hoffstede, bogart, en dijck
hoffstede, bogart, en dijck
hoffstede, bogart, en dijck
hoffstede, grient en dijck

bogart

I- 182

bogart
bogart
bogart

0-413
I- 14
0- 378

't Capittel tot Wijck
de heer Vivien
Dirck Dircksz van Vijfbuijsen

de hoffstede en bogart

0-352

Jonker van der Meulen

de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart

0- 292
0-485

de boffstede en bogart
de hoffstede en bogart

0- 396
0- 544

't Capittel tot Wijck
De Heeren van Dom en 't Gasthuijs
tot Wijck
Pons Geerloffs
Jonker Quarib

de boffstede en bogart
[Gerwersoort]
de boffstede en bogart

0- 192

Evert Geurtsz [Buijser]

I- 251

Aries Hendricksz Keijser

hoffstee en bogart mette !h wegen
[huis en hofstede buiten de Veltpoort,
waar De Snoeck uithangt, aid Steenstraat, over de molen]
huijs en boger! met !h straet

0- 190

Annigje Vermeurs weduwe van
Ferdinant Bon tan

0-444

Maes Dircksz [van Maurick,
stadstimmer1nan]

de hoffstede en bogert

0-399

de hoffstede en boger!

I- 300

de boffstede en boger!

0-584

Joost Gerritsz de Cruijf [a an de
Noord]
De Syndicus tot Wijck , huurt vant
Clooster
Joffr Sweserengh

de hoffstede en
[de Vogelpoel]
de hoffstede en
de hoffstede en
de boffstede en
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Tiendblok
(vervolg)

Beschrijving hofstede

Oppervlakte Tiendplicbtige eigenaar

het Nederste Block van
Dwarsdijck
binnensdijcks

de hoffstede en bogerden met den dijck
[de Doornboom]

0-245

de Erffgen van Croock

bogert en hoffstede
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart
de hoffstede en bogart

2-355
0-405
I- 596
0- 327
I -202
1 - 170
0-271
0 - 370

de bogart en hoffstede
[Noorthuijsen]

6- 572

Henrick Ariensz Versteegh
de Syndicus tot Wijck
Vrouw Sluijskens tot Wijck
Jan Cornelissen van Spithoven
Van Loon
de Syndicus tot Wijck
Van Loon
Een Brabander, de heer van
Leeffdael
de hr Gerrets Nieustadt

hoffstede en R ijsweert
[Rimm if?en]
hoffstede en voorlandt
hoffstede, dijck en voorlant
hoffstede , dijck en voorlant

8- 178

Het Leuter Velt
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3 - 142
2- 256
2- 364

de hr van Meijnersweijck
[=de heer van. Gent]
' t Clooster tot Wijck
de heer Vicaris Cornel is Schagen
' t Gasthuijs tot Wijck
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Bijlage 2: Boerderijen in de vrijheid van Wijk bij
Duurstede anno 1832
(Bronnen: HUA, de Woonomgeving, kadastrale gegevens anno 1832)
ROWID*

Eigenaar

710
711
717

Nicolaas Johannes Strick van Linschoten
Groot Noordhuizen
Nicolaas Johannes Strick van Linschoten
[Klein} Noordhuizen
Erven Isabella van den Berg
[=/.C. van den Berg van Lunenburg , in Ie ven e.v.
Mr. Bernard Philip Engelbert van Bevervoorde]
Weduwe van Gijsbert Groen [renten.iersrer}
Weduwe van Thomas Avezaa [bouwvrouw}
de Bijler
Weduwe van Gijsbert Groen [rentenierster]
Wulphert de Bruin [bouwman]
Weduwe van Jan Homan [bouwvrouw]
Jan Haage

712
713
714
715
716
709
703

166
720
719
718
170
722
721
626
625
168
623

Kinderen (en cons.) van Gijsbert van Dijk
[kastelein]
Jan van den Heiligenberg
Weduwe en kinderen van Aart Avezaat
[bouwman]
Erven van Willem van Rooijen
Pieter Anthony van Hinlopen e.v. Anna Maria
*van Westrenen [rentenier}
Jan Anthony Godin van Westrenen
Cornel is van Rijn [bouwman}
R.K.Kerk van Wijk bij Duurstede
Dirk van Ooijen [bouwman te Rijswijk]
Gotschalk Heijmans en cons. [koopman}
Weduwe van Jacob Vlastuin [bouwvrouw]
De stad Wijk bij Duurstede
Leendert van Schaick
Jan Knoop
Frans de Wijkersloot
Frans Nicolaas van Bern

622
621
624
165
163
164
694

Ewout en Elisabethsgasthuis
Pieter Adriaan van Schermbeek
Pieter Adriaan van Schermbeek
Frans Nicolaas van Bern
Jan Anthony Godin van Westrenen
Willem Arnoldus van Brienen
Gerrit van Bemmel [bouwman]

695

Willem Heijmeriks [koperslager!
/oodgieter te WbD}

704
705
706
167
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Naam boerderij

de Doorneboom

Locatie

Dwarsdijk/Lekdijk
Lekdijk/Neerweg
Lekdijk/Neerweg

Lekdijk/Neerweg
Lekdijk/Neerweg
Lekdijk/Neerweg
Lekdijk/Neerweg
Lekdijk/Neerweg
Lekdijk [bij het
Beusichemse veer}
Lekdijk [bij het
Beusichemse veer]
Middelweg

Lekdijk
Lekdijk

Aalbrechtswaard

Zuidwijk
de Engh
[de Steenoven]
[het Veerhuis}

Rijningen/Rimmigen
het Nieuwe Hui s
[Ter Cuyle alias de
Kikvorst]
de Vicarie
Spaarhoven
de Omloop (?)
Rhijna
Riebeek
deMelkweg
de Vogelpoel

Lekdijk
Lekdijk
Lekdijk
Lekdijk
Lekdijk
Engweg
Lekdijk
Lekdijk
(Singe!?)
(Singe!?)
Lekdijk [Amerongsedijk]
Lekdijk [Amerongsedijk}

Lekdijk [Amerongsedijk]
Lekdijk [Amerongsedijk]
Lekdijk [Amerongsedijk]
Doornsestraat (?)
Bovenwijkerweg
Loerweg/Tiendweg
Wijkerslootseweg/
Vogelpoelseweg
Wijkerslootseweg/
Vogelpoelseweg
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ROWID*

Eigenaar

696
699

Isabella Anthonia Lucretia van Westrenen
weduwe van Jan Frederick van Beeck
Jasper van den Heiligenberg [bouwman]

700

Weduwe van Johannes Yernooij

701

Erven van Krijn van Hazendonk [bouwman]

702

Arnold Wi llem van Brienen

698
697

Jan Huurman
[Gerwersoort?]
Aalbert van Oorschot [smid te Wijk bij Duurstede]
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Naam boerderij

de Kniphoek (?)

Locatie
Wijkerslootseweg/
Yogelpoelseweg
Wijkerslootseweg/
Yogelpoelseweg
Wijkerslootseweg/
Vogelpoelseweg
Wijkerslootseweg/
Vogelpoelseweg
Wijkerslootseweg/
Yogelpoelseweg [nabij
de watermolen]
Broekweg
Broekweg
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Jaartallen van de Grote Kerk in Wijk bij
Duurstede
Gerrit Berends*
In de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede is
een aantal jaartallen van v66r de reformatie
( 1580/81) zichtbaar, die Iicht kunnen werpen
op de ouderdom van de verschillende onderdelen van het gebouw, terwijl daaraan in 1999
nog enkele zijn toegevoegd na dendrochronologisch onderzoek van de kapconstructies. 1 Het
wordt tijd deze jaartallen - afgezien van die op
de luidklokken in de toren - eens in hun
samenhang te bezien .
Het vroegste jaartal, xvcxiiii (1514), is te vinden op de memoriesteen, ingemetseld in de
westwand van de noordelijke arm van het
dwarsschip. Op die steen wordt een zekere
Samuel herdacht , waarschijnlijk mr. Samuel

Het geschilderde jaartal 1523 op het gewelf van de viering
(Foto Ton Gelok , 8 februari 2008)

Dirk de Vries boort op 20 febru ari 2008 opnieuw een
monster in de kap van de zuider zijbeuk voor dendrochronologisch onderzoek, wat helaas ook geen resultaat
opleverde (Foto Ton Gelok)
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Gijsbertsz .,2 een van de kanunniken van het
kapittel dat sedert 1366 aan de kerk was verbonden. De steen vermeldt zijn sterfdatum,
8 augustus 1514. In dat jaar bestond dit gedeelte van de kerk blijkbaar al , tenzij de steen ooit
zou zijn verplaatst.
In de laatste fase van de restauratie van de kerk
(1968-1976) vond restaurateur Willem Haakma
Wagenaar op de stenen gewelven onder latere
witsellagen naast allerlei ornamenten ook vier
geschilderde jaartallen, een boven de viering
- 1523 -en drie in de noordelijke zijbeuk , met
de beide dwarsarmen de enige in steen overwelfde gedeelten van de kerk. Aan weerszijden
van de graat tussen de gewelven in de vijfde
en de zesde travee van de noordbeuk (uit het
westen geteld , dus bij de derde ko1om) , vond
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Het geschilderde jaartal 1532 met ornament (kopie door
W. Haakma Wagenaar, I 976) op het gewelf van de vijfde
travee van de noorder zijbeuk (Foto Ton Gelok , 7 april
2008)

ano xc' xxxij [anno 1532] (kopie door W. Haakma
Wagenaar, 1976), geschilderd op het gewelf van de
zesde travee van de noorder zijbeuk (Foto Ton Gelok ,
8 febru ari 2008)

hij ' 1532' resp. ano xv' xxxij (twee maal hetzelfde jamtal dus) en in de tweede travee
1572. 3 Het jaartal in de viering is thans nog
het oorspronkelijke; de andere waren in zo'n
slechte staat, dat behoud niet mogelijk was.
Zij zijn door Haakma Wagenaar nauwkeurig
gekopieerd, evenals het ornament vlak er
omheen.
Stenen gewelven plachten pas aangebracht te
worden na de voltooiing van de kapconstructie en het dak erboven, zodat men droog kon
werken. Ook werd meestal niet met beschildering gewacht om niet opnieuw te hoeven steigeren. In dit Iicht bezien lijkt de conclusie
gewettigd dat het dwarsschip in 1523 werd
voltooid en de noorder zijbeuk in 1532, maar
de twee westelijke gewelfvelden, die in hoogte afwijken van de andere , pas in 1572.
Werden deze conclusies bevestigd door het
dendrochronologisch onderzoek?

binnen twee jaar. Wachtte men Ianger, dan
werd het hout door droging en toenemende
hardheid moeilijker te verwerken :
Toch lukt het lang niet altijd om tot een
betrouwbare dendrochronologische datering te
komen. In ons gevallukte dat niet bij de kappen van de twee gedeelten van de zuidelijke
zijbeuk, die waarschijnlijk uit de eerste helft
(de oostelijke vijf traveeen) en het einde (de
twee westelijke traveeen) van de 15de eeuw
dateren 5 • De koningstijl van de kap boven de
viering bleek echter afkomstig te zijn van een
boom, die in het najaar van 1513 of in de
daaropvolgende winter is geveld. De kap van
het dwarsschip (en van de daarbij behorende
meest oostelijke travee van het middenschip)
zal dus in 1514 gemaakt zijn , het jaartal van
de bovengenoemde memoriesteen. Met de
overwelving van het dwarsschip heeft men
dus nog een aantal jaren gewacht. Blijkbaar
was men al bezig met de bouw van het nieuwe middenschip , dat blijkens bouwnaden in
het muurwerk en onderscheid in de kap jonger
is dan de meest oostelijke travee. Het hout van
de kap hiervan bleek namelijk geveld te zijn
in de zomer van 1514 of wat later (maar v66r
het voorjaar van 1515). Deze kapconstructie is
dus maar een of twee jaar jonger dan die van
het dwarsschip . Blijkens gewelfaanzetten was
het de bedoeling ook het middenschip te overwelven, maar daar is het nooit van gekomen.
De bouw van het dwarsschip is dus niet
gestart in opdracht van bisschop Philips van
Bourgondie ( 1517-1524) , zoals ik eerder veronderstelde6, maar tijdens zijn voorganger
Frederik van Baden (1496-1516) .7

Door de dikten van de opeenvolgende jaarringen van een houtmonster te meten , door die
dikten grafisch uit te zetten en het resultaat te
correleren aan een (relevante) standaardcurve,
kan worden nagegaan in welke jaren het hout
van het monster is gegroeid. Bij aanwezigheid
van de laatste jaarring (oftewel de wankant)
kan zelfs bepaald worden in welk jaar de
boom is geveld. Als de wankant ontbreekt
maar wei spinthout aanwezig is, dan is aileen
datering met een zekere marge haalbaar. De
standaardcurven verschillen naar het gebied
van herkomst. Gebleken is , dat in 67 % van de
gevallen het hout binnen een jaar na het kappen verwerkt is en in 96% van de gevallen
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No ten

2
Het geschilderde j am·tal 1572 met een handmerk en de
initialen I B en ornament (kopie door W. Haakma
Wagenaar, 1976) op het gewelf van de tweede travee van

3

de noorder zijbeuk (Foto Ton Gelok , 7 april 2008)

Beide zijbeuken van de vroegere hallenkerk
bleven aanvankelijk gehandhaafd - met hun
kapconstructies , wat een hele klus geweest
moet zijn - maar de noordelijke werd wat later
door een nieuwe vervangen, die bovendien
doorgetrokken werd aan de noordzijde van de
toren . Het hout van de kapconstructie daarvan
vertoonde geen wankant , maar wei spinthout,
waaruit bleek dat het dateert uit 1544 ±8 jaar
d.w.z. uit een jaar tussen 1536 en 1552' , wat
nogal wat later is dan de jaartallen 1532 op de
gewelven. Blijkbaar heeft men bij de bouw
het zadeldak van de oude zijbeuk aanvankelijk
gehandhaafd - wederom een hele klus - en het
gedeelte ten noorden van de toren met een
nooddak afgedekt. Die twee westelijke traveeen zijn dan ook pas overwelfd na de constructie van het nieuwe lessenaarsdak, waarbij
de middenschipvensters werden dichtgemetseld. Deze vensters hebben dus niet gefunctioneerd van na 1523 tot 1532 zoals ik verondersteld heb9 , maar van ca 1515 tot omstreeks
1544.
Dendrochronologische dateringen geven dus
niet aileen verbreding van kennis maar ook
verdieping van inzicht.
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De mon sters voor dit onderzoek werden genomen door
(prof .) dr. D .J. de Vries van de toenmalige Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist, welke mon sters
werden geanal yseerd door het Nederlands Centrum
voor Dendrochronologie/Stichting RING , verbonden
aan de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort , rapportnummer
1999072 dd. september 1999.
P.C . van der Eerden, ' De memoriesteen voor Samuel
Gijsberts in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede ', Her
Kromme-Rijngebied, 200 I (35-4), 69-76.
W. Haakma Wagenaar, ' De Hervormde kerk te Wijk bij
Duurstede. Het 16de-eeuwse schilderwerk als toe lichting op de bouwgeschiedenis van de zijbeuken',
Bulletin KNOB 1974 , 22 1-225.
D.J . de Vries, BattWen in de late middeleeuwen,
Utrecht 1994 , 369-385.
G. Berends, ' De Hervormde kerk van Wijk bij
Duurstede ', Bulletin KNOB 1974 , 150- 15 1.
Berends, a.w. , 151 .
D.J . de Vries heeft aannemelijk gemaakt, dat niet de
bisschop maar het stadsbestuur opdrachtgever was bij
de kerkbouw (a.w., 357). Inmiddels heeft Peter van der
Eerden het overwicht aangetoond van de op kasteel
Duurstede residerende bisschoppen bij kerkelijke aangelegenheden (P.C . van der Eerden en M .A. van der
Eerden-Vonk (red .), De Wijkse toren . Geschiedenis van
de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede
(1486-2008) , Hil versum 2008 , 20-23).
Deze veldatum , die afwijkt van de datum , vermeld in
het in noot I genoemde rapport (1547±6), is gebaseerd
op nieuwe , in 2007 door mevr. (prof.) dr. E. Jansma,
directeur van RING , ontwikkelde schattingsformul es ,
waarbij de dubbele standaarddeviatie is toegepast,
zodat een accuratesse van 95,4 % geldt. Bij de enkele
standaarddeviatie, met een accuratesse van 68 ,2%, is de
veldatum 1544±4.
Vermeld door Ton Gelok in het Kerkblad van de Samen
op weg kerkgemeenschap Wijk bij Duurstede van
november/december 2005 en van maart 2006.

* G. Berends (1931) studeerde bouwkunde
aan de toenmalige Technische Hogeschool in
Delft en studeerde in 1963 af in de richting
restauratie . Daarna was hij tot aan zijn pensionering in 1996 werkzaam als bouwhistoricus
bij de toenmalige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
Op zijn naam staan verschillende publicaties
op het gebied van de bouwgeschiedenis .
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Van plattelandsgerecht tot plattelandsgemeente
(1814-1851)
Wijnand Thoomes*
Nadat in 1795 de Franse troepen de Republiek
waren binnengetrokken en de Patriotten het
bestuur van het land hadden overgenomen,
volgden in de achttien jaren daarna de veranderingen elkaar op in een zeker voor die tijd
ongekend tempo . In die jaren werd de eenheidsstaat Holland gevormd uit de voordien
rivaliserende gewesten. Er kwam vrijheid van
godsdienst, een schoolwet van 1806 met algemene richtlijnen voor het onderwijs in aile
gewesten en er kwam een wetboek van privaat-, straf- en procesrecht voor het hele land.
In de Republiek was het recht om deel te
nemen aan het bestuur in handen geweest van
weinige families. Vervanging daarvan door een
bestel dat steunde op gegoedheid en bekwaamheid werd in eerste aanleg nagestreefd . Door
de eerste grondwet van 1798 vervielen dan ook
de heerlijke rechten en daarmee de vaak grote
invloed van de elite op de plaatselijke besturen. Vooralsnog bleven de gerechten echter
functioneren op de oude manier, zij het dat er
nu geen ambachtsheer meer was die zich intensief met de gang van zaken binnen het gerecht
bemoeide. In 1811 (na de inlijving bij
Frankrijk dus) werden vele gerechten samengevoegd tot mairieen en verloren zij bovendien
hun bevoegdheid om recht te spreken.

Tien p1atte1andsgemeenten in het KrommeRijngebied
Het is alleszins begrijpelijk dat, nadat de
Fransen in het najaar van 1813 uit ons land
waren verdreven, het zaak werd gevonden de
' dwaasheden ' van de revolutie en de Franse
overheersing zoveel mogelijk uit het bestuur te
Iaten verdwijnen. De regenten, die hun macht
waren kwijtgeraakt , wilden die macht terug.
In de vergaderingen van de Gedeputeerde
Staten van Utrecht kwamen dan ook vele ' missives ' ter tafel , die , namens de Koning , door de
Secretaris van Staat voor de Binnenlandse
Zaken werden ingezonden . Zo lag in de eerste
vergadering van het College op 21 september
Het Kromme-Rijngebied , 42-4 (2008)

1814 een brief van de Secretaris van Staat van
29 augustus voor, waarin deze verzocht om een
voorstel waarin 'zal moeten geregeld worden
op welke wijze de verdeeling der gemeenten op
het platte land zal behoren plaats te hebben '.'
Besloten werd de missive te stellen in handen
van de Heeren Van Beusichem van Harmelen
en Van Lijnden van Zandenburg met verzoek ...... te dienen van Rapport ..... met
inachtneming van het belang van de eigenaren
der Heerlijkheden' . Nu was hieraan voorafgegaan een besluit van de koning van 26 maart
1814 waarin in artikel 7 werd bepaald 'dat aile
de voormalige Heerlijkheden, welke door combinaties met andere Jurisdictiifn mogten zijn
vermengd, weder gescheiden en op zich zelven
zullen gebracht worden'. Dit was dan ook het
uitgangspunt voor de voorstellen die beide rapporteurs deden in hun Rapport, waarvan de
tekst in de vergadering van 10 februari 1815
van Gedeputeerden voor verzending werd vastgesteld.2
In het rapport stelden de beide heren dat een
tweestrijd bestond tussen het wettig recht der
eigenaren en 'het algemeene verlangen naar
eene vereenvoudigde administratie '. Grotere
gemeenten zouden mogelijk bezuinigingen
opleveren en er was dan meer kans op geschikte 'geemploijeerden '. Maar het combineren
van de oude gerechten tot grotere gemeenten
was een inbreuk op het al eeuwen durende
recht van de eigenaren van de heerlijkheden
'om binnen dezelve een vrij, eigen en afzonderlijk bestuur te hebben ', een recht dat bovendien telkens door de regerende 'Souvereinen '
was erkend. Wei kwam be ide heren het hers tel
van het bezit van de jurisdictie 'ten minste zeer
bedenkelijk voor '. Maar ze achtten dit hers tel
van het recht op de rechtspraak ook van minder belang omdat 'dezelve groote kosten veroorzaakt' . Herstel van de overige rechten,
zoals benoeming van de schout , de secretaris
en de 'gaderm.eester' zou naar hun mening
'geen breed betoog behoeven '.
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Na deze algemene voorstellen schreef men er
op te vertrauwen dat de Staten geen bezwaar
zouden hebben tegen de 'zoo algemeen begeerde ontbinding der thans bestaande combinatie·n .... .. maar dat in aile opzichten de billijkheid vorderen zoude dat de Heerlijkheden .... ..
uit hoofde hunner grootte en aantal lnwooneren, de kosten van een afzonderlijk Bestuur,
buiten aanmerkelijk bezwaar der Ingezeetenen,
kunnen dragen, daartoe teruggebracht wierden.'3
Het voorstel werd goedgekeurd bij besluit van
de Koning van 14 november 1815 , nr. 68 4 en
leidde tot de instelling van 95 plattelandsgemeenten in de provincie Utrecht. In het
Kromme-Rijngebied waren dater 10. Namelijk , centraal: Houten/' t Goy en Oud-Wulven ,
zuidelijk: Schonauwen, Schalkwijk, Tull en
' t Waal/Honswijk en oostelijk: Rhijnauwen ,
Bunnik, Odijk, Werkhoven en Cothen. De vier
buitengemeenten binnen de stadsvrijheid van
Utrecht (Abstede, Lauwerecht, Catharijne en
Tolsteeg) werden a! in 1822 weer met de stad
samengevoegd. Niet aile voormalige gerechten
in de Kramme-Rijnstreek mochten als zelfstandige gemeenten voortbestaan: de allerkleinste
werden met grotere samengevoegd.

Een grotere zelfstandigheid?
Werden daarmee de vrije, eigen en afzonderlijke gerechten weer hersteld? In de eerste
plaats is het de vraag of die gerechten wei zo'n
zelfstandig bestaan leidden; een bestaan waarbij de ambachtsheer bepaalde wat er in het
gerecht gebeurde.
Een belangrijke taak van schout en schepenen
van de gerechten was het voeren van schouw
over dijken , wegen , weteringen en sloten (voor
zover dat niet door de waterschappen gebeurde). Bovendien werd ieder voorjaar gekeken of
de ekster- en kraaiennesten waren verwijderd,
om schade aan de oogst te voorkomen.
Moesten er grate werkzaamheden aan een
wetering worden uitgevoerd dan was het
bestuur afhankelijk van de instemming van de
Staten , die dan tevens bepaalden op welke
manier men de financiele middelen op de
grondeigenaren moest verhalen. De Staten
waren het ook die bepaalden welk bedrag het
gerecht aan belastingen moest opbrengen:
schout en schepenen moesten zorgen voor
Het Kromme-Rijngebied, 42-4 (2008)

inning en afdracht aan het gewestelijke
bestuur. Voorts werd in het archief van het
gerecht de overdracht van eigendommen
ingeschreven. 5
De vrijheid van de gerechten om zelfstandig
hun zaken te regelen was dus sterk beperkt
door het toezicht van de Staten. Maar inderdaad konden de ambachtsheren wei de schout
en schepenen, de secretaris en de bode benoemen , waarbij ze er in de 18de eeuw rekening
mee moesten houden dat dit geen RoomsKatholieken mochten zijn. In het Archief van
de Staten zijn vele circulaires bewaard waarin
er op gewezen wordt dat 'pap is ten' niet tot
schout of secretaris ten plattelande mochten
worden toegelaten en evenmin - nog in 1735! als bode, schepen of buurmeester.
Na 1815 werd de zelfstandigheid van de
gemeenten niet grater dan van de oude gerechten. Zoals reeds geschreven, verviel de
gerechtstaak van de gerechten en daarmee ook
de inschrijving van akten waarbij de eigendom
van land , van plechten enz. werd overgedragen . De gemeenten kregen van 1811 af een
andere belangrijke taak met het inschrijven van
de geboorten, huwelijken en overlijden: de
Burgelijke Stand. Tot dan vond die inschrijving
plaats bij de parachies en kerkelijke gemeenten .
De ambachtsheer bleef wei enige bevoegdheid
met betrekking tot de benoemingen houden:
'Voor zoo verre de Gemeenten betreft, welke
Heerlijkheden zijn, geschiedt de benoeming
van den Burgemeester op de voordragt van een
persoon door de eigenaar van het Heerlijkregt
te doen, en wat aangaat de Leden van den
Gemeenteraad ... op voordragt van gezegden
eigenaar' uit een dubbeltal. Maar dat was dan
wei zijn enige overgebleven bevoegdheid.
Bovendien blijkt dat in de praktijk van die
bevoegdheid niet of temauwemood gebruik
werd gemaakt.

De Reglementen van 1816 en 1825
Voor de besturen van de gemeenten werden in
1816 en 1825 uitvoerige Reglementen vastgesteld door Pravinciale Staten.6 Het reglement
van 1816 omvatte 93 artikelen , dat van 1825
zelfs 126.
Daarin werden de benoemingen van de schout
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(in 1825: de burgemeester) , de raadsleden , de
assessoren (later de wethouders), de secretaris
en de ontvanger geregeld. De burgemeester
werd door de Koning zelf benoemd (in die
jaren is er nog geen sprake van dat de Koning
onschendbaar is en Mini sters de verantwoordelijkheid dragen) , de !eden van de raad en de
assessoren door de Staten . Er werd bij bepaald
dat 'Tot schout en /eden van den Gemeenteraad zullen de vroedste en gegoedste ingezetenen bij voorkeur genomen worden'.
De Reglementen gaven ook uitvoerig aan
welke bevoegdheden de burgemeester, de raad ,
de secretaris en de ontvanger hadden. Die
weken niet wezenlijk af van datgene wat bij
deze functionarissen verwacht mag worden. Zo
rustte natuurlijk op de burgemeester de taak
voor rust en orde in de gemeente zorg te dragen. Wei staat er onder de rechten en plichten
van de ontvanger een voor ons vreemde
manier van salariering: 'Hi} geniet tot belooning percenten van het bedrag van zijn wezenlijke ontvang, waar het montant (d.i. het
bedrag) bij zijne hierna vermelde instructie zal
worden vastgested ' . Deze functie was kennelijk aantrekkelijk want voor het mogen bekleden ervan was men een borgsom verschuldigd.
Naast de burgemeester en de wethouders
waren er even weinig 'ambtenaren' als destijds
onder de gerechten. In de grotere gemeenten
was een veldwachter, soms had men samen
met andere gemeenten een geneesheer aangesteld , er was een gemeentebode en (als er een
school in de gemeente stood) een schoolmeester.
Vergeefse pogingen tot schaalvergroting
In de daaropvolgende jaren werd regelmatig
geprobeerd de vele kleine gemeenten met
andere tot grotere samen te voegen. Dat was a!
het geval in 1829 toen Gedeputeerde Staten
voorstelden het aantal gemeenten in de provincie Utrecht terug te brengen van 92 naar 50 .7 In
de brief aan de gemeentebesturen schreven de
Gedeputeerden: 'De Heer Administrateur van
het Binnenlandsch Bestuur heeft ons den
Wensch kennelijk gemaakt, dat er eene zamenvoeging van kleine gemeenten konde plaats
hebben ten einde tot een meer bepaalde grensscheiding en tot vermindering der administratiekosten en alzo van lasten voor de IngezeHet Kromme-Rijngebied , 42-4 (2008)

tenen te geraken; minder zwarigheid in het
zamenstellen der Gemeente Raden te ontmoeten; en gereder .. ...in de behoorlijke bezoldiging van den veldwachter, en in de aanschaf
van brandblusch-middelen te kunnen voorzien ' . Het zijn de argumenten die in wezen tot
voor kort werden gehanteerd. Een van de
bepalingen die bij de samenvoeging in acht
moest worden genomen was: 'edog dat bijalclien eenige Gemeente Bestuur niet in de combinatie mogt bewilligen, desniettegenstaande
(indien namentlijk de redenen der niet-bewilliging van geen afdoend gewigt mogten worden
geoordeeld) tot de vereeniging zal kunnen
worden besloten '. En ook de eigenaren der
Ambachtsheerlijkheden zouden zich niet kunnen verzetten!
De uitslag van de beraadslagingen van de
gemeentebesturen kwam in de zomervergadering van de Provinciale Staten in juli 1829 aan
de orde waar de !eden zich goeddeels met het
voorstel verenigden maar waar zij wei de uitvoering ervan willen uitstellen tot einde 1831
teneinde de invoering geregeld en gemakkelijk tot stand te brengen (op die datum
moesten de burgemeesters opnieuw worden
benoemd) .8
In de zomer van juli 1830 (er was dan dus
weer een jaar verstreken) werd door de Staten
'gedelibereerd' over een voorste1 'ter regeling
der belangen van de respective Eigenaren van
gecombineerde Ambachtsheerlijkheden bij de
eventuele vereeniging van gemeenten ' enz ..
Maar toen kwam er een brief van 30 september 1831 waarin de Administrateur van het
Binnenl andsch Bestuur meedeelde dat Zijne
Majesteit bij besluit van 22 september 1831
heeft goedgevonden 'dat Hoogstdezelve voortaan aileen dan tot het vereenigen van
gemeenten verlangt over te gaan wanneer het
vol/edig zal blijken dat de besturen van die
Gemeenten de vereeniging verlangen '. 9 Je zou
kunnen veronderstellen dat de Koning wei wat
anders aan zijn hoofd had door de grote problemen in de Zuidelijke Nederlanden, die in
dat jaar tot de Tiendaagse Ve1dtocht leidden.
In 1846 was er opnieuw een voorstel van
Gedeputeerde Staten (d.d. 30 juni 1846) om
gemeenten te verenigen.' 0 De commissie uit de
Staten adviseerde in de vergadering van
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Provinciale Staten van 16 juli 1846 echter
'vooralsnog aan deze voordragt geen gevolg te
geven en dit tot tijd en wijle dat de meer en
meer zich daartegen opdoende zwarigheden
zullen zijn uit de weg geruimd'. De comrnissie
was namelijk van mening dat: eigendommen
en voorrechten slechts tegen een billijke schadeloosstelling konden worden ontnomen, dat
bijna aile ambachtsheren, tot zelfs de Koning
als ambachtsheer van Baarn , tegen de vereniging waren , dat bijna aile gemeentebesturen de
combinatie niet wilden en dat bovendien 'de
Minister die deze wet heeft geprovoceerd' was
afgetreden en het onzeker bleef 'hoe deszelfs
opvolger er over zal denken'. En zo bleef alles
bij het oude.

er begonnen werd met het ontwikkelen van het
gemeentelijke takenpakket zoals wij dat nu
kennen.

* Wijnand Thoomes is gepensioneerd en
woont in Culemborg. Hi} doet thans historisch
onderzoek naar Tull en 't Waal in de 17de en
18de eeuw.
Noten
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Gemeentewet van 1851
Uiteindelijk kwam in 1851 de eerste
Gemeentewet tot stand waarmee de ontwikkeling van gerecht tot gemeente voltooid was.
Niet Ianger bepaalde iedere provincie hoe de
inrichting van de gemeenten eruit zou zien
maar was de besluitvorming daarover (en ook
over het al of niet voortbestaan ervan) aan de
Rijksoverheid (ook al behielden Gedeputeerde
Staten binnen de grenzen van de wet wei het
toezicht op de gemeentebesturen). Maar het
duurde nog vele decennia en vele wetten voor
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Het Utrechts Archief (HUA) , Archieven Provinciaal
Bestuur Utrecht 18 13-1925 (PBU) , 282.
HUA, PBU , 283.
Er zijn gerechten met maar heel weinig inwoners zoals
bijvoorbeeld Maarschalkerweerd met vijftien en
Amelisweerd met zeventien in woners.
Venneld in aanhef Reglement van bestuur ten
Plattenlande van de provincie Utrecht, vastgesteld door
de Staten bij besluit van 29 juni 1816 (HUA, PBU ,
3824).
Voor een uitvoeriger beschrij ving van de taak van de
gerechten zie C. Dekker, 'Bestuurlijke ontwikkeling
van Bunnik , Odijk en Werkhoven vanaf de middeleeuwen, Her Kromme-Rijngebied, 1996 (30-3) , 46-59.
HUA , PBU , 3824 en 407.
Notulen Ged.Staten 3 1 maart 1829, stuk nr. 12 (HUA ,
PBU , 450).
HUA , PBU , 4.
HUA, PBU, Toezicht op gemeenten 1814-1 829, 16.
HUA , PBU , 5.
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De metamorfose van kasteel Beverweerd
Saskia van Ginkel-Meester*
De restauratie van het exterieur van kasteel
Beverweerd' nadert haar voltooiing. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een metamorfose van het kasteel. Iedereen kent het markant
op de rechteroever van de Kromme Rijn in
Werkhoven gelegen kasteel als een enigszins
vervallen geraakt bakstenen gebouw. Nu verrijst langzaam maar zeker een zachtgeel gepleisterd gebouw met grijze accenten en ossenbloed
geschilderde ramen waarvoor lichtgele Franse
balkonhekjes. Ook de balkons van de beide
torens en het grote balkon aan de rivierzijde
worden voorzien van een polychrome afwerking
met wapenschildjes in heraldische kleuren.

Een 19de-eeuws 'castelled house'
Het kasteel krijgt het midden negentiendeeeuwse uiterlijk terug uit de tijd van Hendrik
Jacob Carel Johan baron van Heeckeren en
Enghuizen en zijn echtgenote, de gefortuneerde

Elise Hope-Williams. Hendrik had in 1831 het
kasteel geetfd van zijn vader Evert Frederik van
Heeckeren. Zij lieten in de daarop volgende
jaren het van om·sprong middeleeuwse kasteel,
dat uitgegroeid was tot een onregelmatig complex , omvormen tot een 'castelled house ' , een
symmetrisch ingedeeld neogotisch gebouw, dat
gepleisterd was conform de toen geldende
smaakopvattingen . Aan de westzijde werd tussen de beide torens een gietijzeren balkon
geplaatst en aan de zuidzijde kwam een bordestrap met gebogen trapvluchten. Behalve het
exterieur werd toen ook het interieur gewijzigd.'
Beverweerd werd ingericht als buitenverblijf.
Tot 1934 is kasteel Beverweerd een gepleisterd
gebouw gebleven. Vanaf die tijd zijn de gevels
behalve de noordgevel , vanwege de slechte staat
van het pleisterwerk , grotendeels ontpleisterd.
Het houtwerk van de ramen werd ontdaan van
eerdere verflagen en wit geschilderd, balkon-

Beverweerd in december 2008 (foto aute ur/BBA)
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Beverweerd op een anonieme tekening uit 1837 (HUA; foto collectie BBA)

Beverweerd in 1869 door P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht (HUA; foto collectie BBA)
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hekken en raamroosters werden overschilderd
in meer eigentijds geachte kleuren . Het kasteel
werd van buitenhuis een school en stond vervolgens tien jaar leeg.
In 2006 is het kasteel met omringend park en
bijgebouwen aangekocht door de Stichting
Philadelphia. Het kasteel zal na de restauratie
onderdeel worden van een op het tenein te
bouwen zorgcomplex voor vegetarische
ouderen.
Twee bouwfasen

Voorafgaande aan de restauratie 3 van het kasteel
is in 2007 een (voor Rijksmonumenten vereist)
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd met aanvullend historisch kleuronderzoek .4
Op basis van het bouwhistorisch onderzoek en
het kleuronderzoek ter plaatse en historische
afbeeldingen is een duidelijker beeld gevormd
van hoe het kasteel er rond het midden van de
19de eeuw uitgezien heeft. Deze onderzoeksresultaten vormen de basis voor de huidige metamorfose van het kasteel.
Tot op heden werd aangenomen dat de 19deeeuwse verbouwing in 1836 had plaatsgevonden naar ontwerp van de architect C . Kramm.
Dit jaartal staat immers vermeld op de gevelsteen boven de hoofdingang. De eerste bekende
afbeelding waarop het verbouwde kasteel is te
zien , is een anonieme ingekleurde tekening uit
1837 met zicht op het kasteel vanuit het noordwesten . Opvallend is dat het grote balkon tussen de torens aan de westzijde anders vormgegeven is dan het thans nog aanwezige gietijze-

Detail van een geschilderd schijnvenster op de noordgevel
(foto auteur/BBA)
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ren balkon . Het wordt ondersteund door een
boog als van een brug in plaats van de huidige
kolommen . De thans nog aanwezige kleine balkons bij de torens ontbreken nog evenals verschillende gepleisterde ornamenten bij de
torens. De gepleisterde gevels worden gesierd
door rode banden en raamom1ijstingen .5 Het
raamhout van de vensters was toen waarschijnlijk ook donkenood gekleurd.
Op een tekening van Lutgers uit 1869 zien we
het kasteel vanuit hetzelfde gezichtspunt weergegeven. Het grote balkon aan de westzijde
wordt dan ondersteund door kolommen zoals
thans nog aanwezig en bij beide torens zijn op
de bel-etage kleine balkons op beverconsoles en
gepleisterde ornamenten bij de spitsboogvensters bovenin de torens aangebracht. Deze ornamenten vertonen een duidelijke overeenkomst
met die bij het koetshuis van Beverweerd dat
tussen 1847 en 1852 tot stand is gekomen en
waarbij naar aile waarschijnlijk de architect
Eberson betrokken is geweest. Het is dan ook
aannemelijk dat hij bij het vervolg van de verbouwing betrokken is geweest. Opvallend is dat
de banden en raamom1ijstingen hetzelfde als de
gevels zijn weergeven (en niet donkerder). De
rode banden en vensteromlijstingen zijn van
pleisterwerk voorzien in overeenstemrning met
de rest van de gevelafwerking . Het beeld van
witte (Iichte) gevels met rode banden en
omlijstingen is inmiddels verlaten en heeft
plaats gemaakt voor een nieuw decoratieprogramma. Derhalve kan geconcludeerd worden
dat de 19de-eeuwse verschijningsvorm van het
kasteel in twee fasen tot stand is gekomen .
Bij het onderzoek bleken de geschilderde
schijnvensters op de noordgevel een belangrijke bron van informatie voor de tweede afwerkingsfase te zijn, omdat deze nog het volledige
k1eurenschema tonen van de raamomlijsting ,
kozijnhout , ramen en balkonhekje , te weten de
(gepleisterde) raamornlijsting in beigegrijs , een
in kleur daarop aansluitend (houten) raamkozijn , raarnhout en glaslatten in donkenood en
een balkonhekje in beigegeel. Bij de echte vensters is het houtwerk ontdaan van oude verflagen en zijn aileen sporen van donkerrode ve1f
op het raarnhout aangetroffen . Bij de restauratie
herstelt men dit kleurbeeld . Voor het pleisterwerk op de gevels is gezocht naar een kleur in
overeenstemming met de oorspronkelijke k1eur
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van nog aanwezige resten van het 19de-eeuwse
pleisterwerk op de noordgevel.
Het kleuronderzoek van de balkonhekken heeft
aan het Iicht gebracht dat de wapenschildjes
oorspronkelijk in heraldische kleuren waren
afgewerkt en de strikken waren verguld. Het
hekwerk zelf was bij de kleine balkons donkergroen van kleur. Dit kleurbeeld is teruggebracht. Van het grote balkonhek zijn in de jaren
tachtig van de vorige eeuw de oude verflagen
verwijderd, maar mogelijk was het hekwerk
oorspronkelijk donkerrood zoals te zien op de
afbeelding uit 1837 en de wapenschildjes in
heraldische kleuren geschilderd. De kolomrnen
hadden oorspronkelijk een beigegele kleur (vergelijkbaar met de kleur van het pleisterwerk
van de gevels) boven een donkergrijze voet.
Welke kleur dit balkon uiteindelijk zal krijgen ,
is nog niet bekend.

De nieuwbouw
De restauratie van het kasteel staat in direct
(financieel-economjsch) verband met de bouw
van een groot aantal appartementen op het terrein . De verkoopopbrengst van deze appartementen financiert mede de restauratie van het
kasteel en het koetshuis uit ca. 1850.
De appartementen moeten in het park komen
waar nu de gebouwen uit de jaren zestig en
negentig staan van de voormalige intemationale
school. Het ontwerp van architectenbureau Van
Hoogevest uit Amersfoort omvat twee parallelle , langgerekte iets geknikte hoofdvleugels en
een kleiner bouwvolume met in totaal 69 (aanvankelijk 75) appartementen.
De bouwvergunning hiervoor is nog niet verleend. Er is al geruime tijd een discussie gaande
over de Jigging en de massaliteit van de gebouwen. Hoewel het ontwerp inmiddels enigszins
is aangepast heeft de Monumentencommjssie
van de gemeente Bunnik nog steeds grote
bezwaren tegen het plan. Zij wil de nieuwbouw
minder dominant laten zijn ten opzichte van het
kasteel en daarom op zijn minst de vleugels
zo ' n twintig meter verschoven zien in de richting van de Jachtrustlaan . Een voorstel van de
commissie om een van de vleugel s te draaien
waardoor meer een hof zou worden gecreeerd
en het complex daardoor ook meer naar een
hoek van het park zou kunnen verschuiven,
werd afgedaan met het argument dat de
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Monumentencommissie er een introvert gebied
van wil maken en de appartementsgebouwen in
een hoek drukt , terwijl het plan volgens de
architect uitgaat van meer openheid door het
herstellen van zichtlijnen. 6 De Monumentencommissie staat ac hter het herstellen van de
zichtlijnen. Immers deze zijn een wezenlijk deel
van de parkaanleg die net als het kasteel en het
koetshuis onderdeel is van de van rijkswege
beschermde historische buitenplaats Beverweerd. De commissie is van mening dat bij hun
voorstellen deze zichtlijnen evengoed en mogelijk zelfs nog duidelijker zijn te herstellen .
Naar verluidt is het aangepaste ontwerp door de
Rijksdienst voor Archeologie , Cultuurlandschap
en Monumenten (RACM) en de Provincie
Utrecht goedgekeurd. Het is afwachten welk
besluit de gemeente Bunnik gaat nemen . Het
laatste woord is nog niet gesproken over de
nieuwbouw bij Beverweerd, zoveel is duidelijk.

*S.C . van Ginkel-Meester is architectuurhistorica en heeft diverse publicaties op haar naam
staan betreffende het Kromme-Rijngebied,
waaronder over kasteel Beverweerd. Zij is
onderzoeker bij het Bureau voor Bouwhistorie
en Architectuurgeschiedenis, lid van diverse
commissies van de gemeente Bunnik en redacteur van dit tijdschrift.
Noten
I . Beverweert geschreven met een t op het e ind is een
19de-eeuwse schrijfw ijze. Oorspronkelijk werd het met
een d geschreven, zoals het hoort. lmmers: -weerd komt
van waard , land gelegen tussen rivieren . Daarom hier:
Beverweerd.
2. De restauratie van het interieur van het kasteel za l in een
later stadium volgen . Daarom wordt er hier nu niet op
ingegaan.
3. Onder Ieidi ng van Van Hoogevest Architecten uit
Amersfoort door de firma Schake) en Schrale.
4. Door het Bureau voor Bouwhistorie en
Architectuurgeschiedenis (BBA) uit Utrecht. Een architectuurhi storisch onderzoek was al eerder uitgevoerd
door Kariatiden , bureau voor architectuurhistorie uit
Amersfoort.
5. Deze banden en raamomlijstingen zijn grotendeels nog
aanwezig maar voorzien van een beple istering van portlandcement. Zij bestaan uit blokken van een, zoals uit
onderzoek is gebleken, rood keramjsch materiaal ge lijkend op Bentheimer zandsteen .
6. E. van Santen, Kritiek op plan Beverweerd in Algemeen
Dagblad van 26 november 2008 .
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VARIA
Nieuws over SABINE
Wie over een Utrechts onderwerp iets te weten
wil komen, begint bij SABINE: de gratis online databank over Utrecht (www.sabine.nu) .
Elk jaar groeit SABINE in omvang; kortgeleden is de mijlpaal bereikt van 30.000 verwijzingen naar boeken en tijdschriftartikelen over
stad en provincie Utrecht. Om deze enorme
hoeveelheid informatie toegankelijk te houden ,
heeft SABINE een facelift ondergaan.
Gebruiksgemak blijft vooropstaan. Misschien
is dit a! voldoende reden om - opnieuw - een
kijkje te nemen bij SABINE. Maar er is meer.
SABINE heeft vele jaargangen van periodieken van enkele historische verenigingen gedigitaliseerd. De tijdschriften (van) Oud-Utrecht,
Het Kromme Rijngebied/Tussen Rijn en Lek ,
Niftarlake, Seijst, IJsselstein en Vleuten-De
Meem-Haarzuilens zijn vaak compleet gescand
en daarna gelinkt aan de bibliografische
beschrijving van de opgenomen artikelen. Het
gezochte artikel kan zo geraadpleegd en desgewenst geprint worden. Zelfs kan op ieder
woord in de tekst worden gezocht. Op deze
manier zijn 25.000 pagina's direct beschikbaar.
Wie informatie wil over de scholierenopstand
op het Gemeentelijk Atheneum , vindt een artikel uit Oud-Utrecht in SABINE. De volledige
tekst is met een klik op te roepen. Wie met
' Henk Westbroek' in de collectie gescande tijdschriften zoekt , komt o.a. bij dit artikel uit:
Westbroek was een van de schoolbezetters.
De verenigingen die deze tijdschriften uitgeven , zullen voortaan de recentere jaargangen
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toegankelijk (Iaten) maken op de site van
SABINE. Het is de bedoeling dat ook andere
historische verenigingen hiertoe zullen overgaan .
Het zoeken naar informatie in de databank
SABINE was altijd al heel eenvoudig , het vinden is nu voor een groot aantal veelgevraagde
artikelen ook geen probleem meer. Neem de
proef op de som en raadpleeg SABINE.
SABINE is een project van de Universiteitsbibliotheek Utrecht , Landschap Erfgoed
Utrecht , Het Utrechts Archief, Bibliotheek
Utrecht en Bibliotheek Service Centrum
Utrecht, met financiele steun van de
Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken.
R. Delvigne

Het Kromme-Rijngebied verder ontsloten
Het afgelopen half jaar is het KrommeRijngebied verder voor wandelaars en fietsers
ontsloten. Het Kromme-Rijnpad is gereed
gekomen en het systeem van fietsknooppunten
in Zuidoost-Utrecht is voltooid. Voor beide
was de provincie Utrecht opdrachtgever.
In mijn boek over de Kromme Rijn (1996)
besteed ik uitgebreid aandacht aan het jaagpad
langs die rivier tussen Wijk bij Duurstede en
Utrecht. Langs dit pad liepen mensen die vanaf
de kant een boot , een trekschuit, over de rivier
trokken. AI vrij kort daama zijn plannen ontwikkeld om het jaagpad, dat aileen nog tussen
Utrecht en Odijk bestond, ook naar Wijk bij
Duurstede toe weer in ere te herstellen. Nu
meer dan tien jaar later, niet aile grondeigenaren wilden in eerste instantie meewerken , is
het dan zo ver. Tussen het Ledig Erf in Utrecht
en de Lekhaven in Wijk bij Duurstede is nu
een doorgaand wandelpad van 29 kilometer tot
stand gebracht. Het volgt voor een groot deel
het trace van het zeventiende-eeuwse jaagpad.
Doordat het pad vrij dicht de weg Wijk bij
Duurstede-Utrecht volgt, is het op verschillende punten goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Bovendien zijn er te voet allerlei
dwarsverbindingen mogelijk richting Utrechtse
Heuvelrug en Amsterdam-Rijnkanaal. Bij het
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pad hoort een uitgebreide gids met vee) historische en andere voor de wandelaar relevante
(horeca)informatie . De gids is voor 5 euro verkrijgbaar in de boekhandel en bij de VVV 's.
Het ooit in Belgie bedachte systeem van fietskooppunten is nu ook in Zuidoost-Utrecht voltooid. Een fietser bepaalt zelf de route en het
aantal te fietsen kilometers. Er wordt gefietst
van knooppunt naar knooppunt via genummerde borden . Bij het systeem horen routekaarten
van I op 75.000 die voor 3,50 euro verkrijgbaar zijn in de boekhandel en bij de VVV 's
(zie www.fietsenindeprovincieutrecht.nl). Wat
verwarrend is dat de kaart voor het KrommeRijngebied te vinden is op de kaart met als titel
' Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug ' .
Ad van Bemmel

Oproep foto's opgravingen kasteel
Duurstede 1943-1945
In de periode 1943-1945 deed kastelenvorser
J .G .N. Renaud archeologisch onderzoek op het
terrein van kasteel Duurstede te Wijk bij
Duurstede. De kasteelru.ine verkeerde in die
tijd (opnieuw) in erbarrnelijke staat en voorafgaande aan voorgenomen restauratiewerkzaamheden konden door hem hier uitgebreide
opgravingen worden uitgevoerd. Door middel
van een aantal handmatig ontgraven putten
werden grote delen van het kasteelterrein
blootgelegd en de aanwezige bouwresten in
kaart gebracht.
De resultaten van deze onderzoekingen zijn
nooit uitvoerig gepubliceerd. Wei zijn er in de
loop der jaren enkeie artikeien van de hand
van Renaud verschenen waarin de bouwgeschiedenis van het kasteei wordt belicht. Het is
de bedoeling dat ruim zestig jaar na het einde
van de opgravingen de resultaten hiervan uitgebreid worden gepubliceerd. Bij de voorbereiding van de publicatie bieek dater wei talloze
opgravingsfoto's van muurwerk en andere vrij
gelegde bouwresten zijn , maar dat afbeeidingen waarop de opgravers figuren ontbreken.
Dit is jammer, want deze kunnen een goed
beeid geven van de wijze waarop in die jaren
kasteelopgravingen werden uitgevoerd.
Langs deze weg dan ook de vraag of iemand
de beschikking heeft over foto's van de tijdens
de Tweede Wereldoorlog in en rond de ru·ine
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van kasteel Duurstede uitgevoerde opgravingen. Indien u dergelijke foto 's in uw bezit
heeft of personen kent die deze hebben ,
verzoek ik u contact op te nemen met J. van
Doesburg (e-maiiadres j.van.doesburg@
racm.ni of teiefoonnr. 033-4227648).

Jan van Doesburg

Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd:
'Sprokkels' uit de 19de en 20ste eeuw (1)
Langjarige notulenboeken van organisaties ais
gemeenten en waterschappen bieden dikwijls
prachtige doorkijkjes op de ontwikkeling van
de moderne samenleving. Dit geldt ook voor
de notulen van het college van dijkgraaf en
heemraden van het Hoogheemraadschap De
Lekdijk Bovendams dat verantwoordelijk was
voor de dijk van Amerongen naar Vreeswijk.
Ik heb de doorkijkjes die rnij in de periode
1825-1950 opvielen op een rij gezet:
- 1828 Koning Willem I keurt een plan goed
om van dijk tot dijk een ijzeren brug over
de Lek bij Vreeswijk te 1eggen met aan de
kant van Vianen een ophaa1gedeelte. Nader
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speuren leert dat het hier gaat om een zogenaamde kettingbrug , dus een brug waarvan
het brugdek hangt aan grote kabels vanaf
hoge pylonen . Het was een zeker voor die
tijd spectaculair ontwerp met een overspanning van maar liefst tweehonderd meter.
Vanwege geldgebrek is het ontwerp nooit
uitgevoerd. In 1841 wordt wei een schipbrug aangelegd.
1837 Otto de Kievit, agent van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Vreeswijk, krijgt toestemming om boven de
Kleine Sluis aan de voet van de dijk een
aanlegplaats voor de stoomboten van de
maatschappij te maken.
1838 G. van Rijswijk krijgt vergunning om
binnendijks iets buiten de Vrouwenpoort
van de stad Wijk een distilleerfabriek neer
te zetten.
1841 C.J . van Dijk , agent der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Wijk bij
Duurstede , krijgt toestemming voor een
aan1egp1aats voor zijn woning buiten de
Vrouwenpoort.
1851 Verzoek van de Amsterdamse Waterleiding Maatschappij om een aanvoerpijp
door de dijk boven Vreeswijk te mogen leggen .
1853 In de dijk bij Vreeswijk zijn twee
gaten gemaakt voor telegraafpalen . Een jaar
later is sprake van de aanleg van palen van
de telegraaflijn van Utrecht naar Den Bosch
tussen De Heul te Schalkwijk en het Culemborgse veer. De Comrnissaris der Koning
wordt bedankt voor de mededelingen die
gedurende de afgelopen winter van de telegraaf zijn ontvangen omtrent de stand van
het water en de gesteldheid van de bovenrivier. Verzoek om dit ook in de toekomst te
blijven doen. In 1876 volgt bericht dater
een telegraaflijn tussen Rhenen en Wijk bij
Duurstede wordt aangelegd langs de binnenkruin van de dijk.
1854 De Gemeente Vreeswijk krijgt toestemming een ' belastingpaal' op de dijk te
plaatsen.
1854 Besloten wordt een partij bergkeien
die te Maam aan de Rijnspoorweg voorhanden zijn, te kopen ten behoeve van de aanleg van kribwerken.
1858 Vergunning wordt verleend aan
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Johannes van der Hurk om te Wijk bij
Duurstede een scheepstimmerwerf te mogen
oprichten.
- 1861 Honorering verzoek van de Stoombootdienst Gelderland, varend van Amhem
naar Schiedam, om te Wijk bij Duurstede
een aanlegplaatst te mogen maken iets buiten de Vrouwenpoort.
1877 Het College ontvangt een aanbieding
van toestellen voor elektrisch Iicht voor de
verdedigi ng van de dijk.
1881 Voor de verzwaring van de dijk bij
Tull en ' t Waal zal tijdelijk een spoorlijn
worden aangelegd. Voor de hofstede
bewoond door G . van Schip staat een zware
lindeboom in de weg . Er moeten enige takken af zodat de locomotief van de zandtrein
langs de boom kan rijden waardoor deze
gespaard blijft.
- 1885 Veerman J. van der Graaff te Wijk bij
Duurstede krijgt toestemming een tent van
een Amerikaans circus te plaatsen op de
Kasteelsche waard tegenover het veerhuis.
Bron: I 828-2-5 in Streekarchief Rijnstreek (SAR): Lekdijk
Bovendams (LBO) , 39 , fol. 134v- 136r (met dank aan de
heer E. Ypey van de Nederland se Bruggen Stichting) en
voor 1841-6-2 zie SAR: LBO , 41, fol. 107r-v en 43, p. 55 ,
185 1-10-20; 1837-8-2 in SAR: LBO , 40, fol. 148v-149r
(zie ook fo l. 194v en 41, fol. 6v-7r, fo l. II v- 12r); 1838-71I resp. 10-3 in SAR: LBO, 40, fol. I 85r resp. fol. 188v190v; 184 1-5-7 in SAR: LB0 , 4 1, fol. 84r (z ie ook fol.
96v); I 85 I -8- I 6 in SAR: LBO, 43 , pp. 42-43 ; I 853- I2-7
in SAR: LBO, 43, pp. 22 1-222) plus I 854-4-5 in SAR:
LBO , 43 , p. 251 resp. 261 en 1876-8-2 in SAR: LBO , 46,
p. 554; 1854-4-5 resp. I 854-9-6 in SAR: LBO , 43 , p. 261
resp. p. 31I; 1858-8- I I resp . 9-25 in SAR: LBO , 44, p.
265 resp. pp. 280-281; zie ook p. 326 en p. 428; 1861-12-4
in SAR: LBO, 44, p. 583 ; 1877-1 2-28 in SAR: LBO , 46 ,
pp . 804-805; 1881-5-23 resp. -7-25 in SAR: LB0,47, pp.
707-708 resp . p. 728 ; 1885-5-6 in SAR: LBO , 48 , p. 82.

Ad van Bemmel
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