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Tien oude hofsteden in de vrijheid van Wijk:
veranderingen in eigendom en gebruik van circa
1500 tot 1850 (deel 2)
Gerard van Woudenberg*
Inleiding
Het eerste dee! van dit artike l is gepubli ceerd in
december 2008 (j aargang 42-4 , bl adzijde 87102) va n dit tijdschrift en be vat een algemene
inle iding , twee bijlagen en een beschrij ving va n
drie va n de tie n hofsteden, te weten Groot en
Kl e in Noorthuij zen en De Doornboo m. In dit
tweede dee! worden de andere zeven hofsteden,
te weten De E ngh gelegen op de Eng, Rimmigen enTer Cu yle aa n de Rijndijk , De Riebeek
en De Melkweg in de Melkweg, De Vogelpoel
aa n de Wijkersloot en de, inmiddels verd wenen,
hofstede Gerwersoort in het Wijkerbroek
beschreven.

Hofstede De Engh
De hofstede De Engh neemt in de landbouwhi storie van Wijk bij Duurstede een bij zondere
pl aats in. Samen met De Vogelpoe l is het de
eni ge hofstede in de vrijheid van Wijk bij Duur-

.

stede waarvan bekend is dat er vroeger sprake
was va n een ' toorn ' op of aa n het hui s . Tevens
is het een van de weini ge Wijkse hofsteden
die , met een ko rte onderbreking , eeuwenl ang
in bez it bleef van boerenfamili es die daar zelf
ook op boerden. Ondanks dat de aa nwezighe id
van een to ren en omgrac htin g en de Ji gg ing op
de hoogste gronden va n Wijk bij Duurstede er
vrij wel zeker op wij st dat de geschiedeni s va n
De Engh terug gaat tot in de middeleeuwen,
is er va n di e vroegste geschiedeni s tot nu
toe helaas niets bekend. De eerst gevonden
verme ldingen dateren uit de 16de eeuw toen
Gerrit Jacobss inde Eng res pectievelijk in
1578 , 158 1 en 1583 , samen met zijn vrouw
Wilhelmina van Clee ff, pl echten (hypotheke n)
vesti gde op het hui s en de hofstede De E ng .1
Ook op de kaart va n Jacob va n Deventer
(gemaakt omstreeks 1560) is op de huidi ge
plek (Midde lweg Oost 1) al een hofstede
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Het Kromme- Rij ngebied , 4 3- 1 (2009)

0

1

=-=-=

km

Wijk bij Duurstede .
Eng".

D e z uid - e n oostgeve ls v ~1n de nege ntie nde-ee uwse , mon urne nt a le la ng h ui sboe rd e rij D e E ng h aa n d e Mid de lweg

Oost I. Op de prentbri efk aan uit 1902 bo ve n is De Eng h nog in gebrui k als boerenbed rijf bij de famili e Schoe n maker.
Tegenwoordi g is het de ge mee ntewe r f va n Wij k bij Duurstecle (foto W in fri ed Lee man , 2009)
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ingetekend. 2 Uit de genoemde hypotheekakten
is te herle iden dater in die tijd bij de hofs tede
De Engh een boomgaa.rd en veertien morgen
land behoorden. In 1604 was de hofs tede
belast met drie plechten va n in totaal zeshonderd gulden welke werden [af]gelost in 16 14.3
Na het overlij den van Gerrit (v66r september
I 609) had diens broer Baltus Jacobs inde Eng
het voo r e lk aar gekregen dat de andere erfgenamen va n Gerrit hun aa nspraken op de erfeni s door middel van cessies (overdrac ht van
rechten of vo rderingen) op hem hadden overgeschreven , waarna hij de pl echten in 16 14
afloste en e igenaar werd van de hofstede:
De hofstede vererfde op zijn dochter Maijken
Baltus in den Eng en haar man Anthonis Jans
de With, waarmee zij in 16 19 was getro uwd.
a hun overlijden transporteerden de erfgenamen op 3 1 dece mber 1660 'seeckere hu ys inge,
hoffstede , toorn , bergen, schueren, du yfhu ys,
pl antagie, bepoot ende getimmerte met ail e
hetgeene daer inne aert en nage lvast is met
wey land t daaraan behorende ' groot ac hteneenhalve morgen, genaa md Den E ngh, op de
nie uwe e igenaar, Samuel va n Breugel Sr.' Uit
deze transportakte blijkt duidelijk het bestaan
van een 'toorn ' op de hofstede. Van Breugel
(schepen 1665- I 670) verpac htte het hui s en
bouwerij , van ouds genaa md 'De Engh', gelegen buiten Wijck , de volgende dag (1 janu ari
166 1) direct aa n Will emken Anthonis de
With. 6 Een jaar later, in 1662 , werd de hofstede met toebehoren , genaamd ' De Engh' ,
verpacht aa n Adriaen Adriae ns Yemoy-'

Hofstede werd fru itbedrijf
In de peri ode I 666- I 668 moet de hofstede
door Samuel Breugel zijn omgevormd tot
fruit-bedrijf. In de akte van de plecht die
sc hepen Samuel van Breuge l en zijn vro uw
Ad ri ana de Kemp in 1666 vesti gden was
sprake van een hofstede met hui s, sta ll en en
Ianden, groot zeveneneenhalve morgen en een
boomgaard, groot tweeeneenhal ve morgen.
genaa md ' Den E ngh' " In een plechtakte va n
I 668 werd gesproken over een hofstede met
hui s , stalling en land , groot ti en morgen
boomgaard , genaa md ' Den Engh ' 9

va n de zwakke Wijkse econom ie en uiteraard
het vull en van hun eigen portemonnai e. 10 De
hofstede werd in I 676 door de weduwe va n
Samuel voor 30 gulden per j aar verhuurd aan
(daghuurder) Jaco b Peterss Mol. " Hij huurde
de hofstede met het les [valfruit] en gra van
de oude boomgaard en de vruchten va n de
eni ge twee in die oude boomgaard staande
appelbo men, 'eene Wouterling en eene
Lombartappe lboom ' in e lk geval tot 1686. 12
Dit is een typisch voo rbee ld van de wij ze
waarop in die tijd de tot boomgaarden omgevo rmde hofsteden werden geexplo iteerd.
Het huis en de hofs tede alsmede het gebruik
va n de weidegrond onder de bomen werden
verpac ht. Daarmee verze kerde de e igenaar
zich va n onderhoud en bemesting va n zijn
e igendom plus een opbrengst uit pachtgelden.
Maar het meest w instgevende deel va n het
bedrijf, de ex plo itatie va n de boom vruchten en
de o nderteelte n in jonge boomgaarden (zoa ls
gerst en koolzaad) behield de verpachter aa n
zichzelf. De hofstede is waarschijnlij k aa n het
eind va n de 17de eeuw door de erven va n
Samuel en Adriana verkocht. Yolgens de tienjarige meting va n de Lekdijk was Egmondt
va n de r Nijborgh , Heere va n Weresteyn , in
1696 e igenaar. 13 Dit sluit aa n bij het fe it dat
Will em Gij sbert van Egmont va n de N ijborgh,
in 1711 tien morgen boomgaard ' met de
hu ys inge daerin stae nde en twee bergen e n
schueren, genae mt De Engh' transporteerde op
Bernard va n der Weijden , die in andere bronnen genoemd werd als gerechtsbode va n Wijk
bij Duurstede. '4 Bernard ve rhuurde de hofstede
in de periode 1711-1 7 15 aa n Cornelis Janse
Bouman. "

Familie van Agthoven
a het overlijden va n Bernard en zijn vrouw
Ag nes va n Ommeren verkochten hun erfge name n de hofstede in 1732 aan Cornelis Jooste n
van Agthoven. '6 Cornelis va n Agthoven, stammend uit een tame lijk we lgestelde boerenfam ilie, was gehu wd met Dirkje Joosten van
Bemmel. Dirkje was een dochter van Joost
Aalbertzen va n Bemmel, e n daarmee rechthebbende op een dee! van de opbrengst va n

Dit 'rv a s cen va n de ve le boon1gaarden d ie in

de in 1745 v e 1·koc hte n u de l"i ij ke hof.- t!'lcl Noort-

de tweede helft va n de 17de eeuw door de ade l
en notabelen werden gep lant ter stimulerin g

wijck in Cothen n Mede op grond va n hun te
verwachten eJi.dele n waren Corneli s en Dirkje
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fina ncieel in staat om een hofstede als De
Engh te kopen. Na het overlijden va n Cornelis
werd de hofstede gele id door zij n wed uwe
Dirkje e n hun o udste zoon, Jan va n Agthoven,
totdat de boedel na het overlijden va n Dirkje
werd gesche iden. Ja n kreeg in 1753 , op 42jari ge leeftijd , de hofstede De E ngh met ti en
morgen boomgaard en bouwland toe bedeeld .18
De hofstede bl eef in bezit va n de fami lie van
Agthoven wa nt Jan werd opgevo lgd door zijn
oudste zoon Corne li s, getrou wd met C lara va n
Wijck . Uit de hypotheek va n tweedui zend gulden die Cornel is en C lara in januari 1797 op
hun hofstede vest igden, bleek dat De Engh
toen bestond uit een hui s en hofstede en dat de
bijbehorende oppervlakte land was uitgebre id
tot 33 morgen. 19 Enke le maa nden later overteed Corne lis va n Agthoven. Clara bl eef ac hter
met vier jonge kinderen. Maar een boerin met
een goede hofstede bleef in d ie tijd ni et lang
aileen. In november va n datzelfde j aar 1797
hert rouwde zij met Cornel is Thomasse va n
Rijn. Volgens de akte va n huwe lij kse voo rwaarden brac ht de bruidegom dried ui zend
gulden contant geld in en de bruid de hofstede
De Eng plus de inboedel ter waarde va n e lfduizend gulden op las t va n een uitkoopsom
va n 4 .874 gulden wege ns het vaderlijk etfdee l
va n haar vier kinderen 20
In 1830 werd De E ng , die inmiddels e igendom
was gewo rden va n (koopman) Gotsc halk
He ijm ans , bewoond door C lara 's oudste dochter Corneli a Mari a van Agt hoven, wed uwe va n
Corneli s U iterwaa l, met haar dri e minderj arige
kinderen en de 77-jarige opa Cornelis Uiterwaal (d ie in zijn actieve j aren de hofstede
Rimmi gen huurde; zie aldaar). 21 Later, rond
1850 , toen De Eng bestond uit een herenhui s
plus boerenwoning, woo nde Godschalk lzaa k
H ijman s op de hofstede. 22 Op het boerderij gedeelte va n De Eng hie ld Gotscha lk derti en
runderen ouder dan twee jaar en twinti g jonger
dan twee jaar, acht pam·den boven de drie
jaren en zeven paarden onder de dri e jaren
plus nog dri e va rkens .23

kern wat erop duidt dat het toen al een be langrijke hofstede was.'• Het ' domus de Rynyngen '
we rd al genoemd in de lij st va n Ge lderse leenmannen uit 1270. 25
Op of na I 0 feb ruari 1394 verzocht Heer
Will em va n Abcoude, beleend te mogen wo rden met ' 't guet toe Rinin ge ge legen in de kerspe l va n Wij ck ' ?6 In 1408 werd Jan va n Wijk
be leend met het goed Rijningen met toebehoren in het gerecht Wijk. 27 De hofstede bestond
in 1523 uit 'heel bauwinge groot wesende 50
mergen, den dyck strecke nde tot ae n C loostersdyck te Wyck '? De dijkmetings boeken van de
Lekdijk Bovendam noteerden dat jaar Huibert
va n Zande als gebruike r. In de peri ode daarna
ware n ac htereenvo lgens To ni s Hubettss va n
Sant en Hubert Thoni ss huurder van de hofstede . In de d ij kmetings boeken werd in de regel
elke ti en jaar genoteerd wie welk dee! va n de
Lekdijk daadwerke lijk moest o nderhouden.
Vo lgens de blaffe rd (reg ister) op het oudschildgeld was de hofstede in 1599 in bez it va n de
wed uwe va n Jan van Wyck 29 Tot in de tweede
he lft va n de 16de eeuw bleef de hofstede in
teen bij de fa mili e Van Wijk. a het overlij den
va n Johan va n Wijk Dirksz kwam Rijningen in
leen bij zijn dochter Jos ina va n Wijk , die
trouwde met Hendrik va n Abcoude van Meerten, heer va n Essenste in . De fam ili e Van Meerten was gegoed in Wijk bij Duurstede en bezat
ondermeer de uite rwaarden Wulpsweerd e n
Le usdenweerd ge legen bij de oort. 30 Het teen
vererfde in de vrouwe lij ke lijn op haar dochter
Anna va n Abcoude van Meerten , vro uwe va n
Essenste in , getrouwd met Will em , heer va n
Gent. a het overlijden va n Anna gin g het teen
in 1645 over op Lodew ijk va n Renesse van
Bae r, heer va n Blijenburg , die getrouwd was
met Anna 's dochter Mac hteld va n Gent. Lodew ijk , d ie door zijn hu welijk waarschijnlijk
te ve ns de tite l heer va n Ge nt mocht voeren,
verhuurde de hofstede met 46 morgen land aa n
Gerrit van Eyndhoven 31

Hofstede door de Fransen vemield

Deze hofstede lag op ongeveer dezelfde plek

Nadat Johan Adriaa n va n Renesse va n Baer,
mede voor zijn broers e n zusters , in 1663
was beleend met Rijningen verhuurde Will em

a ls waar nu de boerderij Rimmi ge n ( in h et

baron de R e n es se van B ae r , vrijhee t· tot Gendt,

Leuterveld ; Rijndijk 2) is ges itueerd. De huidige boerderij hee ft een 16de-eeuwse [stenen]

Erleco m en Baertwij ck , heer va n Me ijnderswij ck, etc. in 1670 aan Jas per Jansz va n den

Hofstede Rijningen of Rimmigen
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De boerderij Rijningen of Rimmi gen aan de Rijndijk 2, gezien va nuit het zuidoosten, met zijn zesti ende-eeuwse kern.
De boerderij is recent verkocht en zal worden gerestaureerd (foto Winfried Leeman , maart 2009)

H eijli genbergh ' seeckere hoffstede, huys in ge
en bergen , genaemt Rimmingen, metre oude
boomgaerden daer rontsomme gelegen en het
cleinen ho ffge alsmede de wey en uytterweert
gelegen voor de hoffstede Rimmjngen langhs
de Ameronghsen dyck .... item de w ijde over de
dyck langhs de steegh sooverre de voe t van de
dyck gaet en de hoffstede strec kt ' 32 M et de
bouw landen van de hofstede Rimmingen had
de baron andere pl annen. In 1670 probeerde
hij via openbare aa nbested ing veertig morgen
bouwland om te vormen tot boomgaard .33
Voor een groot dee! is hem dat ge lukt hoewel
de Franse bezetting zijn plannen wei za l hebben vertraagd. U it een verzoek om pachtverminderin g van huurder Jasper Jansz van den
Heijli genbergh bleek 'dat de voors. hoffstede,
huijsinge en bergen door de Franse sijnde
gedemo li eert alsmede de boomgaerd en en ail e
de w il l ige boomen op de voors. hoffstede
gestaen hebbende geruineert.. ' .34 a het vertrek
van de Fransen moest men dus helemaal
npni e u w h eg i nn e n .

Het overlijden van Wi ll em deed zijn weduwe
A nn a Juli ana bes luiten om de hofstede te

H er Kromme- Rijngebied, 4 3- 1 (2009)

verk open en in 1676 transporteerde zij die
dan ook aan de ni euwe eigenaresse Joffrouw
Antonia van Amersfoort , wed uwe va n Hendrick van Bronckhorst , secretari s va n de stad
Amsterdam 35 Rond 1682 trad Antonia van
Amersfoort in het huwelijk met de wedu wnaar
Joost de Smeth (1626- 1704), een zeer rijke
Amsterdamse bankier en groothandelaar in
zijde 36 Sinds 1688 betaa lde Joost de Smeth
het familiegeld voor de hofstede, dat zou er
op kunnen wijzen dat hij ze l f op Rimmigen
woonde. H et fe it dat hij in 1686 en 1696 in de
dijkmetingsboeken als eigenaar en gebruiker
werd genoemd, versterkt dit vennoeden.
De hofstede verhuurde hij in 1684 aan Willem
Cornelisz 37 D e kersen, pruimen en appels uit
de boomgaarden en de gerst die tu ssen de rij en
jonge fruitbomen werd geteeld , liet De Smeth
jaarlijks openbaa r verkopen.
Hij verkocht in 1698 de 'vo lgens de caerte '
53 morgen en 260 roeden grote ho fs tede
'genaempt Rimmi gen met sijn huij inge, stallin ge etc . ge legen aen de di jck boven Wijk ,'
aan Wil lem Gijsbrecht [baron] van Egmont
van der Nijborgh. heer van Weerdesteijn 38

5

Een dee] va n de 53 morgen land , te weten derti g morgen, bestond uit weiland en uiterw aard ,
de resterende 23 morgen waren in gebruik als
boomgaard en bouw land. Van Egmont verhuurde het hui s en de hofstede met 32 morgen
land in februari van dat j aar aan Jacob van
Bennec um. 39 M aar die huurovereenkomst duurde niet lang want Jacob vertrok naar Dwar sdijk
en de huur werd overgenomen door Egbert
Splintersz .40 In I 70 I werd de huurovereenkomst met Egbert Splinterss van Werckhoven
voor een peri ode van vijf j aar verl engd waarbij
hij huurde: 'de huijsinge, gelegen aan den
H oogedijck genaamt Rimmi gen, met bergh ,
schuer en duijffhuijs enden hoff achter het
huij s en backhuij s, oock de fruijtboomen omt
huij s staande, alsmede de besten hoff ende
percken met hoffvruchten te mogen bebouwen
uijtbesondert de apricosen, as perges , aartbessen en boomvruchten.' Buiten de verhuur werden gehouden de ' opcamer 'en de ' bovencamer ' ter w ijl het ' backhuij s' beschikbaar moest
zijn als de verhuurder daar zijn paarden wilde
sta ll en en hoo i wilde ops laan. Tevens huurde
Egbert 'een we ijde met het reijntgen' en de
bouwl anden behorend bij de hofstede. D aarbij
werd bepaald dat hij ' ten hal ve' zou bouwen ,
dat wil zeggen de verhuurder Jeverde het benodigde zaaigoed en de huurder leverde de arbeid
van grondbewerkin g, zaa ien en oogsten, terwijl
de opbrengst werd gedee ld 41 Het f ruit uit de
boomgaarden hi eld Van Egmont voor zichze lf
om j aarlijk s bij opbod te verkopen.

Rwnoer rand Rimmigen
Even was er sprake van dat de hofstede in
I 709 zou worden verhuurd aan Hendrik
Verwey. In januari J 709 sloten Van Egmont
en Verwey een huurovereenkom t maar al in
april werd Verwey weer uit de huur ontslagen ."2 Wat de reden is geweest blijft onduidelijk , maar Egbert Splinters kon op Rimmi gen
bl ij ven boeren. In I 7 13 I iet Van Egmond van
der Nijborgh openbaar verk open ' de huij sin ge
en goed Rimmegen, gelegen even boven Wijck
te Duurstede, groot dri e en vijfti g mergen
tweehondert en acht roeden, so bouw als
wey land ..... . .bestaande in omtrent derti en
m e rge n we y la nd e n uijtte rwee rd e nde de rest
boomgaerd en bouw landt .'"3 Van die rest was
24 ,5 morgen ingepl ant met boomgaard. Na
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in zet. opbod en afs lag werd Arnoud Frans
Schade van Westrum [heer van D ompse laar]
de ni euwe eigenaar voor een bedrag van
13 .200 gulden. aar aanl eiding van die
verkoop moet zich nog een pikante affaire hebben afgespee ld. In mei I 714 di ende Annigje
La vni sse [waarschijn lijk L av igne] bij het
Wijkse gerecht een verzoek in ter inning van
achterstalli ge pachtpennin gen van haar verkochte maar nog niet getran sporteerde hofstede
Rimmigen, waarbij zij het gerecht tevens vroeg
te verbi eden om de hofstede te transporteren of
te bezwaren [met sc huld e n] .~ D at is vreemd
want de hofstede was immers eigendom van de
heer Van Egmont van der Nijborgh . Een akte
in Het U trechts archief biedt de oploss ing.
Nog geen maand later namelij k mac htigde Van
Egmont B asti aen van Schalckwijk , procureur
voor het Wijkse gerecht , om namens hem te
procederen tegen Anneken Lavinge ' arrestante
en eiseres in cas van defloratie [ontmaagd ing]
en alimentati e als andersints' 45 Zo werd de
hofstede Rimmi gen dus in zet van een geschil
over een slippertje van de heer Van Egmon t
van der ijborgh of welli cht diens zoon. In elk
geva l is het geschil tot een oploss ing gekomen
want in I 7 I 5 werd de hofstede alsnog getransporteerd 46
De hofstede was tot I 7 I 6 verhuurd aan Egbert
Sp linters va n Werck hoven. Tijdens de periode
waarin de fam ilie Schade van Westrum eigenaar was ( 171 3-1755) zijn als pac hters van de
hofstede Rimmingen bekend: eerst nog Egbert
Sp linters van Werck hoven, daarna vanaf 1728
Arien Corssen van Wolswijck en Jan Arisz van
Amersfoort ( I 735 en 1747) di e eerder pachter
was op de hofstede de Croon in Schalkwijk "'
Overigens gin g de beeindiging van de pacht
door Egbert Splinters met eni ge strubbelingen
gepaard. In 1728, het Jaatste pachtjaar , diende
de eigenaa r va n de hofstede, Ern st Schade , bij
het Wijkse gerecht een req uest in tegen Egbert
Sp lin ters. Wat was het geva l? Hoewe l Egbert
nog pacht verschuldi gd was , had hij in ail e stilte het merendeel van zijn vee en de graanoogst
van de hofstede afgevoerd en ergens verborgen. Daarm ee verdween voor de eigenaar de
mogelijkheid om , bij eventueel niet beta len
van de ac htersta lli ge pacht. beslag te Iaten leggen op het vee en de oogst . Maar de goederen
van Egbert werden achterh aa ld en verkocht
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zodat de verpachter alsnog zijn pachtpenningen kon innen 48
In 1755 liet Arnouds dochter Theodora
Corneli a Schade van Westrum , weduwe van
Adriaan Wittert , de ' hofsteede en goed met
bergen, schuur en verd er getimmerte' , groot
53 morgen en 208 roeden openbaar veil en.
Ten tijde van de veiling was Jan A ri ssen van
A mersfoort huurder met een overeenkomst tot
het einde van het jaar 1755. Eigenaar, voor een
koopso m van 3.245 gulden, werd Willem van
Oostrum , w iens vrouw Christana van Utrecht
noga l wat onroerend goed in Wijk bij Duurstede bezat, waaronder de hofstede/herberg D e
Doornboom aan het B eusichem se veer (z ie
ald aar) 49 Het is duidelijk dat Willem, die in
1755 bij het opmaken van de huwel ij kse voorwaarden in verband met zijn voorgenomen
huwelijk aangaf vrij we l niets te bezitten, deze
grote hofstede ail een maa r kon kopen met
geld van zijn vrouw. Bij het opmaken va n een
cod icil in 1757 bleek dan ook dat Christina de
eigenaresse was va n de hofstede Rimmi gen,
die ze overigens wei aan haar man vermaakte.'" De recess ie van de landbou w in de 18de
eeuw blijkt duidelijk uit het feit dat de hofstede in 1755 nog maar een k wart van de prijs
van 17 13 waard was.
Huurder va n de hofstede en bijbehorende
gronden was in 1764 Jan Krijnen van H asendonck 5' In 1789 werd Cornel is U ittewaa l
genoemd als gebruiker van Rimmi gen. 52 U it de
dijkmetingsboeken bl ijkt dat Willem van Oostrum ook in 1799 eigenaar was van de hofstede terwijl tien jaar later zijn wed uwe Johanna
Koelman , waarmee Will em in 1775 na het
overlijden van Chri stina va n Utrecht was hertrouwd , als eigenaar stond genoteerd 53 Het is
ni et du idelijk of Johanna ze l f op de hofstede
boerde . Toen haar oudste dochter Chri stina in
18 13 trouwde met Will em van de ieuwe ndijk. een zoon van Dirk van de Nieuwendijk
op De Melkweg, werd deze Will em de landbouwer op Rimmi gen. Het huwelijk duurde
maar kort want Christ in a overl eed al in 1815.
Jn verb and met de afw ikkeling van de erfe ni s
va n Christin a werd een uitgebreide in ventari s
opgemaakt van de bez ittingen va n Chri stin a en
Wi ll e m

54

Tnre t·e ~~ ;o, nr

is d e in v e nraris va n d e

levende have. Deze bestond uit dertien melkkoeien , vier hokkelin gen [eenj ari ge koe], zes
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kal veren' negen paard en' een veu len' een 'keuyendragende zeug ' , elf ' keuyen' [biggen], twee
' schottelingen' [mestvarkens], twinti g k ippen,
twee hanen en vier eenden.
Waar schijnlijk werd de hofstede Rimmigen
na het overlijden van Christin a verkocht aa n
Franciscus Johannes de Wijkerslooth de
Roo ijestein te Brussel, die bij de tienjarige
dijkmetingen vanaf 18 19 to t en met 1840
werd genoemd als eigenaar en dijkplichtig
voor 58 morgen land aa n de A mero ngerdij k.
De hofstede werd verhu urd aan waarschijn l ijk
Jan de Bruin en daarna aan A nthonie Middelwaard , die in 1826 trouwde met Wilhelmina
van Agthoven. In 1827 boerde Anthonie op
45 morgen land en werd bij zijn werk geholpen
door dri e knechten en een meid 55 Anthonie
overleed in 1848 waarna de pacht werd overgenomen door Bart (L ambertus) van Bemmel.
In 1850 hi eld B art op Rimmigen 29 stuks
rund vee , acht pam·den en drie varkens.56

Het goed Ter Cuyle alias hofstede De
Kickvorst
Het goed Ter Cuy le met zijn hofstecle lag aan
de Rijnclijk , ten oosten van de hofstede Rimmigen , dus ri chtin g A merongen (Rijndijk 3).
Bij het onderzoek naar de geschiecleni s van de
bewoners van deze hofstede werd al snel cluidelijk dat de naam Ter Cuyle in de di verse
bronnen voor vier verschill ende percelen in het
Leuterveld werd gebruikt. Dit kwam omclat het
oorspronkelijke leen in der loop der eeuwen
meerm alen werd opgesplitst maar de verschillende delen (met hun uitbreidingen) in latere
akten elk afzonderlijk meestal de oorspronke1ijke naam Ter Cuyle bleven dragen. Overigens
werd en de vier delen aan het eind van de 17de
eeuw weer onder een eigenaar en onder de
naam " t goet Ter Cuy len ' samengevoegd.
Het ontstaan van Ter Cuy le gaat teru g tot min stens de 13de eeuw, want in 1307 was er al
sprake van een Willem van cler Cut e die volgens Dekker zijn naa m ongetw ij fe ld ontl eende
aa n het goed Ter Cu le in het L euterveld. 57 U it
de Stichtse leenprotocollen is op te maken cla t
" t goit Ter Cule' besto nd uit ' XXVI mergen
mitter hofsteden' en gelegen was in het kerspel
van Wijk bij Duurstede o p het L euterve ld 5 ~
Aan het eind va n de 14de eeuw was de ene
hel ft van het goed in leen bij Willem va n
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De voorgeve l va n de rond 1900 gebouwde dwa rshuisboerderij Ter Cuy le of De K ik vors( t) aan de Rijndijk 3 (foto Wi nfried
Leeman , maan 2009)

M ijnden en de andere helft bij Braem uter
Coernm arct. Het dee ! dat Will em van der
M ijnden in leen had , blijkt te corres ponderen
met de hoefs lagen A2 13 en 2 14 in de dijkmetingsboeken van de Lekdijk Bovendams ;
het dee! van Braem komt overeen met de
hoefs lagen A2 11 en 212. 59 Voor het overzicht
zijn de beschrij vin gen van de be ide he! fte n
van Ter Cuy le in aparte paragrafen weergegeven tot de peri ode dat de delen weer bijeen
gevoegd werden.

De helft van Braem uter Coernmarct
Het leen van Braem uter Coernm arct [ van
Va lkend aa l] werd omschreven als ' Die helfft
underd eilt in XXVJ mergen mitter hofsteden
al soe als die gelegen zijn in den geri cht van
Wijck , geheyten ' t goit Ter Cul e' . Het leen
bleef in de 15de eeuw aan de fa mili e Valckendael , rechtstreekse afstammelingen van Braem ,
tot het in 1507 aan vader en zoon Dieri ck en
Thoni s die Wyt k wa m. In 1527 werd A elbert
van Noord Janszoon, na opdracht door Di eri ck
di e Wit , beleend met de helft (derti en morgen)
va n Te r C ul e. Hij hoe rd e d a a r tot hij in 1554
al zijn bez ittingen, zoa ls hui s, hof, berg,
sc huur, have , beesten en dertien morgen land

Het Kromme- Rijn ge bied , 43- 1 (2009)

transporteerde op zijn zoons A nthoni s en
Adriaen Aa lberts van Noordt. 60 a het overlijden van A nth oni s werd diens zoon Jan
Thoni s van Noo11 in 1558 beleend met de
hel ft van derti en morgen land van het goed
Ter Cuy le. Jan Thoni s deed zijn portie over
aan H enri ck van Abcoude van Meerten, die
daar in 1577 mee werd beleend. Vervo lgens
kwam dit dee! volgens de dijkmetingsboeken
in handen van Pelgrim Jans van Velpen en later
dien s zoon Willem Pelgrim s. In 1630 werd
Corne l is Jans de Cru yff door opdracht van Jan
Willems van Vulpen beleend met de bovenste
helft van dertien morgen land , onverd eeld met
Adriaen Ae lbers van Noord, ge legen in het
gerecht van W ij k en geheten ' dat goet Ter
Cuy len' .61 Op de dag dat Johan de Cru yff in
1679 , na het overlijden van zijn vader
Corn el is, met dit het perceel werd beleend ,
droeg hij het leen direct over op Marten van
der Codde. D eze Van der Codde was een zoon
van Wi lhelmin a Vernoy die al eerder twee
andere delen van Ter Cuy le had gekocht (z ie
onder).
H e t d ee! va n Ad ri aen Aa lhe rts va n Noordt
kwam na zijn over! ij den aan zijn zu ster
Geertgen van Noorth ; zij werd in 1576 in
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zijn plaats beleend met de andere helft van
de genoemde derti en morgen inTer Cuy le.
Geertgen was getrouwd met Adriaen Henrick s
van Maseyck, pachter op de hofstede Rijn a te
Wijk bij Duurstede, eigendom van het kapittel
St. Jan Bapti st , en zel f eigenaar van dertien
morgen land in Overlangbroek. 62 Dit dee! van
Ter Cuy le bleef in handen van de fa milie Van
Maseijck , want in 1652 werd Corn eli s Petersz
van Maseijck [alias van oort] voor het L eenho f van Utrecht beleend met het goed Ter Kuil
aan de Amerongsewetering te Wijk bij Duurstede.63 Corn eli s Peters van Maseij ck en zijn
vrouw Margaretha Cool maakten in 166 1 een
testament op waarin zij Johan Coo l , de broer
van Margaretha , benoemden tot erfge naam van
de helft van hun bezit.(>.l Dit testament lijkt zo
te zijn uitgevoerd want in 1676 werd Jan K oo ll
in de dijkmetingsboeken genoemd als eigenaar.
Met de overnam e van dit percee l door Jan de
Wae ll , v66r 1696 , kwamen aile vier delen van
het goed Ter Cuy le weer bij elkaar (z ie onder).

De helft van Willem van Mijnden
Het leen van Willem van Mijnden werd
omschreven als ' Die helft van twee hoeven
latHs ge legen by Wike, geheiten 't guetTer
Cul e'. Er zijn geen aanw ij zingen dater op
deze he! ft van Ter Cuyle een hofstede heeft
gestaan. Via vererving kwam dit dee! van Ter
Cuy le ter grootte van een hoeve land in de
tweede helft va n de 15de eeuw in leen bij de
fa milie Van Meerten waarna het in 1565 in
leen kwam bij Thyman die Wit (zoon van Otto
de Wit) en zijn zwager Lubbert Tengnagel
(gehu wd met A ri aentgen Otto de Witsdr.).
De Ji gging van het perceel van Lubbert werd
omsc hreven als strekkende van de Amerongerweterin g tot over de Lekd ijk tot in de sloot van
de uiterwaard de Rootvoet. Ten oosten werd
het perceel belend door de dertien morgen van
A dri aen en Anthonis Aelberts van Noort (zie
boven) en ten westen door het dee! van Ter
Cuyle waar Thyman die Wit mee was beleend.
Volgens de dijkmetingsboeken verkocht
Lubbert Tengnage l zijn dee! in het goet Ter
Cuy le v66r 1578 aa n Pelgrum Jansz [van
Ve lpenl die ook al een ander dee! Ter Cuyle
he 7:o~t

(7 ie ho ven) . D M b tn ve rh::t ncl hou cle n

met het feit dat Lubberts' sc hoonmoeder Alit,
wed uwe van Otto Wittens, in 1578 een hui s
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en hofstede, genaamd D e Tredercuy l aan de
Neerd ij k (vo lgens Dekker eveneen s een laatmiddeleeuwse hofstede) op Thyman de Wi t
en hem transpot1eerde. 65 In 1592 blijkt ook
Thyman zijn dee! inTer Cuy le te hebben
overgedaa n en wei aan Mr. Jacob Liefting.
De hoeve land , verdeeld in zeven akkers en
dertien morgen groot , werd in die periode
gezamenlijk gebruikt door Pelgrum Jansz en
Harmen de Wit , een zoon va n Thyman de Wit.
Zowel Pe lgrum Jansz (d ie ondermeer ook nog
drie morgen land in Overlangbroek bezat en
daar 20 morgen huurde van het kapittel va n
St. Marie) al s Herm an boerden vanuit een hui s
en hofstede in de Achterstraat te Wijk bij
Duurstede. 66 Eind 16de eeuw deed Pelgrum
Jansz zijn part over aan Anthonis Adriaens van
Oort (a li as van Maseijck) in de Melckwech en
daarmee kwam dit dee! van Ter Cuyle weer in
bezit va n de fa mili e Van Noort. Door belenin gen va n achtereenvo lgens Peter Thoni sz en
later in 1652 va n Comelis Peterss van Noon
bl eef het tot circa 1665 in hun bezit. 67 Rond
1665 is dit dee ! va n Ter Cuy le overgegaan op
Wilhelmina Vernoy 68
D e hal ve hoeve van Mr. Jacob Li efting kwam
rond 16 10 in het bezit van C01·neli s Jacobsz
Vernoy, gehuwd met A nn a, dochter van
Capitein Marechal. Corn eli s bezat aan de
Amerongsed ijk in zowel Wijk bij Duurstede
als Amerongen meerd ere percelen land en hofsteden waar onderm eer zijn zoons Dirck en
Lenart op boerden. 69 U it de dijkmetingsboeken
blijkt dat zijn zoon Lenart Corn eli s Vernoy
hem in 1632 had opgevo lgd als eigenaar van
het perceel 'Ter Cuyle'. Na diens overlijden ,
rond 1675 , verkreeg zijn zuster Wi lhelmina
Vernoy ook dit dee! van Ter C uyle waardoor
deze hel ft van Ter Cuyle weer in een hand
kwam.

Her goer Ter Cuyle weer in een hand en
omgedoopt tot hofstede De Kickvorst
A an het eind van de J 7de eeuw gaf Wilhelmina Vernoy, een dochter va n de eerd er
genoemde Cornel is Jacobsz Vern oy , de aanzet
tot de hereni ging van de verschillende delen
van Ter Cuyle tot een hof tede. A ls weduwe
va n de haverkoopman Jan Meertens van der
Codden was Wilhelmina in 166 1 zeker ni et
onbemiddeld. a het overlijd en va n haar broer
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Dirck Corn eli s Vernoy en zijn vrouw Corn eli a
Verh aer koc ht zij in 1662 voor 5.500 gulden
uit hun nalatenschap zeven morgen land op het
Leuterve ld plu s tien morgen aan de A merongerdijk .70 Gedurende de peri ode daarn a verw ierf zij , zoa ls hi erboven beschreven, dri ekwart va n de oorspronkelijke 26 morgen va n
het goed Ter Cuy le alsmede enkele percelen
land van haar overl eden broer L enart Corneli s
Vern oy. In het eerd er verm elde reg ister van
ti endplichti ge eigenaren in de Vrijheid van
Wij k bij Duu rs tede (daterend van ongeveer
1665/1670) staat verm eld dat Wilhelmin a
Vern oy op het L euterve ld circa 43 morgen land
bezat. De d ij kmetingsboeken noemden haar in
1676 als belastin gspli chti ge voor zes hoefs lagen (dijkvakken) behorende bij de 38 morgen
land ' aen den [A mero nger] dyck ge legen' .
Wilhelmin a verhuurde de hofstede eerst aan
haar schoonzuster Fij gje M om , wedu we va n
haar broer L enart. L ater, in 168 1, verhuurde
haar zoo n M arti nus va n der Codde 'seec kere
bo uwerij e, huys in ge, hoff ende bergh, schuer,
bo ngaert groot ontrent int geheel v ierenveerti g
ende hal ve mergen !ants... ..aen de A merongse
Dij ck , vanouts genaemt t goet Ter Cuy le' aan
Jan Joosten in den Engh voor de tijd van zeven
j aar en een pachtso m van 380 gulden per j aar. 7 '
M aa r Jan Joosten vertrok in 1683 naa r Werk hoven en liet het beheer van de hofstede over
aa n zijn zoo n .72 In 1685 verk oc ht M aerten va n
der Codde als gemachti gde va n zijn moeder
Wilhelmina zeven morgen land aan Johan de
Wael , oud-burgemeester van Wij k bij Duurstede, en zijn zoon Jan de Wael de j onge , borger tot U trecht.73 iet lang dam·na moet zij ook
haar andere perce len aan Johan en Jan de Wael
hebben verkocht want vo lgens de dij kmetingsboeken hadden zij in 1686 aile percelen van
Wilhelmin a in eigendom. Toen ze enkele j aren
later va n Jan K oo l het laatste deel van Ter
Cuy le kochten, was het oorspronkelijke goed
weer co mpl eet. De ni euwe eigenaren gebruikten so ms nog we i de naam Ter Cuy le maar
doopten de hofstede om in De Ki ck vorst. Deze
naam werd wellicht gekozen omdat Johan de
Waa l mede-e igenaar was van enkele steenovens in Vreesw ijk , genaa md De Ki ck vorst.
D e ho fs tede werd eerst ::t::t n Gij shert Huijhertsz
verhuurd en, na diens overlijden in 1694, aan
zijn wedu we Dirckj e Corn eli s van Broeck-
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huij sen. 74 Dirckj e hertrouwde in 1695 met
L ambert Dirk se van Leersum zodat de ho fstede bij het verni euwen van het pachtcontract
aan hem werd verhuu rd . H et pachtcontract van
1705 geeft aan dat een dee! van het land door
de fa milie De Waa l was ingepl ant met f ruitbomen.75 L ambert huurde ' sekere hoffstede,
hui s, berg en schuer met ontrent 45 mergen
Iants. ..... genaa mpt De Ki ck vorst den comparant huurder seer wei bekent al s j egenwoordi gh de se l ve hoffstede in huur gebruijckende,
en dat voor den tijt va n ses aan een vo lgende
j am·en,.... ... .. en dat j aarlij cks ende aile j aaren
voor ende omme de somme van vij ff hondert
ca[rolu s] gulden ' . Tevens werd bepaa ld ' dat
de comparant huurder tot sijn gebruij ck ende
profijt sa il hebben, den ouden boomgaart ge legen noortwaarts ter zijden het hui s, als mede
ail e het geene aghter de berg en onder langhs
den dijk tot aan de aff off opwegh resp. toe
staat, item de appelenboomen di e boven den
affwegh staa n, langhs den dijk tot aan het lant
off boomgaartj e soo Jan Coo l gehadt heeft .
ende niet verder, aile de resp. andere boomgaarden soo aghter het back hui s het boomgaartje van Jan Coo l nude h[ee] r verhuurd er in
zijn qti e en van den speckboer, den Iangen
boomgaart daar naast aa nge legen sullen ten
profij te va n de verhuurder sijn en blij ven,
gel ijk mede tot gebruyc k en profijte va n de
verhuurder sa il wesen de grond van den [ .. ]
j ongen boo mgaart . Oat w ijders ten profij te van
de comp [ar a]nt huurder sa l zijn de we ijen en
het les, te we ten dat van de resp . boomgaarden
sail comen te vallen bij ordin ary weer en w int ,
soo binnen- als bu ytendijcks ' . H et gebrui k
van het ' weij weertj e en gri entje gelegen boven
den affwegh' hi eld de verhuurd er ook voor
zichzel f.

Regentenfa milie Van Bern
N adat Johan en zijn zoon Jan de Waa l waren
overl eden, verk ochten hun erfgenamen in 1740
de hofstede bestaande uit 'een huij singe , twee
bergen, sc huur, back - en duijfhuijs . .. . va nouts
genaemt goed Ten Kuijl en en nu genaemt
Ki ck vorsch, ge legen aen den A meronger
L eck kendijck op L euterveld sijnde de tweede
hoffsteede va n dese stadt [Wijk bij Duurstede]
af ' samen met 45 morgen boomgaard , bouwland en uiterw aard (twee morgen) voor een
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koopsom va n 1.030 gu lde n aa n Nicolaas va n
Barn [B erne] 76 Daa rna blee f de hofstede Te r
Cuyle of De Kick vo rst meer dan een eeuw in
bez it va n de fa mi lie Van Berne. Dit was een
beke nde regente nfam ilie waarva n meerde re
!eden di verse bestuursfuncties in Wijk en
omgev ing he bbe n be kleed. Vo lgens de eerste
kadastra le gegevens e n informatie uit de d ijkmetings boeken was de hofstede in 1832 e n
1840 in e igendom bij Frans Nico laas va n
Bern. o udste kind e n e ni ge zoo n va n icolaas
va n Barn , grootgrondbez itte r e n burgemeester
va n Zeist ( 1806- 1850). Kort na de verkoop
va n de hofstede we rd e r ook va n pachter
gew isseld ; te nslotte was Lambe rt Dirkse in
he t jaar va n ve rkoop al zeventi g jaar o ud. ln
174 1 werd de hofstede verhuurd aa n Dirck
va n de n Weyden. 77 Uit de notari e le akten
bl ijkt dar Van Be rn de hofstede steeds voo r
maa r een jaa r ve rpac htte . Dirc k bleef ni et
lang. We li swaar werden in J742 e n 1744 rwee
va n zijn ki nde re n gebore n aa n de Amerongerdijk maar in 1745 sta pte hij over naa r de
hofstede De Rie beek (z ie daar). De ni e uwe
pac hter van Rimmigen was Joost Ge rritse
Cl e utingh , een zoo n va n Gerrit C le uting aa n
de Wijke rs loot." H ij werd in 1752 opgevo lgd
door Be re nt va n Wo ude nbe rg h d ie ook in
1758 va n Clae va n Bearne huurde 'seec kere
hoffstede met s ijn huij s ingen , be rgen e n
schuur, genaa mt De Kik vors t , alleenlijk met
de weijde die annex soo uijt den boomgaarden , als het weert ije n buijte n dijcks
geleegen , mitsgaders de vrugten uijt de n
boo mgaart ag ter he t huij s e n de duijvenvlugt
soo va n jon ge duij ve n a ls mess ie , voo r de n
tijt va n ses ac hte reenvol gende jaare n ..... .. .
jaarlijks o mme e n voo r de so mme va n een
hondert en tie n Car[olus] g uldens ad xx
st[ui ve rs] ho ll ands .. ' .79 Van al c irca 1772
was de hofstede ve rhuurd aan Herma nus
van N ie uwe ndijk , zoon va n Corne li s va n
ie uwe ndijk aa n de Nee rdijk . He rmanu s
woo nde bij de doop va n z ijn kinde re n in de
periode 1772-1780 aa n de Hoogendijk c.q .
de Amerongerdijk . ln de dijkme tingsboeke n
stond hij in 1779 genoteerd als gebruike r
va n de la nde rije n va n de hofstede.

Hofs!ede s/erk in waarde ges/egen
Zoal s in de in Ie idin g is gesre ld, duurde de
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landbo uwc ri s is tot circa 1760 (z ie dee! l va n
dit artike l) . Daarna stegen de prijzen va n de
landbou wprod ucten wee r. M aar ook de prij zen
va n de hofstede n g ingen flink o mhoog. Toen
de e rfge na me n va n C laas va n Bern na z ijn
overlijden in 1776 de hofstede De Ki kvo rst
li e te n taxe re n schatte me n de waa rde op driedui zend g ulden. Oat is wei drie keer zovee l a ls
C laas er in 1740 voor had betaald .>«' Bij een
volgende taxatie in 1795 bleek de waarde va n
de hof tede, weliswaar me t J 0,5 morgen meer
land , opnie uw sterk te zijn gestegen . De schatters bereke nde n een waarde va n zevendui zend
g ulde n."'
De laa tste l 8de -eeuwse pac hte r va n De Kikvo rst was Gerrit va n Haze ndo nk die in 1789 e n
1799 in de dijkmetingsboeken werd genoemd
als gebruike r va n de hofstede.
In 1794 we rd zijn pachtcontract door N icolaas van Be rn ve rle ngd ."' Gerrit overl eed op
14 novembe r 1797 e n li et een wed uwe met
zes jonge kinderen ac hte r 83 Zij n wedu we ,
Francina va n de n He ijli genbe rg, zette samen
me t drie knechten en een me id het bed rijf
voorr tordat zij in I 799 tro uwde met Jan van
Oostrum die daarna de pac hr va n de hofstede
De Kik vo rst overnam. 84 De pachtovereenkomst
met Ja n va n Oostrum werd in 1808 me t twaa lf
j aa r ve rl e ngd. Ve rhuurd werde n de hofstede
De Kikvorst met woonhu is, berg , schuur e n
bakhui s , de bijbehorende bouw- e n we i Iande n
evena ls zes morgen land genaa md de Spina kkers , in totaal groot 49 \-2 mo rgen."'
De pacht om bedroeg 630 g ulden per jaar plu s
een toepac ht va n 36 jonge dui ven. Nadat Jan in
1826 was overleden we rd de hofstede verhuu rd
aa n de uit Scha lkwijk afkomstige Evert van ' t
Voort e n zijn vrouw Mari a Fra nci na Be rl ang.
In 1827 gebruikte Evert in totaa l zesti g mo rgen
land.' 6 He laas duurde het gelu k va n Evert niet
lang want in 1834 overleed zijn vrouw in het
kraambed . De pac ht va n De Kik vorst we rd
v66 r J 840 overgenomen door een jo nge Ia ndman, Te uni s Kersberge n , ge boren in Montfoort
e n op I 9-jarige leeftijd in I 837 in We rkho ven
getrouwd met Janni gje de Bruin, dochte r va n
Wulfe r Gerritse de Bruin uit Lang broek.'" Ook
in J850 we rd Te uni s genoe md al s pachte r; met
een veestapel va n 25 runde re n. nege n paarde n
e n vie r varke ns kon hij zich scharen o nde r de
g rootste boere n in Wijk bij Duurstede .""

ll

Hofstede Riebeek
Evenals bij het goed Ter Cuyle werd de naam
van het oorspronkelij ke leengoed Riebeek
voor meerd ere stukken land en hofsteden
gebru i kt. Het oorspronkel ijke leengoed , dat
zich ongeveer uitstrekte van de Kromme Rijn
noord waarts tot over de L angbroekerdij k, was
door hu welijken , etf delingen , verkoop en dergelij ke in meerd ere stukken/lenen uit elkaar
geva llen. Zo was er vo lgens de lenen van
Gaasbeek in Nederl angbroek sprake van 'dat
hu ys ende die hofstat tot Riebeke', later ook
benoemd als 'Riebeeck geheiten Stu venest' en
als 'een huij singe ende hoffstede geheten
Stu venest met vier mergen lands gelegen
in eerl angbroek' •• In Wijk bij Duurstede
werd en twee lenen genoemd . namelijk een
hofstede te Ri ebeek met zeven morgen aan
de W ijkerweg op de zijde van de Rijn naar
Langbroek en ee n leen van zeven morgen in
het kerspel Wijk , strekkend va n de land cheiding tot de Oude Rijn met boven de deken en
het kap ittel va n St. Jan te Wijk met het goed
te Rena [ ... .. .1en beneden de Wij kerweg.""
De uiteenrafeli ng van de leengeschiedeni s

va n De Ri ebeek pa t niet in het kader van
dit artikel , maa r w ie er meer van w il weten
verw ij s ik graag naa r het uitgebreide artik el
' Riebeeck' van Z . van Doorn uit 1967 in De
ederl and sche L eeuw waar A d va n B emmel
mij op attendeerde 9 '
De in Wijk bij Duurstede gelegen hofstede
Ri ebeek , di e vo lgens Van Doorn het eigenlijke
stamhu is van de familie Van Ri ebeeck moet
zijn geweest, is te herl eiden tot dit laatste
leen. Ongeveer op de pl aats van deze hofstede
staat nu de boerderij De Kl eine M elkweg aa n
de L angbroekseweg 2-4 9 ' De eerste vermelding betreft de belening va n Herm an B oc bij
overdracht door Johan van H aarl em , neef van
de lee nheer Zweder van A bcoude, op 4 j anuari
1377 . In de tweede helft van de 16de eeuw
werd en !eden van de fa mili e Van Broekh oven
beleend totdat het in 1600 aan Jacob van
A merongen, en later aan diens zoon Jerefaas ,
in leen werd gegeven. Jonker Jorephaes van
A merongen en zijn be ide zusters transporteerden op 26 mei 1642 vier morgen land op de
M elckwech, genaamd 'op Ri ebeeck ' aan

De K leine M elkweg aan de Langbroekseweg 2-4. Deze nege ntiende-eeuwse dwarshui sboerderij met zomerh ui s is de
opvolger van de hofs tede Ri ebeek ( fo to Wi nfried Leema n. maa rt 2009)
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dominee Vincentiu s Bergius.93 Pred ikant
Vincentius Bargerius te Wijk werd in 1643
genoemd als bezitter va n de hofstede genaamd
'Op Riebeeck ' gelegen aa n de Wijkerweg 94
Rond 1640 kocht dominee Bergius ook vier
morgen land , gelegen in Overlangbroek , va n
Gerrit C laes va n Bemmel.95 Dit land was voordien eigendom va n zij n vader C laes Gerritsz .
ln 1658 ve rkocht He lena Scherp ingh , wed uwe
va n dominee Bergius, mede namens de andere
erfgenamen , een hui s , hof en vier morgen land
aan de Melkwech aa n Petru Blancheteste,
een gegoede burger met o.a. belangen in de
Yerenigde Oost-Indische Compagn ie en in de
West-Indische Compag ni e. 96 Datze lfde jaar
kocht Blancheteste va n de kinderen van de
overleden dominee Bergius ook nog vie r morgen land in Overlangbroek waarmee hij ook
datze lfde jaa r nog werd be leend 97 In de loop
der jaren breidde Petru s de hofstede uit met
diverse aa nkopen zoa ls drieeneenhalve morgen in het Wijkerbroek in 1658 , twaa lf morgen gelegen naast de hofstede Reijna in 1662
en ande rhalve morgen aan De Me lkweg in
1664 9 ' Ye rvo lgens kocht hij in 1663 in
Overlangbroek de Heerehu ys in ge De Roethard met 24 morgen hof, boomgaard en bouwland alsmede 28 morgen land gelegen in Wijk
bij Duurstede en Scha lkwijk. 99 Door de aankopen van B lancheteste was de hofstede in
1696 uitgegroeid tot achtt ien morgen boom gaa rd , bouw- en weiland in het gerecht Wijk
plus 21 morgen boomgaard, bouw- en weil and
in het gerecht Nederlangbroek. 100 Het lijkt
er op dat De Ri ebeek ged urende de gehe le
17de eeuw in pac ht is geweest bij de famili e
Van S emmel. In 1612 was er al sprake va n
een Claes Gerritsz [van Bemmel] wonend
op Rie beeck. '0 ' Latere akten spreken van
·wo nend in de Melckwech ' . Claes en zijn
zoon Gerrit ware n ook e igenaar va n de vier
morgen land d ie door dom inee Sergi us werd
toegevoegd aa n zijn hofstede Riebeek (zie
boven). Uit de kohieren va n het fam iliegeld
kan geconcludeerd wo rden dat De Riebeek in
e lk geval nog tot 1677 verhuurd was aan
Gerrit C laesse n va n Bemmel. Gerrit bewerkte
in 1676 naast de landerijen va n de hofstede
ook n o g enkcl e l n<<e p erce len ,

w~nt

hij

gebruikte in totaa l 51 morgen land ; 39 morgen
bouw land e n twaalf morgen weiland. 102 Hij
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overleed in 1678 en werd toen in de pacht
opgevolgd door zijn zoon Arien Gerritsz va n
Bemmel . Na een aa ntal jaren werd Arien
geconfronteerd met het feit dat het hui s op
de hofstede Riebeek helemaal was verva llen.
Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede
besloot in 1687 met Arien te gaan praten en
hem te ve rstaan te geven dat hij het huis weer
moest opbo uwen. '03
Dat herstel moet een stev ige aa nslag zijn
geweest op de financiele positie van Arien,
want in 1690 zat hij zwaar in de schulden.
Hij moest aan zij n ve rhuurder een schuldbekentenis voo r twaa l fhonderd gulden afgeven wegens ac htersta lli ge pacht en de aankoop van korenzaad. '04 a het overlijde n van
Arien in 1700 werd de pacht va n de hofstede
over-genomen door diens zoon Gerrit Arisz
va n Semmel. 105

Begra::.ing door schaapskudde
Pieter S lanchesteste had twee dochters. Maria ,
gehuwd met Adriaen van Rossem, heer van
Hardenbroek, en E li sabeth , gehuwd met
Caspar va n Panhuys, die de hofstede va n hem
erfden .106 S ij de verl eng ing va n de pac ht va n
De Riebeek aa n Ari en Gerritsz va n Semmel
( 1696) e n later aa n diens zoon Gerrit A ri sz
va n Semmel ( 1702) traden dan ook resp.
schoonzoon Adriaen va n Rossem en kleinzoon
Pi eter va n Panhu ys (1702) op als verpac hter
van de hofstede. De pachtsom werd in 1696
geste ld op driehonderd gu lden per jaar; in
1702 werd de pacht met tien procent verhoogd
naar 330 gulden per jaar. Overigens bleef
onder de nie uwe e igenaren de gewoonte
bestaan om een aa ntal perce len van De Riebeek ' ten halve te bouwen ' . Dat betekende dat
de verpachte r het zaa igoed ter beschikking
stelde en de pachter de grond bewerkte en het
gewas verzorgde tot de oogst. Het oogstrijpe
gewas was voor de he lft e igendom va n de ve rpac hter en voor de andere helft va n de pachter. Uit meerdere notari ele akte n blijkt dat het
op de hofstede Riebeek de gewoonte was dat
de ve rpac hter zijn dee! va n de oogst pub!iekelijk ve rkocht aa n de meestbi edende .
ln de pachtcontracte n was opgenomen dat
'den hu yrder de schaepswey va n de somervaegh ende va nt stoppe ll ant sa l genie te n'
waarbij tevens werd be paa ld dat de me t
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va n de schape n niet mocht wo rde n verkoc ht
maa r gebruikt moest wo rden op de landerijen
va n de hofstede ze lf. 107 De in 'vaag' [braak]
li ggende percelen werden verhuurd aan een
schaap herde r d ie er met zijn kudde het onkrui d
mocht begrazen.
De ve rgoedin g d ie de schaap herder daa rvoo r
moest beta len kwam hi er ten goede aa n de
pachter va n de hofstede.
De pacht va n De Ri e beek kwa m in 17 16 op
Jeli s Gerri tsz va n Stekelenbergh d ie getrouwd
was met Hendrikje Harme nse va n de Leemko lk w8 Z ij bl even maar kort e n verhui sden
naa r de hofstede de Leemko lk in Werkhoven
waa rna De Riebeek in 17 19 werd verpac ht aa n
Corne l is Koppert. '09 Toen het pac htcontract in
1728 werd verlengd was de jaa rlij kse pachtsom inm idde ls opge lopen to t zevenhonderd
gulden; ee n verd ubbeling va n de pac htprijs in
25 j aar tijd' "" In 1729 blij kt vro uwe Oriana
Reg in a va n Rossem , wed uwe va n Johan
Godart va n Rossem en dochter va n Mari a
B lancheteste, op te trede n als e igenaresse va n
De Riebeek wa nt in dat jaar ve rbond zij de
' Huys inge en Hofstede , genaa md Den
Rietbeek met de ae nhori ge Boomgaerde n,
Bouw, We ij en Ho ijl ande n, ge legen onde r de
Geregten va n Wijk en ederl angbroek, groot
tesaem o m trent vijffe nvijfti g mergen ' a is
onderpand wege ns een lening. "' Inmidde ls
ka mpte Corneli s met tegenslagen en raak te hij
ac hter met zijn betalingen. In 1738 was zijn
pac htschuld opge lo pen tot 3283 gulden e n hij
moest inste mmen met liqui datie. "' Toen de
hofstede enkele jaren later, in 1742 , door
O ri ana Reg in a va n Rossem openbaa r we rd ve rkoc ht was Jan Jochemse Quint de huurde r
erva n. "' Na in zet en opslag we rd de hofstede
met 58 morgen land , beschreven als 'zeekere
huij singe , hofsteede , drie bergen, eene waagenschuur, bak en duijffhuij s en verder getimmerte, De n Ri etbeek genaa md , en aa nhoori ge zoo
we ij hoo ij als bouwlanden mitsgaders boo mgaart en ve rdere be potinge en be pl antinge
daarop staa nde onder de geregten va n Wijk bij
Duurstede en Nederl angbroek ge leegen' , voo r
2275 gulden gekoc ht door Jan Jaco b van
Westrenen, heer van Lau we nrecht. Hoe sterk

Grootgrondbezitter Jan Jacob van Westrenen
Een financ ieel onafh ankelij ke onde rnemer
zoa ls grootgro ndbez itter Jan Jaco b va n
Westrenen, die in Wijk bij Duurstede al twee
hofstede n bezat, ko n goed garen spinnen bij
deze landbouwrecessie. Door zijn huwelij k (in
1709) met Johan na Catharina M amuchet va n
Ho udringe was hij tevens heer van Sterkenburg geworden en in het bezit gekomen va n
ondermeer een ho fstede aa n de Wijkersloot
(gepacht door onder ande ren Corne li s Bo uwma n en Jan va n Amerongen) e n een hofstede
aa n de Hoged ij k genaa md de Aelbrechtska mp
(gepac ht doo r ondermeer A ntony Vernoy en
Hend ri k va n Kes).
Ja n Jochemse Qu int bl eef De Ri e beek tot
1744 pac hten waa rna Jan Jacob va n Westrenen de hofstede met 34 morgen land in Wijk
bij Duurstede e n negenti en morgen land in
ederlangbroek in 1745 voo r de duu r va n
twaa lf jaar verhuurde aan Dirk va n de r Weyden voo r een jaa rlijkse pachtso m va n 530 gul den en een toepac ht bestaa nde uit zes hoenders en het houden va n een [j ac ht]h ond. " 4 a
het overlijden va n Dirk werd de hofstede in
1756 op dezelfde co ndi ties ve rhuurd aa n zijn
wedu we Hey ltje va n Royen en haa r tweede
ec htgenoot , Hannen Jansen va n Veelen (geboren te Vee le in het M un sterl and) ." 5 In 1767
werd de hofstede opn ie u w voo r twaa l f jaa r
aan Harmen va n Veelen verhuurd , echter
omda t Va n Westrenen in 1766 twee perce len
grond in het Wij ke rbroek e n op de E ng had
bij gekocht , werd de hofstede nu verhuurd met
in totaa l 6 1 morgen land. " 6 We i we rd de
pac htso m ve rh oogd naa r 750 gulden per jaa r.
Na het overlijden va n Jan Jaco b va n Westrene n bleek zijn wedu we de ho fstede de Rietbeek ge legateerd te heb ben aa n haa r jo ngste
dochter Isabe ll a van Westrenen getrouwd met
Wille m N ico laas Pesters ." 7 Will em N ico laas
Pesters , heer va n Wulpenhorst , was in het
Ieger va n de stadhouder opgeklommen tot

de prij ze n in de la ndhou w w :o11·e n gerl :uli d e n

k o l on e l e n m aa kte het l ater d e p atri o tten e rg

hoe we ini g be langste lling er was o m te
in ves teren in landbou wg rond wordt ge"l"l-

moeilij k toen hij al s luitenant-stad houde r va n
Wi ll em V over de stad en prov incie U trecht
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lu streerd door het feit dat de verkoop va n de
hofstede zelfs nog minde r opbracht da n de
gederfde pac htpennin gen. Du bbe l verlies dus
voo r vrouwe Orani a va n Rossem .
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heerstem Hofstede D e Ri ebeek bl eef gedurende de rest van de 18de en het beg in van de
19de eeuw in eigendom bij de fa mili e Van
Westrenen.
Ondertu ssen begon de tijd te dringen voor
Petronell a, de oudste en eni g vo lwassen
geword en doc hter van Dirk van der Weijden en
Hey ltje van Royen, di e nog steeds ongehu wd
op de hofstede woonde. Gelukki g vond zij een
vrij er en in 1770 trouwde zij op 35-j ari ge leeftijd met Jan Woutersz van Yoskuil. Z ij trouwden in op De Ri ebeek , kregen daar hun kin deren en vo lgden H arm en va n Yeelen op in de
pacht nadat deze in oktober 1788 in de kerk
van Wij k bij Duurstede was begraven. Hun
zoo n Dirk Yos kuil vo lgde hen waar schijnlijk
op, want in 1798 werd hij genoemd als pachter
va n D e Ri ebeek .119
In 1803 werd de hofstede gebruikt door
Corn eli s de Rooy en zijn zoon Corn el is de
Rooy juni or.
Corn el is seni or was in J 802 in Wijk bij
Duurstede getrou wd met de wed uwe Janni gtie
Voskuil. H elaas heb ik geen uitsluitsel gevonden op de vraag of er een fa mili erelati e
bestond tussen Janni gti e Voskuil en Jan
Wouters Vosk uil. Corn el is jr, een zoo n uit het
eerste hu we lijk van Corn eli s sr, trouwde in op
de hof stede en bl eef daar boeren tot hij met
zijn gezin rond 18 16 vertrqk naar Nederl angbroek. 120 De pacht werd overgenomen door zijn
jongere broer A ntony de Rooy - eveneens een
zoo n uit het eerste hu we lijk van Corn el is senior - di e in 18 18 trouwde met Geertru y va n
Achthoven, een dochter van Corn eli s van
Achth oven en Clar a van Wijk (zie Den Engh).
In 1827 gebruikte A nthony 45 morgen land .121
U it de vo lkstellin g van 1830 bleek dat hij toen
vier knechten en een meid in dienst had. In
1830 verl engde Jan A nthoni e Godin va n
Westrenen het pachtcontract met A ntony de
Rooy .122 De hofstede om vatte toen 'eene huizinge, bakhui s, schuur en drie bergen, met
veerti g bunders, twee roeden zoo boomgaard ,
bouw en we il and , staande en gelegen onder de
gemeente van Wijk bij Duurstede mitsgaders
zes tien bunders zeventien roeden bouw en
we i land ge legen onder de gemeente van
I >il ng hme k '. De j aa rlijkse pi!c htsom heclroeg
990 gulden per jaar plu s een toepacht van
zes ti en vette kuikens, twee vette hammen,
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twee kinnebaks hammen en twee mudden
goede rode weit [ tar we]. Volgens de eerste vermelding van het kadaster en vo lgens de dijkmetingsboeken was de hofstede ook in 1832 en
in 1840 eigendom van Jan A nthony Godin van
Westrenen, een achterkJ ein zoon van Jan Jacob
van Westrenen 123 Ook in di e j aren werd D e
Riebeek nog gepacht door A nthony de Rooy.
In 1850 behoorde A nthony met een vees tapel
van 28 runderen, elf pam·den en vier varkens
tot de grootste boeren van Wijk bij Duurstede.

Hofstede De Melkwijk of Melkweg
H ofstede D e M elkweg , vroeger genoemd
De M elkw ijk , nu gelegen aan de L andscheidingsweg 7, werd in de lenen van Gaas beek
voor het eerst genoemd in 1386 toen H eer Jan
van Limbeek , bastaard en ridder, daarm ee
werd beleend .124 In 1397 werd het leen aangeduid als 'z ijnde de hofstede' en in 1450 als ' het
goed en 43 morgen' . U it het overzicht van de
Ienen blijkt dat Will em van D oornik het leen in
1459 w ilde overnemen va n Johan van Limbeek
maar dat dit om ni et nader aangegeven redenen
niet werd toegestaan. Maar blijkbaar w ilde
Willem van D oornik D e M elkw ijk graag hebben en in 147 1 w ist hij het leen toch te verwerven. Het bl eef in de familie Van Doornik totdat
Willem van D oornik , wedu we van A meli s uten
Eng, het in 1568 overdroeg aa n H endrik van
Gent , de echtgenoot van haar dochter,
K atharin a uten Eng . D e hofstede werd in het
midden van de 16de eeuw gebruikt door Dirck
Janss, want de dijkmetingsboeken van de
L ekdijk verm elden in J544 en 1553 ' die
M elckwech van tgoet daer Dirck Janss op
woent .. . ' 125 D eze Dirck Jan ss is zeer waarschijnlij k dezelfde al s de Dirck Janss di e in
1533 genoemd werd als gebruiker van twee
percelen van elk derti en morgen land , waarvan
een met een hofstede genaa md de ' Oude
H of stede' , in Overl angbroek , eigendom van
k inderen van de eerder genoemde (A) meli s
uten Eng 126 In het laatste k wart van de 16de
eeuw bewoonde Jan de Cru yff het goed ' D ie
M elck wech'en gebruikte 48 morgen land in
Wij k bij Duurstede van de wedu we Wten
Engh .127 Tussen 1592 en 163 2 woonden en
we rkte n .l acoh Dircx7. e n 7.ijn 7.oon Dirck
Jacobss op de hof stede De M elk weg .
Nadat Katharin a uten Eng overl eden was,
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Boerderij De Me lkweg of Melk wijk aa n de Landscheidi ngsweg 7 (foto Win fried Leeman, maart 2009)

g ing het leen in 1589 over op haar dochter
Machteld va n Gent. Door het huwe lijk va n
Machteld met Costijn Walraven s Pi eck , heer
va n Wolfsweerd , heer va n Muysw incke l, en
telg uit een oud Gelders ges lac ht , vererfde het
leen in 1642 op haar dochter M argaretha . Toen
Margaretha Piecq van Wolffsweert in 167 1 bij
de e rfgenamen va n haar sc hoonzu ster Maria
Ag nes va n Winssen va n Heemstede (wedu we
va n Hendri ck Corste ns Pieck , heer va n
Muyswinckel) een plecht va n zesd ui zend gulden vesti gde op de hofstede De Melckwijk
was deze 53 morgen groot. 128 Ro nd 1640 werd
de hofstede gehuurd door Berent Jaco bs
[Copper], die 48 morgen gebruikte va n de
Heer va n Wo lffswee rt .129 a Berents' overlijde n kwam de hofstede op zijn zoon Jan
Berentsz Coppert die in 1663 trouwde met
Swaentj e Teunis de C ru yff. Jan overl eed en
zijn wedu we hertrouwde in 1674 met Peter
Wi lle mss va n Roswey die in I 675 de pacht
overnam .' 30 Peter bleef net al s zijn voo rgangers
tot zijn dood op De Melkweg wo nen en wer-

deerd kan wo rden dat Peter Rosweij tot zijn
dood op de hofstede bleef wo nen e n werken 131
Hij werd opgevo lgd door Jan Koppert , een
zoon uit het eerste hu welijk va n Swaentj e.

Pachler in geldnood
Waarschijnlijk kwam De Melkweg rond 1680
in handen va n Anthony va n Hondthorst , heer
va n Muyswinckel, heer va n Roodestein , wa nt
in de ' L ijste va nde Boomgaerden onder deser
Gerechte va n Wijck' va n 1683 we rd Anthony
genoemd als e igenaa r va n twee morgen boomgaard in de Melkweg. 132 Overigens was Anthony van Honthorst , advocaat aa n het hof va n
Utrecht , een zeer bemiddeld man. Zo had hij
ro nd 1660 het hui s Rodeste in te ederl angbroek met 36 morgen gro nd gekocht. 133 Tevens
had hij een aa ntal percelen grond in Amersfoort in bezit. ' 34 E n in Cothen was hij gegoed
met een hofstede met vij ft ig morgen boomgaard , bouw- en weiland. 135 Z ijn echtgenote
Margareta va n Lommetzum werd op 29-101701 met de hofstede De Melkwijk beleend .' 36
m::~ eg h gesc h ey t '( hned e l 

k en . H et knhi er va n het fami li egel d ove r 17 07

U it het ' hehnnrl yck

ve rme ldt voo r De Me lkweg ' Peter Rosweij
wed(u)e nu Jan Koppert ' waaruit geconclu-

scheiding) , opgemaakt in 1719 name ns de erfgenamen va n Anthony va n Hondthorst en
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M argareta van L ommetzu m bleek dat aan zoo n
Theodoru s va n Hondthorst ' toegescheijden en
ten dee! geva ll en was het goedt genaemt D e
M elckw ij ck alsoo dat van outs gelegen is voor
twee en veerti gh mergen en twee hondt !ants
van allerh ande stucken in den gerechte van
Wijck met ail e rechten en toeseggens. . .. ' .
a het overlijden van Theodoru s en zijn vrouw
Geertru yd van der Hem vererfd e de hofstede in
1728 op hun nicht Margareta va n H ondthorst ,
wedu we van Pieter van B orssele.117 M argareta
verni euwde in 1730 het pachtcontract met Jan
Janse Kopper ' wonende op de nabeschrevene
hof stede' die blijkens de akte de hofstede al
' lange jaren gebruikt ' (a! sin ds 1707 ) m De
hof stede om vatte 'seekere hu ys inge, hofstede,
bergen, schuer nevens ontrend twee en vij fti g
mergen soo boomgaard , bou als wey landen' en
werd verpacht voor 360 gulden per j aar.
Enkele j aren later bleek dat Jan Kopper de
pacht ni et op kon brengen en dus moest hij in
173 5 bij de vern ieuw ing van het pachtcontract
tevens een schuldbekenteni s voor zevenhonderd gulden wegens achterstall ige pachtgelden
tekenen en beloven de schuld binnen veert ien
dagen te vo ldoe n. 139 Well icht om de pachter
tegemoet te komen, hal veerd e M argareta de
pacht voor de hofstede tot 180 gulden per j aar.
Over het j aar 1737 kon Kopper waarschijnlijk
de pacht weer ni et opbrengen, waarop de hofstede per I j anu ari 1738 werd verpacht aan Jan
Crijn en van Hasendonk en zij n aanstaande
brui d A ri aa ntje vande Leemkolk. '.j() Naast een
jaarl ij kse pachtso m van tweehonderd gulden
moesten Jan en A ri aantj e tevens de pachtschul d van Jan Janse K opper over 1737 op
zich nemen . M argareta van Hondthorst overteed in 1740/174 1, haar zoo n Gerard T heodoor
van Borsse le verkreeg De M elkweg uit haar
nalatenschap en was haar leenopvo lger. '4 ' 1a
zij n overlij den werd de waarde van de hofstede
met 52 morgen land getaxeerd op vijfdui zend
gul den .14 ' In 1765 werd Jan Crij nen va n Hasendonk in de pacht va n de hofstede opgevolgd
door Dirck va n den ieuwendij k en zij n vrouw
Germ·da K op pers. '43 Corneli a Eli sabeth de
Wijkersloot , wedu we van Gerardu s Theodoor
va n Borsselen, verhuurd e hen de hofstede voor
ecn pachtsom va n 220 gul den per j aar. Dirck
en Gerard a mochten het hui s en de gebouwen
met Kerstmi s dat j aar betrekken; de huur van
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de landerij en ging per I mei 1766 in. Het
hu we lij k van Dirck duurde maar kort omdat
Gerarda rond 1768 overl eed . Dirk hertrouwde
in oktober 1768 met Maria van de L eemkolk
uit Cothen. Hun huur van de hofstede werd in
1772 en 1779 verl engd .

Voogden verdrievoudigen de pachtsom
In 1779 traden de voogden van de k inderen
van de overleden Eduard Pieter R am van
Schalk w ijk op als verhuurder. '44 Opmerkelijk is
dat de voogden van Edu ard Pi eters' kinderen
de j aarlijk se pachtsom voor de ho fs tede fors
verh oogden, va n 220 gulden in 1772 naar maar
li efst 650 gulden in 1779 . D eze verdri evoudiging van de pachtsom had zeer waarschijnlijk
te maken met de opl ev ing van de landbouw en
het aantrekken van de landbouwprij zen in di e
period e. Edu ard Pieter was een zoon van
Eduard Joseph Ram van Schalkwijk , heer van
Weerdestein , en Ann a M egteld van B orsse le,
zuster van de hier voor genoemde Gerard
Theodoor va n Borssele. Blijkbaar had Edu ard
Pi eter indertijd de hofstede De M elkweg verkregen uit de e1fe ni s van zijn moeder. Eduard
Pi eter had dri e dochters. De j ongste dochter,
M argareta Thimotea Ram van Schalkwijk ,
erfde na het overlijden va n haar vader in 1774
het hui s Rodestein in Nederl angbroek en blijkbaar ook De M elkweg .'4 '
Z ij trouwde in 1782 in Haarl em met Wi ll em
Joseph , ba ron van Bri enen van de Groote
Lindt , koopman en bankier maar ook een
bekende bestuurder van A msterdam .'46 M et
dit huwelijk k wam de hofstede in eigendom bij
de famili e Van Bri enen.
Dirck van den ieuwend ijk bleef De M elk weg
pachten to t na 1803. 147 In 18 II trouwde zijn
zoon A ri en Dirksz van ieuwendij k in Wijk
bij Duurstede met de in Cothen geboren
Jaco mine A lbertu sdr van Bemmel en nam de
huur van de hofstede over 14 " Na het overlijd en
van A ri en in 18 19 hertrouwde Jacomine in
1820 met Willem Middelweerd , een boerenzoo n ui t Vechten. In 1827 bewerkte Willem
naast het bij de hofstede behorende land ook
nog wat los land , in totaa l 64 morgen.149
Waa rschijnlijk had hij ook toe n, evenals in
1830. drie kn ec hten en een meid in di enst om
de hofstede te bewerk en .' 50
De M elkweg bleef in elk geva l tot 1832 in het
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bez it va n M a rgareta Thimotea , toen haa r man
Will e m Arno ldu s va n Brie ne n bij de eerste
kadastrale o pn ame als e igenaar we rd genoteerd. '" De dijkme ting va n 1840 noemde als
e igenaar va n de hofstede de heer Corneli s
Ludov ic us va n Wijkers looth va n Sc halk w ij k ,
een voil e nee f va n Ma rgareth a Thimotea Ra m
va n Sc halkwijk .
Na het overlijde n van haar tweede echtgenoot
in 1840 bl eef Jaco mine van Be mme l de
hofstede De Me lkweg pac hte n e n in 1850
be hoorde haa r boerderij me t 44 runde re n ,
vijftie n paarde n e n vee rtie n va rke ns to t een
va n de grootste hofstede n va n Wijk bij
Duurstede .152

Hofstede De Vogelpoel

De zu idoost- en noordoostgevels van boerderij De Voge lpnr· l

:1::1 11
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uit ca. 1800 zouden dateren (foto's Win fTied Lee man.
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Boerderij De Voge lpoel aa n de Wijke rs loot 7
ke nt een lange hi storie . In zijn boek Her
Kramme Rijngebied in de Midde/eeuwen
noemt De kke r De Voge lpoe l ve tTeweg de
be langrijkste hofstede in het midde leeuwse
Wijkerbroek e n vermoedt dat deze in de late
Midde leeuwe n a ls een soort voorwe rk va n
De ede rh of heeft gefungeerd. De o udste
ve rmelding dateet1 uit 1304. Daarn a zijn e r
vermeldinge n uit 1342. 1346 . 1355. 1358 e n
1365. ' 53 Aa n he t e ind va n de 14de eeuw we rd
Heer Jan van Rijnes te ijn be leend met ' he t
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goed Vogelpoel in het kerspel Wijk , groot 18
morgen, met hui s, hofstede, gracht en timmerin g' .'5" iet lang daarn a, in 1407, ging het leen
over op Heer Jan van Limbeek . Zoa ls uit de
lij st van beleningen blijkt was het goed in de
15de en 16de eeuw verder in bez it bij de fa mi lies De Gruter en Van Zuilen van N ijeveld.
Zeer waarschijnlij k werd de hofstede in het
derde kwart van de 16de ee uw, toen deze in
bez it was van A nton van Z uilen van N ijeveld ,
gepacht doo r Jan Goes. 155 De Vogel poe! werd in
1580 overgedragen op Chri sti aan Corn eli sz en
bleef tot 16 16 in leen bij hem en later zijn zoon
Jan, die Jan Chri sti aa nsz van Vogelpoel werd
genoemd . Volgens een transportakte woonde in
158 1 Jan Hendri ck Goosen op De Vogelpoe l .' 56
Nadat de hofstede in 16 16 was overgedragen
op Frederi k Pythan, gouvern eur van Gulik en
's-Gravenweerd, ging het leen in 1628 over op
zij n dochter Eli sabeth , wedu we van A dolf va n
A lendorf , kapitein , gouvern eur van 's-Gravenweerd, com mandeur van Schenkenschans, die
op haar beurt het leen 'z ijnde de hofstede
Voge lpoe l in zijn grachten met boomgaard en
bepl anting' in 1646 overdroeg op haar zoon
Johan Frederik van A lendorf. Blijkbaar kwam
de hofstede weer in bez it van moeder Eli sabeth , want vo lgens het reg ister op het oudschil d- en sc hellingge ld van 166 1 bezat Joffr.
Van A lendorp zeven percelen met een totale
oppervlakte va n 24 morgen 2,5 hont land ,
waaronder een hofstede van veerti en morgen.
De Vogelpoe l kwa m daarn a in handen va n
Geertruijt van B ijller, gehu wd met icolaes
Martin y, ' predi ca nt aen den Leytsendam ' .' 57
Een transportakte va n de hofstede is niet
gevonden, wei is een notari ele akte uit 1662
bekend waarin A dolph van A ll endorf£ (zeer
waarschijnlij k de zoon van Eli sabeth Pyth an)
aan Dirck de Bie verzocht om namens hem een
transportakte op te stellen ten behoeve van
Geertru yt Bijll er, weduwe van domin ee
N ico laes M artini , betreffende een gedane overdracht op 28 -9-1 654. 158 Tevens is een transportakte ui t 1660 bekend waarbij Eli sabeth Pith an,
wedu we van Jonker A dolff va n A lendorp , vij f
morgen land in Vogelpoel en dri e morgen land
in Leegmaet transporteerde op Geertruijt van
Rij ll e r .159 D e d ri e m o rge n in Leeg m aet werde n

ook genoemd in de koopakte va n De Vogelpoel
d.d. 1680 (z ie hieronder).
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Herendienst
In 1675 verpachtte Geertruij t van Bijll er aan
A ri en Gerrits [ van Bemmel] ' het huys genaempt De Vogelpoel gelegen bij Wijck te Duurstede ende de landeryen daer onder behorende,
met alles appendenti gh en dependenti gh van
d ien, mitsgaders de byestede, uijtgesondert het
voorhuij s, het groote sa let [ontvangkamer] ter
zijde het voorhuij s, de kamer boven de kelderca mer, de twee camertjens van het toorntj e, de
helfte vande hoff, eensuijckerpeer en een
pruijmeboom het welcke de verhuijdersche
geduijrende de huijrj aren aen haer sa l behouden , gebruijken en genieten ... ' voor een
pachtso m van vij fh onderd Carolus guldens per
j aar. '"" Du s toen al , in 1675 , was De Vogelpoel
een boerderij met een toren ! Voort s was de
huurder gehouden ' de vijver die om het huij s
loopt [dus de gracht] met goede visch te voorsien ende dese l ve schoo n te houden en daer
inne met geen seegen of eeni ge andere schadelijcke netten mogen vissche, dogh sa l de verhuijrdersche oock vrij staen geduijrende de
verh uijr-ja ren daer inne tot haer ge li even te
mogen vi chen' . De pachter moest tevens de
fruitbomen en doorn enh agen van de bij de
hofstede ge legen boomgaar d onderh ouden.
Het pachtcontract bevatte ook nog een zogenaamde herendienst. Eens per jaar moest de
pachter de verhuurster met haar geze lschap in
zijn wagen mee uit rijd en nemen en tot genoegen van de verhuurster trakteren. Zo kon het
stadsvo lk eens genieten van een toertje door
het landschap en een bezoek aan een pl attelandsherberg. Arien pachtte de hofstede tot
1684 , wa nt toen werd zijn naa m in de kohi eren van het fa mili egeld (een belasting) doorgehaald en ver vangen door Jacob van Semmel.
Interessant is ook de toepacht die A ri en j aar1ijks moest betalen, name ! ijk ' honde11 pont
kaes en ses mantjes ap pelen' . Dit wij st erop
dat op De Vogelpoel kaas werd gemaakt. Bij
andere hofsteden in Wij k bij Duurstede ben ik
dat nog niet tegen gekomen. Johannes Martini ,
koopman te U trecht , erfde in 1679 de hofstede
va n zijn moeder Geertru ydt van By ler.'6 ' Een
j aar later verk ocht hij 'seeckere hu ys inge ende
hofstede met du yff ende vergenhuys [ varkenshok l. mitsgaders berg h met aile t geene daarinne aart en nagel vas t is, ende ail e verd ere
appendentien ende dependentien ( .. .) vanouts
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genaemt Vogelpoe l te same n me t s ijn c in gels
e nde g rac hte n, g root ontrent vijffentw inti g
ende een halff mergen !ants .... ' gelegen in de
Wyckers loot te Wyc k , aa n Gerard van Rinckenraet , 'w inckelier te Utrecht ' .162 Deze verhuurde de hofstede in 1684 , in 1692 e n 1698
aa n Jacob Melchior van Be mmel. 163 Zoon
Melchior Jacobss va n Be mme l volgde in 1705
zijn vade r op in de huur va n De Vogelpoel. 164
Jaco b was geh uwd met Teuntie Verno y, wed uwe van Wille m Gerrits van Ommeren en eerde r va n Baltus de With . Na he t overlijden van
Jacob we rd de huur in 1709 overgenomen
door Baltus va n Omme re n , een zoon uit bet
tweede hu welijk va n Te unti e. 165 Ook in 1723
huurde Baltus va n Omme re n De Vogelpoel
bestaande uit ' he t huij s en toorn , agterhu ij s,
duijfhuij s, schue r e n wagenh uij s', deze keer
va n Maria e n Jo ha nn a va n Rincke nraedt, die
de hofstede hadde n geerfd va n hun vader
Gerard, voo r een pachtsom va n 225 g ulde n
pe r jaar. 166 Baltus moest tevens als ' toepac ht
een goet vet va rke n me t twee mudden goede
weyd' betale n. Daa rnaast werd bepaald dat
' de n huerde r de verhuurde rster met hae r fam ili e e nde gezelschap eens met waege n e nde
paerde n za l moe te n uijthaele n e nde nae r di screti e trac tere n, dat ook de verhu urde rster tot
haere commoditeijt in de huijz inge za l hebbe n
ende be houden een camer die evenwe l in hae r
affwezen bij den huerder zal conne n worde n
gebruijkt: dat ook de n hue rde r gedue re nde de
hue rj aeren de gragt va n ail e onkruijt za l moete
zuijveren , daer in de verhuerderste r altijd zal
mogen visschen ; ... ' . Inte ressant is dat e r in
de ak te ook sprake is va n de ' mue r van [het]
ag te rhuij s aen de zijde va n de n oven'; dit
moet dus een bra ndmuur zijn geweest. adat
de huur aa n Baltu s in 1729 was verlengd,
werd, na die ns overlijde n , de ho fs tede met
26 morgen la nd in 173 1 verhuurd aa n Gerrit
Aertse va n Bemmel e n zijn vro uw Ja nni g hie
Roswey. Ge rrit was een zoo n va n Arie n
Gerritsz di e De Vogelpoel van 1675 tot 1684
pachtte van Geertruijt van Bijll er. Zijn vrouw
Janni g hi e was een dochte r va n Pete r Will e ms
Roswey di e de hofstede De M e lkweg pachtte .
De pachtsom voor De Voge lpoel bedroeg
2 1 g uld e n e n ti e n stlli v e rs pe r jaar m et ee n
toepacht va n ' een mud witte weyt ' .167 Ge rrit
was eerder, tot 17 16, pachter va n de hofstede
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Riebeek (z ie aldaar) e n boerde daarna onder
Cothen aan de Wijke rs loot.

Brand op De Vogelpoel
In januari 1751 werden Gerrit e n De Voge lpoel
door het noodlot getroffe n . Eerst werd er door
de verhuurste r bes lag gelegd o p al Gerrits goedere n e n vee. 168 E n vervol gens werden door
een grote brand het ac hte rhui s, de stalling e n
sch uur van De Voge lpoe! ' door de vlammen
verteerd ' . De hierboven genoe mde brandmuur
hee ft waarschijnlijk het voo rhui s gered . Ook
waren 'alle n de n beeste n welke haar [Mari a
va n Rinckenraats] oude rs op de hofstede in
stalling hadde n , e lle ndi g door de n brand omgekome n '. M ari a was daarover zo o ntste ld dat zij
de hofstede s lechts opnieuw aa n Ge rrit e n
Janni ghi e w ilde verhure n als hun zoo ns
Adrianus e n Pieter als mede huurders o ptrade n. 169 De brand had Ge rrit welli c ht zo aangegre pe n dat hij e nkele j are n late r kra nkzinni g
we rd ve rkl aard. 170
Mari a va n Rinc kenraat, 'geestelyke dogte r '
aan de M ari apl aats in Utrecht , had in 1750
een cod ic il Iaten o pm ake n waarbij zij De
Vogelpoe l vermaakte aa n M egte ld va n Ingen ,
dochte r va n haar neef A nthony va n ln gen. 171
Bij de ve rde ling va n de e rfe ni s va n Maria in
1754 kwam de hofs tede via uitkoop in bezit
va n Megte ld va n In gen e n haar man Adrianus
Reaa l. 172 De hofstede bleef , o p papi e r, tot zijn
overlijde n in 1757 in huur bij Gerrit Aartse va n
S e mme l waarna zijn zoo n Ary (Ad rianus) de
pacht overn am. 173 Ary was een grote boer want
evenal s zijn vade r huurde hij naast De Vogelpoe! een aa ntal stukke n los land in Wijk bij
Duurstede , zoa ls o nde rmeer de hofstede va n
het Duitse Hui s aa n de M e lkweg. 174 Oo k bezat
Ary zelf nog la nd in ederl angbroek , Wijk bij
Duurstede e n Ra ve nswaa ij . Door het overlijde n
va n Ary kwam e r tijde lijk een eind aan de
ree ks ' Va n Be mmels op De Vogelpoe!' . De
weduwe va n Ary, Anna van de n He ijli genbe rg ,
hertro uwde in 1783 me t Jo hannes va n der
We ijde d ie daaJ·door ook de pac hte r wercl va n
De Vogelpoel totclat hij in 1798 De Vogelpoel
voor 8.000 g ulde n kon ve rwe rve n tijde ns een
openbare ve rkop ing waarbij de e rfgena me n
va n Ad rianu s Reaa l e n Mechtildi s va n Tngen al
het o nroere nd goed va n de e rflate rs lieten veile n m In de akte we rd ve rmeld dat De Vogel-
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poe! omvatte een hui s, hofstede , 25 morgen
bouw- en weil and plus ti en morgen boomgaard , die rond 1786 beplant was met appe lbomen. D e hofstede was voor zeshonderd gu lden
per jaar verpacht aan de koper J. v.d. Weyden
en Anna van den Heijli genberg, waarb ij de
pacht I iep tot mei 1807 . In de koopcond i ties
werd vermeld dat huurder Johannes van der
We ijden voor eigen rekenin g twee bergen en
een bakhui s op de hofstede had gebouwd.
Waarsch ijnlij k waren Jan en A nna al van pl an
om De Vogel poe! te kopen want in de jaren
voorafgaand aan de koop hadden zij al andere
percelen vlakb ij de hofstede verworven. Zo
kochten zij in 1788 een perceel van vier morgen land naast D e Vogelpoel , genaamd de Vossenhoek. 176 Datze l fde jaar kochten zij ook de
hofstede Gerversoord met viereneenh al ve morgen land aa n de Broekweg. In 18 13 verpachtten zij De Voge lpoel aan Gerrit (Gerardu s) va n
Bemmel , een zoon uit het eerste hu welijk van
Anna van den Heijli genberg met A ry van Bernmel. a het overlijden van Anna in 182 1 en
Johannes in 1822 werd Gerrit de eigenaar van
De Vogelpoel met 56 morgen land. In 1827
had Gerrit zeventi g morgen land in gebruik .177
Deze zeventi g morgen betro f niet ail een De
Voge l poe I; daartoe behoorden ook zijn hofstede De Stenen Kamer aan de Wijkersloot plus
nog een aa ntal perce len los land m
Bij de vo lkstelling van 1830 bleek dat Gerrit
dri e knechten en een meid in dienst had. 179 Ook
ten tijde va n de eerste kad astrale verm elding in
1832 was Gerrit van Bemmel eigenaar van De
Vogelpoel. '80 a het overlijden van Gerrit in
1845, werd het bedrijf voortgezet door zijn
weduwe en zoon Johannes. In 1850 werd zijn
weduwe genoemd als eigen aresse van de hofstede De Voge lpoel di e toen met een oppervlakte van 87 ha en een veestape l bes taa nde uit
27 runderen , acht paarden en twee varkens tot
een van de grootste boerderijen in Wijk
behoorde.'"' (Ook nu nog wonen er Van Bemmels op De Vogelpoel.)

Hofstede Gerwersoort
De hofstede Gerwersoort lag vo lgens Dekker
in het Middelbroek. '" In zijn boek merkt hij op
rl " t ,.,. vol gt> n s rl e k "" '·t v" n rl e Onrlmnn s te r-

ti enden (uit 1667) ' aileen in de oostelijke punt ,
genaamd Gerwersoord , aan de doodlopende
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De pl aats va n de, door de aa nl eg van het AmsterdamRijnkanaal in de eerste hel ft van de twinti gste eeuw,
verdwenen hofstede Gerwersoort aan de Broekweg (foto
Winfried Leeman, maart 2009)

Broekweg bewoning li s] op te merken ' .
Er zijn meerdere l Sde- en 16de-eeuwse verme ldingen van Gherwersoert bekend uit 1408,
1459 , 1462enca. 15 13.' 83 0verdehofstede
zelf zijn helaa ni et zo vee! gegevens. In I 553
ves ti gde Anthoni s Herm anss een pl echt van
32 Carolus guldens op 'een stuck Iandt in
Wijckerbroeck genaemt Gerwaertoort ' alsmede op een hui s en hofstede gelegen op dat perceel 1114 Volgen s het oud schildgeldregister
gebruikte A nthoni s naast de anderhal ve morgen land waar de hofstede op was gelegen ook
nog vijfeneenh al ve morgen van het Capittel ,
drie morgen van het Clooster tot Wij ck en
anderha l ve morgen van het Convent 185 Na zijn
overlijden transporteerde Metge, de weduwe
van Thonis Herm ans, in I 581 acht hont land
te Gerwersoord op C laes Gerrits , wonend in
het Middelbroek. '86 De eerstvolgende vermelding dateert uit 1623 toen Geurt Otten anderhal ve morgen land aan de Broekweg transporteerde op Gerrit Claes. ' 87 Gezien de belendingen van dit perceel moet dat Gerwersoort zijn
geweest. Enkele j aren later, in 1626 , werd
Gerwersoort al weer verkocht want toen tran spotteerde Gerrit Claes (op Vogelpoel) de
anderhal ve morgen land op Govert Janss. ""
In 1633 vestigde Gerrit Janss . bij Corneli s
Kemp een pl echt (hypotheek) van zeshonderd
gulden op anderh alve morgen land genaamd
' Gerversoort ' .' 89 Govert Janssen Gerrit Jan ss
zijn mijn s inziens dezelfde als Geurt Jan ss.
Ruijser die in I fi55 een hui s. berg. schuijr.
boomgaerdt , hofstadt en boul andt, ge legen
op Gerversoort in het Weijckerbroeck,
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tra nspo rteerde op zijn zoo n Evert Ge urts
Buijser. 190 Omdat Evert geld nodi g had , leende
hij in 1662 een som va n dui zend g ulde n va n de
Arme npot .191 a het overlijde n va n Evert kon
zijn vro uw, Anneken Pe ters va n Velpe n , de
jaa rlijkse re nte n va n deze plecht ni et meer
opbre ngen. Nadat zij a l vij f jaar geen re nte
meer had betaald , bes lote n de heren regente n
va n de Arme npot in 1678 o m haar hofstede
bestaa nde uit 'anderhalff mergen !ants met
hu ys, hoffstad t , be potinge ende bep la ntinge
daero p staende, genae mt Gerversoort' bij
decreet te verko pe n. 192 Antho ni va n O lm was
met 11 50 g ulde n de hoogste bieder e n werd de
nie uwe e igenaar. Vijf jaar late r kwam de hofstede in ja nu ari 1683 door e rfkoop in he t bez it
va n bakker Dirk Thijssen va n Lunsche (va lgens he t Burgerboek va n Wijk bij Duurstede
'gebo re n va n Leunsc he int !ant va n de
Merck ' ) m Datzelfde jaa r 1683 wa re n de kinde re n va n Dirck Mattijsen op de ' Lij ste va nde
Boomgaerde n o nder deser Gerechte van Wijck '
met twee ho nt boomgaard in de pl aats gekome n va n Evert Geurts .194

Zeer waarsc hijnlijk is he t perceel daarna he lemaa l in gep lant met boomgaard wa nt in 1700
ve rkocht Judic k va n Hoefs loot , wedu we va n
Matthijs va n Lunschen , 'seec ke re hu ys inge
e n hofstadt met ande rhalf me rgen boomgaert '
genaa md Gerversoort aa n Joffr. Mechtelt
Jo ha nn a va n Oostrum, douariere va n N ico laes
Pate r (burgemeeste r va n Wijk va n 168 11684) .195 M evrouw Pate r ve rhuurde de hofstede
va n 1705 to t 17 17 aa n Teuni s A ri sse e n va n
17 17 to t e n me t in e lk geva l 1724 aan de
wed uwe va n dag huurde r Leendert va n H arpe n
di e to t die ns overlijden aa n de Ame ro ngsedijk
had gewoond. 196 Yolgens de Blafferd op het
Oudschi ldgeld va n 1725 was mevro uw Pater
toen nog e igenaresse va n de hofstede Gerwersoort. Mevrouw Pate r overl eed rond 1736 .197 De
Bl affe rd va n 1755 verme lde Gerard Pa uw (burgemeeste r e n raad in de Yroedschap va n Wijk
bij Duurstede) als e igenaar. ln die zelfde tijd ,
ro nd 175 1, we rd de hofstede verhuurd aa n
He ndrik Jansse va n der Linde n. He ndrik was

daarmee was de kleine hofstede in het Wijke rbroek voo r He ndrik e n zijn vro uw Petro ne ll a
va n de r Yelden waar schij nlijk een pale isje. In
het Wijke rbroek we rde n tussen 1752 e n 1768
de overi ge twaalf va n hun in totaa l vee rti e n
ki nde re n ge bo re n.
Na het overlijde n va n Gerard Pauw e n diens
vro uw Ag nita Jacoba Gerards werd hun zoo n
Jacob , gepens io neerd luite nant , de uni ve rsee l
erfgenaa m va n hun nalatenschap e n dus ook
e igenaar va n Gerwersoort. 198 In aug ustu s 1780
maak te Jacob 'z ie ke lijk te bedde leggende ,
doch zijn ve rstand , redenen e n sprake vo lkome n magt ig' zijn testa me nt o p waarbij hij ,
naast een aa ntal legaten , Dirk Bruijn Georgiesz
tot zijn uni ve rsee l erfgenaa m e n execute ur
be noemde 1 "'' Jaco b Pauw werd in nove mber
1780 begraven in de kerk va n Wijk bij Duurstede waarna du s Dirk Bruijn Georgiesz.
e igenaar werd va n de hofs tede Ge rwersoort.
He ndri k va n de r L inde n blee f tot zijn dood in
1783 o p de hofstede wo ne n . Na zijn overlijde n
werd o p 16 november 17 83 He ndriks ' schamele boede l verdeeld 200 E nke le weke n later
tro uwde zijn zoo n Jaco bus va n der Linden
me t Geertruij Scho ute n. Z ij g ingen bij hun
(schoon)- moeder in wo ne n e n name n de huur
va n de hofstede over. In 1786 overleed Dirk
Bruijn Georgiesz . e n korte tijd late r bes lo te n
zijn erfgename n om de hofstede te ve rkope n.
In 1788 transporteerden zij o p Johannes va n
der Weijden 'een hofsteedje met een berg,
mitsgaders een e n een halve mergen boomgaard , staa nde e n gelegen in he t Wijkerbroek ,
genaa md Gerversoord' .201 Daa rmee we rd
Gerwersoort d us o nderdee l va n de hofstede
Vogelpoe!.
Jacob va n de r Linden overleed al o p veerti gja ri ge leeftijd in 1797. Z ij n jonge wed uwe
Geertruij bleef ach te r met een paa r jo nge
kinderen e n hertro uwde da tzelfde jaar me t
de 33-j arige Jan Jansz Huurma n uit Cothe n.
Waarschijn lij k bleven Ja n e n Geertruij tot
hun dood op Gerwersoort wo ne n. In 1830
werd Jan genoemd als daghuurder in het
Wijkerbroek e n in 1832 was Ja n Huurma n ,
koopman , de kadastra le e igenaar va n een hofstede [Ge rwe rsoort] met I ,4 morgen la nd aa n

e e n Z()() n v~ n Ja n Chr isti :::n1 n se n [ I Jin d e t11:.:-t n] e n

d e Rroe kweg 202 l.ee rtn1ij Schn11te n nve rl eed

was in 1748 in getro uwd in he t arbe ide rshui sje
va n zijn vader aa n de Neerdijk. In ve rge lijking

in 1833 in Wij k bij Duurstede e n haar man
Jan Huurm an in 1838 .

Een hofsteedje met een berg
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De hofstede Gerwersoort lag, net zoa ls de
watermo le n in het Wij kerbroek , in het ge projecteerde trace van het Amsterdam-Rij nka naa l
en verd ween met de aa nl eg va n dit kanaal in
de eer te helft va n de 20ste eeuw voorgoed
va n de kaart.

* lng . C.B .H. van Woudenberg ( 194 1)
studeerde bosbouw en landschapsarchitectuur
en is deskundige op h.et gebied van internationaa f toerisme . Sinds 1990 doet hij a fs
amateur-genea foog onderzoek naar zijn
fam ifiehistorie; vanaf 2003 werkt hij a fs
vrijwiffiger voor het Srreekarchief te Wijk
bij Duurstede .
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F. Gaasbeek e.a., o.c .. 232.
C. Dekker, Her Kromme Rijngebied in de
Middeleernven , Z utphen 1983 , 11 7 en
www.kastelen inutrecht .nl .
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SAKRU H , Stadsbestuur WbD , 366.
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SAK RU H , Stadsgerecht WbD , 55, fol. 262.
SA KR U H , A,25 11 ,23-2- 1698.( *)
SAKRU H , A , 25 11 , 6- 10- 1698.( * )
H UA , A,U97a i O, ak tenr 47 , 15-8- 170 1.
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144a l , ak tenr 156 , 17-4- 1709.
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15-5- 1714. (* )
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28-8- 1728 , U 186a I . ak tenr 159, 26-2- 1735 en
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SAKRUH, Gemeentebestuur WbD (2) . 235.
SAKRUH. Gemeentebes tuur WbD (2) . 343 .
C. Dekke r, o.c., 11 5.
A .J . M ari s, o.c. , regesten 48 1 en 482.
D . va n Wageningen. o.c. , hoe fslagen A2 11 t/m 2 14.
SA KR U H , Staclsge recht WbD , 43 , fo l 45.
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Hcuve lrug (SA KR U H), Stadsgerecht Wijk bij
Duurstecle , 1546- 18 11 (67) (Staclsgerecht WbD), 45.
fo l. 35 ( 1578), fo l. 105 ( 158 1) en fo l. 174 ( 1583).
F. Gaas bcek e.a., Wijk bij Duursrede. Ceschiedenis
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HUA. L ee nh of(38) . 45 .
SAKRUH , Stadsbestuur WbD , 676.
C.A. va n Burik , 'B ezi tters, gebruikers en omwonenden va n de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld te
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HUA , Financiele ln stellingen, 2508. (* )
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SAK RU H , Stadsgerecht WbD , 6 1, fol. 246.
SA KR U H , Stadsbestuu r WbD , 60- 1.
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SA KR U H , Gemeentebestuur WbD (2) , 235 en 34 1;
D . va n Wageningen, o.c. , hoefslag A209-2 15.
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F. Gaasbeek e.a., o.c., 125- 126.
SA KR UH, Stadsgerecht W bD , 5 1, fo l. 45.
SA KR U H , Stadsbesruur WbD , 5 1E, fol. 2v. (*)
D. van Wageningen, o.c. , hoefslag A 145.
SA KR U H , Stadsgerecht WbD , 52 , fo l. 207 .
C. va n Schai k , o.c. , 14 1; J.C. Kort , o .c ., regest nr 63 .
SAKRU H , Stadsgerec ht WbD , 52 fo l. 202 en 53
fo l.85 en I 7 I .
C. va n Sc haik, o.c., 84.
HUA , NA , U I OOa I I , aktenr 53, 23- 10- 1696.
HUA , Dom kapittel , 14 13-9, fo l. 103. (*)
SAKRU H , Stadsbestuur WbD , 37 1.
SAKRU H, Stadsbestuur W bD, 5 1L , fol. 147 r en
168v. (*)
H UA , NA , U 100a8 , aktenr 25 , 5-7- 1690.
SAK RUH. index Trou we n gerecht WbD , 17-8- 170 1:
Jud ick Vern oij , wedu we van Arie Gerritsz va n
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H UA, NA , U78a5 , aktenr II , 8-4- 1693.

111 7 HI lA , NA , t I 11111o 14 . okte m· 4 . S -R- 17112 .

108 A.A. B. va n Bemmel , ' L icht op stenen kamers in
het Kromme-R ijngeb ied', Her Kromme-Rij ngebied,

H et Kro mme- Rijn geb ied , 4 3- 1 (2009)

109
11 0
Ill
11 2
11 3
11 4
11 5
11 6
117
118
11 9
120
12 1
122
123
124
125
126
127
128
129
130
13 1
132
133
134

135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
! 50
151
!5 2
! 53
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SAK RU H , NA, 2522 , 8-2- 17 19. (*)
HUA , NA , Ul95a l , ak tenr 22 , 2 1-6- 1738.
HUA, NA. UI ! Oa l 3, aktenr 162.3-5- 1729.
HUA , NA , Ul95a l , aktenr 22 , 2 1-6- 1738.
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HUA , A , U 100a27, aktenr 2 1, 28-6- 17 19.
HUA, NA, U 166a5 , aktenr 55 , 8-5 -1 728.
HUA, NA , U i 66a7 , ak tenr 75 , 14- 10- 1730.
HUA, A , U I 66a53 , aktenr20 , -2- 1735 .
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HUA , Financiele ln stellingen, 2508, 22-7- 1765. (*)
H UA, NA, U l 84a27, ak tenr 109 , 16- 11- 1765 .
HUA , A,U l 84a32,ak tenr 40 , 13-2- 1779 .
www.k asteleninutrecht.nl .
www.w ik ipedi a.n l.
SA KR U H , Nadere Toega ngen, Transcripti e va n
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SA KR U H , GemeemebestuurWbD (2), 18 1.
SAKRU H , Gemeentebestuur WbD (2), 34 1.
SAKRUH, Gemeentebestuur WbD (2), 235.
www.h isgis. nl/utrecht.
SA KR U H , Gemeentebestuur WbD (2), 343 .
C. Dekker,o .c. , 205 en H UA , Domka pittel (2 16), 17
e n Hi l A. K a pitte l S t. Jan B apt is J. 67.

! 54 J .C. K ort , o.c., regest nr 259.
! 55 SA KR U H , Staclsbestuur WbD , 366 .
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156 SA KR UH. Stadsgerecht WbD . 45 . fo l. 93 .
157 HUA , NA, in v. nrs U94a l -, ak ten r 17, 18-9-1 675 en
U83b4, aktenr 2, 18- 1- 1679.
158 SA KR UH , NA , 2498 , fol. 87.
159 SAKRU H , Stadsgerech tWbD , 53,fo l. l 3.
160 HUA, A, U94a I . aktenr 17, 18-9- 1675 ; zie oo k
A. van Bemmel, 2004,68.
16 1 H UA, NA , U83b4, aktenr 2, 18- 1- 1679.
162 HUA, NA , U93a5, aktenr 7, 5-3- 1680.
163 H UA , NA , in v. nrs U I ISa l , ak lenr 107 , 3 1-7- 1692 en
U93a34 , aklenr 35 , 5-3 - 1698.
164 H UA , A , U93a48 , aktenr 67 , 13-6- 1705.
165 HUA , NA , U93a57 , aktenr 50 , 16- 11 - 1709.
166 HUA. NA , in v.nrs U 11 8a3, aktenr 95 , 14- 11-1 7 10 en
U 118a5, aktenr 222, 11-6- 1723.
167 HUA , A , U 160a l 0 , aktenr 105, 13- 10- 173 1.
168 HUA , NA, U253a I , ak tenr 96,4- 1- 175 I .
169 HUA, A , 253a l , ak tenr 99, 16- l-1 75 1.
170 HUA, A , 207a5, ak tenr 18, 9-3- 1754.
17 1 HUA ,N A , 253a l , aktenr 72 , 16-6- 1750.
172 HUA , NA, U 184a20 , aktenr 146 , 7-9- 1754.
173 HUA , NA , U 194a9, aktenr 22,23-4- 1757 .
174 J. van Bemmel , ' De Vogelpoe l en de Van Bemmels
aa n de Wijkersloot' , Tussen Rijn en Lek, 28 -3 ( 1994),
24-30 .
175 HUA , A , U236a 19 , aktenr 539-3,23-6- 1798.
176 J. van Bemmel, o.c .. 24- 30.
177 SA KR UH , Gemeentebestuur WbD (2), 341.
178 A. van Bemmel , o.c ., 2004.
179 SA KR UH , Gemeentebestuur WbD (2) , 235.
180 www.hi sg is. nl .
18 1 SA KR H , Gemeentebestuur WbD (2), 343.
182 C. Dekker, o.c., 209.
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183 Idem, noot op p. 209 (Acn Ghcrwcrsocrt , H A ,
Bi ssch., 110-1 , fol. 2S , Iee nm annen Abcoude, 1408 ;
Streckende van den Vogelpoelschen wech op aen
Gheerwersoerde, 276 , fo l. 3, 22-8- 1459; Gerwersoirl ,
St Jan Bapti st, 3 1, fol . 4, goederenregister, ca 15 13);
J.C. Kort , o.c ., regesl nr 247; S. Muller Fz., Regesten
van her archie! der Bisschoppen van Utrecht , trecht
19 17, reg est nr 1828.
184 SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 43, fol. 36.
185 SAKRUH , Stadsbestuur WbD , 366 .
186 SA KR UH , Stad sgerecht WbD , 45 , fol. 102.
187 SAKRUH , Stad sgerecht WbD , 49 , fo l. 293.
188 SAKRUH , Stadsgerec ht WbD , 49 , fo l. 330.
189 SA KR U H , Stadsgerecht WbD , 50 , fol. 99.
190 SAKRUH , Stadsgerecht WbD , 52 , fol. 108.
19 1 SAKRUH ,Stadsgerec ht WbD , 53 , fo l. 11 0.
192 SAKRUH , Stadsgerec ht WbD , 54 , fo l. 118.
193 SA KR U H, Stadsgerecht WbD , 56 , fol. 24
(vermelding van erfkoop in 1683).
194 SAKRUH , Stadsbestu ur WbD , 569.
195 SAKRUH , Stadsgerecht WbD , 56 , fol. 24.
196 SA KR U H, Stadsbestuur WbD , 4 19 (transcriptie
W. Donselaar) .
197 SAKRUH , Stadsbesruur WbD , 557 (betr. uit voering
testamen t wed uwe 1ico laes Pater).
198 SA KR UH , A , 2563,fol. 20 1.
199 SAKRUH , A , 2563 , fol. 203.
200 SAKRUH , NA, 2566.
20 I SA KR U H, Stadsgerecht WbD , 60 , fol. 178.
202 SAKRUH , Gemeentebestuur WbD (2) , 235, en
www.hi sg is.nl/utrechl .
(*) Vriende/ijke mededeling van Ad van Bemme/
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VARIA
Mijlpaal genealogische website
Op 20 december 2008 bereikte de website
www.genea log iezuidoostutrecht.org een mijlpaa l. A il e openbare akten va n de burgerlij ke
stand wa ren toen ingevoerd en raadpl eegbaar .
In totaal gaat het om ruim 626 .000 namen uit
de jaren 18 11 tot 1950. Zoa ls bekend , zijn op
deze site genealog ische bas isgegevens va n
in wo ners va n het Kro mme- Rijngebied en de
Utrechtse He uvelrug te vinden. Het gebied du s
va n het ge lij knamige Streekarchi ef te Wijk bij
Duurstede. Sinds de lancering in j uli 2003
droeg het bezoekersaantal va n de site bijna
300 .000 .
Grote ndeels ve rwerkt zijn ook de gegevens uit
de Doop- , Trou w- en Begraa fboeke n va n v66 r
18 11 . Daarbij gaat het o m ruim 270.000 (vaa k
moe ilijk leesbare) namen va n personen di e
we rden gedoopt , begrave n o f di e tro uwden in
de kerk of voo r het gerecht. Tens lotte zijn er
nog bijn a 19 .000 namen uit de Me mo ri es va n
Success ie te vinden. All es bij e lkaar bevat de
website de bas isgegevens va n 9 15.000 personen ui t de reg io. Dankz ij de in zet va n ve le
vrij w illi gers kon dit resultaa t wo rde n bereikt.

Hans van der Linden

Kasteel Beverweerd opnieuw in de verkoop
' En toen was de kas va n Phil ade lphi a leeg '
kopte de NR C zaterdag 2 1 fe bruari . ' Wanbele id brengt in stelling 9500 ve rstandelij k
gehand icapten tot rand afgro nd ' . Bij het artike l
stond een fo to va n het in restauratie zij nde
kasteel Beverwee rd afgebee ld , in 2006 aa ngekocht door de Sti chting Yegetari sch Centrum
d ie sinds 2004 onderdee l is va n Phil adelphi a
(zorg in stellin g voo r ve rstande lijk gehandica pte n) .
Het bestuur va n Philade lphi a hee ft de afgelopen drie j aa r o p te grote voet geleefd. Ge ld
speelde geen ro l. Behalve Beverweerd we rden
een klooster, een sleepboot en een hotel op
Schiermo nnikoog aa ngekocht en voor vee!
ge ld ve rbouwd . Daa rn aast we rd geld gestoken

zachten staat kastee l Beverweerd met park en
bijgebouwe n nu du s wee r te koop voo r de prij s
die Phil adelphi a er in 2006 voo r heeft betaa ld ,
te weten € 6 .500.000 . De inmiddels gemaakte
restaurati ekosten worden op de koop toegenomen.
Yo lgens mevro uw M ahler, directe ur va n de
Sti chting Yegetari sch Centrum , zo ude n de
o nderhandelingen met een parti culi ere in vesteerder in een afrondende fase verkeren , maa r
dat was beg in maart. Kenne lijk zijn er toch
meer haken en ogen aa n deze ve rkoop. aar
verluid gaat de ni euwbouw op het terre in
onder de nie uwe eigenaa r gewoon door en za l
het zorgcompl ex voo r (welgestelde) vegetarische ouderen op co mmerc ie le bas is wo rde n
uitge baat. Wat voo r gevo lgen dit voo r het
kasteel en het park za l he bben is nog onduidelijk . De restaurati e va n het ex terie ur va n het
kas tee l is ge lu kk ig nog niet stil ge legd.
Wo rdt ve rvo lgd.

Saskia van Ginke/- Meester

Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd:
'Sprokkels' uit de 19de en 20ste eeuw (2)
Langjari ge notule nboeken van organi saties als
gemeente n e n wa terschappen biede n d ik wijl
prac hti ge doork.ijkj es op de ontwikkeling va n
de moderne sa menl ev ing . Dit geldt ook voo r
de notulen va n het co ll ege va n d ijkgraaf en
heemrade n va n het Hoogheernraadscha p De
Lekdijk Bovenda ms dat verantwoo rdelijk was
voo r de dij k va n Amerongen naar Yreesw ijk .
Ik he b de doorkijkjes die mij in de periode
1825-1 950 opvie len op een rij gezet:
1900 Op de d ijk ko me n borden daa r waa r
het rijden met motorrijtui gen verboden is.
• 1900 De gemeente Wijk bij Duurstede mag
in de dijk gas bui zen leggen ten behoeve va n
de op te richte n ace ty leengasfabri ek.
1902 De Algemeene ederl andschen
Wie lrijdersbond kan een wegw ij zer pl aa tsen
op de dij k o nder Wijk bij Duurstede op de

in een kookboe k e n c d. En n ie t z oa ls b lijkt in

s plits ing v a n de vvege n S c h a lkvv ijk - W ijk

de we rke lijke zorg voo r gehandica pten.
Om de fin ancie le proble men eni gszin s te ver-

bij Duurstede - Be usichem. In de j are n daa rna pl aatst de A WB nog meer wegw ijzers
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op de dijk zoa ls daar waar de D warsdijk
naar Cothen op de dijk uitkomt.
1902 De Wijksche Telephoon Maatschappij
mag enige telefoonpalen langs de dijk ze tten. Vier jaar later geeft het co llege toestem ming een paa l aa n de dijk plaatsen
voor de aanleg van een telefoonaa nsluiting
te Yreeswijk.
1905 De gemeente Wijk bij Duurstede
krij gt toestemm ing een houten handw ij zer
te bevesti gen aan een van de pilasters van
de Waterpoort in de beermuur met het
opschrift ' N aar her bosch Duurstede ' .
19 I I B ij de afwegen bij de H eu I onder
Scha lk wijk houden zich dikwijl s woonwagens op waarvan de bewoners overl ast veroorzaken. Een boer aldaar w ildi e plek
om heinen met prikkeldraad. Oat is
akk oo rd.
19 11 Toestemmin g wordt verl eend aan de
gemcente Yreeswijk om een bu ize nnet voor
gas en water in de dijk aa n te leggen.
1913 De Tram- en Bargedienst Yereeni ging
te Jutphaas mag rai Is voor een paardentram
op de dijk tu ssen Yreesw ijk en de Yeerweg
naar Vi anen leggen. Wordt twee j aa r later
veranderd in te vens voo r 'mechan isc he
tractie' ofwel met motorwagens.
19 14- 19 17 Lang de dijk li ggen militaire
werken ten behoeve van de mobili sati e
voor wa t later de Eerste Wereldoorl og zou
worden genoemd. Beneden Tu II en ' t Waa I
nabij hectometerpaal 266 is in de buitenkruin lijn een loopgraaf van 190 meter en
een schuilpl aats van 30 meter bij I ,6 meter
gegraven. Dit graafwerk kan bij hoog water
onderlopen waard oor de dijk afkal ft. A an
het eind va n de mobili satie worden loopgraaf en schuilpl aats op kosten va n het Rijk
opgeruimd en gev uld .
1916 Geen bezwaa r regen de oprichting
door C.E. Wolff tc Maarssen va n een
Electrische Centrale tc Wijk bij Duurstede.
19 18 Het Rijkskantoor voor Yerlichtingsen Aanverwante Producten meldt dat door
de Koninklijke Stearinc Kaarscnfabriek
' Gouda ' te Gouda 25 pakken- en niet de
200 waarom was gev raagd - 'nonnaa l '
kaarsen zull en worden geleverd ten einde te
voorzien in de onm iddellijke behoefte van
her d ijk Ieger aan veri ichti ngsmateriaal.
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192 1 D e N.Y. Provinciale Utrechtsche
Electriciteits- maatschappij krijgt vergunning een kabel in de dijk te leggen ten
behoeve van de electri ficatie van de
gemeente Yreesw ijk .
1921 De heer S .J. Sieswerda te Wijk bij
Duu rstede, voorzitter der Commissie van
de Landbouwtentoonstelling, mag op
25 augustus bu itendijks een feestte rrein
inrichten.
192 1 De dijkgraaf wij st op overlast en
schade van vrachtauto's op de dijkweg.
Hij had met zijn eigen automobie l , onda nk s
het droge weer, een tegemoetkomende
vrachta uto niet kunnen passeren.
192 1 De Maatschapp ij tot detai lverkoop
van petrol eum , ' De Automaat ' uit Rotterdam mag in Wijk bij Duurstede vlak bij de
beermuur binnendijks een ondergronds
petrol eum -reser vo ir aan leggen.
Bron: 1900-5-7 in Slreekarchief Rijnslreek (SA R): Lekdijk
Bm·endams (LBO). 50: 1900-9-29
1902-2-8 resp. 1905-6-24 in SA R:
resp. 1906-6- 16 in SA R: LBO . 50:
LBO. 50: 1911 -6-24 resp. -7- 19 in

in SA R: LBO. 50:
LBO , 50: 1902-6-21
1905-9-30 in SA R:
SA R: LBO. 50:

1911-7-19 resp. -9-23 in SA l?: LBO. 50: 19 13-7-9 resp.
1915-3- 27 in SAR: LBO. 51. p. 65 resp. pp. 157-159:
1916-11 -25 in SA R. LBO . 51. pp. 234-235. 1914-191 7
in SA R: LBO. 51. pp. 125-126 en p. 294: 1918-10-17
in SA R: LBO. 5 1. p. 332: 1921-3-26 in SAR: LBO. 52.
pp. 9-10: 1921 -8- 13 in SA R: LBO . 52. pp. 35-36:
1921-9-24 in SA R: LBO. 52. p. 44: 1921-10-20 resp.
-12-1 7 in SA R: LBO . 52. p. 49 resp. p. 62.

Ad va n Bemmel

Oproep: Wie weet wie de maker is van deze
potloodtekening?
De tekenin g verbee ldt de (o ude) Bunn ikerbru g
met op de achtergrond de voormali ge boerderij
Dorpsstraat I in Bunnik.
Yorig j aar augustus is de tekening aan de
gemccnte Bunn ik geschonken door de heer
P.J . de Jong uit Ermelo. De famili e De Jong
woonde vroeger in Utrec ht en f ietste vaak in
de omgevi ng van Bunnik. De vader van de
heer DeJong kocht de tekening begin jaren
vijfti g. Het is onbekend door w ie en wan neer
de tekening is gemaak t. Hoewe l de tekening
gelij keni s vertoont met het werk van de
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bekende Bunnikse beeldend kun stenaar en
leraar bouwkunde Johan de Kruijf , is gelet op
de signatuur rechtsonder de tekenin g niet va n
hem .
Hi erbij doen wij een oproe p aa n de lezers:
weet u meer over deze tekening , neem dan
contac t op met Sas ki a van Ginke l-Meester
(redac ti elid va n het tijd schrift ' Het Kromme
Rijnge bied ', sg.meester@planet.nl ) of
rechtstreeks met de gemeente , met In grid
Miltenburg-va n Kas teel, (afd. Bestuurs- en
manage mentonderste uning , i .milte nburg @
bunnik.nl , tel. (030) 659 48 22 op maandag/
dinsdag/donderdag) .
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