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DTB-gegevens in rechterlijke- en bestuursarchieven (Schalkwijk, Sterkenburg, Hardenbroek)
Casper A. van Rurik*
lnleiding
Iedere genealoog ke nt he t boekwerkje uite raard:
het Repertorium DTB. Het is een ui tgave va n
het Centraa l Bureau voo r Ge nealogie (CBG ) in
Den Haag . In 1998 ve rscheen een ongewij zigde
ui tgave va n de tweede druk uit 1980 .' Het
Reperto rium DTB is een bijna o nmi sbaar hu lpmidde l o m pe r gemeente (gerecht) te achte rh ale n welke doop-, trouw- e n begraafreg isters
(DTB ), maar ook lidmaat- e n besnijde ni sregiste rs, voo rha nde n zijn voo r genea logisch onde rzoek. Het re perto rium geeft een nagenoeg co mpl eet overzicht va n DTB-gegevens di e in aparte
reg iste rs zijn o pgete ke nd 2
Soms zijn DTB-gegevens echte r ni et in apa rte
reg iste rs bij geho ude n. Oat ko mt nogal eens
voor bij hu we lijke n die door sche pe ne n zijn
ges loten. Deze sche pe nhuwe lijke n z ijn in de
17de eeuw, meestal in kle ine gerechte n, vaak
tussen all e rl e i a ndere schepe nak te n te rechtgeko me n. De secre tari s va n het gerecht deed
dat soms pe r abui s, maar ook we i o mdat e r zo
weini g hu we lijke n te note re n wa ren dat het
simpelweg ni et loonde een a pa rt reg iste r aa n
te leggen. Deze schepe nhuwelijke n zijn nu in
de rechterlijke arc hieven va n de betreffende
gerechte n te vinde n. Ze zijn (uiteraard ) niet bij
iedere o nde rzoeke r be ke nd e n ook het Reper/orium DTB heeft ni et ail e gevalle n beschreven.3
Etl kele (reeksen va n) hu welijke n in rechte rlijke
archi even zijn apart ge publiceerd ; het ReperIO rium DTB vermeldt da n de bij zo nderheden
va n de publi cati e. In dit artike l bespre ke n we de
hu welijke n die in de peri ode 16 12- 1640 door
sche pe ne n va n Sc ha lkwij k zijn geslo te n e n in
een va n de registe rs va n het Do rpsgerecht va n
Sc halkw ijk zijn o pgeteke nd.
Oo k in de bestuursarchieven van gerechte n zijn
DTB-gegevens te vinde n. Oo k dat zal soms pe r
abui s zijn ge beurd of bij gebre k aa n een reguli e r reg ister. In Amero ngen ware n dit wellic ht
de rede nen dat een aa ntal sche pe nhu welijke n
ui t de j :o~ re n I fifi2-171 3 in het zogenaa mde
' Boek va n de Po liti e' (eigenlijk Raadsresolutieboek) zijn ingeschreven. Het ka n echter oo k
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zijn dat ove r deze huwe lijke n, al dan ni et uitvoeri g, is be raad laagd door de sche pene n e n
dat de huwe lijke n daaro m bij de reso luties
zijn geno teerd. 4 Wijle n de heer W. A. Wijburg
heeft deze schepe nhuwelijke n van A me ro ngen
gepubli ceerd ; me ni ge bruid e n bruidegom was
afko msti g uit We rkhoven, Wijk bij Duurstede
e n Sc halkwijk. 5
In bestuursarchieven zijn oo k DTB -gegevens
te rechtgeko me n o mdat de schepe nen va n he t
gerecht zic h moeste n ve ra ntwoorde n, bij voorbeeld voo r de bere kening, innin g of afd rac ht
va n belastin gen. lnschrij vingen in een register
dat zic h in he t bestuursarchie f va n S terke nburg
bev indt, zijn hie rva n waarschijnlijk een voo rbee ld. He t reg iste r komt in dit artike l eveneens
ter sprake.
DTB-gegevens zijn be halve in rechte rlijke- e n
bestuu rsarchi even in tal van ande re (parti c uli ere) a rc hieven te vinde n. Neem aileen a] famili ebijbels e n ande re pe rsoonlijke docume nte n
waarin gegevens over geboorte n, hu welijke n
e n overlijde ns we rde n o pgete kend. Voor het
Kro mme-Rijn gebi ed zijn wat dat be treft de
doopaa nteke ningen va n ede rl a ng broek uit
de j aren 1645 - 1659 een mooi voo rbeeld . Deze
aa nte ke nin gen bev inde n zich in het archi ef va n
de fundati e va n ds. Corne lius De lliu s."
Ke rke lijke arc hieven bevatte n vanze lfs pre ke nd
eve neens inte ressante gegevens. M et name
gegevens over overl ede ne n. Z ij we rde n met de
ke rkkl okke n 'overlui d ' e n voo r he n werde n
g raven geope nd . E n begrafe ni ssen g ingen
gepaard me t be paa lde ritue le n. De bedragen
die hi ervoo r ver chuldi gd ware n, werde n door
de ke rkmeester in zij n re ke nin g ve rantwoord.
Van Wijk bij Duurstede zijn deze poste n uit
de 17de eeuw gedeelte lijk gepubli ceerd. 7
To t lot, wie o p zoek is naar DTB-gegevens
ui t het Kromme-Rijngebi ed moet ook 'over
de g re ns' kijke n. Zo publi ceerde J.J .G. Krane n
een aa nta l hu welijken di e we rde n ges lote n
voo r sche pe ne n va n Be usiche m e n Zoelmo nd
in de pe ri ode 168 1-1 758, waaruit blijkt dat
me ni g Kromme-Rijne r de Le k overstak o m
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een huwelijkskandidaat in de Betu we te zoeken.8 Men stak ook de L ek over om naar de
kerk te gaan en zijn kinderen te Iaten dopen.
Met name rooms-kath oli eken uit SchaLkwijk
kerkten in het aa n de overzijde van de ri vier
gelegen Culemborg. In en om de provincie
Utrecht zijn ongetwijfeld meer voorbee lden te
vinden van zulke uitheemse betrekk ingen.

Gerechtelijke huwelijken in Schalkwijk
Er is iets bij zonders aan de hand met de vermelding in het Repertorium DTB van de
huwelijken die voor het gerecht van Schalkwijk zijn ges loten. Het Reperlorium DTB geeft
aan dater gerechtelijke huwelijken bekend
zijn over de periodes 161 2 tot 1640 en vanaf
1725 . De huwelijken vanaf 1725 zijn gemakkelijk te ac hterh alen; ze komen voor in de
registers-, protoco ll en- en minuten van akten
va n ondertrouw, huwelij ksaangifte, -afkondi ging en -vo ltrekking in het Dorpsgerecht va n
Scha lkwijk. 9 Deze huwelijken zijn te raadplegen in het Utrechts A rchi ef (locatie H am burgerstraat; de rode delen) en in het Streekarchief Kromm e-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug in Wijk bij Duurstede. 10
M et de jaren 161 2 tot 1640 I igt dat anders.
Van deze jaren zijn geen aparte reg isters
bewaard gebl even. (Of waarschijnl ijk moeten

we zeggen, er zijn geen aparte regi sters aangelegd.) D e hu welijken uit deze peri ode zijn te
vin den in een reg ister van het Dorpsgerecht
van Schalkwijk, inventarisnummer 18 18. Het
Reperlorium DTB maakt van deze aparte vindplaats geen melding, in tegen stelling tot andere
soortgelijke geva llen. Het genoemde inventari snummer bevat de transporten en pl echten
van onroerende zaken en tevens de zogenoe mde 'estimaties' , dit zijn waarderin gen door
schepenen van meesta l percelen land of huizen, op verzoek van particulieren. Tussen deze
akten bev inden zich enkele tientallen in schrij v ingen va n hu we lijken, hu we lijksa fkondigingen en va n eni ge akten die betl·ekking hebben
op (voo rgenomen) huwelijken. In het Utrechts
Archief zijn deze in schrij vi ngen als ' index
16 14-1 64 1' verm eld in het Overz.ichl van de

schaduwverz.ameling Doop-, Huwelijks-,
Lidmaten- en Begraaji-egislers 1579-1 811 ."
In een apart gep laatste cassette bevindt zich
i nderd aad een katerntje met een transcri ptie
van hu we lijksinschrijv ingen over de periode
16 14- 164 1. rn deze transcripti e zijn echter
ni et ail e in schrij v ingen opgenomen en bij het
transcriberen zijn noga l wat foutjes gemaakt.
In bijlage I va n dit artikel zijn daat·om ail e
betreffende akten die in inventarisnummer
18 18 voorkomen nog eens op een rij gezet.

De reg istratie van drie door sc hepencn van Schalkwijk ges loten huwelijken uil januari en februari 1620 (SAKR H.
Dorpsgerec ht Scha lk wij k (64), 18 18, fo. 72vso). Zie voor de tran scriptie bijlage I ( Fo10 Hans Dirksen, 2009)
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Ecn gcdcc ltc van de lij sl mel transpon en. pl ec.:hten en overl edenen uit Sterk enburg en Hard enbroek (S AKR U H .
Ge mee ntebestuur Stcrk cn burg ( 136). inv.nr. 14 1. fo. 382 vso). Z ie voor de transcripti e bij lage 2 (Foto Hans Dirksen. 2009)
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DTB-gegevens van Hardenbroek en
Sterkenburg
In het archi ef van her gemeenrebesruur van Sterkenburg bev indt zich onder invenrari snummer
41 een omvangrijk regisrer. ' 2 Volgens de invenrari s van het arch ief bevar het regi ster gegevens
over verschi li ende belasti ngaange legen heden,
een geschil met Overlangbroek en lij sten va n
ingezetenen over de periode 1600-1 849. Het
reg ister bestaat uit afzonderlijke overz ichten,
verslagen en rapporten e.d. die waarschijnlijk
zijn sa mengevoegd in de 19de eeuw.
A ls we het register doorbladeren. dan blijken
daarin inderd aad all erlei gegevens voor te
komen di e betrek.king hebben op de bestuurstaken van de gemeente en het gerecht, inclusief
de hefti ng va n belasring. Ook over Hard enbroek
zijn gegevens te vinden, waa.rsch ijnlijk veroorzaak t door het feit dat Sterkenburg en Hardenbrock tot 1857 samen een gemeente vormden .
Een chronologische volgord e is in het register
niet te ontdek.ken. Zo begint het register met
enkele staten van door het gemeen tebestuur
afgegeven paten ten over de jaren I 806 tot J 81 I .
Opva ll end is de stortvloed aan formulieren
waarmee in 18 11 de maire (burgemeester) van
Sterkenburg waarl ijk werd bestookt door de prefect van het arrond issement waartoe Sterkenburg destijd s behoorde. De prefect was bepaald
ni et snel tev reden, want hij stelde vragen over
onderwerpen va.ri erend va n het aantal in wo ners
(verdee ld over mannen en vrouwen en jongen
en ' meisj ens'), tot het aantal hengsren, merri es
om te fok.ken , ezels, ezelinnen, muil eze ls en
muilezelinnen, die in de gemeente aanwezig
waren. Daarnaast stuurde hij vragenfo rmuli eren
over ' het getal der gezonde bedelaars en het
getal der ziekelijke bedelaars' en over het aanta l
mensen 'oud en jong ' dat her afge lopen jaar
was gestorven aa n kinderziekten , daaraan roevoegend de waarschuwing 'van nu af aa n moet
gij va n die genen die aan bovengeme lde ziekte
gesto rven zijn aantekening houden'. Bovendien
stelde hij vragen over het aantal gebouwen van
de gemeente en va n de kerken , over eigenaren
van 'oorl ogswapentui gen', over het aantal ' tolhek.ken' in de gemeente en gaf hij zelfs instructi es over her inl everen va n de ' budget's' over her
jaar 18 1 I . We mogen wei concluderen dat in
18 1 I met de inlij ving in her Franse keizerrijk
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ook een geweldige 'honger' aa n stati sti sche
gegevens en de bureaucratic hun inn·eden deden.
Er was echt een andere tijd aa ngebroken.
Voor genea logisch onderzoek zijn de 18de- en
19de-eeuwse lij sten met 'de omslag' van de
diverse dorpslasten (log iesgeld, hui sge ld, consumpriege ld, haard stedengeld e.d.) van belang. "
Daarmee zijn de bewoners va n Sterkenburg (di e
op basis van de omvang van hun bezit belasting
dienden te beta len) bijna van jaar tot jaar te volgen. Tussen al deze staten bevinden zich ook
enkele schepenakten, meestal kopieen va n akten
die in het dorpsgerecht va n Sterkenburg of dat
van H ardenbroek aanwezig zijn. Het reg ister
bevat ook aanbestedingen, eedformuli eren en
allerl ei andere instructi es. Kortom, heel veel
interes ant materi aa l voor iemand di e de
gesch iedeni s va n Sterkenburg (gerecht en
gemeente) in detail wi l bestuderen.
Ongeveer in het midden van het reg ister ( folionummers 382-386vso) bev indt zich de ' Lijste
va n de respecti ve opdragten, ves teni s en, cessien, permutati en, verboekin gen en dierge lij ke
aenteken in gen voor den geregte va n Sterkenborgh gepasseerdt ende de personen die onder
deese juri sdi cti e sijn overl eden'. De achterzijde
verm eldt ' lij ste van de opd ragten van Hardenbrock en Sterkenborg '. Het is een soort lij st die
slechts eenmaa l in het register voorkomt en hij
heeft betrek.king op de j aren 1710-1 720. Zoa ls
de titel aangeeft word en van Sterkenburg en
Hardenbroek de transporten en plechten van
onroerende zak en en de overl edenen opgeso md,
onder verdeeld per jaar. Enkele transacti es van
onroerende zaken zijn ni et in de reguli ere bron,
het dorpsgerecht, terug te v inden. In die geva llen is de lij st du s va n bij zondere betekenis. De
overl edenen zijn evenmin uit andere (DTB )bronnen bekend, althan s het Repertorium DTB
maakt daarvan geen melding. Redenen genoeg
dus om in bijlage 2 van dit art ikel een tran scrip tie van de lij st op te nemen. Resteert nog de
vraag met welk doe! de lij st is aangelegd. Yoor
de beantwoording van die vraag is slechts een
aanwijzing te vinden, namelijk in 1710, waar de
maker meldt dat de lij st op 30 december van dat
jaar is 'overgeleverd' aan de heer Nierop. Enig
zoekwerk leverd e or d::~t m et de7e h ee r iern r
denkelijk bedoeld is Maurits Cornelis van
ierop, kanunnik van her kapittel va n Oud-

80

Munster en ontvanger van de 20e e n 40e penning voor de Staten van n·echt. '" De lij st lijkt
dus aa ngelegd te zijn te n behoeve van de inning
van belasting.

jongman va n Bol gerij e in den Iande van Vianen ter een re
mit M ae ijcken Will em in den Bogen s dochter in Schalkw ijk
ter andere sijden versoc ht werd t omme di e proclama ntie
vam vscr huweiijck te doen weicke geboden bij den secretari s va n de voorscreve perso nen binnen Scha lkwijk sijn geda-

Bij lage 1. Tra nscriptie van hu welijken,
hu welij ksafkondigingen en akten betreffende
(voorgenomen) hu welij ken te Schalk wijk
1612 -1640. '5

en waer over wij mede omfan gen hebbe n een seecker acre
van de sec retari s va n Vianen luijden aldu s op huijden den
2 1 januarij 161 8 is alhi er vande stad thuij sc va n Vi anen bet
derdc lestc gebodt gedaen sander da!ler eeni ge oppos iti e
ofte verhind erin ge voor geco men is daeromme dese voorscr

(fol. 5vso) 19-3- 16 15: Co mpareerd en voor ons se houl
ende schepe nen onderscreven Adriaen Cornelisz Mun ster

persoonen wei i n den naeme des heeren(?) tsa men gen(?)
mach. actum Vi ancn ten dage voorsc reve bij m ij secretaris

weduwnaer tot Cu lemborg ende Jamgen Peters dochter in

A. Bot erpoth.
(fol. 45vso) 22-2- 161 8: compareerd en ( .. ) Heij ndri ck

Scha lkwijk cnde vercl aerden alsoe dat sijluijden malcander
getroudt hadden sulcx als sij al snoch trouden bij desen de
een de andere tot sijn ec hte huij sfrouw ende ec hte man
respec ti ve vcrsouckende bier va n acte die haer co mparanten
gcgonst i s ( .. ).
( fol. 9) 16-5- 161 5: ( .. ) Jan Jacobsz va n Oostrum ende
Gerri chge n Peter de Rucsen doc ht er in Schalkwijk ( .. ).
( fol. 22vso) 1- 10- 1616: ( .. ) Gerrit Gerrit sz ende Trijntgen
Jam,dr ( .. ).
( fol. 25vso) I 0-11 - 16 16: ( .. ) Lubben Gerritsz jongesel encle
Heijnri cx kcn Th oni s dochter ( .. ).
( fol. 26) 29- 12-16 16: ( .. ) Gij sben Beernts z ende Grietken
Heijnricx doc hter ( .. ).
( fol. 27vso) 9-2- 1617: ( .. ) Jan Stevensz Verborch ende
Aeltgen Gen·it de Rues dochter ( .. ).
( fo l. 44) 29- 11 - 1617: Compareerde voor ons schoudt ende
schepenen in Schalkwijk naer benoemt Splimer Will emsz
van Rossum wonende in Schalkwijk ende vcrcl acrde hoe
dauer een seecker houwe lij ck was beraempt ende ges loten
tu ssc hen hem co mparam ter ee nre mit Judith Huijbens
Vcrweij jonge dochter wonende in Tull ter andere sijden
volgens sijn co mparants betoon bij den secretari s va n
Jutfaas onden eijckent ons gebleken ende venoont op de
date voorsc reve waeromme hij co mpara nt versocht dat
alhi er in den voorsc reve dorpe di e behoorlij cke proclamati e
ende gebodcn bij den sec retari s soude moegen gedaen werden we lcke voorsc reve procl amatie bij de sec retari s sij n
gedacn nae behooren waerondcr geen hinderni s ofte beletse l
ende is voorgecomen co nsenterende daeromme dattet voorscreve houweiijck sijnen voonganck mac h hcbben ( .. ).
( fo l.44vso) 27- 12- 161 7: ( .. ) ten versoec ke aen de se houl
ende schepen va n Schalkwijk van weegen Herm an Crijnen
ende Aeltge n Hesse is jonge dochter tot Wijk hebbe ick
secretari s daer va n drie gcboden daer van gedaen waerover
gee n beletse l en is voo rgecommen hebbe daerommc huerli eden acte daer va n gegeven ( .. ).
( fol. 45) 30-11-1617: ( .. ) Jan BerentsL in het Waaimit
Aeltgen A elben s dochter voor schoudt ende gerec hte va n
Schalkwijk getroudt mitsgaders te sel ver tijt noch getroudt
Seli s ende Jan Berents doc hter ( .. ).
( fol. 45) 9- 1- 1618: ( .. ) volge ns het betoon ende de handt van
Jan va n Abcoude aen de sc ll uuu t Co rnells 0 <:: Rue> OeUI ut:
soo n va n Willem Will ems bogen is overgeleven va n seecker
houwelijck dat ges loten is tu sschen Heijndri ck Corneli sz
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Cornel is jongman woonc nde op Bol garije in den Iande van
Vi anen ende M aeijken Will ems in den bogen s woonende tot
Schalkwijk ende verclaerden aisoe dat sijli eden malcander
getroudt hadden sui cx als sij als noch trouden bij deesen de
eenen den anderen tot sijn echte huij sfr ende echte man respective versoeckende hi er van acte die haer co mparam e
gego nst is ( .. ).
(fol. 72vso) 24-1 - 1620: ( .. ) Will cm Will emsz va n de Weterin ge jongman wo nende Vianen en Will emtgen Cornel is de
With s dochter jonge doc hter wo nende Sc halk w ijk ( .. ).
( fol. 72vso) 2-2- 1620 : ( .. )Corn el is Tu eni sz Verwe ij j onge
man met Sophi a Corne l is jonge dochter op etseJJ (?) ( .. ).
( fol. 72vso) 21-2-1620: ( .. ) Herm en Gerritszjongc man tot
Schalk w ijk met M etgen Sebasti aen de With s dochter jonge
dochter wonende in het Goij ( .. ).
( fo l. 75vso) 12-7- 16 19: ( .. ) Jan Jansz V ias den jonge mit
Lij ske n Jans jongc dochter wonende in den gerec hte va n
Schonauwen ( .. ).
( fo l. 79vso) 22-10-1620: ( .. ) Roockus Jansz jonge man in
Schalk wijk met Ae lt gen Frans jonge dochter mede van
Schalkwijk ( .. ).
( fol. 79vso) 22- 10-16 19 (s ic): ( .. ) geboden gedaen tussc hen
Peter Tu eni ss en M aeri chgen Alpherts van H agestein ( .. ).
(fol. 8 1) 22-7- 162 1: ( .. ) Tueni s Will emsz jonggese l van
Schalk w ijk met Trij ntgen Peters jonge dochter tot Schalkw ijk ( .. ).
(fo l. 86vso) 25- 1 1- 1621: ( .. ) sijn alhi er in Scha lk w ijk mit
kenni s van de sc hm1dt ende t gerecht di e proc lam atien van
Philips de Rues mit Weijntgen Goijert s(?) jonge dochter
wonende in de Gantsteech" te U trec ht bij secretari s gedaen
( .. )
( fol. 90vso) 30-7- 1622: ( .. ) Will em Adriaensz jonge man
wonende tot Cothen ter eenre met Tuentgen Cornel is Baers
clochter j onge dochter in Schalk w ijk ( .. )."
(fo l. 96) 3- 11- 1622: ( .. ) Bastiaen Berent sz j onge man
wonende H onsw ijk mit Neeltgcn Pauwels jonge dochter
wonende tot Schalkwijk ( .. ) .
(fo l. 97vso) 26- 1- 1623: ( .. )Corn el is Co rneli sz Goes weduwenaer wonende Werkhoven met Ariaentgen Lamben s
jonge dochter wonende Schalkwijk ( .. ). 18
( ro l. 99v so) t1 5 16 2 3 : ( .. ) Lubbe ,-1 Philip o;;:r j n nge

ITU IIl

c ncfc

Elisabeth Vole kens j ongc dochter beijde wonende Scha lkwijk ( .. ).
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( fol. 120 ) 28-6- 1625: ( .. ) Dirck Dircksz va n Ti el weduwnaer van M aria Jans met M ari a Jan Eerstens doc hter j onge
doc hter wonende Schalk w ijk ( ..).
(fo l. 120vso) 22- 11 - 1625: ( .. ) Heij ndrick Gerritsz Vuijtteneng" moelenaer wedu w naer va n A nthoni a Jeli s Umert s
dochter met Will emtge n Roelofs doc hter va n Cothen ( .. ).
(fol. 12 1) 15- 1- 1626: ( .. ) Baers Dirck sz met Elisa beth
Di rck Cornel is va n de Well dochter ( .. ).
(fol. 123) I 0-9- 1626 : ( .. ) Gerrit Di rck Baersz met Gunda
W i llem; van Ro;,sum weduwe va n Luijdolff Gerrits( .. ).
(fo l. 126vso) 29-4- 1627: ( .. ) Jan Gerritsz de With Bi essers
met W i ll em tgen Cornel i s jonge dochter van het Goij ( .. ).
(fo l. 128) 17-5- 1627 : ( .. ) Corneli s Tueni sz van

van zalil ger Gij sbertge n Tueni s mit Evertge n Corn el is
wed uwe van za li ger Gerrit Lubbert sz ( .. ).
(fol. 186vso) 2-5- 1633 : ( .. ) C laes Petersz van Bu es ichem
mit Tuentgen Heijndri cx ( .. ).
( fol. 193) 3- 11 - 1633: ( .. ) Tu eni s Pell en mit Grietgen
Lubbert s ( .. ).
( fol. 198vso) 29-4-1 634 : ( .. ) Tueni s Hendri cx mit
Janni chgen Peters weduwe van Peter Goosz ( .. ).
(fo l. 202vso) 16- 11 - 1634 : ( .. )Co rnel is de Ridder mit
Gerri chgen Jeli s ( .. ).
(fo l. 202vso) 2- 11-1 634: ( .. ) Tueni s Thij ssen mit
Will emtgen A ri ents ( .. ).

W ijc ker; loot mit M aria A nthon is de Ridders dochter in

( fol. 2 1 I ) 5-2- 1635: ( .. ) Dirck Francken j onge man va n
Vi anen mit Jannichgen Will em den Bestens doc hter ( .. ).

Scha lkw ijk ( .. ).

( fol. 2 13) 23 -4-1 635: ( .. ) Tueni s Ari entsz mit Ni es ken

(fol. 128) 5-6- 1627: ( .. ) Willem Will emsz va n de M eer

Corn el is jonge doc hter van Woudenberg ( .. ).

weduw naer wonende tot Chooten met A nthoni a Di rc k
Baers dochter in Schalc kw ijck ( .. ).

(fo l. 2 16) 12-7- 1635: ( .. ) Jan Aert sz de M an wedu w naer
van za li ger Tu entgen Stevens borger ende in woonder der

(fo l. 128vso) 24-7 -1 627: ( .. ) Fl ori s Aelbertsz j onge man
va n Werkh oven met Janni chgen Heijndrick Lubbert s doch-

stadt Cui em borg mit ee ltgen Gerrit s j onge dochter
wo nende binnen Schalk w ijk ( .. ).

ter in Sc halk w ij k ( .. ).
(fo l. 147) 6-5- 1629: ( .. ) L aurens Jacobsz j onge man va n
Hagestein mit Neeltgen Steven va n Roij ens doc hter ( .. ).
(fol. 148) 29- 11- 1629: ( .. ) Jan Jansz jonge man va n Cothen

( fol. 2 16) -6- 1635: ( .. )Cornel is Di rcksz van de Wei j ongman in Schalk w ijk ende Ann a Dircx j onge dochter mede in
Sc halk w ijk ( .. ).
fo l. 229vso, 3- 10- 1636: ( .. ) Herm en Gerrit sz jongman vuijt
Sticht va n Mun ster wo nende in den gerecht va n Schalkwijk
ende Gri etgen Thij sen j onge doc hter mede wonende in
Schalk w ij k ( .. ).
( fo l. 229vso) I 1-10- 163 6: ( .. ) Gerrit Ariensz j ongman uijt
Benschop ende M aeij gen Corn el i s wedu we va n za liger
Gij sbert Sweeren wo nende op Ri etvelt in den gerec ht e van
Schalkw ijk ( .. ).
(fo l. 230) 16- 10- 1636: ( .. ) Dirck Jacobsz j ongman van

mit Fransgen Stevens j onge dochter in Schal kw ijk ( .. ).
( fol. 15 1vso) 29-3 - 1630: ( .. ) C laes Dirc ksz j onge man ende
A nni chgen Jeli s jonge dochter ( .. ).
( fo l. 153) 14- 10- 1630: ( .. ) Heijndrick Thi elman sz j ong
gesel met Janni chgen A ri ens be ide wo nende in desen
ge rechte ( .. ).
( fo l. 153) 23- 11 -1630 : ( .. ) Heijndrick Jansz van Baxdam
jong gesel met Janni chgen Jans weduwe van za li ger
Corneli s Gerri ts schoenl apper in Schalk w ijk ( .. ).
(fol. 164vso) 6-2- 163 1: ( .. ) Jacob Sweersz wed uw naer va n
Lali ger Neeltgen Splinter Herm ens dochter mit Geertruijdt
Peters doc hter jonge doch ter in Sc halk w ijk ( .. ).
(fo l. 164vso) 12-4- 163 1: ( .. ) Teuni s Leendersz va n 1-!agestein j onge man met Tuentgen Splinters j onge dochter ( .. ).
(fo l. 165vso) 8-2- 163 1: ( .. ) Jacob Sweeren met Geertruij t
Peters( .. ). "'
( fol. 172vso) 16- 10- 163 1: .) A ri en Toni sz met Jannichgen
Dircx ( .. ).
( fol. 172vso) 23- 10- 163 1: (.) Jan Ariensz Verkerck met
Ariaentgen Gijsbert s ( .. ).
(fol. 176) 3- 1- 1632: ( .. ) St even Toni sz de Guij lli cker
wedu w naer va n La li ger A ri ae ngen Aert s wonende
Honsw ij k met Tuentgen Jan Berents dochter ( .. ).
( fol. 18 1vso) 27-5-1 632: ( .. ) Ruth Dircx mit Sophia Jans
( .. )
( fol. 18 1vso) 19-6- 1632: (.) Jan Dircksz Baers mit
Neeltgen Dircks va n de Well ( .. ).
( fol. 18 1vso) 19-6- 1632 : ( .. ) Steven Dirck s van de Well mit
Neeltgen Dirc ks 13aers ( .. ).
(fol. 182) 8- 7- 1632: ( .. ) Jan Berent sz wedu w naer va n zaliger Petertken Peters mit Janni chge n Will ems( .. ).
( fol. I S:l) 25 -1 1- 1632: ( .. )Corn el is Corn eli sz Sti chter mit
Aelt gen Jacobs ( .. ).
( fo l. 183vso) 3-3- 1634 : ( .. ) lmert Corn eli sz wedu w naer
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As peren wonende in Schalk w ijk ende Jantge n Thiel mans
jongc dochter vuij t M aes ende Wael mede wo nende in
Sch alk w ijk ( .. ).
(fo l. 233) 14-2- 1637: Op huijden date deses onderscreve
compareerd e voor ons schepenen des gerec ht s van Schalk w ijk naerbenoemt in abse ntie va n den scholti s Adri aen de
Rues . A nth on is de Ridder A nthon iss wonende in desen
gerec hte ende vercl aerd e dat hij voor desen kenni sse op een
voet va n wettel ij ck houwe l ij ck gemaeckt hadde met
M ae ijchgen Gij sbert Hollen dochter door we lcke kenni sse
hij bij clese l ve M aijchgen tot vleysc helij cke co nversati e was
geaclm itteert dan soo desel ve was overl eden voor ende
all eer die hijli cx brieve n daer bij sijlieden di e gemeenschap
van goederen souden hebben uijtges loten waren gemaeckt
ende dat door belet dat hij co mparant de scl vc M aijchgen
onder soodani ge hu we li cxvoorwaerden wettelijck hadde
getrout als hij andersints wei gesi nt ende gereso l veert
so ude sijn geweest te doen ende dat tu sschen hem ende den
voorn oemde Gijsbert H oll mitsgaders Antoni s ende
Corn el is sijn en soonen daer voor questien ende onlu sten
waren ontstae n soo verc laerde hij co mparant te mogen lij den dat den voorscreve G ij sbert Hoi ende sijn soonen van
dese sijne co nfess ie acte worde verl eent. Ten sel ve n tijde
cn nl~ :l rC'P rYI C' n n1C'd £' ti C" n vnn r·..:c r eve

C ij sbert

H o ll c ru...lc

sijne voorn oe mde sonen ende verc laerd en dat sij mette
voorscreve bekenten isse te vreden waren d sel ve aen nam en
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ende beloofden den voorsc reve de Ridder aen persoo n ofl
goederen ni et meerder te sull en molesteren off inqui eteren
ende dienvolgende versoc hten beijde panijen hi er va n acte.
sonder arch present Jan D irc xen Baers ende Gerrit Berents
sc hepenen des gerechts voorscreve actum den xi iii februarij
1637.
(fol. 243vso) 6-5-1638: ( .. ) Adriaen Jansz weduwn aer va n
za liger Maerri chgen Aelbens wonende tot Hagestein mit
Adriaentgen Arien van Schaeij xs dochter weduwe va n Cors
Corne li sz wonende in Schalkwijk ( .. ).
(fo l. 243vso) 22-5-1638: ( .. ) Jan Corn cli sz de With mit
Jacobge n Gij sben s Holl en dochter (. .).
( fol. 246) 29-5- 1638: (. .)Corn el is Will emsz Venneer jongman va n Cothen ende Maria Dircx doch ter jonge dochter
wonende in Schalk w ij k ( .. ).
( fol. 250) 29-7- 1638: ( .. ) W illern Jacobsz va n Rossum
jongman va n het Goij ende Adriaentgen Jeli s Deij s dochter
j onge dochrer van Schalkwijk ( .. ).
(fo l. 25 1vso) 9-9-1638 : ( .. ) Jan Otten Stenis mit M aria
Baers ( .. ).
(fo l. 264vso) 4-5- 1639: ( .. ) Jan Roeloffsz jongman van
Cothen ende Tuemgen Jelis Deij se n dochter jonge dochrcr
wonende in Schalkwijk ( .. ).
( fol. 266) 19-5- 1639 : ( .. ) Cornel is Stevensz j ongman va n
Honsw ijk mit M eijnsgen Jans dochter jongedochtcr woncnde op Rietfelt in Schalkwijk ( .. ).
(fol. 269) 22-7- 1639: ( ..) Tueni s Jeli sz Deij s weduwnaer
van Jantgen Jans ende Anna Aelbens dochtcr jongedr beijde wonende in Schalk w ijk ( ..).
(fo l. 280) 17- 11 - 1639: ( .. ) Hendrick Hendri ckxen weduwnaer van Jannichgen Gerrits ende Geertgen Dircx weduwe
va n Jan Peters beijde wonende in Schalkwijk ( ..).
( fol. 292vso) 4-8- 1640: ( .. ) Huijben Corneli sz van
Schaeyck jongman va n 1 Hoff ter Weij buijten de
Catharijnen bij Utrecht ende Gij sbengen Corneli s dochter
de With j ongedochter wonende in Schalkwijk ( .. ).
( fo l. 296vso) ll - 10- 1640: ( ..) Tuenis M eeusz de Keij ser
jongrnan van Culemborg mit Neeltgen L ambcrts dochter
jongedochter van Schalkw ijk ( .. ).

Bijlage 2. Transcriptie van (vermeldingen
van) transporten, plechten en overledenen
van Sterkenburg en Hardenbroek 17101720."
(fol.382) Lij ste va n de respective opdragten vesteni ssen.
cess ien, permutati en, verboekin gcn en di ergelijke aentekeningen voor den geregte va n Sterkenborgh gepasseerdt
ende de perso nen die onder deese jurisdicti c sijn overl eden.
Alsoo onder dese geregten van (doorgehaald: ' Hardenbroek
en· ) Sterkenburg gee ne vesteni sse. cessie, perrnutatien en
diergelijke sijn gepasseerdt dient hier ail een per memori e.
En is in de voorsc reve geregte overl edcn in den jaere 17 10
Herm an G ij sben se Vern oij.
utsupra junij 17 12 A ldu s deese lij ste geform eerd en overge-

( 17 11 ) Hardenbroek en Sterckenborgh I e. 17 1I utsupra.
overgeleverd den 23 jul y 171 I
(fo l. 382vso) ( 171 2/17 13) Sterckenborgh geene opdragten
etc. ende overl eden juffr. Valckenaar. " overgeleverd den
30 ma ij I 7 13.
( 1712/1713) Hardenbroek. Op den 26ju lij 17 12 heeft
Willernpj e One cum sui s getransporteert seekere huij se
staande onder dese n gerechte aen Cornel is Cornel isz de
Roij. xxi ii
Op den 8 julij 17 12 heeft de vrouw va n Matenesse getran spon eert aen de heer M athias Bouden ( Boudaen) sekeren
erff pacht van 15 gulden jaarlijk s gaande uijt -l mergen lands
gelegen onder desen geregte com peterende Cornel is
Cornel isz de Roij. " overleden ni emanl. overgeleverd den
30 maij 171 3.
( 1713/17 14) Sterkenburg. den II september 171 3 heefl Jan
Jans Ham·rnan wonende tot Driebergen qq getranspon een
l en bchoeve va n Wi !!ern Hendrecks Overeem sekere he! ftc
van 3 morgen lands met de bepot inge en beplantinge daar
op staande ge lege n onder desen geregte."
geen personen overl eden. overgeleverd den 24 febr. 17 14.
( 171 3/17 14) Hardenbroek. sijn onder desen geregte geen
opdragten vesteni ssen etc. geweesl per{?) rn e(?) geene
personen overleden. overgeleverd als boven.
( 17 14) Sterkenburg. geen transport en ende overl eden
A ntonij de Kruijff. overgcleverd den 23 augustus 17 14.
( 17 14) Hardenbroek. geen transpon en. overleden 1 kint va n
Jan Janse n L ock horst. overgeleverd als boven.
( fo1.383) ( 17 14/ 1715) Sterkenburg. geene transponen etc.
overl eden Cornelis van Spijkhoven.
( 1714/ 17 15) Hardenb roek. geene tran sponen etc. gee ne
pe rso nen overl eden. overgeleverd 23 den februari 17 15.
( 17 15) Sterkenburg. den 29 april 17 15 hebben de vrouwe
Fl orentin a van Matenesse. j onk vrouw M ari a van Matenesse
en jonkheer Jan Ca rel va n Hardenbroek gevest igt 1500-0-0
ten behoeve va n de weduwe Ti ssot op 2 huijsen met bergh
ende sc huer mi tsgaders bouw we ijlant ende bosch groot
omtren t 29 morgen en 12 1/2 morgen bouwlant onder sterkenborg." B. en is overleden Cornelis Vernoij nalat ende
kinderen.
den 14 aug. hebben de voornoemde vrouwe van Matenesse.
jonkvrouwe van Matenesse ende jonkheer va n Hardenbroek
gevesti gt 6000 ten behoeve va n de Hr. ten Hove op all hare
goederen onder Sterkenborg ge legen."
( 1715) Hardenbroek. 14 augustu s hebben de vrouwe Fl oren! ina van M atenesse en jonkheer Jan Care l van Hardenbroek
gevesti gt 6000 ten behoeve van de Hr. ten Hove op aile
haere goederen onder Hardenbroek. " geeene personen overleden. den 25 augustus 17 15 overgeleverd.
( fol. 383vso) ( 17 15/17 16) Sterkenburg. geene vestcni sse etc.
en sijn geene personen overl eden.
( 1715/17 16) Hardenbroek. geene vesteni sse etc. en sijn
overleden Teuni s Cornel is va n Rossem en sijn vrouw
Gij sbertje, bijde overgeleverd den 25 februari 17 16.
( 1716) Sterkenburg. den II maij 1716 heeft sr. Volkert Both

levenJ aen den Hr. N icrop Lien JO Uc...:cmbcr 17 10.

geLransporteerr seek ere achl mergen len behoeve van Wi !I em

( 17 10) Hardenbroek utsupra geen personen overleden.
overge leverd als boven.

O vereem wonende tot Dri ebergen. "'
en sijn geene perso nen overleden.
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( 17 16) Hardenbroek. geene vesteni sse etc. en geen personen overl eden. bijden den 25 augustus 17 16 overgeleverd .
( 17 16117 17) Sterkenbu rg. geene vesteni sse etc. gedaen. en
sijn overl eden den hoogh we i geboren Heere Gij sbert
Philip Jacob va n Hardenbroek en Johannes Wi ll emse.
overgeleverd den 2 sept. 171 7.
( 17 16/171 7) Hardenbroek. 30 januarij (of j unij) 17 17 is
verboe kt op de naa m va n den heere va n Deijl sekere
twaa l f mergen lands gecompeteen hebbende den heere
van de Heemstede. 30
geene perso nen overl eden. overge leverd den 2 september
17 17.
Lij ste va n de respectieve opdragten vesteni ssen etc. van
Sterkenborgh Ao. 17 18 en Hardenbroeck.
( 17 17) Sterkenburg. geen opdragte etc. over I. de huijsvrouw va n A rij Gerrit se. den 2 februarij. overge leverd.
( 17 17) Hardenbroek. geen opdragte etc. utsupra geene
personen overlede n. overgeleverd den 2 februari 17 18.
( 17 18117 19) Sterkenburg. 17 19, 20 maa rt heeft Jan Janse
va n ijkerk e gevesti gd ten behoeve va n de heer Pitt 3000-0 op !wee morgen en huij sje. " overleden Jan Gerritse
Verni er. overgeleverd 3 1 maij 17 19.
( 17 1811 7 19) Hardenbroek. geene opd ragten etc. geene
personen overl eden. overgeleverd den 3 1 maij 17 19.
( 17 19/1720) Sterkenbu rg. 13 julij 17 19 heeft de heer
Loten getra nsporteert aa n Roeloff Haasbergh 12 morgen
lands. " overleden Anton i Hoog lant. overgeleverd 30
november 1720.
( 17 19/ 1720) Hardenbroek. geenc opdragtcn etc. geene
perso nen overleden. overgeleverd 30 november 17 19.
( 1720) Sterkenburg. geene opdragten etc. geene personen
overl eden (overgeleverd) den 3 1 maij 1720.
(doorgehaa ld: ' Hardenbr geen opd ragten etc. over!. de
soo n van Aetj en Janse va n Doorn. 3 1 maij 1720' )
(fol. 384) ( 1720) Hardenbroek . 25 ma ij 1720. heeft heer
Hendrik van Hees qualiteite qua getransponeen de hofstede cruij vesteijn met ontrend 18 morgen lands aan Peter
Hendriks va n L eersum. xxx iii eidi em heeft den sel ven
Peter Hendricks op de se l ve ho fstede gevesti gt 1500-.- ten
behoeve van L aurens Pitt ca nonik etc.xxx iv en is overl eden de soon va n Aeri en Jansen va n Doorn. overgeleverd
den 3 1 ma ij 1720.
(fo l. 385-386r: leeg)
(fol. 386vso: Achterzijde) ' lij ste van de opdragten va n
Hardenbroek en Sterkenbo rg'.

''CA. van Burik doer onder meer genealogisch
onderzoek in het Kromme-Rijngebied. Hij is
vooral geinteresseerd in Wijkse families.
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rekeningen van de nederduits gereformeerde kerk Wijk
bij Duurstede. 1610- 1645, Utrecht 200 I .
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W. Wijnaendts van Resa ndt en J.G.J. va n Booma,
Repertorium DTB , tweede uitgave (Den Haag, Centraa l
Burea u voor Genea log ie. 1980).
Op het l mernet zij n uiteraa rd ook vecl DTB-bronnen te
achterh alen. Voo r ·verdekte· bronn en zoa ls ze in dit
artikel ter sprake komen. is dat veel m inder het geval.
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In januari 1996 is, ter gelegenheid van het 50-jari g
bestaan. aa n de leden van de Nederlandse Genealogische Veren iging ( GV) een oproep gedaan om
nieuw ontdekte DTB -bronnen aa n te melden. (Gens
Nos tra 5 1 ( 1996), M ededeli ngen pag ina 1-2) Er waren
toen reeds enkele aa nvu llin gen bekend. Aile aanvu llin gen zouden Ievens aa ngeboden wo rden aa n het C BG
ten behoeve va n een herd ruk van het Repertoriwn
DTB. (Wat jammer genoeg dus in de herdruk va n 1998
niet is gebeurd.) Navraag bij de NGV leerde dat de
aa nvullin gen thans niet meer als zodanig bij de verenigin g bekend zij n. Het C BG meldde desgevraagd dat de
bedoelde aa nvullingen moge lij k zijn terechtgekomen
tussen de andere door Van Boo ma nage laten aa nvullingen. Er li gt geen pap ieren herdruk van het Repertorium
DTB met aa nvullin gen in het vcrschi et. M ogel ijk
komen t.z. t. de aanvullin gen wei digi taa l beschikbaar.
In A mersfoort was dat zeer waarschijnl ijk het geval.
(J.G. Sm it, ' Hu welij ken voor schepenen van
A mersfoo rt 1585- 1599' , in : .laa rboek CBG 27 ( 1973),
181-202. aldaar 18 1- 184.) In deze sc hepe nhuwelijken
komen ook enkele echteli eden uit het K rommeRijngebied voor, zij het dat zij ni et altijd mak.kelijk als
zoda ni g zijn te herkennen.
W.A. Wijburg, ' Hu welijken voor sc hepenen va n
A meronge n' . in: De Ned. Leeuw 72 ( 1955), 186- 187 .
W.A. Wijburg, ·vernoy' (antwoord) in: De Ned. Leeuw
100 ( 1983), 167- 168.
C.A.va n Bu ri k. Transcripties van overledenen uit de

16
17

J.J.G. Kranen, ' Hu welijk s- inschrij vingen voor schepenen va n Beusichem en Zoe lm ond 168 1- 1758 '. in : Gens
Nostra 32 ( 1977). 12- 13.
Streekarchi ef Kromm e-Rijngebi ed- Utrechtse
Heuvelrug (SA KR U H), Dorpsgerec ht Schalk w ijk.
1847 10 1 1854. Volgens inventarisnummer 1850 begint
de reeks reeds in het jaar 1720.
Ook te raadpl egen op de site
· www. Genea log iezu idoostutrecht.org ·.
De index is ten onrechte gerangschikt onder de rkhu welijken.
SAKRU H. Gemeentebestuur Sterkenburg ( 136). 4 1.
Van de 19de-eeuwse omslaglij sten zijn digitale transcripties, als Nadere Toega ng aa nwezig in het
Streekarchief te Wij k bij Duurstede.
A ls zodani g te vinden in: SAKRU H, Dorpsgerec ht
Hardenbroek (64), 717, 28-7- 1707.
SAKRU H , Dorpsgerech t Schalkwijk (64) . 18 18. Veel
voorkomende termen en bewoordingen zijn ver va ngen
door ( .. ). Pl aatsnamen zijn weergegeven in de hui dige
spelling.
Bedoeld za l zijn de Ganssteeg buiten de Tolsteegpoon
te Utrec ht.
Vergelijk: A. Pastoors, ·verboden vergaderingen in het
Krom m e riin ~eb i ed·.

in : Tu ssPn R ijn t>n I .Pk Q (

I Q7 ~ ) .

I 0-2 1, aldaar 20, waar abusievelijk 1629 ais hu welijk sj aa r word t opgegeven. Zie oo k: M .S.F. Kemp, ' De
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18
19
20
21
22

23
24
25

Leemkolk' 1350- 1800'. in: Tussen Rijn en Lek 16
( 1982). nr. -+ (december). 15-72. ald. 45.
Zie ook fol. I ISvso. hetze lfde huwelijk gedateerd
22- 1- 1623.
Bedoe ld i; waarschijnlijk Heijndri ck Gerritsz in den
Engh.
Dcze in schrij ving is doorgehaald.
SAKRUH. Gemeentebestuur Sterkenburg ( 136). 4 1.
fol. 382-386vso.
Vergel ijk: SAKRU H, Dorpsge recht Sterkenburg (64).
1935. fol. 77vso-78. 20- 1-17 13 waarin vrouwe
Florentina va n M athenesse vrouwe douariere van
Hardenbroek. M atenesse en Sterkenburg te kennen
geeft dat op zondag nacht IS januari 17 13 op het huis
Sterkenburg is overleden jonkvrouwe Florentina
Val ckenaer. haar moe ie en van wie zij de naaste bloedverwa nte i:,. Z ij is genegen het li chaam ter aarde te
Iaten bestellen. maar w il zich niet met de boedel van
haar tante bemoeien.
Vergelijk: SAKRUH. Dorpsge recht Hardenbroek (64).
7 16.26-7-1712.
Akte ni et aa nwezig in Dorpsgerech t Hardenbroek (64).
Vergelijk: SAKRUH. Dorpsgerec ht Sterkenburg (64).
1935. fol. 78-79.
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26 Verge lijk: SAKRUH, Dorpsgerec ht Sterkenburg (64).
1935. fol. 86-87. 29-4-17 15.
27 Vergelijk: SA KR UH, Dorpsgerecht Sterkenburg (64 ).
1935. fol. 87-82. 14-8- 17 15.
28 Akte niet aanwezig in Dorpsgerecht Hardenbroek (64).
29 Vergelijk: SAKRUH. Dorpsgerec ht Sterkenburg (64).
1935. fol. 93, I 1-5-1 7 16.
30 Aktc niet aanwezig in Dorpsgerecht Hardenbroek (64).
3 1 Vergelijk: SAKRUH. Dorpsgerec ht Sterkcnburg (6-+ ).
1935. fol. 99vso-l 0 I , 20-3- 1719.
32 Vergelijk: SA KR UH. Dorpsgerec ht Sterkenburg (64).
1935. fol. I Oi vso-102 . 13-7-1719.
33 Vergelijk: Dorpsgerecht Hardenbroek (64 ). 7 16, 25-51720: Hendrik van Hees gemachti gde van ( .. ) erfgenamen van de hcer Didcrik va n Veldhuijsen. in Ieven heer
va n Heemstede transponeert Peter Hendriks va n
Leer;um wo nende in Nederl angbroek de hofstede
Cruijvesteijn ( .. ).
34 Vergelijk: idem. 7 17. 25-5- 1720: Peter Hendricks va n
Leersum bekent 1500 gulden sc huldig te Lijn aan de
heer Lau rens Pitt. kanunnik Sint Marie en vcrleent
hypothee k op hui s Cru ij vesteijn ( .. ).
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De functie van versterkte torens in een
vetemaatschappij
loop van Schaik en Kees van Schaik*'
Frieze sti nzen en Stichtse torens
In zijn eerd er dit j aar verschenen boek Destin zen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
heeft P. N . N oomen een groot aa ntal van de
meer dan vijfh onderd (!) stin zen di e Fri es land
oo it telde, beschreven. ' Hij pl aatst deze steenhui zen tegen de achtergrond van de middeleeuwse vetemaat chappij die in Fri es land, door
het ontbreken va n een centraa l gezag, tot
omstreeks 1500 duurde.
De overeenkomst met de Stichtse versterkte
torens is opva llend en daarom is in het boek
ook een afbee lding opgenomen van de loren
van Lunenburg in L angbroek. In L angbroek
vond men een behoorlijk aantal omgrachte hofsteden met een verd edi gbare stenen loren. De

f) (' nm e r·:lc h rc- ! Orf' n I llll C n hlll-g £1;1 11 rl e I

oorsprong daar van gaat veelal teru g tot de
13de en 14de eeuw. De toren stond ook in het
Sticht op een apart omgracht terrein nabij de
hofstede. De toren was gewoonlijk voorzien
van een aa ngeaard e voet, een motte, zodat het
leek alsof deze op een bergje stond .'
In de literatuur word en de verd edi gbare torens
vaak ' woo ntorens' genoemd, blijkbaar in
navo lging van De middeleeuwse woontoren in
Nederland door Renaud uit 1953 4
De toren was door de omgrachting en de motte
echter moeilij k toegankelij k en dat was ook de
bedoe l i ng, zodat deze ongesch i kt was voo r permanente bewoning door een gezin.
Dekker ( 1983 ) meent dat de torens zeker geen
mili ta ire fun cti e hebben gehad maar vee leer

.a ng hr·n c ke n .l ijk A 97 99 n a

c..l e n~s t a u nlti c m e l

de hcl·b o u ..vdc h o f :i tCd c (S treck

arc hi ef K rom me- Rij ngebied- Utrec htse Heuvcl rug. Topografisch -hi stori sche atlas L angbroek (237) . Fo to uit jun i 197 3
door J os Pe, A rn hem )
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een statu s-sy mboo l waren 5 Herm ans (2008)
heeft di e visie overgenomen 6
Het ontbreken va n een militaire f uncti e voor de
legerin g van gewapende li eden slui t een oorspronke l ijke functi e ten behoeve van een pri vate verdedigin g ni et uit. De bou w van een verded igbare toren bij een hofstede is duidelijk
een parti culi ere aa nge legenheid geweest. D e
toren vormde niet ail een in Fri es land maar ook
in het edersti cht een bolwerk in een geweld dadi ge maatschappij waarin doodslagen en
veten aan de orde van de dag waren. 7 Oat bij
de bouw in de 13de en 14de eeuw statu soverwegingen bepalend zouden zij n geweest, lij kt
daarom weini g voor de hand te li ggen, ook al
zal het bezit er van naderh and statu sverh ogend
hebben gewerkt.

Het veterecht
In de Germ aanse sa menleving werd een onderscheid gemaakt tu ssen de krin g van vrij en en
die van onder een heer gezeten onvrij en. In de
krin g der vrijen ontbrak overh eidsgezag. Ee n
vrij man was als het ware zelf de drager van
het recht. Hij was ze lf verantwoordelij k voo r
de handh av ing van zijn rechten en kon op
grand van zij n veterecht desnoods zijn recht
letterlijk uitvechten. De eer va n een vrij man
was zeer belangrijk. Bij beled iging (eerroof)
va n een vrij man stonden di ens aanzien en
erkenning als vo lwaa rdi g lid van de gemeenschap op het spel. D e nabestaanden van een
vrij e konden afzien van hun veterecht en na de
doodslag vrij w illi g een zoen overeenkomen
met de dader en di ens magen, ter voork omin g
van verder bl oedvergieten. Een zoen was een
co ntract tu ssen een dader en di ens magen enerzijds en de magen va n het slachtoffer anderzijds waarin de co ndities voor vrede werd en
vas tgelegd. De zoen tu ssen vrij en resulteerd e
dus ni et in een vonni s waarvan de nakoming
door een overh eid kon word en afgedwongen.
Contractbreuk ko n resulteren in herva tting van
de vete en een eindeloze bl oedwraa k.
In het Sticht was ten tij de van landsheer bi sschop Gwijde va n Aves nes ( 1301-1 3 I 7) het
veterecht gekoppeld aan zoendwang. Bi sschop
Gw ijde gaf als arbiter Ieiding aa n de totstandko n, in g vu n de zoc n . D nnr aan da n ke n w ij het

zogenaa mde ' Reg istrum Guidoni s'.• Dit
register bevat over de genoemde peri ode ruim
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honderd doodslagen en zevenentw inti g leemten
(verminkin gen) . H et werkelijk aantal doodslagen moet aanzienlijk hager zij n geweest.
Ten tij de van bi sschop G w ijde va n Aves nes
was het veterecht in het N edersti cht beperkt tot
de kring der we lgeborenen, dit w il zeggen tot
de ridderm ati gen van vrij e dan wei van mini steriale hui ze en hun afstammelingen. Het
begrip af stammel ingen moet ruim genomen
worden, zodat ook zij die er geen ridderm ati ge
leefw ij ze meer op na hi elden tot de we lgeborenen konden worden gerekend. In het mi dden
van de 15de eeuw werd en ni et ail een de kinderen ui t het hu welij k van een hui sman (boer) die
was gehuwd met een welgeboren vrouw di e
slechts een 'achtendeels edeldoms' had, als
we lgeboren aangemerkt, doch ook de echtgenoot zelf. 9 Of ten tijde va n bi sschop G w ijde de
krin g van vetegerechti gden reeds zo ruim was,
is niet duidelijk. [n het ' Reg istrum Guidoni s'
worden wei geregeld mannen aangeduid met
de naam van hun moeder, bij voorbee ld B artbout Veren A leijdensoone.
Restanten van het veterecht zijn teru g te vinden in de remi ss ieproced ures voor het Hof van
Utrecht, waarbij nog in de 17de en 18de eeuw
in heL geva l van een doodslag grati e werd verleend als de dader kon aantonen dat zij n eer in
het geding was geweest en hij een zoen had
getroffen met de nabestaanden va n het slachtoffer. '0
Noomen w ij st er in zij n boek op dat veten zich
vooral voord eden tu ssen verwa nten in de zeer
nabije omgev ing. Voor het KrommeRijn gebi ed zou dat kunn en verkl aren waarom
daar versterk te torens van eenzel fde fa mili e in
elkaars nabijheid wo rd en aangetroffen, zoa ls
va n de famili es Va n Wul ven en Van Z ijl. Dit
sluit echter ni et uit dat deze fa milies zich ook
al s groep wensten te verweren tegen gewe ld uit
de naaste omgev ing.
Voor de bewo ner van een ho fstede was het graven va n een gracht voorzien van een oph aalbru g en het bouwen van een versterkte toren de
aa ngewezen weg om het vege lij f te redden in
een gewelddadi ge omgev ing waar het overheidsgezag beperkt was. De all odi ale eigenaar
van een hofstede met versterkte toren di e te
7w:o~k was om met zij n magen de dreigin g vanuit zijn omgeving te weerstaa n, kon steun zoeken bij een machtig heer, zoa ls de bi sschop, en
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Een hofstede met omgrac hte toren op het HogeLand onder Werkh oven. Detail va n cen kaart uit 1602 door Jan Rutgers
va n den Berch (RH C Woerden. Waterscha p L ee- en Ri ctsloot. 13)

zijn goed met een paar morgen land aan hem
opdragen om het vervo lgens in leen teru g te
ontvangen en de beschermin g van zijn leenheer
te genieten. De leenman beloofd e op zijn beurt
zijn heer militair bij te staan. A ls een allodi aal
eigenaar ni er tot de rechtskrin g va n de hi ssc hop
w ilde toetreden, kon hij zijn goed ook aan een
ander opdragen, zoa ls de heer van A bcoude.
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Bestaande en verdwenen Utrechtse torens
Sommige hof steden hebben hun oor pronkelijke opzet zo nder toren behouden, zoa ls de
(voorh een) omgrachte hofsteden Schoneve lt en
Overd am onder H outen.
D e b ouw v a n

ers te r kte tore n s a ls ve •·ded ig in g

tegen doodslagen en veten bl eef niet beperkt
tot her ontginn ingsgebi ed tangs de L angbroe-
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kerweterin g, maar kwam voor in het gehele
Sticht. Vee! torens zijn verdwenen en in vergetelheid geraakt. Pas vrij recent is opgemerkt
dat eertijd s een ver terkte toren stond bij de
hofstede Noordwijk (Nederl angbroek) ." Yooral
all od iale goederen zu llen onopgemerkt zijn
gebleven. ln de 14de en 15de eeuw hadden
hofsteden vaak nog geen naam. Zo wordt de
omgrachte en riddermati ge hofstede De
Roetert in Overlangbroek in 1408 nog aa ngeduid als Will amshofstede, in 1528 als Dirckshof stede en pas in 1622 als De Roetert. Een
naamloze omgrachte ronde toren met kantelen
bij een hofstede op het Hoge Land nabij de
Rietsloot onder Werkh oven is nog niet opgemerkt in de literatuur (zie de atbee ldin g)."
Deze ronde vorm was niet uni ek , we vinden
die ook terug bij de toren van Sterkenburg uit
de 13de eeuw en de toren van Schonauwen uit
de 14de eeu w. Oude riddermatige hofsteden in
het Kromme-Rijngebied moeten daarom ook
gezocht worden nabij verl ande ri vierbedd ingen, zoa ls de Rijn sloot, de Oosterl aak, de
Leesloot en de Rij sbruggerweterin g.
Een inventari satie van ail e torens met hun eigenaren voor het gehele Sticht in de dertiende en
veerti ende eeuw, zoa ls door oo men voor
Fries land uitgevoerd , word t hi er node gemi st.
De zeer goed gedocumenteerd e en fraai ge'illustreerde uitgave van oomen is de eerste
waarin een verband wordt gelegd tussen de
middeleeuwse vetemaatschappij en de bouw
van versterkte torens en is daarom ook van
belang voor het Sticht.

* Drs J. W C. van Schaik te Utrecht is kunslhistoricus en publiceerde over kastelen onder
meer in her Urrechts Kastelenboek. Mr C. van
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Schaik te Houten is advocaar en doer sinds
1969 breed opgezet archiefonderzoek naar de
geschiedenis van het Kromme-Rijngebied.
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Urrechr 198 1,72.
Reg isrrum Guidonis. Werken der veree ni ging tor uitgaaf der bronnen van he! oud -vaderl andsc he recht.
Derde reeks. 1969. no. 23.
P.W.A. l mmin k. Voorwoord bij bet Reg isrrum
Guidonis , 30.
Zo verkl aarde Cornelis A dri aensz va n Dalenoord uit
bet t Geijn, di e in 1616 wegens beledigin g een doodslag had gepleegd, een hui srn anszoon te zijn met eere.
geboren van eerlij ke en vrome ouders en een zoen te
hebben getroffen met de nabestaanden, waarop hem
gratie werd verl eend door stadhoucler Prin s M aU!·i ts
(Het Utrecht s A rchief. Hof van Utrecht, 17-1 d.cl. 20
dec. 161 7 en 99-6 d.d. 24 febr.
C. Dekker, a.w., 188 en 277 . A. A. B. van Bemmel, ' De
vergeten woo ntoren Noonwij ck tu ssen Cothen,
L angbroek en Wijk bij Duurstede'. In: Her KrommeRijngebied 2000 (34-4), 57-73 .
RHC Woerclen, Waterschap L ee- en Ri etsloot,
De grachl is nog terug te vi nden op bet kadastral e
minuutpl an va n 1830.
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Nieuwe informatie over ijsvermaak en
monumenten in Wijk bij Duurstede
Ria van der Eerden *
In Ieiding
He t Streekarchief in Wijk bij Duurstede (va naf
20 I 0 het Reg io naal Hi storisch Centrum Zuidoost Utrecht geheten, hi e rn a afgeko rt tot RH C)
krijgt geregeld inte ressante documente n van particulieren aa ngeboden. Het gaat daarb ij om zowe l organi sati es, zoa ls kerken , scho le n en a ll erlei soorte n ve reni g in gen, als om fam ili es e n persone n, die losse stukken of meer samenha nge nde arch ieven e n collecties ten geschenke of in
langd uri ge bruikleen geven . In dit stukj e wordt
aandacht besteed aan een rece nte acq ui s iti e die
le uke info rm atie over ondermeer ij sverm aak e n
mo num e nte n in Wijk bij Duurstede biedt.
Schaatsen op de Bermput
On langs werd va n mevro uw J.W.G. va n A lte n-

dijk uit Wijk bij Duurstede een aa nvulling ontva ngen op een aa ntal stukke n dat zij al in 200 I
aa n het Streekarchief had overgedragen. Daaro nde r is een notule nboek va n de algeme ne
ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
van de ij sclub ' Bermput ' in Wijk bij Duurstede
uit de jaren 19 17-1 926. ' We wisten al wei dat
er een ij sbaa n me t die naa m aan het e ind van
de Middelweg (Oost) was geweest e n bezaten
daarvan ze lfs e nke le fo to 's, maar arc hiefstukken ware n e r nog niet. u is er dus een notule nboekj e met info rmatie uit de beg intijd van
de ij svereniging. We lezen erin w ie de eerste
bestuurders zijn , dat de put of afgrav ing- ij s
of geen ij s- jaarlijks voo r 15 g ulde n wordt
gehuurd, hoe hoog de contributi e is (een all eenstaancle da me betaa lt het min st), clat er een con-

Foto van Jo Schoenmaker en Frits Dijkma n. tijdens hun dert ien jaar durende verl ov in gstijd schaatsend op de Berm put op
zondag 29 januari 1933. Link s op de ac htergro nd een dcel va n de nog altijd ~enwe7ige oude bebouw ing aan de Midd elwec
(Oost) bij het Euvenpad ( Bladzijde uit een fo to-album in: Familiearchief en co ll ecti e Schoenma ker-D ijkman. 1806-1996
(58). omge inv.)
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sumptietent va n ri etm atten is en dat er wedstrijden in schoonrijden, rin grijd en en hardrijd en
worden gehouden. Waar schijnlijk is het notu lenboekj e via het be tuurslid J. A .F. Thieme uiteindelijk bij mev rouw Van Altendijk beland.
D e ij sclub moet nog zeker tot in de j aren vijfti g
van de vori ge eeuw hebben bestaan. In 1946
voelde de toenm ali ge eigenaar nog ni ets voor
het verzoek van de ge meente om de B ermput
met hui svuil te dempen. Z elfs het vooru itzicht
dat zij daardoor ' in verl oop van jaren in pl aats
van water goede bouwgrond ' zou verkrij gen,
kon de wedu we FA. van Dijk - L okh orst niet
vermurwen. Zo ' n tw inti g j aar later stelde de
toenmali ge eigenaar, H.G. va n D am, zijn waterpl as aan de Middelweg alsnog aa n de ge meente
beschikbaar om deze vo l te storten met hui svuil
uit Wijk en later ook uir Cothen en L angbroek.
De Bermput was als vuil stortpl aats echter geen
lang Ieven beschoren. Het prov inciaa l bestuur
moest herh aa ldelijk ingrijpen wegens mi s tan den, waarn a de gemeente haar stot1pl aats eind
1970 sloot en met grond afwerkte.' Tegenwoordi g is hi er een f ruitboomgaa rd .

Correspondentie J.A.F. Thieme
Een andere interessant onderd ee l van deze
recente bruikl een wordt gevormd doo r de correspondenti e van J. A .F. (Frits) Thieme uit de
j aren 192 1-1 952. D eze stukken vo rm en een
mooie aanvulling op de al sinds 1998 in het
Streekarchi ef te raadplegen Co llectie en archi ef
J.A.F. Thieme, 1746-1950 (8 1), welke in 1998
door diens zoo n, C.J.F. Thi eme, is overgedragen.' Het nu ontva ngen stapeltj e van ongeveer
90 hoofdzakelijk brieven werd na de ontruimin g van het hui s van de familie Thi eme in
Wijk bij Duurstede in 1958 gered door A . va n
Dijk (de vader van de bruikl eengeefs ter), die als
boekh ouder en bedrijfsleider voor de Thiemes
werkte.
Thieme leefde va n 1877 tot 1953 en leidde de
wijnhandel Tellegen & Pels vanuit het middeleeuwse gebouwencompl ex De ederhof aan de
M arkt in Wijk bij Duurstede. Hij ijverde voor
het behoud van monumenten van cultuur,
natuur en geschi edeni s, war hem in het arme en
achtergebleven stadj e aan de Lek niet altijd in
d ::1 nk werd afge n o m e n . ~
Typerend voor de strijdlu sti ge wijnkoper, die
over een groot landelijk netwerk beschikte.
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A. van Dijk aa n hel werk in hel ka ntoor van de wij nh andel
Tellegen & Pels rond I 96 I ( Foto parti culi ere coll ec tie)

is de vo lgende passage uit een brief die hij in
juli 1929, in her heetst va n het gevecht om
het behoud van de molen Rijn en Lek, aan de
Rijksco mmi ss ie voor de M onumentenzorg
in D en H aag sc hreef: ' Gedurende de kermi s
werd een poffertj es kraam over een brandput
gebouwd, ni ettegenstaande mijne waarschu w ing
tijdens den aanbouw. Het is ons bekend dar de
burgemeester niet voor de rn onumenten gevoelt
zoodat ik de Weth ouders er op attent maakte,
echter zonder resultaat. A ls kl eine illustrati e
mag het vol gende nog di enen, de opvatting van
den burge meester is dar een ru·J·ne di e voor verval behoed word t geen ru'ine meer is, ze moet
dus een puinhoop word en en wat de molen va n
Ru ysdael betreft heeft hij tegen den voorzitter
van het toenmali ge Comite gezegd dat li eden
die zich voor dergelijke zaken interesseeren
hysteri sch zijn' -'
U it de nu verworven stukken blijkt dat Thi eme
zich oo k in spande voor het Wijkse stadsarchi ef
en het protestantse kerkarchi ef. Dat blijkt uit
een instemmencle bri ef van W. Croockewit
WA zn. (een neef va n de J. F. Croockew it naar
wie in Wijk een straat is vern oemcl 6 ) aan
Thieme uit 192 1 over de aanstelling van een - al
cl an niet bezo ldi gcle - eerste Wijk e gemeentearchi vari s om het dreigende gevaar te keren dat
' het centraal gezag l .. J een gruuLt: pvlit:p Ji 1.0
all es naar zich toe zu igt' en di e het gehele land
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'afplunderde' het stadj e van haar oude ar chi even zo u beroven om ze naar Utrecht, een van de
Rijksarchi efdep6ts in de provincie, te brengen:
' Geeft ze dus niet af , maar verstopt ze desnoods. B edenkt wei, al s men ze kwij t is, ziet
men ze ni et meer teru g en moet men met den
hoed in de hand te U trecht komen vragen of
men als ' t u blieft in nota bene zijn eigen
archi ef iets mag komen nazi en' . Natuurlijk
moest de gemeente wei beter voor haar archi even zorgen en di e voortaan in een brandvrij
vertrek - geen kelder (s ic) - bewaren 7
Een, voor zover mij bekend, nieuw en grappi g
detail dat uit deze bri even blijkt, is ook het
fe it dat Thi eme ni et erg ingenomen was met
de ontdekkin g door C. Vi sser uit 194 1 dat de
molen Rijn en Lek ni et de door Jacob va n
Rui sdael afgebee lde molen was . Hij schreef
daarover in april 1941 en j uni 1945 geergerd e
bri even aan P.J. van Tienhoven, de voorzitter
van de Vereni gin g ' De Holl and sche M olen' in
A msterd am, di e in 1929 de Rijn en L ek in bezit
had gekregen' Hij drong er bij Van Tienhoven
op aa n dat de molendes kundi ge, die nauw verbonden was aan de vereni gin g, zijn studi e zou
staken in het belang van de goede zaak (er was
weer dringend geld nodi g voor het herstel van
de molen) . Het leek Thi eme onm oge lij k dat
Vi sser het beter zou weten dan de Rui sdaelkenner H ofstede de Groot die indertijd spec iaa l
naar Wijk was gekomen en onomstotelijk had
vastgesteld dat de Rijn en Lek de molen van
Rui sdae l was .
Ook bevatten de bri even van Thieme interessa nte gegevens over de Tweede Wereldoorl og.
Zo lezen we in dezelf de bri ef uit j uni 1945 aa n
Van Tienhoven: ' Hi er hebben w ij ons nog zeer
bezorgd gemaa kt over het opbl azen van de slui zen, ware dat het geva l geweest dan zou er va n
Wijk ni et vee ! zijn over gebl even; een ge luk was
het dat een S.S. man gewaarschu wd had dat er
nog een ex tra lading bij de inun dati es lui s was
gebracht. Dat is het eeni ge dat ik voo r goeds
va n de S.S. kan zeggen. Persoonlij k heb ik vee!
last van de bezetting gehad, ze lf moe(s)ten we
met achterl ating va n aile meubil air, du s bedden
etc .. het hui s verl aten. voor onze be jaarcle evacuees moe(s)ten we in tijd van twee uur een
onderkomen zoeken. Tot driemaa l toe hebben
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ze hui szoekin g bij ons gedaan en de voo rraad
w ijn die ze bij ons konden vinden opeischende,
gelukkig was dat maar heel weini g, ik had nog
een moo i k wantum ingemetseld.'

Tot slot
Het bovenstaa nde is ni et meer dan een bl oemlez ing ui t enkele recent door het Streekarchief/
RHC verworven stukken va n parti culi ere organi sati es en personen. Er blij kt hopelijk uit hoe
belangrijk jui t dergelijke ni et-overheidsdocumenten kunn en zijn voor de kenni s van de
plaatselijke geschi edeni s.

* M.A. van der Eerden-Vonk is archivaris van
he! Slreekarchief I RHC Zuidoosl Ul rechl en
houdt zich vooral met de geschiedenis van Wijk
bij Duurstede bezig.
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Kromme- Rijn gebi ed- Utrec htse Heuve lrug (SAKRU H).
A rchief Gemeemebestuur Wijk bij Duurstede 1852- 1970
(3-4). inv. nr. 26 14.
Co ll ecti e en archi ef J.A .F Thi eme, 1746- 1950 (8 1).
onge inventari seerde aa nvul ling.
Z ie: C.J.F. T hieme. ·Frits Thi eme ( 1877- 1953) wijnkoper en monum entenbeschermer" . in: Ut rechtse biogra.fieen, Het Krvmm e Rijngebied. M .A. van der Eerden-Yonk
(red.) e.a .. trecht . 2002, 178- 182.
Collecti e Thi eme (8 1). inv.nr. 4. Thi eme schree f deze
brief al s co rres pondent van de Utrechtse Provinciale
Commi ss ie op de bewaring en instandhouding va n voorwerpen van waarde uit het oogpum van geschi edeni s en
kunst. De bedoelde burgemeester was Y.A. van Geen. de
ru'ine is di e va n het in desolate staat verkerende K as tee l
Duurstede en met het comite wordt de orga ni sati c
bedocld die in 1928 op initiatief van Th ieme was opgericllt metals voorzi tter N . van Harpen ter redding van de
molen Rijn en Lek.
Z ic: P.C. Karsmakers. Joan Frederik Crooc kew it ( 183 21898) oudheidkenner, in: Utrechtse biog rafieen, Het
Kramme Rijngebied. 37-42.
Co llccti c Thi eme (8 1). onge inventari seercle aan vulli ng,
brief van 25 j an.
Coll ectie Thi eme (8 1). ongeinventari seerde aanvull ing.
bri even van 23 april 194 1 en van 12 juni 1945. In 194 1
publi ceerde C. Vi sser sa men met J. Pieterse het
Hollandsch molenboek (Am sterdam). Op bl aclzij de 4 1 is
tc lc.ccn d u t d e wo lm o lc n Riju

c 11
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kante onclerbouw niet de op het beroemde 17de-eeuwse
sc hilderij afge beelcle cilinclri sche torenmolen kan zijn.
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VARIA
Restauratie van drie Wijkse rouwborden
In her artikel in het vori ge nummer van dit
tijdschri ft over het wapenhandsc hri ft va n
D ' Yvoy werd melding gemaakt van de vondst
circa 40 j aar geleden van acht plankjes die
oo it deel uitm aakten va n drie rouwborden uit
1609, 1612 en 16 17 in de Wijkse Grote Kerk.'
iteindelijk blijkt het niet om acht, maar om
ti en pl ankj es te gaa n. De acht eerder afgebee lde pl ankj es waren van twee rouwbord en va n
Ieden van de fa mi li e Van Oestrum uit 1609
en 1612. Yoorts waren er nog twee plankjes
die hoorden bij een derde rouwbo rd , uit 16 17,
van Joost van Baeren, heer va n Schonauwen,
die in datjaar in de Grote K erk werd begraven.
Op basis van wapenrekeningen en inform atie
te vinden in het handschrifr uit 1786 van
D ' Y voy lijkt het mogelijk om de dri e rouw borden inclusief de reksten (veelal in gouden
letters op een zwarte achrergrond) verantwoord
re restaureren en weer in de kerk op te hangen.
Op 2 november 2009 werd daartoe een bezoek
gebracht door Prof. An ne van GrevensteinKru se en kunsthistoricus Marten Jan Bok
van de U ni versiteit va n A msterdam, die direct
enthousiast waren toen ze de plankjes zagen.
Zij zu ll en met voorstellen komen hoe de dri e
rouwborden het beste gerestaureerd kunnen
worden. Yervolgens zal gezocht worden naar
fond en voor de financiering van de restauratie.

De vier pl ankj es va n het rou w bord uit 1609 va n leden van
het gesl ac ht Van Oestrom (foro auteur uit 2009)

Aangezien her dus om ti en plankjes gaar en
her bijschrift bij de foto's van de acht plankjes
in het vo ri ge nummer ni et correct was, hierbij
nu foro's va n aile plankjes met de jui sre tekst.
Tevens een eersre ru we schets van mijn hand

De vi er plankj es van het rouw bord uit 161 2 ( foto auteur uit

De twec plankjes van het rou w bord van Joost van Ba<::reu

2009 )

va n Schonauwen uit 161 7 ( foto auteur)
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den, naast enkele adellijke lij nen, bestuurders,
ambachtsli eden, vrij e boeren, schippers, kunstenaars en cri m i nelen aa ngetroffen.

Veel voorkomende famitienamen zijn:
Coorn , Van Oo trom , Van Eyndoven,
De Wit, Van Schayck, K emp, Verhoef, D e
Lange, Stel, Van B enschop, Van H omburg,
Otterspoor, Vennaet, Van Royen, Van
B eeck, Van Meerlant, Van Rijn , R oelen,
Van Schorel, Splinter, Vermeulen , Ver wey,
Van Vleuten, Vander Wei , Van WilJigen .

Een schets hoe het rouwbord va n Joost va n Baeren
van Schon auwen uit 161 7 er oorspronke1ijk ongeveer
ui t gczien za 1 hebben (reco nstructi eteken in g au teur)

hoe het wapenbord van Joost van Baeren
va n Schonau wen er ongeveer uit gez ien zal
hebben.

Ad J. de l ong
A.J. de Jong, ' Hera1di ek en genea1og ie in het KrommeRijngebied: het wapen handschri ft van Hangest
o·Y voy'. in Her Kromme- Rijngeb ied. 2009 (43-3).
49-53 .

Utrechtse parentelen voor 1650
In de ni euw te starten reek s Utrechtse parentelen voor 1650 word en vooralsnog el f parentelen gepubliceerd , begi nnend in de vij ft iende
of zes ti ende eeuw en uitgewerkt tot midden
zeventi ende eeuw. Zo kunnen vee ! genea logen
aa nslui tingen vinden voor hun kwartierstaat,
geneal ogie of stamreeks.
Tn twee k loeke delen va n ieder circa 350 pagina's zij n ruim 2.000 gezinn en opgenomen, met
sterk ui teen lopende soc iale posities. Zo wor-

Het Kromme- RiJn gcbied , 43-4 (2009)

H et geheel is voorzien van indices en afbeeldingen en een instructieve inl eidin g di e de
lezer vertrouwd maakt met de eigenaardi gheden van genea log isch onderzoek nabij de
prov in cie Utrecht v66r 1650.
De Holl andse Veren iging voor Genea log ie
( H VG ) 'Ons Voorges lacht' is uitgever van de
reeks . L eden van de HVG ontva ngen de reeks
Utrechtse parente/en voor 1650 geheel grati s,
als onderd eel va n hun li dmaatschap. H et grati s
ontvan gen ge ldt ail een voor iedereen die v66r
I februari 20 I 0 lid is geworden. Het li dmaatschap kost € 35 per jaar. Aa nmelding kan
geschi eden via de website va n de vereni ging
www.onsvoorges lacht.n l.
N iet- leden kunn en de boeken voor € 30
(inclu sief verzendkosten ) per exemp laar verkrij gen; zij kunnen hun beste lling nu al kenbaar maken via utrec htseparentelen @o nsvoorges lacht.nl. Dit dient te geschi eden onder
ge lij ktij dige overmakj ng van € 30 op postba nk 55546 t.n.v. de Penningmeester OV te
Rotterdam o.v.v. U P 101. Vergeet ni et uw
naa m en ach·es erbij te vennelden.
Dee ! I za l in februari 2010 verschijnen, deel 2
verschijnt een jaar later. iet- leden, die dee ! I
hebben besteld, zull en over het uitkomen van
dee! 2 ge·info rm eerd word en.
L eden van de HVG ontvangen I I maa l per
jaar het tijd sc hri ft ' Ons Voorges lacht', vaak
nog met extra uitgaven en hebben grati s
toegang tot de H oll andse Geneal og ische
Databank www. hogenda. n I.

Denis Verhoef
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Parenteel Luytgen Woutersz
Marcel S.F. Kemp

Parenteel Van Score[ alias Van Sijpenesse
Marten Jan Bok en W.A. Wijburg ( f )

De parenteel Vermaat begin t met de Houtense
schout Luytgen Woutersz, die naar chatti ng in
1435 geboren is. Hij had zes ki nderen. Zij n
oudste zoon was ook schout in Houten. Een
andere zoon was ke rkmeester van de Utrechtse
Claaskerk, twee zoons waren brouwer in de
tad Utrecht. Van vijf van zijn kinderen is
nages lacht bekend. Liefst d1ieendertig kleinkinderen zijn gereg i treerd , waarmee de ba is
voor een zeer ui tgebreide parenteel i gelegd.
De pare nteel is ze generaties ui tgewerkt, tot
rond 1650. Dominante fami1i enamen zijn van
Otterspoor, de Wi th, van Schayck e n Vermaet.
De parenteel be trij kt vee! ocia1e lagen (de
adellijke ges lachten Van Schuylenburg en Van
Lam weerde sluite n aan) en waaiert op o nderde1en internati onaal ui t. Zo ko men voor
Fo lpert van Oudenallen, schilder te Wene n,
Jan van Santen, architect van pau Paulus V
te Rome en Ernst van Schayck, schilder te
Lorette in ltalie.

De childer Jan van Score! (1495-1562)
wordt beschouwd als een van de belangrij kte Nederl and se kun tenaars van de zestie nde eeuw. Hij bezocht Jeru zalem, wa in
Rome de opvo lger van Raphael al beheerder van de pauselij ke kun tco ll ecti es en werd
ka nunnik van het kapittel van St. Mari e te
Utrecht. Zoal vee! andere geestelijken uit
zijn tijd stichtte hij een gezin . Zijn nakomelingen, die zich deels Van Score! noemden
en dee! Van Sijpe nes e, loten over het
algemeen goede, o ms adellijke huwelijken.
Hierdoor vinden wij onder hen, naast geestelijken, kun t childer , dichters en mu ici ,
ook ambtsdrager en offic ieren in di enst van
de Republi ek, van bui tenl andse vorsten e n
van de VOC.

Parenteel Cornelis ]acobsz Kemp te Blokland
Bob Kemp
In het begin van de zestiende eeuw boeren de
broer Dirk e n Cornel is Jacob z Kemp in het
land van Stein bij Gouda. Dirk sticht daar een
famili e, maar Corneh s vertt·ekt rond 1540 naar
Blokl and onder Montfoo rt. Met he m begint
deze parenteel. Tweehonderd jaar later maken
zijn nakomelingen ongeveer de helft van de
Blokl and e bevolki ng uit. Zij zijn overwegend
rooms katholiek. De parenteel laat zien hoe
een k leine boerengemeen chap functio neert.
So mmi ge takken worden sterker terwijl andere
in de bedeling terechtko men. De mee te zoons
blij ven op de boerderij als eigenaar, pachter of
knecht.
De parenteel is rij k aan bij zonderhede n zoals
zwervende weeskinderen, 'onechte' kinderen
en simu1tane vaderschappen, di verse rechtszake n, een o ntsnapte gevangene, een schedeltrepanatie, een onvo ll ed ige beval lin g, nogal wat
(ook dodelijke) steekpartij en, een verwoe ten-

Parenteel van Eyndoven
Casper A. van Burik
In de l6de eeuw waren de nakomelingen van
Jan Willamsz van Eyndoven en zijn vrouw
Nellitgen, di e omstreeks 1450 trouwden,
vooraanstaande hand werk li eden en brouwers. In Utrecht zijn opvallende namen qua
omvang en bete keni s, naast Van Eyndoven,
Van Roije n, SpliJ1ter, Van Sch ayck en Van
Oostrum.
Peter Gerritsz (van Ey ndoven) vertrok ca
1525 van Utrecht naar Cu1emborg. Van daaruit vesti gde zich zijn oudste zoon te Wijk bij
Duurstede waar een groot dee! van de parenteel zich afs peelt. De Van Ey ndovens zijn
a ldaar verwant aan zowel patrici ersfamilies
(van Ommere n, Vermuer) als aan middenstands- (Vosch, He lberch) en boerenfamili e
(van Velpen, van Bemmel).
Tweemaa l ging de famili enaam over in vrouwelij ke lijn: midde n en eind 16de eeuw.
Op vallend zijn ook de naamreek en bij enkele familieleden in bet begin van de 16de
eeuw, zoals C laes Jan Will am Tij elm an z,
een verschijnsel dat in de stad Utrecht
slechts sporadi sch voorkomt.

d e to rn ado en de gevo lgen va n de oorl ogen

tegen Spanje en Frankrij k.
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Cornelis Claesz, schout van Benschop
T. Oskam

Het nageslacht van Gherit Aerntsz Coern en
Clemense Egbertsdr (van de Pol)
Nico Plomp en Coen van Wijngaarden

Twee zonen van deze Benschopse chout
zetten de familie voort. De oudste, Franck
Corneli sz, is schout van Benschop vanaf
ongeveer 1515 , de andere, Claes Cornelisz,
die volgens leeftij dopgave ca. 1490 geboren
is, treedt vanaf ca. 1530 tot zij n overlijden in
1566 opal beemraadfburgemeester. De
nakomelingen van Franck, wiens tak in de
vij fde generati e in mannelijke lijn uitstierf,
behoorden tot fa milies als (De Wit) van
Rooijen, Bolshuijsen en Mayen. De jongere
tak, van Claes Cornelisz, stierf in de vierde
generati e in de manneJijke lij n uit, ondanks
het fe it dat hij negen kinderen had van wie er
acht hu wden. Via de docbters en kleindoc hters zijn er echter afstan1melingen ui t vele
Benschopse en IJsselsteinse famili es, zoal
Den Amersfoorder, Blanckebijll, Boere,
Goe , De Reu en Verweij.

Het nagesl.acht van Alpher Reijersz (ca.
1525-1575) en van ]an van Oostrum (ca.
1555-ca. 1617)
Kees van Schaik
In het dorp Vree wijk woonden in de J7de
eeuw twee fa mili es Van Oostrum di e beide
teruggaa n op een Jan va n Oostrum .
De tamvader van de ene parenteel is
Alpbert Reyersz die naar chatting ro nd
1525 geboren is. llierui t volgt een
Vreesw.ij kse ges lacbt Van Oostrom en een
fami lie Van Schaik te Vree wijk en Houten,
tezamen een domi nante facto r in kerk- e n
gerechtsbestuur.
De stamvader van de andere parenteel is Jan
van Oostrum.
Beide parentelen worden geplaatst in een
fraaie geschi edschrij ving van het do rp
Vreeswijk: houthandelaren, boeren, berbergier en scbippers krijgen een kleur.

Het Kromme-R ijngebied , 43-4 (2009)

Genea logisch gezien is van de parentes de
vrouw het meest intere ant. In rechte lijn was
zij een van de Jaatsten ui t de oudste tak van de
M ontfoortse familie Van de Poll, met een
stamreeks die bewezen is tot 1307 en via haar
grootmoeder van vaderszijde tamde zij uit de
beren van Haastrecht en de burggraven van
Montfo01t .
Het echtpaar Coorn - van den PoUe had vijf
kinderen, waaruit een uitgebreid nages lacht
voortkwa m. Rond het midden va n de zeventiende eeuw woonden de afstammelingen, voor
zover inmiddel opgespoord. nog vooral in de
omgev ing van de Hollandse IJ ssel en de Oude
Rijn , deels in de kleine steden Montfoo rt,
Oudewater, Woerden en lJ sselstein , deels op
bet platteland . Het waren vooral boeren, kooplieden, schippers en ambachtslieden. Sommigen hadden bestuursfuncties in dorp of stad.

Drie Vleutense schouten en hun nageslacht
Denis Verhoef m.m. v. Wout Spies
Dit artikel behandelt drie chouten uit de periode 1510-1540, alle n vrije boer.
Loeff Pelgrumsz, wiens nageslacht in mannelijke lijn Van Vloten ging heten, had twee
zoons en vij f dochters. Veel van zij n nazate n
ve tigde n zich in de buitengerechten van de
stad Uu·echt. Hun sociale po itie varieert sterk,
zodat zij zowe l in be tuurlij ke circuits als in de
criminele roll en van de tad Utrecht worden
gevonden.
Jan Gerytsz had drie zonen, van twee van hen
is nages lacht bekend met de naam Verhoef. Uit
de eerste stammen in de l7de eeuw ambachtslieden in de tad Utrecht, uit de tweede nageslacht in de omgev ing van Woerden. In de
vrouwelijke lijn zette de familie zich ook voort
in boerenfamilie in het Kromme Rij n gebi ed.
Henrick C laesz had dri e dochter en drie
zoons, waaruit een zeer ui tgebreid nages lacht
van veelal welgestelde boeren. Van sommigen
is de fa nu Jienaam ontleend aan hun Vleutense
boerderij. zoaJs 'op Spijck' . 'ZeJde nrij ck' en
' Oc khuij sen' .
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R.J. TOP TEKENBUREAU
BOUWKUNDIG TEKENBUREAU
BOUWKUNDIG TEKENWERK VOOR:
nieuwbouw, reslauratie,
renovalie, verbouwingen
oak voor particulieren

R.J. Top Tekenbureau
Albert Einsteinweg 57
3731 ex De Bilt
Tel 030-2200372 Fax 030-2200133
rjtop@xs4allnl www. toptekenbureau.nl

Hi storische reeks Kro mme-Rij ngeb ied
dl.l : Het stadsbestuur va n Wij k bij Duurstede in de
tweede he lft va n de zeve nti e nde ee uw
doo r R.J. Butterma n
€ 4,50
d l. 3: De kerk va n Herlul f als midde lpun t va n het
Oude Dorp Houten door L.M .J. de Keijzer
€
8.90
dl. 5: 'n Hao nde rik vol rugge meters doo r
P. M. Heijmink Liese rt
€
6,80
d l.6: Repertorium op de lenen va n Gaasbeek
€
doo r J.C. Kot·t

9.00

d l. 7: Achr eeuwe n kat ho liek Coth en en honderd
jaa r H.H . Petrus en Paulu skerk doo r
Ad va n Bemmel en Kees Ve rn ooy € 15.00
dl. 8: Ove rl angbroek op de kaan gezet doo r
€
C. van Scha ik

25.00

d l. 9: De Lekd ij k va n Amero ngen naa r Vreesw ijk
door A.A.B. va n Bemm el
€ 29 .00
Dee! 6, 8 en 9 zij n te koop bij Uitgeve rij Verl oren
te Hil ve rsum (035-6859856) of in de boe kh ande l
en dee! 7 via http://www.petrusenpa uluscothen.nl
Dee! I. 3 en 5 zijn te bestellen bij het sec reta riaa t
va n de Histori sche Krin g (030-6374644) of het
redacti esecretariaat (0343-595595) en door
starting van het bedrag op rek.n r. 329807498
t.n. v. de Historische Krin g 'Tussen Rij n en Le k'
o.v.v. 'publicati e' .

A rchi tectenbureau
Peter de W it

Ontwerpen en adviezen in:
restauratie
re novatie
nieuwbo uw in beschermde
stads- e n dorpsgezichten
meerj aren -onderh o udsplan nen
su bsidie-aanvragen
Sjnt N icolaaslaan 4
3984 JB Od ij k
tel. 030-6567087

