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‘Oorlog’ op Wijks grondgebied
Een 17de-eeuws Utrechts-Gelders grensconflict
Inleiding
Dit artikel behandelt de aanloop en de nasleep
van een schietpartij die in 1644 plaatsvond
op een uiterwaard in de Lek op de grens van
Gelre en Utrecht. Het voorval zou zelfs als een
oorlogshandeling bestempeld kunnen worden.
Inzet van het conflict was de op de uiterwaard
aanwezige beplanting die door Utrechters (Wijkenaren) was aangelegd, maar door Geldersen
(Betuwenaren) werd betwist. Door de ligging
van de uiterwaard claimden beide partijen
op eigen grondgebied eigenmachtig te mogen
opereren: een grensconflict was geboren. De
Geldersen haalden op zeker moment hun gelijk
met behulp van een ware invasiemacht van
200 gewapende lieden. Het wapengeweld kon
daarna niet uitblijven. Omdat de soevereiniteit
van het grondgebied in het geding was, konden
de direct betrokkenen het conflict niet zelfstandig oplossen. Hogere instanties dienden zich er
mee te bemoeien, met als gevolg een vloed van
berichten. In de archieven heeft dat zijn sporen
nagelaten waardoor de gebeurtenissen zich
thans bijna volledig laten reconstrueren.1

De hoofdrolspelers en enkele begrippen
Aan Utrechtse zijde was Anna Dutrieux (ca.
1582-1652) de hoofdrolspeelster, zij het dat
zij tijdens het heetst van de strijd, de invasie en het wapengeweld, op de achtergrond
bleef. Anna Dutrieux behoorde tot een familie
Dutrieux die zich in de jaren tachtig van de
16de eeuw in Wijk bij Duurstede had gevestigd.
Zij huwde in 1604 met François Le Mair en had
uit dit huwelijk, voor zover bekend, drie zonen:
Vincent, Willem en Ferdinand La Mair.2 Anna
was ten tijde van het conflict al ver op leeftijd,
daarom nam een van haar zonen de honneurs
voor zijn moeder waar. Het was waarschijnlijk
zoon Ferdinand - zijn voornaam wordt nergens
genoemd - die tijdens de invasie een hoofdrol
voor zich opeiste.
De gebeurtenissen speelden zich af op de Poelsweerd, een uiterwaard in de Lek tussen Wijk bij
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Duurstede en Ravenswaaij. De Poelsweerd was
een Gaasbeeks leen dat sinds 1570 in bezit was
van de familie Dutrieux. Anna´s vader stamde
via moederszijde af van Johan van de Poel, aan
wie de uiterwaard in de 15de eeuw haar naam
heeft ontleend.3
Anna Dutrieux riep in eerste instantie de hulp
in van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams. Aan dit college was door de Staten
van Utrecht de bevoegdheid overgedragen om
op de Lek in waterschapszaken te handelen.4
Het Lekdijkscollege, bestaande uit de dijkgraaf
en heemraden, vormde het dagelijks bestuur
van het Hoogheemraadschap.5
De tegenhanger van het Hoogheemraadschap
aan Gelderse zijde was het Waterschap NederBetuwe. Hier vormde de zogeheten Dijkstoel,
de dijkgraaf en heemraden, het dagelijkse college. Arndt Vijgh, heer van Zoelen en ambtman
van de Neder-Betuwe, fungeerde van 1627 tot
zijn dood in 1666 als dijkgraaf van het Waterschap Neder-Betuwe.6
Inzet van het conflict was de omvang en ligging
van het zogeheten rijswerk dat op de uiterwaard was aangelegd door Anna Dutrieux.
Rijswerk is een zekere oppervlakte van
(zand)grond beplant met rijshout, wilgen of
andere taaie houtsoorten bedoeld om afkalving
door de rivier tegen te gaan. Gesproken wordt
over ‘landt met rijs becrammen’. Rijswerk is
ook de verzamelnaam van kribben e.d. ter
voorkoming van ondergraving van de dijk. Los
rijshout werd gebruikt om de dijk te verstevigen.7 Hiermee samenhangende begrippen zijn
ritsen of ‘ridsingen’, ‘cribbingen’ en ‘hoofden’,
die nagenoeg dezelfde betekenis hebben.
Tuinen zijn matachtige stukken gevlochten
rijshout. Schoordijk of schaardijk is dijk zonder
voorland (uiterwaard) en dus bijzonder kwetsbaar.8 Het werd aan particuliere bezitters van
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‘Kaart van den Lande van Utrecht’ (fragment) door B. de Roij uit 1696 (facsimilé-uitgave)

uiterwaarden toegestaan om rijswerk aan te
leggen mits de (schoor)dijk niet nadelig werd
beïnvloed.9 Rijswerk en kribben beïnvloeden
de stroom van de rivier, wat de achterliggende
oorzaak was van het conflict.
Beide partijen rechtvaardigden hun handelen
op basis van ‘dijkrecht’ en ‘waterrecht’. Dijkrecht is het geheel van wetten en regelingen die
de aanleg en het onderhoud van de dijk betreffen. Waterrecht is hiervan afgeleid en regelt het
aanleggen van hoofden en kribbingen en van
zanden in de rivier.10

Wat vooraf gebeurde
Op 8 november 1641 ontving de Dijkstoel van
de Neder-Betuwe het verzoek van Gedeputeerde Staten van het Kwartier van de Veluwe om
bij te dragen in de kosten van het aanleggen
van een krib voor de dijk bij Ravenswaaij.11 De
Gedeputeerden traden op in hun hoedanigheid
van administrateur van de goederen van het
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kapittel van S Walburg te Arnhem dat (dijkplichtig) land in eigendom had in Ravenswaaij.
De aanleg van de krib had tot doel om ‘t sandt
in den rhijn aen de Stichtse sijde te verdrijven
ende den stroom van dien te diverteren’ en
bovendien zou de krib de schaardijk aldaar
moeten ontlasten, aldus het verzoek. De Dijkstoel besloot dezelfde dag om te wachten tot het
volgende jaar om bij de eerste gelegenheid van
‘cleijn waeter’ tijdens een ‘oculaire inspectie’
(inspectie ter plaatse) een beslissing te nemen.
Pas bijna een jaar later kwam de kwestie
opnieuw in de vergadering van de Dijkstoel
ter sprake. Enkele gecommitteerden hadden
inmiddels rapport uitgebracht en de Dijkstoel
besloot dat het de Gedeputeerden werd toegestaan een krib aan te leggen en het Waterschap
zou 600 gulden bijdragen in de kosten.12
In mei 1644 ontving de Dijkstoel nogmaals een
rekest van de Veluwse Gedeputeerden. Kort
daarvoor hadden de rekestranten, samen met
de buurmeesters Jan Evertsz en Jan Hendricksz

Cock die optraden namens de gezamelijke Ravenswaaijse ‘schoorgedijckten’, geconstateerd
dat de schoordijk bij Ravenswaaij was afgekalfd. Volgens het oordeel van de heren was
de afkalving veroorzaakt door rijswerk dat op
de uiterwaard van Anna Dutrieux was aangelegd, dat de stroom van de rivier zou hebben
gewijzigd. In hun rekest beriepen de Gedeputeerden zich op het ‘dijckrecht ende waterrecht’
dat het aanleggen van rijswerk zou verbieden.
De Gedeputeerden drongen bij de Dijkstoel
aan op snelle maatregelen. De Dijkstoel, kennelijk tot dezelfde conclusie gekomen, verordende vervolgens op 14 mei 1644 tijdens de
‘loofschouw’13 dat Anna Dutrieux het rijswerk
diende te verwijderen.

Aanzeggingen
Op 26 mei 1644 stuurde Anna Dutrieux een
verzoekschrift naar de dijkgraaf en heemraden
van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams.14 Zij verklaarde in bezit te zijn van
een uiterwaard (de Poelsweerd) gelegen op
Stichts grondgebied in de Lek tussen Wijk bij
Duurstede en Ravenswaaij. En dat tegenover
haar uiterwaard bij Ravenswaaij het Waterschap van de Neder-Betuwe twee lange kribben in de rivier had aangelegd, wat tot gevolg
heeft gehad dat door de stroom van het water
al enkele morgens land van haar uiterwaard
zijn weggespoeld. Om meer schade te voorkomen, dat ‘de geheele weerdt t eenemael soude
wech loopen’, had zij besloten ‘haer schoor
aldaer met rijsch te becrammen’. Zij achtte zich
daartoe volkomen gerechtigd te zijn. De Dijkstoel van het Waterschap Neder-Betuwe had
haar echter op 14 mei 1644 bevel gegeven het
rijswerk te ‘demolieren’ (af te breken) omdat
volgens de Dijkstoel haar rijswerk bij Ravenswaaij afkalving van de schoordijk had veroorzaakt. Indien zij ‘bestendige redenen hadde ter
contrarie’ diende zij dat binnen acht dagen aan
de landschrijver (secretaris) van de Betuwe
kenbaar te maken. In haar verzoekschrift laat
Anna Dutrieux aan het Lekdijkscollege weten
dat zij geen gehoor gegeven heeft aan het bevel
omdat het Waterschap van de Neder-Betuwe
over haar noch over haar uiterwaard enige
jurisdictie (zeggenschap) had. Vervolgens was
zij op 24 mei ‘absolutelijck geordoneert’ het
rijswerk binnen acht dagen te verwijderen
met de waarschuwing dat, ingeval zij nalatig
zou blijven, de Dijkstoel zelf zou optreden. In
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Handtekeningen van François Le Mair en Anna
Dutrieux uit 1622 (HUA, Not.Arch.Ut, U005a003,
27-7-1622)

haar rekest verzoekt Anna Dutrieux aan het
Lekdijkscollege om op haar kosten een oculaire inspectie te houden, daarvan een verbaal
te maken en haar zaak te bepleiten bij het
Waterschap van de Neder-Betuwe, of ‘andere
protectie als (de dijkgraaf en heemraden) zullen
bevinden te behooren’.

Oculaire inspectie
Het rekest dat Anna Dutrieux op 26 mei 1644
aan het Lekdijkscollege zond, was voor het
college aanleiding om enkele gecommitteerden
te benoemen: Bernt van Rijsenburch, Anthonis
van Aeswijn, Jacob van Bueren, Philibert van
Tuijl van Serooskerken en Frederick Ruijsch.
Reeds de volgende dag vertrokken deze heren
uit Utrecht naar Wijk bij Duurstede om samen
met de dijkgraaf en enkele ‘officianten’, onder
wie de secretaris en de dijkbode, zoals Anna
Dutrieux had verzocht, ter plekke de situatie in
ogenschouw te nemen. In Wijk bij Duurstede
aangekomen, voegden zich bij hen de drie
dijkmeesters van het Hoogheemraadschap: Gerrit Wijborgh,15 Adriaen de Rues en Anthonis
Cornelisz. Tevens was aanwezig de landmeter
Jan Knijff die opdracht kreeg exacte opmetingen te verrichten van de kribben, het rijswerk
en de schoordijk, alsmede van de afmeting van
de doorgang van de Lek bij de uiterwaard. (Zijn
tekening is bewaard gebleven, waarschijnlijk
een kladexemplaar: zie de afbeelding.) Na
de inspectie te hebben uitgevoerd, kwamen
de heren gezamenlijk tot de conclusie dat, in
het kromme-rijngebied



tegenstelling tot de mening van de Dijkstoel,
het rijswerk op de uiterwaard geen nadelige
invloed uitoefende op de aan de overzijde gelegen schoordijk. De dijkmeester Gerrit Wijborgh
constateerde zelfs dat voordat het rijswerk was
aangelegd ‘de stroom meerder was overdringende’ dan thans het geval was.16
Teruggekeerd in Utrecht werden de bevindingen op 28 mei besproken in de voltallige vergadering van het Lekdijkscollege. Besloten werd
aan het Waterschap Neder-Betuwe een bericht
te sturen waarin de conclusie van de commissie werd meegedeeld en waarin tevens werd
verzocht om Anna Dutrieux ‘ongemolesteert’ te
laten. Mochten de collega´s in de Neder-Betuwe
toch van mening zijn dat het rijswerk tegen
‘dijckrecht en waterrecht’ inging, dan dienden
zij dat kenbaar te maken aan de brenger van
het bericht.

De eerste poging
In Utrecht ontving men geen antwoord op de
brief die op 28 mei was verzonden en bijna
vier maanden bleef de kwestie buiten het zicht.
In de Betuwe was echter niet van de plannen
afgezien. Maar om praktische redenen kon men

niet in actie komen omdat de rivier de hele
zomer ‘wat hooch van water’ was, waardoor
‘de executie een tijtlanck was verbleven’. Toen
in september het waterpeil was gedaald, werd
de dijkbode Jerephaes Foijert geauthoriseerd
om met assistentie van de schout Wttenweert17
en enkele Ravenswaaijse huisluiden het gewraakte rijswerk af te breken. Op 21 september
1644 stak dit gezelschap bij Ravenswaaij de
rivier over. Bij de uiterwaard aangekomen,
troffen zij aldaar ‘Le Mair’, de zoon van Anna
Dutrieux, die met ongeveer acht met roeren
bewapende mannen belette dat Foijert ook
maar iets kon uitrichten. Foijert kon zelfs zijn
opdracht niet kenbaar maken en omdat hij en
zijn mannen ‘niet versien waren met geweren
anders als alleenlijck gereetschap’, waren zij
genoodzaakt onverrichter zake terug te keren.
Volgens Betuwse verklaringen hadden die dag
de mannen van Le Mair ‘verscheijden scheuten gedaen’ naar huisluiden die op de dijk bij
Ravenswaaij waren achtergebleven.
Dezelfde dag nog deed Jerephaes Foijert verslag
aan de Dijkstoel. Dit college besloot daarop ‘de
executie met stercker hant te doen’. De heren
van de Dijkstoel zouden daarbij zelf aanwezig
zijn, versterkt met huisluiden gerekruteerd uit

Situatieschets op de Poelsweerd door Jan Knijff uit 1644 (RHCRL, HLB, 134)
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de dorpen Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik en
Eck. 30 september 1644 was de geplande dag
voor de operatie.
Anna Dutrieux had de Betuwse plannen vernomen en wendde zich op 23 september tot
het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede om
bijstand. Het stadsbestuur achtte zichzelf echter
niet bevoegd om op te treden en verwees Anna
Dutrieux naar het Hoogheemraadschap.18 Anna
Dutrieux bracht daarop de volgende dag, via
haar procureur Nijpoort, de zaak nogmaals
onder de aandacht van het Lekdijkscollege. Nog
dezelfde dag besloot het college aan de collega´s
in de Neder-Betuwe een bericht te zenden
waarin werd herinnerd aan de brief die op 28
mei was gezonden maar die niet was beantwoord. Het Lekdijkscollege sprak de hoop uit
dat het plan van hun collega´s geen doorgang
zou vinden, dat de brief alsnog beantwoord zou
worden en dat intussen ‘alle onlusten geweert’
zouden worden. Goede nabuurschap verplichtte hun dat, aldus het college.

getal gewapende menschen (..) onder hare
stadt quam’. Dat ‘sulcx niet had behooren te
geschieden.’ Hevig protesterend betoogden de
schout en burgemeester, dat zij zich niet hadden gemengd in de zaak van Anna Dutrieux en
daarom zeer verwonderd waren ‘datter sulcken
hoop gewapent volks in haere jurisdictie quam
sonder daervan te voorens verwitticht te sijn’.
Van Betuwse zijde antwoordde de dijkgraaf dat
ze niet van plan waren Wijk bij Duurstede of
haar inwoners ‘te vernaedelen’. Maar dat zij
slechts wilden passeren omdat ze op weg waren
naar de uiterwaard van de weduwe Le Mair
om ‘daer ietwes te besichtigen ende te verrichten dat se nae dijckrecht schuldich waeren te
doen’. De gewapende huisluiden dienden ter
bescherming omdat de zoon van Le Mair gewapend volk bijeengebracht had. Zij waren zelf
meegekomen om ‘alle excessen te verhoeden’,
aldus de heren van de Dijkstoel. Dit gezegd
hebbend, reed het gezelschap door op weg naar
de uiterwaard.

De overtocht

‘demolieren’

In de Neder-Betuwe waren intussen de voorbereidingen voor de operatie in volle gang. De
Dijkstoel, wijs geworden door de gebeurtenissen op 21 september, liet roeren en geweren
verzamelen omdat zij verwachtte dat Le Mair
‘de wacht dede houden om de executie met
gewelt te stuijten’. Op de afgesproken dag,
30 september ´s morgens, stonden 240 mannen gereed: 200 gewapende huisluiden en 40
huisluiden voorzien van gereedschap om het
rijswerk af te breken. Dat was het moment
dat de dijkgraaf de brief te voorschijn haalde
die het Lekdijkscollege op 24 september had
gezonden. De dijkgraaf las de brief voor aan
de heemraden, maar zonder veel omhaal van
woorden besloten de heren om ‘met de executie voort te vaeren’. De veertig huisluiden
kregen het bevel om op de dijk bij Ravenswaaij
de gebeurtenissen af te wachten. De heren
van de Dijkstoel vertrokken samen met de
tweehonderd gewapende huisluiden naar het
Rijswijkse veer, waar zij met enkele schuiten de
rivier overstaken op weg naar Stichts grondgebied. Aldaar aangekomen werden zij echter
na enige honderden meters opgewacht door de
schout en burgemeester van Wijk bij Duurstede. Verontwaardigd gaven de Wijkse heren
te kennen ‘dattet haer vreemt voorquam’ dat
de dijkgraaf en de heemraden ‘met sulcken

Op de uiterwaard aangekomen, bleek dat Le
Mair zich inderdaad met enkele mannen had
verschanst in een ‘graefken’ dat daartoe door
hen was opgeworpen nabij het rijswerk. Bij
het zien van het Betuwse volk trokken zij zich
terug en vluchtten zij in het op de uiterwaard
staande huis van Anna Dutrieux. De veertig
huisluiden die op de Ravenswaaijse dijk hadden
staan wachten, konden nu met hun gereedschap de rivier oversteken. Alvorens zij echter
aan het werk gingen, zond de dijkgraaf eerst
de dijkbode naar het huis van Anna Dutrieux
om Le Mair te spreken. Voor het huis staande,
riep de dijkbode dat Le Mair de dijkgraaf kon
spreken als hij dat wenste, maar dat het werk
wel uitgevoerd moest worden omdat het Dijkrecht hun dat verplichtte te doen. Maar men
zou ‘niet met riguer maer civilick’ te werk gaan.
Le Mair mocht bij de uitvoering aanwezig zijn
en aangeven wat volgens hem afgebroken kon
worden. Zijn mannen diende hij echter elke
‘hostiliteijt’ te verbieden. Le Mair reageerde
niet direct op de woorden van de dijkbode.
(Naar later zou blijken was dat voor de Betuwenaren de aanleiding om te veronderstellen
dat hij zeer beschonken was.) Pas na enige
tijd kwam hij naar buiten en antwoordde dat
hij niet zou komen kijken ‘alsoo hem gewelt
gedaen wierde’. Dat hij ‘het bederff van sijn
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Gezicht op Wijk in vogelvlucht, vanaf de overzijde van de rivier ter hoogte van het Rijswijkse veer (Anoniem,
ca 1672). Op de voorgrond vermoedelijk Franse soldaten (HUA, TA, 486-1)

goet niet conde noch begeerde te sien’, daarbij
voegende ‘ghij meught doen wat ghij wilt’ en
ging daarna weer het huis in. Na deze scène
reed de dijkgraaf naar het rijswerk en beval de
mannen met hun gereedschap aan het werk te
gaan. Nauwelijks waren zij echter begonnen, of
achter een partij wilgen kwamen twee of drie
gewapende mannen van Le Mair tevoorschijn
die dreigden te schieten. Voor enkele van de
200 gewapende Betuwenaren was dat de aanleiding om in het ‘graefken’ te springen en hun
wapens in gereedheid te brengen. Slechts door
ingrijpen van de dijkgraaf en de heemraden, die
bevalen niet te schieten zolang de tegenpartij
niet had geschoten, werd erger voorkomen.
Intussen waren enkele inwoners van Wijk
bij Duurstede bij de uiterwaard aangekomen,
die verzochten de dijkgraaf en heemraden
ondanks ‘de ongeregeltheijt van La mere’, uit
‘compassie’ met Anna Dutrieux, het rijswerk
niet geheel te verwoesten. Hun verzoek had
succes en de huisluiden kregen de opdracht
niet meer ‘te breecken nae dat de bovenste
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tuijnen opgebroocken ende de bovenste laege
houts ten deele wechgeruijmt’ waren. Toen dat
was gebeurd, werd het werk beëindigd. De 40
huisluiden voeren terug naar Ravenswaaij en
de dijkgraaf ging met zijn gevolg weer op weg
het Rijswijkse veer om aldaar de rivier over
te steken. Eerst bezocht hij echter nog Anna
Dutrieux om haar te zeggen dat lang niet zoveel
was afgebroken als hij had mogen en kunnen
doen. En tevens om haar te waarschuwen het
rijswerk niet meer te bebouwen ‘ofte dat anders
de leste dwalinge erger soude worden alse de
eersten’ en dat hij dan alles ‘te gronden soude
doen ruineren’. Volgens Betuwse verklaringen
had Anna Dutrieux daarop geantwoord ‘dat se
quaden raet hadde gehadt’. Waarop de dijkgraaf had geantwoord: ‘joffrouw uedele had
sich behooren te beraden mette gene die kennis
van sulcke dingen hebben, namentlijck met
den dijkmeester Wijburch die heeft kennis...’.
Dit gezegd hebbende vervolgde het gezelschap
zijn weg naar het Rijswijkse veer.
Ze waren echter nauwelijks op weg of weer

kwam de schout van Wijk bij Duurstede hen
tegemoet. Ditmaal was de schout in gezelschap
van een aantal gewapende Wijkse burgers die
in de tussentijd op klokgeslag te weer waren
geroepen. De schout gaf de Betuwenaren te
verstaan dat hij hen ‘uijtten naem vande magt’
van de stad Wijk verbood om verder te gaan.
En dat de schuiten waarmee ze waren overgevaren in beslag waren genomen en naar Wijk
waren overgebracht. Hoe de Betuwenaren
precies op het optreden van de schout hebben
gereageerd, is niet duidelijk. Zij keerden echter
terug naar de uiterwaard, alwaar ze naar Ravenswaaij zijn overgevaren.

Wapengeweld
Niet alle Betuwenaren gelukte het vanaf de
uiterwaard Ravenswaaij te bereiken. Vier van
hen waren achterop geraakt en werden door
de mannen van Le Mair, achttien in getal, al
schietend achtervolgd. Toen de achterblijvers
achterhaald waren, werden hun geweren
afgenomen en dreigden de mannen van Le
Mair hen te doorschieten door hen het geweer
op het lijf te zetten. De afgenomen geweren
gebruikten de mannen van Le Mair om de
overstekende Betuwenaren te beschieten. Ook
de dijkgraaf en de heemraden werden beschoten toen de heren aan de overzijde over de
dijkweg reden, zelfs ‘soo dat men de coogels int
water sach vallen die te cortvielen ende sommige oock tegens den dijck’. Vanaf de Betuwse
zijde werd het geweervuur beantwoord, maar
omdat de rivier te breed was, raakte niemand
gewond. Uitgezonderd een van de mannen van
Le Mair die in zijn been of buik werd geraakt,
zo vernam men later. Toen werd ook duidelijk
dat behalve de achttien gewapende mannen
ook een groot aantal burgers, kinderen en
ander volk zich in het huis op de uiterwaard
hadden verschanst om de mannen van Le Mair
zonodig bij te staan. Bij het zien van het grote
aantal gewapende Betuwenaren had dit volk
echter de wapens in het huis achtergelaten en
zich daarna gedeeltelijk als kijkers vertoond.

verklaringen door de Geldersen als bewijsstuk
ingebracht en is in verschillende archieven
terug te vinden. Het verslag geeft een enigszins
Gelderse ‘inkleuring’ van de gang van zaken.
Anna Dutrieux zond begin oktober 1644 een
brief naar de Staten van Utrecht en werd
naderhand (zie hierna) over de gebeurtenissen gehoord. Uit haar opmerkingen valt op
te maken dat enkele kanttekeningen bij het
Betuwse verslag zijn te plaatsen.19 Uiteraard
benadrukte Anna Dutrieux nog eens dat het
rijswerk noodzakelijk was om haar uiterwaard
te behouden en geenszins nadelig uitwerkte op
de schoordijk aan de overzijde van de rivier.
Over het gebeurde op 21 september beweerde
Anna Dutrieux dat haar zoon zich had bewapend en zich met enige mannen had verschanst
op de uiterwaard, omdat ´s nachts om 11 uur
enige Betuwenaren waren overgevaren en
naar haar zoon met scherp hadden geschoten. Sindsdien had hij met ‘excessive kosten’
dag en nacht de wacht gehouden. Haar zoon
had terecht op ‘sijn defensie gestaen’. Toen de
Aanhef van het verslag van Henrick van Benthem
(1-10-1644) (GA, HvG, 876)

Anna Dutrieux heeft verweer
De bovenstaande beschrijving is bijna geheel
ontleend aan het verslag van Henrick van
Benthem, landschrijver van de Neder-Betuwe,
die de gebeurtenissen op 1 oktober 1644 optekende. Het verslag werd samen met getuigen45 | 1/2 | 2 0 1 1 
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aldus Anna Dutrieux. En zij ontkende tegen
de dijkgraaf van de Neder-Betuwe te hebben gezegd dat zij ‘quaden raet’ gehad had. In
tegendeel, de Betuwse heemraden hadden deze
woorden gesproken, volgens haar. Ze bracht
speciaal onder de aandacht dat op 30 september de heren van de Dijkstoel te paard met
‘pistolen aen de sadels’ waren opgetreden. Op
de vraag op wiens bevel de dijkgraaf ‘op den
stichtschen bodem’ optrad, had deze volgens
Anna Dutrieux geantwoord ‘den last van t hoff
van Aernhem te volghen’, echter zonder enige
bewijs daarvan te tonen of voor te lezen.

Grensconflict

Handtekening van Henrick van Benthem, landschrijver van de Neder-Betuwe, onder zijn verslag van de
gebeurtenissen (1-10-1644) (GA, HvG, 876)

dijkbode Foijert arriveerde, was hij slechts met
vijf mannen aanwezig geweest en niet met acht
mannen. En hij had terecht geweigerd om de
dijkbode te woord te staan omdat deze ‘geen
territorium’ had verzocht. In tegenstelling tot
wat de Betuwenaren beweerden, hadden de
mannen van haar zoon die dag slechts met loos
kruit geschoten, ‘doordien die van de Betuwe
spottende riepen ghij en hebt geen cruijt’.
Dat op 30 september haar zoon zeer beschonken zou zijn geweest, ontkende Anna Dutrieux
ten stelligste en haar zoon had die dag gezegd
‘ghij meught doen wat ghij wilt’ omdat hij
tegen het geweld van de Betuwenaren toch
niets kon uitrichten. De twee of drie mannen waren pas vanachter de partij wilgen te
voorschijn gekomen nadat een van de Betuwse
huisluiden een schot had gelost. Zelf hadden Le Maire en zijn mannen niet geschoten,
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Anna Dutrieux benadrukte met haar laatste opmerking nog eens dat de Betuwenaren vreemd
grondgebied hadden betreden en bovendien
dat zij dat hadden gedaan op bevel of met
goedkeuring van hun overheid. Dit element in
de discussie verdient een toelichting. Daarom
volgt eerst een klein intermezzo om enige
achtergrondinformatie over het grensconflict
te behandelen. Want Nederland had in de 17de
eeuw nog niet de inrichting van bestuur (het
staatsbestel) zoals heden (sinds de 19de eeuw)
het geval is. De gewesten waren weliswaar in
de 16de eeuw onder Habsburgse leiding verenigd en aan de Staten Generaal waren enkele
centraal geregelde taken toebedeeld, maar elk
gewest had nog vergaande eigen bevoegdheden, een voortzetting van de situatie zoals die
in de Middeleeuwen tijdens de landsheerlijke
periode was ontstaan. En land buiten het eigen
grondgebied van het gewest werd als buitenland beschouwd.
De toenmalige bestuurlijke inrichting van het
land had zijn weerslag op het verdere verloop
van het conflict. Door de ligging van de uiterwaard op de grens van Gelre en Utrecht groeide
het verschil van mening over het rijswerk uit
tot een grensconflict. Beide partijen claimden
op eigen grondgebied eigenmachtig te mogen
optreden. De jurisdictie over de Lek, respectievelijk de soevereiniteit van het gewest was in
het geding en dat oversteeg de mogelijkheden
en de bevoegdheden van de direct betrokkenen. Om tot een oplossing te komen, dienden
hogere instanties ingeschakeld te worden. Aan
Utrechtse zijde waren de Staten van Utrecht
in soevereiniteitskwesties bevoegd; de Staten
raakten op deze manier in de kwestie betrokken. Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk

Bovendams werd om advies gevraagd. De
Staten van Utrecht zochten contact met hun
evenknie in Gelre, de Gelderse Landdag. Dit
college kwam echter slechts een paar keer
per jaar bijeen. In de tussenliggende periodes
was het dagelijkse bestuur van het gewest in
handen van de Raden in het Hof van Gelre.20
Aan Gelderse zijde had het Waterschap NederBetuwe een adviserende functie. De aldus aanwezige bestuurlijke verhoudingen hadden een
stroom van heen en weer gezonden berichten
tot gevolg.
Omdat zowel Gelre als Utrecht de zeggenschap
over de rivier voor zich opeiste (voor zover de
grens uitmakende van het gewest), stonden de
partijen lijnrecht tegenover elkaar. In de 17de
eeuw deden zich op de rivier meer grensconflicten voor tussen Gelre en Utrecht, waarbij
beide partijen zelfs de jurisdictie over de volle
breedte van de rivier claimden.21 Een uitzonderlijk situatie omdat de rivier zowel door
Utrechts als Gelders grondgebied werd begrensd
en volgens Waterrecht de rivier in zo´n geval
aan beide partijen voor de helft toebehoorde.
Om hun bijzondere pretentie kracht bij te zetten bestookten Gelre en Utrecht elkaar met
verdragen en gewoonten die teruggingen tot de
tijd van Karel de Grote.22 Een belangrijk argument in de discussie, dat beide partijen hanteerden, was de zogeheten ‘immemoriale possessie’
over de rivier, dat men dus reeds sinds jaar
en dag (sinds de tijd van Karel de Grote) de
rechten over de rivier had uitgeoefend. (Binnen
het kader van dit artikel voert het te ver om
daarover uit te wijden.23)

De magistraat van Wijk bij Duurstede
Op 1 oktober 1644 kwamen de gebeurtenissen
die zich de vorige dag hadden voorgedaan in de
magistraatsvergadering van Wijk bij Duurstede
aan de orde. De secretaris noteerde die dag dat
de magistraat de ‘overcompste’ van de ambtman en jonkers van de Neder-Betuwe als een
‘violatie van jurisdictie’ beoordeelde en daarom
de Betuwenaren had ‘bejegent met gedane
protesten’. Het optreden van de schout keurden
de heren van de magistraat volkomen goed,
in tegenstelling tot het gedrag van de burgers
van Wijk die na ‘de clepslach van de clock, de
tromslach ende andere parsoonlicke insinuatien (..) seer traech inde wapenen quamen’.
Uiteindelijk hadden maar weinig burgers zich
met ‘behoorlijcke wapenen gepresenteert’. Dat
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was ‘streckende niet alleen tot cleynachtinge’
van de magistraat, maar ook in tegenspraak
met de eed die de burgers hadden afgelegd,
omdat de ‘convocatien worden aengeleyt tot
defensie ende conservatie van de stadts privilegien (..)’, aldus de magistraat. Zij liet vervolgens
de waarschuwing uitgaan dat de Wijkse burgers
voortaan na oproeping zich met ‘behoorlick
geweer’ op de Markt dienden te melden, onder
verbeurte van 25 gulden.24
Dezelfde dag stuurde de magistraat ook een
brief naar de Staten van Utrecht waarin de gebeurtenissen vanuit Wijks standpunt nog eens
werden uiteengezet. Omdat de heren bevreesd
waren dat het gebeurde zich zou herhalen,
vroegen zij advies hoe in soortgelijke gevallen
gehandeld moest worden.25 (Voor zover bekend
hebben de Staten van Utrecht de brief van de
magistraat niet beantwoord.)

De Staten van Utrecht ingeschakeld
Ook Anna Dutrieux realiseerde zich dat de
Staten van Utrecht ingeschakeld moesten worden. Op 4 oktober 1644 stuurde zij de Staten
van Utrecht een brief en belichtte vanuit haar
standpunt de gebeurtenissen die zich op haar
uiterwaard hadden voorgedaan.26 (Zie hiervoor) Zij beëindigde haar brief met de woorden
dat de Geldersen ook nu nog dagelijks dreigden
haar uiterwaard ‘over boord te jagen’, hoewel
buiten hun jurisdictie opererend. Omdat ‘niemant int particulier mogelijck is sich daechgelijcx te wapenen’ tegen zodanig ‘openbaer
gewelt’, verzocht Anna Dutrieux aan de Staten
om op haar kosten een gewapende wacht bij
haar uiterwaard te mogen opstellen.27
De Staten van Utrecht stuurden naar aanleiding
van de ontvangen brieven op 9 oktober 1644
een bericht naar de Staten van het Kwartier
van Nijmegen28 en aan de Raden in het Hof van
Gelre te Arnhem.29 Het verschil van mening
over de kribben voor de dijk bij Ravenswaaij
werd uiteraard breed uitgemeten. En behalve
dat hierdoor de uiterwaard van Anna Dutrieux
gevaar liep, wisten de Staten nog te melden dat
ook ‘de passagien der schepen wierden benaut’.
Het optreden van de Dijkstoel met ‘vremde
ende vijantlicke proceduren’ konden de Staten
niet gedogen, maar zouden zij ‘wederstaen naer
behooren’, te meer omdat gewapenderhand
was opgetreden in de ‘jurisdictie ende territorio
dat notoirlijck Stichts’ was, aldus de Staten.
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De Markt in Wijk bij Duurstede met enige exercerende militairen in 1788 (HUA, TA, kopergravure, z.n.)

Heen en weer (1)
Het Hof van Gelre zond het bericht van de
Staten van Utrecht op 17 oktober 164430 door
naar de Dijkstoel van de Neder-Betuwe met het
verzoek om de kwestie te becommentariëren.31
Veertien dagen later kwam de Dijkstoel met een
antwoord. Zij ontkende dat zij twee te lange
kribben had aangelegd. Er waren weliswaar
twee kribben door de Gedeputeerden van het
Kwartier van de Veluwe q.q. aangelegd, maar
de bovenste krib diende ter bescherming van
de eigen uiterwaard en de andere krib was later
aangelegd ‘tot ontset’ van de schaardijk aldaar.
Het verwonderde de Dijkstoel dat de Staten van
Utrecht in deze zaak ‘soo breet gaen’, alsof iets
was gebeurd dat indruiste tegen het Dijkrecht
dat door de Landschap (Landdag) was goedgekeurd. Bovendien was het verwijderen van het
rijswerk in ‘alle discretie ende civiliteit’ gebeurd
in aanwezigheid van de Dijkstoel juist om te
voorkomen dat zich excessen zouden voordoen. Daarom was volgens de Dijkstoel hetgeen
aan de Staten van Utrecht was gemeld ‘met
onwaerheijt aengegeven’. De dijkgraaf ontkende dat hij tegen Anna Dutrieux had gezegd
10
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dat hij in opdracht van het Hof van Gelre was
opgetreden. De gewapende huisluiden had hij
slechts ter bescherming meegenomen, in geval
hij ‘door eenige soo men verstonde continuelick wacht houdende ende met haecken ende
roers aengenomene gewapende mannen insolentelijck mocht worden geattacqueert’. Ziende
‘dat wij soo sterck waeren, sijn wij ongeledeert
gebleven’, aldus de Dijkstoel. Vervolgend met
hoewel Wijk ‘de clock hadde doen slaen’ om
de burgers te verzamelen en de schuiten bij het
Rijswijkse veer had weggehaald zodat zij niet
konden overvaren, waren zij ‘met patiente’ teruggekeerd en ‘met alle stillicheijt’ bij Ravenswaaij overgestoken. Doch enige achtergebleven
huisluiden waren beschoten en hun geweren
afgenomen, zodat zij waren ‘geprovoceert’ om
enige malen terug te schieten. De Dijkstoel concludeerde dat de Staten van Utrecht ‘qualijck
sijn bericht’ en dat de Dijkstoel ten onrechte
werd beschuldigd van vijandigheid. De Dijkstoel verzocht derhalve aan de Raden in het
Hof om haar (de Dijkstoel) te ‘maintenieren’ in
haar legale actie die gebaseerd was op het door
de Landdag goedgekeurde Dijkrecht. En voorts
dat de Raden zouden bevorderen dat de afge-

nomen wapens zouden worden teruggegeven
en dat de Staten van Utrecht de Dijkstoel niet
meer zouden beletten in de uitoefening van
haar recht in deze zaken.

Heen en weer (2)
Het Hof van Gelre stuurde de reactie van de
Dijkstoel op 13 november 164432 naar Utrecht.
Daar hadden Gedeputeerde Staten de zaak
inmiddels in behandeling genomen. In de vergadering van 19 november werd de brief van
het Hof van Gelre behandeld en werd besloten
de stukken om advies door te zenden naar het
Lekdijkscollege.33 Tevens diende het college
Anna Dutrieux over de kwestie te horen.
Zo kwam na bijna zes maanden de kwestie op
25 november 1644 opnieuw ter sprake in de
vergadering van het Lekdijkscollege.34 Thans
werd besloten om een aantal gecommitteerden,
zes in totaal, met de zaak te belasten.35 Op 29
november kwamen deze heren in vergadering bijeen en besloten zij om de stukken te
overhandigen aan Rudolph van der Nijpoort,
die door Anna Dutrieux als haar gemachtigde was benoemd. Anna Dutrieux diende
haar opmerkingen te plaatsen waar volgens
haar het verslag uit Arnhem afweek van haar
versie.36 Blijkens haar ‘responsiven’ heeft
Anna Dutrieux op 10 december de zaak met
haar advocaat besproken. (Haar bemerkingen
zijn hiervoor al ter sprake gekomen.) Van der
Nijpoort zond direct daarna de stukken met het
commentaar retour naar de gecommitteerden,
die op hun beurt dezelfde dag nog bijeenkwamen om de zaak te bespreken.37 De gecommitteerden kwamen vervolgens tot de conclusie
dat het verslag uit de Betuwe op drie punten
‘discrepeerde’ met de werkelijke gang van
zaken. Die conclusie was niet alleen gebaseerd
op de bemerkingen van Anna Dutrieux, maar
ook op verklaringen die op haar verzoek waren
afgelegd. Berndt van Hollandt en Nicolaas Ploos
van Amstel, respectievelijk oud-burgemeester
en oud-schepen van Wijk bij Duurstede, hadden daartoe hun ervaringen laten optekeningen, evenals vier mannen uit het gevolg van
Anna Dutrieux´zoon.38
Het eerste punt van verschil met het Betuwse
verslag betrof de gebeurtenissen die zich op 21
september hadden voorgedaan, toen de dijkbode met enkele mannen de rivier was overgestoken. Volgens de Betuwse verklaring zouden
die dag de mannen van Le Mair enkele schoten
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hebben afgevuurd. Anna Dutrieux beweerde
daarentegen dat slechts met loos kruit was
geschoten (zie hiervoor).
Het tweede verschilpunt ging over de vraag
wie op 30 september als eerste had geschoten.
Berndt van Hollandt en Nicolaas Ploos van
Amstel verklaarden dat zij die dag, kort voor
de komst van de heren van de Dijkstoel en hun
mannen, op de uiterwaard van Anna Dutrieux
waren geweest. Dat toen vanaf de overzijde
verschillende schoten op hen waren afgevuurd
en de Betuwenaren daarop hadden geroepen
‘geen vuer’. Eén van de kogels was tussen hen
door gevlogen en een ander was ongeveer ‘een
roede van (hun) lijff in de aerde’ beland. De
gecommitteerden concludeerden uit deze gang
van zaken dat de Betuwenaren op 30 september als eerste hadden geschoten.
Het derde verschilpunt ging eveneens over de
gebeurtenissen op 30 september. Namelijk wat
Bericht van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het
Lekdijkscollege (19-11-1644) (RHCRL, HLB, 134)
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de vier huisluiden die achterop waren geraakt,
precies was overkomen en wie op dat moment
als eerste hadden geschoten, de Betuwenaren
of de mannen van Le Mair. Volgens de mannen van Le Mair waren geen dreigementen
geuit tegen de achtergebleven Betuwenaren
en hun wapens waren niet afgenomen. Het
tegendeel was het geval geweest, de achtergebleven huisluiden hadden uit eigener beweging
hun wapens achtergelaten toen zij overvoeren
naar Ravenswaaij. Schoten hadden Le Mair en
zijn mannen pas afgevuurd als antwoord op
het vuur van de Betuwenaren die overvoeren
en die aan de overzijde op de dijk stonden. De
dodelijke verwonding van een van hen (Willem
van Seijst) voerden zij aan als bewijs.
Naast de verschillen van mening over de gang
van zaken, constateerden de gecommitteerden ook een principieel verschil van inzicht.
Namelijk dat uit de correspondentie tussen
de Dijkstoel en het Hof van Gelre bleek, dat
de Dijkstoel ‘haer aenmatichde den geheelen
rhijnstroom Gelders te sijn’ en dat de Dijkstoel
om die reden oordeelde dat zij in haar recht
had gestaan om het rijswerk op de uiterwaard
te verwijderen. De gecommitteerden uit het
Lekdijkscollege bestreden deze redenering. Volgens hen hadden de Staten van Utrecht in hun
brief van 9 oktober aan het Hof van Gelre terecht gewezen op de inbreuk op de soevereiniteit en ook terecht bezwaar gemaakt tegen het
gewapenderhand optreden van de Dijkstoel.
Volgens de gecommitteerden behoorde de rivier
over de gehele breedte tot Stichts territorium.
(Voor deze claim voerden zij diverse argumenten aan die we hier niet herhalen. Zie hiervoor)
Het voltallige Lekdijkscollege nam op 12 december onverkort de conclusies van de gecommitteerden over en schreef een eensluidend advies
aan Gedeputeerden Staten van Utrecht.39 Op
hun beurt namen de Gedeputeerden de conclusies van het Lekdijkscollege onverkort over
en op 20 december 1644 verzonden zij hun
antwoord naar de Raden in het Hof van Gelre.40

Alarm in de Betuwe
Terwijl in Utrecht de diverse colleges zonnen op
een passend weerwoord op de brief uit Gelre,
werd er in de Betuwe alarm geslagen. Wat
was namelijk het geval? Op 25 november had
dijkgraaf Arndt Vijgh geconstateerd dat Anna
Dutrieux was begonnen met het herstellen van
het rijswerk op haar uiterwaard. Vanuit Zoelen
12
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schreef Vijgh op 28 november een brandbrief
naar de Raden in het Hof van Gelre.41 Of zij
maatregelen wilden nemen tot ‘handthavinge van onse wettelijcke proceduren’ van
het Dijkrecht en er was haast geboden. Vijgh
wilde alvast uit de naburige dorpen de nodige
huislieden rekruteren die Betuwse arbeiders
‘met feinte van schieten’42 zouden moeten
verdedigen als deze op de uiterwaard aan het
werk gingen. Bovendien ging volgens Vijgh het
gerucht dat door de inmenging van de Staten
van Utrecht twee Franse luitenants, zwagers
van Anna Dutrieux,43 waren ‘gheanimeert’ om
hun soldaten te laten schieten en dan zou men
‘van wedersijts tot extremiteijt aen malcander
gheraecken’, was Vijghs verwachting. Hij wilde
daarom eerst de Raden raadplegen alvorens
hij iets ‘tot belett’ van het herstelwerk zou ondernemen. Maar hij verwachtte snel antwoord
omdat ‘se anders te veel tijts winnen om haer
werck vast te maecken’, aldus Vijgh.
De Raden reageerden inderdaad per omgaande,
maar ze hielden het hoofd koel en het antwoord zal Vijgh niet welgevallig zijn geweest.44
Het werd hem verboden ook maar iets te doen
dat aanleiding zou geven tot ‘enige daetelijckheijt’. In zijn functie van dijkgraaf diende hij
Anna Dutrieux te waarschuwen met het werk
te stoppen om ernstige gevolgen te voorkomen.
En hij moest opletten of zij gevolg zou geven
aan de waarschuwing en de Raden daarvan op
de hoogte houden. Verder diende men in de
Betuwe het antwoord uit Utrecht af te wachten.45 (Voor zover bekend is dit gebeuren in de
Betuwe nadien niet meer ter sprake gekomen.)

Heen en weer (3)
‘opt laetste’ van het jaar in de ‘vacantie’ ontvingen de Raden in het Hof van Gelre het op
20 december door Gedeputeerde Staten van
Utrecht verzonden bericht. Vervolgens verzochten de Raden op 9 januari 1645 aan de
Dijkstoel om op het bericht te reageren.46 De
heren van de Dijkstoel gingen uitvoerig te werk
in hun weerwoord op hetgeen Gedeputeerde
Staten van Utrecht had geformuleerd. Het
voert te ver om op deze plaats de breedsprakige
argumenten en (vermeende) tegenspraken in
detail te behandelen. Het komt erop neer dat de
Dijkstoel beweerde dat de verklaringen van de
mannen van Le Mair enkele tegenspraken bevatten en dat de mannen niet hadden getuigd
van de waarheid, maar om zichzelf te verscho-

nen, ‘als hebbende La Maire in alle sijn actien
geassisteert’. Dat zij daarom onder ede hun
verklaringen niet zouden durven te herhalen.
Volgens de Dijkstoel waren de achtergebleven
Betuwse huisluiden wel degelijk hun geweren
ontnomen. Als bewijs werden de getuigenissen
van vier van de achtergebleven mannen bijgevoegd.47 De ambtman van de Neder-Betuwe
(=Arndt Vijgh!) had deze mannen onder ede
verhoord en uit de verklaringen was ‘claerlijck
blijckende ( ..) dat de huijsluijden niet, nemaer
het volck van La Mere’ eerst had geschoten.
De verklaringen van Van Hollandt en Ploos
van Amstel betroffen gebeurtenissen die zich
hadden voorgedaan voordat de Dijkstoel en
hun mannen bij de uiterwaard waren gearriveerd. Volgens de Dijkstoel waren op dat
moment geen gewapende huisluiden op de
Ravenswaaijse dijk aanwezig geweest. Men
had toen dus niet kunnen schieten en als dat
wel was gebeurd, dan was dat een ‘particulaer
moetwill’ geweest, dus in deze kwestie niet ter
zake doende, aldus de Dijkstoel. De Utrechtse
conclusie dat niet opgetreden had mogen worden omdat de uiterwaard tot Stichts grondgebied behoorde, weerlegde de Dijkstoel met het
argument dat het dijkrecht hun dat toestond.
Kortgeleden waren drie soortgelijke acties door
Stichtenaren uitgevoerd op uiterwaarden die bij
Rijswijk lagen, dus op Gelders grondgebied.48
Deze hadden dan ook niet uitgevoerd mogen
worden, was de redenering van de Dijkstoel.
Het antwoord van de Dijkstoel werd vervolgens op 3 februari 1645 op schrift gesteld en
naar Arnhem verzonden. De verklaringen
van de vier achtergebleven mannen werden
bijgevoegd. Op 22 februari 1645 stuurden de
Raden van het Hof van Gelre het bericht van de
Dijkstoel onverkort door naar Gedeputeerden
Staten van Utrecht.49

Heen en weer (4 en 4 ½)
Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten
op 25 februari om het Lekdijkscollege nogmaals om advies te vragen.50 Op 4 maart 1645
kwam in dit college de kwestie voor de vierde
maal ter sprake. Besloten werd om de stukken nogmaals naar Anna Dutrieux te sturen
met het verzoek zo snel mogelijk daar op haar
commentaar te geven, ‘omme ons metten alder
eersten daer op te dienen van naerder bericht’.
Hoe Anna Dutrieux op het weerwoord uit de
Betuwe heeft gereageerd, is niet duidelijk,
45 | 1/2 | 2 0 1 1 

Eerste pagina van het bericht van Arndt Vijgh aan de
Raden in het Hof van Gelre (28-11-1644) (GA, HvG, 876)

bij gebrek aan bewijsstukken. ‘metten alder
eersten’ heeft zij zeker niet gereageerd want
pas op 5 april komt de zaak weer ter sprake in
de vergadering van het Lekdijkscollege. Aan
Rijsenburch, Moersbergen en Brakel wordt
op die dag verzocht om over de kwestie een
advies voor te bereiden en op 7 april daarover
te rapporteren.51 Twee dagen later wordt de
kwestie inderdaad plenair behandeld.52 In zijn
advies aan Gedeputeerde Staten van Utrecht
verwees het Lekdijkscollege als eerste naar de
brief die het college reeds op 12 december 1644
had gezonden. De vraag wie als eerste had
geschoten werd, conform het oordeel van de
Dijkstoel, afgedaan als niet ter zake doende. Dat
met geweld was opgetreden tegen de Betuwenaren was evenwel niet verwonderlijk, los van
de vraag of Anna Dutrieux in haar recht stond,
omdat de Betuwenaren Stichts grondgebied
hadden betreden. So-wie-so was het uit oogpunt van goede nabuurschap gewenst geweest
het kromme-rijngebied
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dat de Dijkstoel haar actie had aangekondigd,
aldus het Lekdijkscollege. Het advies eindigde
met de ontkrachting van de drie voorbeelden
van de Dijkstoel dat soortgelijke acties door
Stichtenaren waren uitgevoerd op Gelders
grondgebied. Deze waren volgens het college
niet te vergelijken omdat in deze gevallen niet
gewapenderhand was opgetreden en men op
Stichts grondgebied was gebleven, namelijk
op de rivier. Het Lekdijkscollege verzond het
advies dezelfde dag naar Gedeputeerden Staten
van Utrecht. Dezen bespraken het bericht op 15
april en besloten een eensluidend bericht naar
de Raden van het Hof van Gelre te sturen.53
Op 1 mei 1645 werd dat bericht verzonden.54
In Arnhem besloten de Raden vervolgens op 3
mei de ingekomen stukken weer door te sturen
naar de Dijkstoel55 en op 5 mei 1645 werd die
brief met bijlagen verzonden.56

Nawoord
Zo eindigt de kwestie, althans voor zover de
gebeurtenissen in de archieven zijn te achterhalen. De heren van de Dijkstoel in de NederBetuwe waren aan zet, dat is wel duidelijk. In
Utrecht is de kwestie na 1 mei 1645 niet meer
ter sprake gekomen en in Arnhem niet meer na
5 mei 1645. Het heeft er daarom alle schijn van
dat de Dijkstoel niet meer heeft gereageerd op
de brief van 5 mei 1645. We weten dat echter
niet met zekerheid omdat juist uit de jaren
1644-1645 de resoluties van de Dijkstoel van
de Neder-Betuwe ontbreken. Over de schietincidenten waren partijen het kennelijk wel eens

dat deze niet ter zake doende waren of geen
doorslaggevend argument vormden. Centraal
in de discussie stond aan wie de jurisdictie over
de rivier toebehoorde; dit punt keert telkens
terug in de berichten die heen en weer worden
gezonden.
Eerder in dit artikel kwam reeds ter sprake dat
zich in de 17de eeuw meer conflicten met Gelre
hebben voorgedaan waarin de jurisdictie over
de rivier in het geding was. Deze kwesties hadden een opvallend identiek verloop met de hier
besproken kwestie. Op hoge toon beroepen
partijen zich op het ‘dijkrecht’ en ‘waterrecht’
die in hun voordeel zouden spreken en men
bestookt elkaar met argumenten die de immemoriale possessie en de jurisdictie over de volledige breedte van de rivier moeten aantonen.
Men ontkent elkaars argumenten en beweert
van elkaar te zijn misleid. Een neiging om toe
te geven op de pretentie is bij beide partijen ver
te bespeuren. Oplossingen voor deze conflicten
worden dan ook niet gevonden. Het is goed
voorstelbaar dat ook de onderhavige kwestie
over het rijswerk op deze manier is geëindigd.
En wellicht dat ook achter de schermen nog
enig overleg heeft plaatsgevonden, zoals dat
ook in de andere kwesties soms het geval was.
Pas aan het eind van de 17de eeuw tracht men
daadwerkelijk tot een oplossing te komen en
wordt over de problematiek tweemaal een
conferentie gehouden, in 1684 en 1693. Uiteindelijk vindt men dan pragmatische oplossingen
voor de lopende problemen, het principiële
verschil van mening over de jurisdictie latend
voor wat het is.57

Noten
1 De bijzonderheden zijn ontleend
aan (met veel doublures): Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
(RHCZOU), Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) (Stadsbestuur
WbD), 673-10; Het Utrechts Archief
(HUA), Staten van Utrecht (SvU), 2833; RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
(Woerden) (RHCLR), Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams (HLB), 16,
17, 134, 135. Gelders Archief (GA), Hof
van Gelre (HvG) 24, 876, 877, 1100,
4497.
2 Naamsvarianten zijn: Le(a)Meer,
Le(a)Mere, Le(a)Mair. Het is de bedoeling binnen afzienbare tijd genealogieën van de families Dutrieux en Le

14

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

Mair te laten verschijnen.
3 J.C. Kort, Repertorium op de lenen
van Gaasbeek, (Historische reeks
Kromme-Rijngebied 6), Hilversum
2001, p. 197-199. In de genealogie
Dutrieux wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de Poelsweerd, in
het bijzonder aan achtergrondinformatie bij de beleningen.
4 Hoe de relatie tussen het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams en de Staten van Utrecht
formeel was geregeld en in de praktijk
functioneerde, zie M. van Vliet, Het
Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams, Assen 1961, (o.a.) p.
148-152. Ad van Bemmel geeft volop

informatie over de in het verleden
(en heden) uit te voeren taken van
het Hoogheemraadschap. A.A.B. van
Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen
bescherming van Utrecht en Holland,
Hilversum 2009.
5 Ten tijde van het conflict was
Hendrik Soudenbalch (1619-1668)
fungerend dijkgraaf. De heemraden
waren: mr. Gerard van Nijpoort, raad
ordinaris in het Hof van Utrecht (16281685), Johan van Weede, burgemeester van Utrecht (1628-1658), Bernt
van Rijsenburg, heer van Rijsenburg
(ca. 1635-1666), Johan van Oostrum,
heer tot Moersbergen (1640-1657),

Anthonis van Aeswijn (door Van Vliet
abusievelijk Van Alewyn genoemd),
heer van Brakel en Sterkenburg (16401646), Jacob van Bueren, kanunnik van
S. Pieter (1641-1645), mr. Alexander
van Lamsweert, kanunnik van de Dom
(1641-1645), Philibert van Tuijl van
Serooskerken, heer van Wulven (16411661), Gerard Soudenbalch (16431654), Frederick Ruijsch, burgmeester
van Utrecht (1643-1659). (tussen haakjes de periode in functie) (Van Vliet, p.
630, 643-644).
6 J. Anspach, ‘Het geslacht Vijgh’, in:
Heraldieke bibiotheek 1879, p. 221338, aldaar p. 272-276.
7 Van Bemmel, (o.a.) p. 65.
8 Van Bemmel, p. 37.
9 Van Vliet, p. 340.
10 Utrecht had geen eigen Waterrecht, maar gebruikte het Gelderse
Waterrecht. (Van Vliet, p. 337) Bij gebrek aan meer gegevens beschrijft Van
Vliet globaal hoe Utrecht het Gelderse
Waterrecht heeft overgenomen. In
Gelre is nadere informatie te vinden.
(Inventaris van het Archief van het Hof
van Gelre en Zutphen (1543-1795), het
Hof van Justitie (1795-1802) en het
Departementaal Gerechtshof (18021811), eerste deel (inleiding, een geschiedkundig overzicht), Arnhem 1978,
p. 108-110 (inv.nrs. 2257-2260)).
11 Regionaal Archief Rivierenland (locatie Tiel), Polderdistrict Neder-Betuwe, 1, Resoluties van het ambtsbestuur
(1611-1685), 8 november 1641.
12 Idem, 11 oktober 1642.
13 De schouw (van aanschouwen) van
de dijk in het voorjaar, in mei. In dit
verband is ‘loof’ afgeleid van (be)loven
omdat de dijkplichtige beloofde de
dijk volgens de ‘keur’ (voorschriften) te
maken. Van Vliet, p. 216. Zie ook Van
Bemmel, p. 159 e.v.
14 RHCRL, HLB, 16, 26-5-1644.
15 De betreffende stukken die zich
in het archief van het Stadsbestuur
van Wijk bij Duurstede bevinden, zijn
afkomstig van Gerrit Wijborgh. (RHCZOU, Stadsbestuur WbD, 673-10)
16 Volgens de kostenspecificatie van
de kameraar was het gezelschap drie
dagen met deze opdracht in de weer.
De kosten inclusief de vacatiegelden
en de huur van paarden beliepen 155
pond en 9 stuivers. (RHCRL, HLB, 965)
Er is geen aanwijzing gevonden dat
Anna Dutrieux, zoals zij had aangeboden, dit bedrag voor haar rekening
heeft genomen.
17 Waarschijnlijk Gerrit Wttenweert
schout van Maurik. (HUA, Not.Arch.Ut,
U015a010, 31-10-1655).
18 RHCZOU, Stadsbestuur WbD, 51E,
23-9-1644.
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19 HUA, SvU, 232-21, 4-10-1644 en
RHCRL, HLB, 17, 25-11-1644 met
aantekeningen in de marge van 1012-1644.
20 Het Hof van Gelre en Zutphen
noemde zich ‘Stadhouder, Kanselier
en Raden van het Vorstendom Gelre
en Graafschap Zutphen’. De Raden in
het Hof behartigden de zaken van de
Landdag (samengesteld uit de gezamelijke vier (na 1580 drie) Gelderse
kwartieren) in tijden dat de Landdag niet in vergadering bijeen was.
Inventaris van het Archief van het Hof
van Gelre en Zutphen (1543-1795)...,
o.a. p. 47, 53, 137. Voor zover bekend
is de kwestie in de vergadering van de
Landdag niet besproken. GA, Staten
Kwartier van Nijmegen, 629 (Landdagrecessen).
21 Van Vliet p. 351-375, ‘Conflicten
met het ‘Buitenland’’. Ook met Culemborg waren er soortgelijke conflicten.
Het onderhavige conflict noemt Van
Vliet overigens niet. Zie ook A. Matthaeus, De Nobilitate …, Amsterdam
1686, p. 256-257. In Gelre zijn ook
stukken bewaard over grensgeschillen met Utrecht. (GA, HvG, (o.a.) 459,
1320, 4497, 4498) Anna Dutrieux had
in 1619 een kwestie met de Dijkstoel
waarin ook een krib bij Ravenswaaij
onderwerp van discussie was. (RHCZOU, Stadsgerecht WbD 76, 9-5 en
25-5-1619).
22 Van Vliet p. 324-332.
23 Van Vliet p. 332-338. Zie ook
Van Bemmel, p. 24. Van Vliet t.a.p.
gaat uitvoerig in op de argumenten.
Zie ook HUA, Hof van Ut., 110, met
uitgebreide verklaringen van 16deeeuwse Wijkenaren met opgave van
hun leeftijden! In Gelre is informatie te
vinden in het archief van het Hof van
Gelre. (GA, HvG, 4497)
24 RHCZOU, Stadsbestuur WbD, 51E,
1-10-1644.
25 HUA, SvU, 232-21, 4-10-1644.
26 HUA, SvU, 232-21, 4-10-1644.
27 GA, HvG, 1100 en RHCRL, HLB, 17,
12-12-1644.
28 De jurisdictie over de rivier behoorde duidelijk niet tot de competentie van de Staten van het Kwartier
van Nijmegen want de kwestie is noch
in de kwartierrecessen (notulen), noch
in de recessen van de Gedeputeerden
opgetekend. GA, Staten Kwartier van
Nijmegen, 12 en 13 (kwartierrecessen
1643-1647) en 160 (recessen van de
Gedeputeerden).
29 RHCRL, HLB, 17, 12-12-1644.
30 GA, HvG, 24 en 876.
31 HUA, SvU, 283-3.
32 GA, HvG, 24.
33 HUA, SvU, 264-49, 19-11-1644.

34 RHCRL, HLB, 17, 25-11-1644.
35 De gecommitteerden waren Gerard
van Nijpoort, Johan van Weede, Bernt
van Rijsenburg, Anthonis van Aeswijn,
Alexander van Lamsweert en Jacob
van Bueren.
36 RHCRL, HLB, 17, 29-11-1644.
37 RHCRL, HLB, 17, 10-12-1644.
38 Peter Montaigne, Sander Dubois,
Steven Minpol en Boudewijn van
Molswijck. Laatstgenoemde was waarschijnlijk een zoon van mr. Boudewijn
van Molswijck, waarschijnlijk chirurgijn
te Wijk bij Duurstede, en Henrica
van Baern van Schonauwen. Op 14
april 1645 is sprake van (waarschijnlijk
dezelfde) Boudewijn over wie wegens
‘begane fouten (..) justitie mach worden gepleegt’. RHCZOU, Stadsbestuur
WbD, 51E, 14-4-1645.
39 RHCRL, HLB, 17, 12-12-1644.
40 HUA, SvU, 264-49.
41 GA, HvG, 876, 28-11-1644.
42 ‘feinte’ waarschijnlijk afgeleid van
veinzen, fingeren. De mannen moesten dreigen te schieten.
43 Waarschijnlijk werd, in tenminste
één geval, bedoeld zwager in de betekenis van schoonzoon. Anna´s dochter
Adala La Mair was gehuwd met Hugo
Lamie, luitenant in het garnizoen van
kolonel D´Hallard en gelegerd in Wijk
bij Duurstede. De andere luitenant is
(nog) niet bekend.
44 GA, HvG, 24 en 876, 29-11-1644.
45 Het antwoord op de brief die 13
november naar Utrecht was gezonden
en die op 20 december werd beantwoord.
46 GA, HvG, 24. Zie ook idem, 877, de
brief gedateerd 9-1-1645.
47 De verklaringen werden eind januari 1645 afgelegd door Otto Cornelisz
Bremaet, inwoner van Rijswijk, ca 27
of 28 jaar; Maes Adriaensz Vreem
(Vereem), inwoner van Maurik, ca 45 of
46 jaar; Willem van Wijck, ca 20 jaar en
Arien Willemsz de Leeuw, inwoner van
Maurik, ca 25 jaar.
48 Genoemd worden de uiterwaarden
van Willem van Golsteijn (in 1630 door
het Lekdijkscollege bewerkt), van ‘joffr.
van Hardenbroeck’ en de uiterwaard
van Steven Janss Suirmondt, die ‘effen
beneden het rijswijckse veer’ was
gelegen.
49 GA, HvG, 24 en 1100.
50 HUA, SvU, 264-50, 25-2-1645.
51 RHCRL, HLB, 17, 5-4-1645.
52 RHCRL, HLB, 17, 7-4-1645.
53 HUA, SvU, 264-50, 15-4-1645.
54 HUA, SvU, 364-10-185 en GA, HvG,
1100.
55 GA, HvG, 24.
56 GA, HvG, 877.
57 Van Vliet, p. 338.
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Fre d G a a s b e e k *

Een zwendelaar te Wijk bij Duurstede in 1732
Johan Hendrik baron van Syberg
Inleiding
Dit artikel gaat over een persoon die slechts een
voetnoot was in de geschiedenis van Wijk bij
Duurstede, maar te kleurrijk om niet te vermelden. Het gaat over de zwendelaar Johan Hendrik baron van Syberg, die in 1732 ongeveer
een week in Wijk bij Duurstede verbleef en
waarschijnlijk die gehele week het gesprek van
de dag was in het kleine stadje. Als de inwoners
hadden geweten wat zijn antecedenten waren,
dan was hij waarschijnlijk nog veel langer over
de tong gegaan.
Over Syberg bestaan nagenoeg geen archiefbronnen; het spoor dat hij in Wijk bij Duurstede achterliet is een uitzondering. Toch zijn
we uitzonderlijk goed ingelicht over deze man
daar een tijdgenoot van hem, Jacob Campo
Weyerman (1677-1747), enkele stukken
schreef over deze zwendelaar. Het is vooral op
de werken van Weyerman waarop dit artikel is
gebaseerd en op de studies die gewijd zijn aan
deze publicaties.1 Jacob Campo Weyerman, die
een veelschrijver en schilder was en nog kleurrijker dan Syberg, had een vlijmscherpe pen
en aarzelde niet bepaalde personen zwart te
maken. Deze gedupeerden beschuldigden hem
vaak van leugens en die reacties hadden tot gevolg dat Weyerman een slechte reputatie kreeg
wat betreft de waarheidsgetrouwe weergave
van de feiten. Zich bewust van dit gegeven,
verzekert Weyerman de lezers van zijn boek
over Syberg dat alles op feiten is gebaseerd.
Alle gegevens zijn uit de eerste hand, namelijk

* Drs. Frederik Leonard Gaasbeek (1961) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. Hij werkte een aantal jaren als auteur,
onderzoeker, redacteur en projectleider aan de
M(onumenten)I(nventarisatie)P(roject)-reeks van de
provincie Utrecht. De laatste jaren is hij werkzaam
als freelance onderzoeker en publiceert hij regelmatig op het gebied van architectuur en geschiedenis,
monumenten en topografie.
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Jacob Campo Weyerman, prent van Jacobus Houbraken naar een tekening van Cornelis Troost uit 1724

zichzelf, want hij verkeerde een tijdlang in de
kring van Syberg, en de overige informatie
kwam uit betrouwbare bronnen. Op één punt
is Weyerman aantoonbaar waarheidsgetrouw.
Hij is, voor zover men weet nooit in Wijk bij
Duurstede geweest, maar geeft het extract uit
het burgerboek betreffende Sybergs burgerinschrijving nauwkeurig en juist weer. De
stukken van Weyerman waren weliswaar één
grote karaktermoord op Syberg en daardoor
zeker gekleurd, maar we mogen aannemen dat
Weyerman wel authentiek is geweest in het
weergeven van de feiten.

Burgereed
Het was 22 augustus 1732. Op het stadhuis van
Wijk bij Duurstede aan de Markt waren vier
heren verzameld voor een plechtige bijeen-

komst. Het waren de burgemeesters Johan van
Niekerken (1683-1738) en Cornelis van Sandick (1655-1740), schepen Hendrik Gilles Middelkoop (1681-1740) en de vierde man zichzelf
noemend Johan Hendrik baron van Syberg,
heer van Ermelinghoven en Bonckenbeck.
De eerste drie mannen kenden elkaar goed.
Ze zaten bij elkaar in het Wijkse stadsbestuur
en Van Sandick was de oom van Middelkoop.
Middelkoop en Niekerken woonden allebei in
de Peperstraat. Van Sandick, die ook secretaris
was van de vroedschap, zat achter een boek
met een ganzenveer in de aanslag. De stemming was joviaal. Vooral Johan van Niekerken,
landbouwer van beroep, leek opgetogen. Hij
nam het woord. Luidkeels begon hij met het
afnemen van de burgereed bij Johan Hendrik
baron van Syberg.
Van Sandick, notaris van beroep, was minder
uitbundig. Als man van procedures kon hij
niet anders dan denken dat deze plechtigheid
uitzonderlijk was. Voor men de burgereed
mocht afleggen, werd in de regel een onderzoek ingesteld om zekerheid te krijgen of de
kandidaat zijn verplichtingen tegenover de stad
kon nakomen, zoals belasting betalen, en niet
direct aanspraak zou maken op de stedelijke
voorzieningen. Ja, een kandidaat-burger moest
in de regel zelfs een tijd in de stad wonen voordat hij werd geaccepteerd. Van dit alles was bij
deze baron geen sprake. Hij was slechts enkele
dagen geleden gearriveerd en waar hij vandaan
kwam, was niet duidelijk. Van Niekerken was
zo verguld met deze man dat hij hem met het
Wijkse burgerrecht wou vereren. De baron
had niet eens een vaste woon- en verblijfplaats
binnen de stad en om aan die voorwaarde te
voldoen had Van Niekerken hem zijn woonhuis
aangeboden en stond hij zelfs garant voor het
geld dat een kandidaat-burger verschuldigd was
bij de burgereed als een soort inkoopsom.
Johan Hendrik baron van Syberg keek lichtelijk
geamuseerd naar Johan van Niekerken terwijl
deze de eed voorlas. Als lid van het genootschap van Rozenkruisers verkondigde hij altijd
dat het tegen zijn Rozenkruisergewoonte in
ging om zich schriftelijk vast te leggen. Iets wat
hem heel goed uitkwam om zijn ongrijpbaarheid te verhogen, maar deze plechtigheid in het
stadje Wijk bij Duurstede was te amusant om te
laten schieten. Bovendien kon hij met dit burgerschap zijn respectabiliteit tegenover derden
benadrukken, altijd handig als je van oplichten
je métier hebt gemaakt. Onwillekeurig moest
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Hendrik Gilles Middelkoop op een schilderij door
Jacob Schrieder uit 1725. Het schilderij behoort tot
de collectie van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis te
Wijk bij Duurstede, maar is in 1996 ontvreemd (Foto
door Hans Dirksen uit 1993, RHCZOU, THA Wijk bij
Duurstede (240))

de 36-jarige pseudo-baron ook aan zijn vader
denken. Zijn vader, Albrecht Friedrich von
Syberg, was acht jaar burgemeester geweest in
Maagdenburg te Duitsland. Die had ook vele
malen de burgereed afgenomen. Sybergs blik
gleed af naar schepen Middelkoop. Ook dit
bracht herinneringen naar boven uit zijn jeugd.
Die sukkel van een schoonvader van hem was
ook schepen geweest en had het gewaagd hem
in de gevangenis te gooien. Sybergs glimlach
vergrootte bij de gedachte wat de reactie van
zijn schoonvader zou zijn geweest als hij getuige was geweest van deze gebeurtenis.
Johan van Niekerken was klaar met zijn
formulering en de rijzige baron van Syberg
stak zijn rechterarm omhoog en zwoer. Sanhet kromme-rijngebied
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dick keek naar de arm en kon niet helpen te
denken dat zelfs het zweren ongebruikelijk
was. De baron miste namelijk een hand. Dit
gemis compenseerde hij door een met katoen
gevulde handschoen. De baron had verteld dat
hij zijn rechterhand tijdens de belegering van
Stralsund in 1715 was verloren. Zijn diamanten
manchetknoop op de opgeheven hemdsmouw
fonkelde in het licht. Alles fonkelde aan de
baron. Op zijn linkerheup droeg hij een gouden
hartsvanger rijkelijk bezet met diamanten.
Aan de pink van zijn linkerhand schitterde een
diamanten ring. Ook op het stropdasje praalde
een diamanten knoop met maar liefst zes stenen. Nadat de baron in zwaar Duits accent zijn
eed had afgelegd, was het Van Sandicks taak
om Syberg in het burgerboek bij te schrijven.
Hij noteerde de datum en de twee getuigen,
burgemeester Johan van Niekerken en schepen
Hendrik Gilles Middelkoop, en vervolgde:.
‘Heeft d’Hoogh.Ed.Wel.geb.Heere Baron Johan
Henrick Baron Freiherr van Sybergh, Heere van
Ermelinghhoven en Bonckenbeck, vormahlige voor desen camerheer bij sijne Russische
Keijserlijcke Majesteit Peter de Eerste, alhier
borgereed gedaan en heeft sijne Domecilium
Citandi ten huyse van d’Heer Borgemeester van
Nikercke’.
Syberg stapte naar secretaris Van Sandick om
een kopie te verkrijgen van de burgereed, las de
tekst in het burgerboek en moest Van Sandick
op een paar punten corrigeren; een goede

bedrieger let op de details. Op de kopie voor Syberg schreef Van Sandick de tekst wel correct.2
Het verloop van de bijeenkomst van de vier
heren op het stadhuis is een schets gebaseerd
op de feiten. De burgereed vond daadwerkelijk
plaats en de gedachten van Syberg en van Van
Sandick zijn een persoonlijke invulling. Over
het verblijf van Syberg in Wijk bij Duurstede is
verder geen spoor te vinden, behalve deze burgereed. Dat komt omdat - zoals een tijdgenoot
schreef - de bedrogen notabelen hun lotgevallen met Syberg veeleer in het vergeetboek
opschreven dan in officiële stukken, uit angst
dat hun onkunde zou worden ontdekt en uit
schaamte dat deze onkunde openbaar gemaakt
zou worden. Toch kunnen we over baron van
Syberg en zijn verblijf in Wijk bij Duurstede
wel iets reconstrueren, dankzij tijdgenoten die
in geschrift aandacht hebben besteed aan deze
meester-charlatan. De burgereed is een moment met een voor- en een nageschiedenis.

Jonge jaren
De pseudo-baron Syberg werd geboren op 6
april 1696 te Maagdenburg als Johan Heinrich von Syberg, zoon van Albrecht Friedrich
von Syberg en Anna Juliana Dürfeld(en). Zijn
vader was burgemeester van Maagdenburg
vanaf 1693 tot zijn dood in 1704. Albrecht
Friedrich von Syberg was gepromoveerd jurist
en Johans grootvader van moederskant was

De inschrijving van Johan
Hendrik van Syberg in het
burgerboek van Wijk bij
Duurstede
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Frontispies en titelblad van Sybergs boek Accademischer Frauenzimmer-Spiegel uit 1718 onder het pseudoniem
Le Content

doctor in de filosofie en rechtsgeleerdheid. Ook
Johan ging naar de universiteit. In 1714 werd
hij ingeschreven aan de Koninklijke Pruisische
Friedrichs universiteit te Halle (Martin Luther
Universität Halle-Wittenberg). Op 28 april van
dat jaar ging het mis. In herberg ‘der Grüne
Hoff’ net buiten de stad Halle, waar studenten
waarschijnlijk belastingvrij bier en wijn konden
drinken, kreeg de nog maar drie weken achttienjarige Johan ruzie met een medestudent. De
ruzie ging hoogstwaarschijnlijk over een meisje.
Student Siebeth uit Görlitz en Johan Heinrich
vochten het buiten uit. In het duel houwde
Siebeth de rechterhand van Johan Heinrich
af. Dit duel en ander afkeurenswaardig gedrag
leidden tot verwijdering van de universiteit.
Na eigen verzoek en bemiddeling mocht hij
echter weer toetreden tot zijn Alma Mater. In
1715 trouwde hij met de oudste dochter van
schepen Melchior Redel in Halle. Waarom al
snel in het huwelijksbootje werd getreden, is
niet bekend. Een standvastige liefde was het
niet, want na enkele jaren verlaat de student
vrouw en kinderen. Mogelijk had hij zich be45 | 1/2 | 2 0 1 1 

lachelijk gemaakt of in de nesten gewerkt met
een publicatie van een zogenaamde studentenroman. In 1718 verscheen van zijn hand onder
het pseudoniem Le Content het boek Accademischer Frauenzimmer Spiegel/ Das ist einige curieuse
Liebes-Begebenheiten/ So sich in der that auf einer
wohlbekandten Sächsischen Universität vor einigen
Jahren zugetragen.3 Uit dit boek blijkt dat onze
pseudo-baron eerst pornograaf was! Het genre
studentenroman was een typisch Duits fenomeen aan het begin van de achttiende eeuw,
voortgekomen uit de satirische roman. Eerst
verhaalden studenten over de belevenissen van
medestudenten op amoureus gebied, allengs
stond de beschouwende student als ik-figuur
zelf centraal in de amoureuze strapatsen die op
zeer expliciete wijze werden beschreven. Het
centrum van de uitgaven van studentenromans
lag bij de Midden-Duitse universiteitssteden
Halle, Jena en Leipzig. Gepubliceerd werd er
onder pseudoniem, maar het was de kunst om
zo te schrijven dat de figurerende meisjes toch
herkenbaar waren en er een vermoeden rees
wie de student was. De studenten in Halle werhet kromme-rijngebied
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den ingekwartierd bij burgers en het zijn vooral
de dochters des huizes die worden belaagd en
verleid. Het ging met name om de aannames
in het boek: welke standvastige dochter was
tot liederlijk gedrag vervallen, welke eerzame
reputaties waren geschaad en hoe was het met
de onteerde meisjes afgelopen? Ter verdediging van de publicatie werd aan het eind van
het boek vaak wel een moralistisch hoofdstuk
ingesloten, maar dat was natuurlijk een verantwoording pro forma, een obligaat praatje
om het publiceren van de onverholen seksuele
handelingen te rechtvaardigen. Aangezien
het om actuele affaires ging, was anonimiteit
geboden en mochten er geen aanwijsbare
feiten vermeld worden die konden leiden tot
de ontmaskering van de auteur. Syberg beging
hier waarschijnlijk een fout. In zijn scabreuze
exercitie van het genre studentroman staat
ook het verhaal hoe de ik-figuur - met het wel
heel doorzichtige anagram Bisurgo (Siburgo)
- zijn hand verliest in een duel. Dat was waarschijnlijk te herkenbaar; zoveel studenten met
afgehouwen rechterhand liepen er natuurlijk
niet rond in Halle. Mogelijk figureerde ook
zijn vrouw in het boek en als zijn vrouw er
niet in figureerde, dan had hij uiteraard ook
een probleem. Syberg verliet Halle voor enkele
jaren en kwam beladen met schulden terug.
Een deel van die schulden was hij blijkbaar ook
aangegaan op naam van zijn schoonvader. Die
liet hem direct in het gevang gooien. Na drie
weken werd hij vrijgelaten. Syberg maakte zich
onmiddellijk uit de voeten en zou nooit meer in
Halle terugkeren.

wondermiddel. Een verblijf duurde nooit lang
omdat hij schielijk vertrok als de schuldeisers
aan het einde van hun geduld waren gekomen
en de zieken merkten dat ze bedrogen waren.
Enkele keren belandde hij in het gevang, maar
hij wist telkens weer vrij te komen. Vanaf 1727
trok hij op met een vriendin, genaamd Maria
Cunigunda Rhein, die klaarblijkelijk net zo
hard meedeed met zijn zwendel. Ze bedienden
zich van allerlei aliassen, waaronder Baron von
Weckaker of A.H. Freiherr von Kotz en Fräulein von Friesbach.
Een gedupeerde van Sybergs activiteiten begon
met het verzamelen van allerlei belastend
materiaal om een zaak aanhangig te maken
tegen deze charlatan. Johann Christian Wolff
informeerde bij slachtoffers en vroeg autoriteiten om inlichtingen. Het zwartboek dat hij
samengesteld had, werd niet in behandeling
genomen toen Syberg in 1728 in Erfurt voor
het niet inlossen van schulden terecht stond.
Hij kwam zelfs vrij, tot woede van Wolff. Een
zwartboek dat hem nagedragen werd elke keer
als hij zich moest verantwoorden voor het gerecht, was zelfs Syberg te veel. Het werd hem te
heet onder de voeten en hij oordeelde dat het
verstandiger was om naar oorden te gaan waar
zijn reputatie hem nog niet vooruitgesneld was
door Wolffs activiteiten. En terecht, want Wolff
zette door en besloot om zijn inventarisatie van
Sybergs misdaden te gaan publiceren.4 Syberg
verkoos daarop de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën als zijn nieuwe werkterrein.

Trektocht langs Duitse steden

Wanneer Syberg precies in Holland kwam, is
niet bekend. Vanaf 1731 is hij zeker hier te
lande. De zwendelaar was neergestreken in
Den Haag, een paradijs voor een oplichter van
zijn kaliber. Een baron was daar redelijk gewoon, zodat men zijn antecedenten niet gauw
zou natrekken; zich een hogere adellijke titel
aanmeten zou te zeer in de gaten lopen. Syberg
betrok een kamer of appartement in een huis
aan de noordzijde van de Papestraat op de hoek
met de Oude Molstraat, daar waar De Gans
uithing. Hij huurde het van meester-kok Caspar
Jean le Blanc, die op de begane grond waarschijnlijk een eetgelegenheid had of in ieder
geval daar zijn keuken had. Die kok kwam
handig uit, want één van de tactieken van de
pseudo-baron was het houden van open tafel.
Om zijn ruimhartigheid en rijkdom te illustre-

Syberg besloot in zijn levensonderhoud te
voorzien door middel van flessentrekkerij,
oplichting en kwakzalverij. In elke stad waar hij
aankwam, wist hij op de pof te leven en mensen geld afhandig te maken. Hij beloofde gouden bergen, letterlijk. Hij deed zich voor als een
alchemist die de hermetische (ondoordringbare,
dus voor niet-ingewijden niet te achterhalen)
kennis bezat van de Steen der Wijzen. Hij pretendeerde goud uit kwik te kunnen maken en
zilver uit koper. Via een trucje kon hij dat zogenaamd bewijzen. Vele lichtgelovigen trapten
erin en wilden grif investeren in ‘goudmijn’ Syberg. Hij gaf zich uit als geneesheer en maakte
misbruik van de ellende van zieken die maar
al te graag in de buidel wilden tasten voor een
20
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In de Republiek

Het huis waar de nepbaron Syberg in Den Haag verbleef: Papestraat 31, hoek Oude Molstraat. Het is van origine een 17de-eeuws pand, maar heeft thans een uitgesproken 19de-eeuws karakter met gepleisterde gevels,
geprofileerde vensterkozijnen en een geprofileerd hoofdgestel. In de gevel aan de Oude Molstraat zijn nog
authentieke 17de-eeuwse lelieankers aanwezig (Foto mevr. M. Knudsen-van Werkhoven, 2011)
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De schatrijke Haagse bankier Tobias Boas, portret op
papier van Benjamin Samuel Bolomey uit de derde
kwart van de 18de eeuw (Collectie Musee Historique
de Lausanne te Zwitserland)

ren was een ieder welkom om aan te schuiven,
mits de gast in de toekomst weliswaar op een
of andere manier te plukken viel. Het houden
van een open tafel had tot gevolg dat zijn naam
al gauw rond ging. Daarenboven was Syberg
een enorme zuipschuit die er van hield elke
dag een braspartij te houden. Naar verluidt
maakte hij minstens zes flessen wijn soldaat op
een dag. Dat slempen had ook een ander doel.
Nuchter leenden de meeste Hollanders geen
stuiver uit, maar na ‘gratis’ gefêteerd te zijn,
werden met stomdronken kop wel leningen
toegezegd, wisselbrieven uitgeschreven, werd
de beurs getrokken of werden gouden horloges
in bruikleen gegeven. Hij wekte vertrouwen
door kleine leningen van grote vissen terug te
betalen en ze te vereren met cadeaus. Hij wist
dat ze dan uiteindelijk nog grotere sommen aan
hem beschikbaar zouden stellen.
Verder liet hij zijn knechten in de kroegen de
mare verspreiden over zijn wonderbaarlijke
genezingen. Mensen met aandoeningen die bij
hem langs kwamen, kregen pas een medicijn
als ze zich hadden ingeschreven in een boek.
22
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Dat boek gebruikte Syberg als een referentie
voor anderen om te laten zien hoeveel patiënten hij hielp. Arme sloebers die geen geld
hadden wees hij resoluut de deur, tenzij ze hem
konden aanbevelen bij zieken waarvan bekend
was dat ze geld hadden. Syberg had het vooral
voorzien op jichtlijders; hij had voor hen een
probaat middeltje, namelijk drinkbaar goud
(Aurum Potabile). Dit middel zou ook het leven
aanzienlijk verlengen. Verder beweerde hij
verborgen schatten te kunnen ontdekken met
behulp van een soort wichelroede en eventuele
vloeken op die schatten te kunnen bezweren.
Ook bood hij bewindslieden van de West-Indische Compagnie een methode aan om goud uit
zand te zuiveren. Met zijn gladde praatjes, trucjes en bovenal zijn opulente levensstijl wist hij
mensen te overtuigen. Zich als vermogend man
voordoen, moest onderstrepen dat hij daadwerkelijk bij machte was goud te maken uit kwik.
Deze opulente levensstijl werd uiteraard gefinancierd met geleend geld en had soms wrede
trekjes. Zo strooide hij eens ter vermaak een
zak geld uit over straat in een dorp bij Rotterdam. De boeren en boerinnen doken als haaien
op het geld. Lachend keek Syberg toe naar de
kluwen mensen die elkaar bijkans doodtrapten.
Toen de boerinnen huilend met blauwe ogen,
dikke neuzen en bloedende lippen afdropen,
ontaardde dit alles in een grote knokpartij
omdat sommige boeren hun vrouw en dochters
wilden wreken. Syberg kreeg in de gaten dat
het een complete oorlog dreigde te worden en
bracht vrede door de boeren wijn te schenken.
Sybergs activiteiten begonnen al gauw vruchten af te werpen. Sommige lieden stelden hem
een vermogen beschikbaar. Het waren niet de
minsten die dat deden. Zo leenden twee puissant rijke joodse financiers hem tienduizenden
dukaten. Een van hen, David de Pinto, liet Syberg zelfs logeren op zijn buitenplaats Tulpenburg bij Amsterdam en zou Syberg de diamanten manchetknopen hebben geschonken. De
andere joodse financier was Boas, hoogstwaarschijnlijk Tobias Boas (1696-1782) of anders
zijn vader Abraham Boas, die allebei in Den
Haag woonden en handelaren in goud waren.
Tobias, een leeftijdgenoot van Syberg, zou de
zaak van zijn vader uitbreiden tot een bankiershuis van wereldbetekenis in de achttiende
eeuw. Ook Hendrik graaf van Moens, heer van
Ravensberg, Sluipwijk, Vrije Nes, Kronenburg,
Loenen, enz. tuimelde in de val van Syberg.

Polderlandschap bij Zoetermeer. In een dergelijke setting voer Syberg met zijn boot naar het huis van een
boerengezin waar een dochter woonde die hij tot zijn maîtresse wilde maken. Schilderij van Jan Willem van
Borselen, tweede helft 19de eeuw (Collectie Groninger Museum)

Gratis wonen op stand
Het geld stroomde binnen, maar vloog nog harder uit Sybergs zakken. Bij een pseudo-baron
met een vermeend fabelachtig vermogen hoort
natuurlijk een buitenplaats. Als bouwer van
luchtkastelen wist hij maar al te goed dat het
kopen van een buitenplaats voor hem evenzeer
een luchtkasteel was. Toch wist hij er op slinkse
wijze enige tijd een te bezitten. Bij Zoetermeer
(Zegwaart) stond de buitenplaats Meerrust te
koop. Hij kocht deze voor tienduizend gulden.
De normale gang van zaken is dat het onroerend goed getransporteerd wordt op naam van
de koper en dat in het contract de termijnen
van betaling staan. Die eerste betaling vond
niet altijd direct plaats, men gaf de koper soms
maanden de gelegenheid een lening te regelen.
Wel werd een kopie van het koopcontract bij
het gerecht gedeponeerd, zodat duidelijk was
wat de rechten en plichten van koper en verkoper waren. Syberg vertelde de verkoper echter
dat het hem als lid van het geheim genootschap
der Rozenkruisers verboden was onroerend
goed in bezit te hebben en zijn naam schrif45 | 1/2 | 2 0 1 1 

telijk vast te leggen. De transportakte mocht
derhalve niet op zijn naam gezet worden! De
verkoper lijkt hierin mee te zijn gegaan. Er is
geen transportakte op naam van Syberg gevonden. Het gevolg was natuurlijk wel dat toen de
pseudo-baron op de vervaldatum van de eerste
betaling geen geld overlegde, de verkoper geen
document van juridische waarde bezat om
Syberg aan te pakken. Hij kon de baron alleen
sommeren zijn pand te verlaten. Aldus lijkt Syberg enkele maanden gratis gebruik te hebben
kunnen maken van een buitenplaats.

Feestbeest
Zijn vertrek uit Den Haag naar Zoetermeer
motiveerde Syberg binnen zijn kennissenkring
met het argument dat hij op een buitenplaats
de ruimte had om een stookhuis te bouwen
voor zijn alchemistische proeven. Dat huisje
werd daadwerkelijk gebouwd of ingericht en
zijn knechten waren dag en nacht bezig het
vuur brandende te houden en te roeren in een
potje dat op het vuur stond. Deze mise-en-scène
moest zijn gasten ervan overtuigen dat hij serihet kromme-rijngebied
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Op bezoek bij een alchemist in zijn atelier. Olieverfschilderij van J. Horemans circa 1750 (Particuliere collectie)

eus bezig was met zijn alchemistisch werk. De
baron zelf kwam alleen maar in het stookhuis
als hij zijn gasten rondleidde op ‘zijn’ buitenplaats. En gasten kreeg hij genoeg. Het was
een komen en gaan van koetsen, speelwagens,
sjezen, faëtons, en gasten te paard. Het was nog
nooit zo druk geweest in het dorp. De baron
hield nog steeds open tafel en zijn kennissen uit
Den Haag kwamen in de zomer van 1732 graag
naar Meerrust. Het allereerste grote feest werd
gegeven op Pinksteren (1 juni 1732) en was een
soort inwijdingsfeest van zijn buitenplaats. Heel
Zoetermeer en Zegwaart zouden er nog lange
tijd over spreken. Het feest vond plaats in het
huis en de tuin en Syberg had voor de muzikale
omlijsting een huisorkest ingehuurd. Door de
open deuren galmden de klanken van het orkest over de belendende poldervelden, waar de
24
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boeren en boerinnen verrast werden door deze
muzikale begeleiding van hun arbeid. Nieuwsgierig stapten zij in hun bootjes waarmee ze de
sloten van de polders bevoeren. Enkelen voeren
tot bij het boot- annex tuinhuis van de baron,
waar ze opgemerkt werden door een gast die
Syberg voorstelde hen ook wat wijn te schenken. Syberg was de beroerdste niet en liet zijn
knechten wijn brengen naar de aangemeerde
ongenode gasten. Voor de boeren en boerinnen die zich op gepaste afstand stonden te
vergapen, was dit het teken om ook maar eens
aan te meren. Weldra lagen er veertig tot vijftig
bootjes aan de achterzijde van Sybergs tuin. De
gasten vonden het amusant hoe de Zegwaartse
en Zoetermeerse boerenstand zich liet vollopen
en in het huis en de tuin van de baron rondwaarde. Syberg liet het toe ter vermaak van

zijn voorname kennissen en vrienden, maar
ook uit eigen belang. Tussen het boerenvolk
was een stel boerinnetjes opgevallen die hij wel
wou verschalken. Hij nodigde ze uit naar een
hoekje van de tuin waar hij ze persoonlijk van
wijn voorzag. Eén boerenmeisje sprong er in de
ogen van Syberg uit. Hij wist nog hoe hij zijn
liefje tijdens zijn zwendeltoer in Duitsland had
veroverd en paste nu die methode toe op dit
Hollandse wicht. Hij stelde haar 50.000 gulden
in het vooruitzicht en gaf de garantie dat hij
een echte dame van haar zou maken als zij als
kamenier bij hem kwam wonen. Zij moest dat
overleggen met haar ouders die ook rond liepen
op het feest. Het meisje vertelde hen enthousiast
dat zij nooit geweten had dat je als kamermeisje
zoveel kon verdienen! Haar ouders hadden zich
blijkbaar nog geen stuk in hun kraag gezopen
en begrepen waarschijnlijk maar al te goed
- zonder Sybergs studentenroman gelezen te
hebben - dat de reputatie van dochterlief op het
spel stond. Zij waren niet van plan toe te geven
en waarschuwden hun dochter uit de buurt van
de baron te blijven. De baron die het meisje niet
meer terugzag, sprak vervolgens de ouders aan.
Ze wezen het aanbod niet af, maar accepteerden
het ook niet. Syberg had blijkbaar zijn zinnen
op het meisje gezet, want de volgende dagen
bleef hij de ouders onder druk zetten, waarop
het boerenechtpaar zei dat hun dochter wat hen
betrof wel bij hem in dienst mocht treden c.q.
mocht gaan wonen, maar dat zij het niet wou.
Hierop stelde de baron voor om eens langs te
komen met zijn boot, met orkest en een welgekozen selectie aan wijnen. Met de ouders en
de dochter zou hij dan gaan spelevaren en haar
proberen over te halen. Schoorvoetend stemden de boer en boerin in met het voorstel, in de
hoop dat het voorbij zou gaan. De baron bleek
vastberaden en liet de gelegenheid niet voorbijgaan. Al spoedig kwam hij met zijn musicerende
knecht en een krat wijn in een boot aan bij de
woning van het boerenmeisje diep in de polder.
Het boerenechtpaar nam plaats in de schuit,
maar liet zich niet in de boot nemen. Verwonderd vroeg Syberg waar het meisje was. De boer
en boerin vertelden hem dat ze haar niet hadden kunnen overhalen en dat ze ook absoluut
niet mee wou varen naar de buitenplaats. Johan
Hendrik van Syberg ontstak in woede, gooide
de boer en boerin uit de boot en voer zwaar
gefrustreerd en vloekend terug.
De baron was overigens geen lelijke man. Jacob
Campo Weyerman omschreef hem als volgt:
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‘Voorts kon hij in de monstering bij de vrouwen
doorgaan voor een fraai heer op ’t oog, zeedig
van aangezigt, zacht van oogen, maar gebuykt
als een doofpot.’5 Verder had de baron een
korte hals en was rijzig van gestalte. Hij moet
minstens 1,88 m. zijn geweest, omdat Campo
Weyerman hem geschikt achtte in het bataljon
Lange Kerels van koning Frederik Willem I van
Pruisen dienst te nemen.
De dikke, lange Syberg hield de gemoederen in
Zoetermeer tot zijn ijlings vertrek bezig. Zo had
hij de gewoonte om in de nacht door het dorp
te wandelen met zijn knechten verlicht door
toortslicht en onder begeleiding van muziek.
Zijn nachtelijke optochten hield hij vol tot het
ochtendgloren als de boeren aan het werk
gingen.

Afscheid van het Haagse en een welkom
in het Wijkse
Het was onvermijdelijk: zwendel op een schaal
à la Syberg komt uit. Hij moest zijn buitenplaats
Meerrust verlaten, waarschijnlijk omdat de verkoper hem daartoe verplichtte, maar misschien
ook omdat zijn financiële reserves op waren en
hij geen nieuwe bronnen in Den Haag en omgeving meer kon aanboren. Wellicht begonnen
ook sommige schuldeisers ongeduldig te worden. De volgende plek waar de pseudo-baron
werd gesignaleerd, was Wijk bij Duurstede.
Waarom hij naar Wijk kwam, is niet bekend.
We weten ook niet veel over zijn verblijf hier,
maar aan de hand van de schaarse gegevens en
zijn vaste werkwijze, kunnen we toch een soort
reconstructie maken.
Wat de nep-baron drommels goed wist, is dat
rijke mensen heel veel krediet krijgen. Bij dergelijke mensen geen boter bij de vis; zij hoeven
niet direct te betalen of iets wordt ze voorgeschoten. Ze worden in de watten gelegd in de
hoop dat bij de uiteindelijke vereffening de personen in welstand zich genereus zullen tonen.
Om die kredietwaardigheid te verkrijgen, moet
je rijkdom etaleren en zoveel mogelijk opvallen. De paradox is hoe rijker je lijkt, hoe meer
geld er aan je gegeven wordt. Syberg reisde in
een koets met vier paarden en ging vergezeld
van een vijftal knechten die uitgerust waren
met pistolen om de baron en zijn rijkdommen
te beschermen. Deze ‘hofstoet’ arriveerde in
Wijk bij Duurstede, waarschijnlijk rond 20 augustus 1732. De koets zal ostentatief geparkeerd
zijn op de Markt. Aldaar zal hij een herberg
het kromme-rijngebied
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In het midden het huis Peperstraat
22 op een foto uit ca. 1925. Dit
was in 1732 het woonhuis van
burgemeester Jan van Niekerken
waar Syberg volgens de burgereed officieel in Wijk bij Duurstede
gehuisvest was (RHCZOU, collectie
en archief J.A.F. Thieme, 1746-1950
(81), inv.nr. 17)

hebben uitgekozen om zijn intrek in te nemen.
Aan de Markt stonden diverse herbergen, maar
waarschijnlijk koos hij voor de uitspanning
‘daer het kasteel Duerstede uythangt’, die stond
op de plek van het huidige Markt 25.6 Ten
eerste omdat de herberg direct grensde aan het
centrum van de macht, namelijk het stadhuis.
Daar frequenteerden de heren met het geld.
Ten tweede omdat de herbergier van dit etablissement Dirk van Niekerken was, de vader van
burgemeester Jan van Niekerken. Jan was het
die Syberg zou vereren met het burgerschap
van Wijk bij Duurstede en zijn huis beschikbaar
stelde. In de burgereed van Syberg staat dat het
huis van Jan van Niekerken het ‘domicilium
citandi’ is van Syberg. Dit is een juridische term
voor officiële plaats van verblijf, maar hoeft
niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met
zijn feitelijke verblijfplaats. Het is waarschijnlijker dat Jan van Niekerken op deze wijze garant
stond voor de nepbaron, maar hem en zijn
knechten bij zijn vader te gast hield. Indien zo,
dan was dat maar goed ook, want Van Niekerkens 21-jarige ongehuwde dochter Johanna
Maria woonde nog thuis en de baron kon zich
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wel eens hitsig gedragen en had een reputatie
hoog te houden in het verleiden van dochters
van mensen bij wie ingekwartierd was. Jan van
Niekerken woonde overigens op het huidige
Peperstraat 22.
Een beschrijving van de baron is al de revue
gepasseerd, maar wat weten we van zijn
knechten die met pistolen rondliepen in Wijk
bij Duurstede en ongetwijfeld in de Wijkse
kroegen de loftrompet staken over hun meester? Jacob Campo Weyerman licht ons ook over
Sybergs gevolg in:
‘Zyn voornaamste knegt was eertijds koetsier
geweest by een Littauwsch ambachtsheer, en
gewoon zyn meester zo dikmaals te roskammen,
als zyn koetspaarden: en dat bevoordeelde den
Baron van Syberg, dewyl hy toen een kamerdienaar kon besparen door dien eygen koetsier.
Zyn oudste lyfknegt Frederik genaamt, volgde
het beroep van looper in zyn eerste jeugd;
vervolgens wiert hij verhoogt tot derde kok
by een Pools Baron, die jagermeester was by
een Starost; en uyt dien hoofde beroemde die
Frederik zich dikmaals, van zeven jaaren te
hebben gekookt voor zyne gasten, zonder dar

‘er in al die tyd een wiert gevonden die zich
had beklaagt over zyn keukenkonst. En dat was
waar, want hy was opzigter over de keuken
der jagthonden geweest, en die stomme dieren
waaren alte bescheyden om zich over hun
mondkok te beklaagen.
Zyn tweede lyfknegt was een jonge schalk, die
door de baldaadigheyt van zyn gedrag al het
air had van leerjongen by een zuykerbakker te
zyn geweest, die uyt haat van zwaaren arbeyd
te zullen doen in heet weer, zich had in dienst
begeeven by dien schelmschen Baron, meer ter
liefde van een luy leeven, als op hoop van een
groote huur.
Zyn vierde vassaal was een oude schalk, die zo
ver scheen als of hy dagelyks op ongewykte
stokvisch wiert vergast; en daar by zo staalgraauw van gelaat, dat hy by de onkundige
gemeente voor spook wiert gegroet, welk spook
eertyds zyn Wel Edht. had opgedoken uyt een
verwulft, leggende als een bandrekel neevens
een verhoolen schat.
Daarenboven, dewyl die gewaande Baron
veelligt had gehoort of gezien, dat een hofnar
al ommers zo noodzakelyk is in de equipage
van een groot heer, als mondkok of kapellaan,
aanvaarde hy in zyn dienst een dwerg, die tot
op die tyd toe zyn leevensdraat had uytgerekt
op een paardschaaire boog, op een kattedarmen
bespannen instrument, en op een stuk hars,
onder den glimpigen tytel van violist.’7
Volgens Weyerman was de dwerg een dronkaard en een zot en omdat de baron dat ook
was, konden de twee het goed met elkaar
vinden. Als Syberg over straat liep, liep zijn
haveloze stoet achter hem aan. Syberg keek
dan bij tegenliggers even achterom, waarop zijn
knechten hun hoed afnamen. Zo liet Syberg
zien dat hij de meester was van dat ‘ongedierte’
of ‘gelivreid vee’, aldus Weyerman.

IJdele hoop voor de stad Wijk bij
Duurstede
Waarmee had de pseudo-baron Jan van Niekerk en andere Wijkenaren in de luren gelegd?
Jacob Campo Weyerman licht ons ook daarover
in, zij het helaas summier. Syberg had beloofd
de torenhoge schuld van de stad af te lossen.
Deze promesse zal Van Niekerken bewogen
hebben om Syberg te vereren met het burgerschap. Het pleit voor Van Niekerken dat zijn onnozelheid voortkwam uit het goed willen doen
voor de stad. Wellicht wilde hij de geschiedenis
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Reinhard Vincent von Hompesch, Graaf van het Heilige Roomse Rijk, ridder van de zwarte adelaar van
Pruisen, luitenant-veldmaarschalk, luitenant-generaal
van de cavallerie van het Staatse leger, Gouverneur
van Grave, kolonel commandant van de gardes te
paard. Schilderij van een anonieme kunstenaar uit het
eerste kwart van de 18de eeuw (Particuliere collectie)

in gaan als de burgemeester die Wijk uit het
slop hielp. Het was ijdele hoop. Syberg beloofde
ook om een feest te geven ter waarde van
duizend gulden om de financiële herrijzenis
van Wijk te vieren. Dit beloofd hebbende, werd
hij waarschijnlijk gefêteerd door de herbergier
van het etablissement waar hij verbleef, want
wie ging de drank leveren voor dat superfeest?
Het enige wat Syberg in Wijk heeft gepresteerd,
was ‘dat hy zich zo vol zoop als een egelzwijn
(stekelvarken)’, aldus Weyerman.8 De schade
die de baron in Wijk bij Duurstede heeft berokkenend, is waarschijnlijk beperkt gebleven tot
het uitvreten bij enkele lichtgelovige personen.
De trieste waarheid is vermoedelijk dat er ook
niet veel te halen viel in het verarmde stadje.
Weyerman kreeg een brief uit Wijk bij Duurstede waarin Syberg vroeg of hij onmiddelhet kromme-rijngebied
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Het kasteel Walburg te Laak bij Stevensweert, de laatste verblijfplaats van Syberg in Nederland. Het oude
kasteel werd in 1719 en de daarop volgende jaren vervangen door nieuwbouw door Reinhard Vincent von
Hompesch. Dit buitenhuis werd echter in 1919 grotendeels gesloopt. De laatste resten verdwenen in de jaren
tachtig (Foto uit het begin van de twintigste eeuw, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

lijk naar Wijk kon komen.9 Weyerman moest
iemand meenemen die de ingang wist van het
onderaardse hol waar een schat werd bewaard
door de duivel, ergens omtrent Hagestein. De
schrijver Campo Weyerman had hem in het
verleden een legende verteld dat er volgens de
Hagesteinse boeren een schat lag in een kelder
achter het slot van Hagestein, die bewaakt werd
door spoken en boldergeesten. Weyermans
geloof in Syberg was echter al tanende en hij
reageerde dan ook niet op deze brief. In Wijk
bij Duurstede zal Syberg het bergen van deze
schat ongetwijfeld in het vooruitzicht hebben
gesteld als zijnde een nieuwe accumulatie van
zijn rijkdom. Maar de waarheid was anders.
Syberg zat in geldnood. Hij vertrok uit Wijk bij
Duurstede om een toer langs de grote steden te
maken: Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Daar
probeerde hij geld los te peuteren bij nieuwe
slachtoffers. Met enig succes.

Aftocht van een bedrieger
Tijdens die rondgang kwam Syberg in contact met generaal Reinhardt Vincent graaf
von Hompesch (1660-1733). Deze gelouterde
militair en gouverneur van ’s-Hertogenbosch
was oud en ziekelijk. Hij leed onder andere
aan voetjicht. Hij stond bij wijze van spreken
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al met één been in het graf en de verhalen
over Sybergs wonderbaarlijke tinctuur, het
vloeibare goud, zullen de man misschien een
sprankje hoop hebben gegeven. Baat het niet,
schaadt het niet, zal hij gedacht hebben. Dat
ging helaas ten dele op. Het standaardtarief
voor een geneeskundige behandeling van Syberg was duizend dukaten (in huidige termen
ongeveer 27.000 euro). Voor Von Hompesch
was het slechts een klein deel van zijn vermogen. 20 september 1732 vertrok Syberg vanuit
Utrecht naar ’s-Hertogenbosch, de woonplaats
van zijn nieuwe lichtgelovige mecenas. Van
daaruit vertrok hij naar het kampement te
Oosterhout waar onder supervisie van generaal
Von Hompesch grootscheepse legeroefeningen werden gehouden. Hij kreeg een kamer
vlak bij de vertrekken van de generaal. Op
een rustdag waarbij de militaire top enkel aan
het vergaderen was, hielden enkele officieren
in het vertrek van Von Hompesch een loterij.
Syberg kwam daar stomdronken binnenvallen,
schreeuwde van alles in het Duits en probeerde
voor te dringen. Eén van de officieren begon
met zijn rotting op Syberg in te slaan en de rest
van de officieren volgde het voorbeeld en sloeg
hem de kamer uit. Beschermheer Von Hompesch was zeer verbolgen over het voorval en
gaf Syberg toen een lijfwacht van 11 man. Het

kampement werd 1 oktober 1732 opgebroken
wegens hevige regenval en samen vertrokken
Von Hompesch en Syberg naar ’s-Hertogenbosch om aldaar te verblijven in het paleis van
de gouverneur. Weer wist Syberg een aanzienlijke som geld te lenen. De oude en zieke
generaal toog naar Den Haag om verslag uit
te brengen over de oefening en Syberg mocht
logies gaan houden in het kasteel van de graaf,
kasteel Walburg bij Stevensweert in Zuid-Limburg. Terwijl Syberg daar verbleef, kwamen
allerlei negatieve berichten over hem de graaf
ter ore. Geschriften doken op waarin de nepbaron als een kwakzalver en zwendelaar werd
weggezet. Het krediet van Syberg daalde rap tot
het nulpunt. Eind oktober 1732 ging hij weg
uit kasteel Walburg, met achterlating van een
flinke hoeveelheid bezittingen, als vergoeding
voor de leningen. Syberg verliet de Republiek
voorgoed. De kuren van Syberg waren uiteraard te vergeefs. Von Hompesch stierf drie
maanden later.

Recidivist tot het bittere einde
Syberg dook begin november 1732 op in Brandenburg op het jachtslot Wusterhausen van koning Frederik Willem I (1688-1740). De koning
van Pruisen leed aan voetjicht en gaf Syberg
opdracht zijn medicijn op enkele andere gevallen uit te proberen. De genezing bleef uiteraard uit, maar merkwaardig genoeg verscheen
er in de Engelse Daily Courant (7 november
1732) een bericht over enkele wonderbaarlijke
genezingen van voetjicht in Wusterhausen.10
Klaarblijkelijk had Syberg bewerkstelligd dat
deze canard in dit internationale dagblad was
opgenomen. Frederik trapte er niet. Ook met
Sybergs alchemistische praktijken liep het
spaak. Een commissie ingesteld door de koning
moest onderzoeken of hij daadwerkelijk goud
en zilver kon maken. Syberg werd ontmaskerd
en moest toegeven dat hij op dat punt gelogen had. Glashard beweerde hij toen dat hij
wel echt onzuivere gele parels zilverwit kon
maken. Hij bood de koning aan tegen betaling
van honderdduizend kronen zulke parels op te
kopen en in een periode van drie à vier weken
te muteren tot een partij die het driedubbele
waard zou zijn. De koning had genoeg van zijn
leugenpraatjes. Hij zond op 6 december 1732
een officier naar de ereburger van Wijk bij
Duurstede, liet hem met een rotting afrossen
en gaf hem te verstaan dat hij binnen 24 uur
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het land voor altijd moest verlaten. Alsof hij
zijn les niet geleerd had, dook hij enkele dagen
op in Grossenhain bij Dresden en bood vanuit
dat garnizoenstadje zijn diensten aan August
der Starke (1670-1733), keurvorst van Saksen
en koning van Polen, aan. Deze liet Syberg
arresteren en wilde hem aan koning Frederik
Willem I uitleveren. Deze was echter niet meer
geïnteresseerd in de banneling en Syberg werd
op vrije voeten gesteld. De gerechtelijke macht
bleek maar niet in staat Syberg te stoppen.
In het nieuwe jaar 1733 vertoefde Syberg in
Regensburg, Neurenberg, Venetië, Modena,
Straatsburg en Zwitserland. Hij liet een spoor
van gedupeerden achter.
In 1735 arriveerde de nepbaron in Memmingen, ten westen van München, ongeveer 70
kilometer van de grens met Oostenrijk. De
onverbeterlijke schurk dupeerde weer talloze
mensen. Iets nieuws was dat hij een loterij organiseerde waarbij de kans om te winnen bijna
honderd procent was. Een lot kostte slechts 340
gulden en de prijs was het delen in de rijkdommen van de baron. Als je de gelukkige winnaar
was, was het enige dat nog mis kon gaan de
transmutatie naar het goud. De socialistische
aanpak van Syberg om nu brede lagen van de
bevolking in zijn rijkdom te laten delen, viel
niet in goede aarde. Hij nam de benen naar
Ulm en hervatte zijn praktijken van oplichterij.
De predikant waarschuwde de bevolking vanaf
de kansel en Syberg reageerde door de ruiten
van de pastorie in te gooien. Hiermee gooide hij
ook zijn eigen glazen in. Hij werd gearresteerd
en naar Memmingen overgebracht. Daar was
een zaak tegen hem voorbereid. De burgers
hadden onder andere het boek over de nepbaron van Jacob Campo Weyerman uit het Nederlands vertaald en als bewijslast aan de stukken toegevoegd. Syberg, behendig als hij was
in het overtuigen van anderen, wist de rechter
te bepraten dat juist Weyerman de schurk was,
dat het boek één grote wraakactie aan zijn
adres was en het derhalve niet als bewijsstuk
kon worden aangemerkt. De rechter schoof
het boek van Weyerman terzijde. Verder wist
Syberg een stoet van getuigen te organiseren
die allemaal beweerden genezen te zijn door
zijn medicijnen. Tot verbazing van de burgers
van Memmingen werd Syberg vrijgesproken.
De rechter wist dat hij tegen de wil van de bevolking in handelde, want hij verordonneerde
dat Syberg in het geheim in de nacht buiten de
stad gebracht moest worden en daar worden
het kromme-rijngebied
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vrijgelaten. Wraakbeluste burgers stonden te
popelen om de lange pseudo-baron een kopje
kleiner te maken.
Syberg zal zijn praktijken ongetwijfeld elders
voort hebben gezet, maar over zijn wedervaren
nadien is verder weinig bekend. Hij zou naar
Italië zijn gegaan en naar verluidt ergens in

Spanje en Portugal zijn overleden. Het aantal
mensen dat gedupeerd werd door Syberg werd
door iemand geschat op meer dan duizend.
Daarvan woonden er enkelen in Wijk bij
Duurstede, maar de financiële schade was vermoedelijk beperkt tot het niet betalen van een
gigantische drankrekening.

Noten
1 Jacob Campo Weyerman, De
leevens byzonderheden van Johan
Hendrik, baron van Syberg, heer van
Ermelinghoven en Bonckersbek, &c.,
uitgegeven en ingeleid door een
werkgroep Amsterdamse Neerlandici
o.l.v. André Hanou en Hanna Stouten,
Deventer, uitgeverij Sub Rosa, 1984,
deel 1a en 1b.
R. van Vliet e.a., Syberg. De Zoetermeerse Alchemist, uitgave ter
gelegenheid van de expeditievergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman op 4 september 2010 naar
Zoetermeer, no. 5 in de Marollenreeks
van uitgeverij Astraea, Zoeterwoude,
2010.
De eerste publicatie bevat in deel 1a
een nieuw gezette herdruk van Weyermans oorspronkelijke boek dat in 1733
verscheen te Utrecht bij Van Lanckom
en in deel 1b staan annotaties en
enkele paragrafen extra informatie.
In de tweede publicatie worden vele
andere achttiende-eeuwse geschriften aangaande Syberg aangehaald,
onder andere een toneelstuk over de
nepbaron van Weyerman. De twee
publicaties zijn aanwezig in de bibliotheek van het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU)
te Wijk bij Duurstede.
2 Weyerman geeft in zijn Leevens
byzonderheden de tekst weer van
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de kopie die Syberg kreeg van Van
Sandick en die Syberg aan Weyerman
moet hebben laten zien. Weyerman
reisde kort na Sybergs bezoek aan Wijk
bij Duurstede met de nepbaron mee in
de koets van Utrecht naar Vianen.
In dit artikel wordt gesproken over Syberg, dus zonder het voorvoegsel Von
of Van, in navolging van de secundaire
literatuur.
3 Het eerste deel van de titel moet
men vertalen als Spiegel van het
academische vrouwvolk. Vroeger
bestond het bijgeloof dat men via een
spiegel in de ziel van de gespiegelde
persoon kon kijken. De titel betekent
dus Inzicht in of blik op de vrouwen die
rondlopen in de universiteitsstad Halle.
4 Het boek van J.C. Wolff verscheen
in 1732 in Dresden onder de titel Der
entdeckte Falsarius und Plagarius. Het
boek werd in december 1732 in een
gedeeltelijke vertaling uitgegeven in
Utrecht bij W. Kroon onder de titel De
Gewaende Baron.
5 Weyerman, Leevens byzonderheden etc., p. 21.
6 Zie: RHCZOU, Stadsgerecht Wijk
bij Duurstede, 1546-1811 (67), inv.
nr. 59, fo. 18. Dit pand maakt thans
deel uit van café-restaurant De Engel
(Markt 25-26). Het huis zou vroeger
ook De Roetzak hebben geheten (Zie
J. Rouppe van der Voort, ‘Rondgang

door de oude binnenstad van Wijk
bij Duurstede’ in: Tussen Rijn en Lek,
tijdschrift voor de geschiedenis van het
gebied tussen Kromme Rijn en Lek,
6 (1972-4), p. 9). Deze naam is echter
zeer discutabel, daar Rouppe van der
Voort zich baseert op de roman De
Schaapherder van J.F. Oltmans en er
in de archieven tot nu toe geen aanwijzing voor gevonden is. Bovendien
is de aanname waarschijnlijk gestoeld
op een anachronisme, namelijk dat het
stadhuis (de voorganger) er al stond
ten tijde van bisschop David van Bourgondië. Ook dit is onzeker. Over de
gevelsteen in het pand is eerder in dit
blad een artikel verschenen: Casper A.
van Burik en Ad J. de Jong, ‘Wapens
op Wijkse gevelsteen verklaard’ in:
Het Kromme-Rijngebied, 41 (2007-3),
p. 76-81.
7 De beschrijvingen staan in de
inleiding van Weyermans blijspel, Den
Maagdenburgsche alchemist, of den
gewaanden baron van Syberg ontmaskert, dat in 1733 verscheen te Utrecht
bij Jurriaan van Paddenburg. Zie R. van
Vliet, 2010, p. 49-50.
8 Weyerman, Leevens byzonderheden etc, p. 154.
9 Idem, p. 153.
10 Zie R. van Vliet, 2010, p. 20.

Varia
Wijks Molenboek
F. Gaasbeek, De molen Rijn en Lek te Wijk bij
Duurstede. Wereldberoemd dankzij een misvatting. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2010. ISBN
978-90-8704-177-9; 188 blz., € 20.

Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan verscheen vorig jaar september het boek De molen
Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede. Wereldberoemd
dankzij een misvatting, geschreven door Fred
Gaasbeek. De molen van Wijk bij Duurstede is
een uniek exemplaar en de geschiedenis was
tot nu toe slechts fragmentarisch beschreven.
Het nu verschenen boek is een mooi initiatief
van de Stichting Vrienden van de molen ‘Rijn
en Lek’ te Wijk bij Duustede, om in die lacune
te voorzien. En de schrijver heeft flink uitgepakt. De molen en de molenaars zijn in een
breed perspectief geplaatst. De lezer krijgt veel
waar voor zijn geld. Heel veel waar.
Het boek begint met de molens die in de loop
van de eeuwen in Wijk bij Duurstede hebben gestaan, maar inmiddels zijn verdwenen.
Vol- en rosmolens en binnen- en buitenmolens passeren de revue, evenals begrippen als
windrecht en dwangmolens. Ook wordt verteld
wat een Wildeman is en wat deze met molens
heeft te maken heeft. (Arbeiders in de lakennij-
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verheid deden denken aan wildemannen door
hun uitdossing met blote benen en de stampende bewegingen als zij aan het werk waren
in de volmolen.) De Wildemansteeg in Wijk bij
Duurstede heeft zijn naam eraan te danken. In
dit hoofdstuk komen we ook te weten welke
molen Jacob Izaaksz van Ruisdael (ca 16281682) in de 17de eeuw nu echt heeft geschilderd en wie deze molen heeft ontworpen en
laten bouwen.
De molen Rijn en Lek is een walpoortmolen,
dat wil zeggen dat de molen is gebouwd op
een stadspoort, de Leuterpoort in dit geval. De
geschiedenis van de Leuterpoort, de voormalige
Leutertoren, komt in het boek uitvoerig aan de
orde. De toren maakte deel uit van de omwalling van Wijk bij Duurstede en was eigendom
van de heren Van Abcoude-Gaasbeek die het
in Wijk voor het zeggen hadden in de Middeleeuwen.
Het bovenstaande is allemaal voorspel op het
eigenlijke onderwerp van het boek. De molen
Rijn en Lek werd in 1659/1660 gebouwd door
Anthony van Eyndoven. Aan diens levensloop
en wedervaardigheden wordt een volledig
hoofdstuk besteed. Anthony van Eyndoven,
zelf ook leerlooier van beroep, gebruikte de
molen om eikenschors te vermalen tot run of
eek, een product dat nodig was in de leerlooi-
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erij. Pas begin 19de eeuw werd begonnen in
de molen koren te malen. De maalinstallatie
van een runmolen verschilde overigens niet of
nauwelijks van die van een korenmolen.
De erfgenamen van Anthony van Eyndoven
verkochten de molen in 1683. De eigenaren
die daarna volgen, komen allen aan bod. Het
is een bonte stoet van personen, variërend van
gegoede burgers en adellijke lieden tot actieve
molenaars en buitenlandse investeerders. In
de 18de eeuw wisselt de molen veelvuldig van
eigenaar, niet zelden veroorzaakt door politieke
verwikkelingen. Zo wordt stilgestaan bij de patriottentijd aan het eind van de 18de eeuw, die
aan Wijk bepaald niet ongemerkt voorbij is gegaan. In de Franse tijd die erop volgde, was de
molen bijzonder rendabel vanwege de oorlogseconomie die een grote vraag naar leer, en dus
ook naar run, tot gevolg had. In de 19de eeuw
deed de molen gestaag dienst als korenmolen.
Begin vorige eeuw was een kritieke periode voor de molen; het einde van de molen
leek nabij. Een bezorgde groep notabelen uit
de Wijkse gemeenschap richtte in 1928 het
‘Comité tot instandhouding van den molen
van Ruisdael te Wijk bij Duurstede’ op om het
verlies te voorkomen. Door geld in te zamelen, zelfs Koningin Wilhelmina en Koninginmoeder Emma droegen bij, kon de Vereniging
De Hollandsche Molen de molen uiteindelijk
aankopen en dat was het behoud. De campagne
van het comité leunde zwaar op het idee dat
de molen Rijn en Lek identiek zou zijn met de
molen die is afgebeeld op het wereldberoemde
schilderij ‘Landschap met molen te Wijk bij
Duurstede’ van Jacob van Ruisdael. Het is de
grote misvatting over de molen Rijn en Lek
die jarenlang heeft bestaan. Wijk bij Duurstede
heeft daarbij overigens welgevaren omdat toeristen met dit idee naar de stad werden gelokt.
Het is nog niet zo lang geleden dat het tastbare
bewijs van de misvatting, de aan de molen
bevestigde gedenksteen met vermelding van
Jacob van Ruisdael, (gelukkig) is verwijderd.
Na het wedervaren van de molen en haar bezitters en gebruikers, is de werking van de molen
aan de beurt. De virtuele molenaar Victor geeft
in een apart hoofdstuk uitleg, compleet met
een prachtige tekening van de doorsnede van
de molen en de benoeming in detail van alle
onderdelen van het mechaniek. De molen in
32
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bedrijf is zo nauwgezet te volgen.
Het boek eindigt met het hoofdstuk ‘De molen
Rijn en Lek als icoon’’ waarin de bijzondere
plaats van de molen in zijn omgeving en,
volgens de schrijver, in het Hollandse rivierenlandschap wordt beschreven. De molen was
eeuwenlang beeldbepalend voor het gezicht
van de stad en inspireerde menig kunstenaar.
De kunst heeft zelfs meegeholpen aan de redding van de molen (Ruisdael). In de roman
De laatste Ansman (A. Romijn, 1954) kreeg de
molen bovendien nog een rol in een literaire
kunstvorm toebedeeld.
Zoals gezegd, de lezer krijgt veel waar voor zijn
geld. En dan hebben we het nog niet gehad
over de prachtige foto´s die het boek sieren.
Veel oude afbeeldingen van de molen zijn in
het boek opgenomen, maar ook van latere
datum zijn enkele bijzondere exemplaren te
bewonderen: het kroonprinselijk paar op de
fiets bij de molen tijdens hun bezoek aan Wijk
bij Duurstede in 2001. En het meest recent toen
de Giro d´Italia vorig jaar Wijk bij Duurstede
aandeed en het peloton de molen passeerde.
Is er ook nog iets minder positiefs over het boek
te zeggen? Naar mijn mening toch wel. Het was
misschien beter geweest om het hoofdstuk over
de verdwenen molens in Wijk bij Duurstede
buiten het boek te laten. Het doet enigszins
geforceerd aan om allerlei details van andere
molens te berde te brengen terwijl een direct
verband met de molen Rijn en Lek ontbreekt.
Bovendien gaat de schrijver in dit hoofdstuk
soms zo gedetailleerd te werk dat het moeilijk
is de rode draad in het verhaal te volgen. De
verdwenen molens en de daarmee samenhangende begrippen (windrecht en dwangmolens)
hadden mijns inziens in aparte publicaties beter
tot hun recht kunnen komen.
Tot slot nog een paar kleine correcties. De naam
van de op pagina 29 genoemde jonker Willem
van Heeswech, moet als jonker Willem van
Hees gelezen worden. Hij wordt o.a. in 1618
genoemd als medeeigenaar ‘vant gemael’. (Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht,
Stadsgerecht WbD, 1546-1811 (67), inv.nr. 76,
23-4-1618) En ik durf welhaast met zekerheid
te beweren dat de molenaars Willem Jans Hol
en Jan Herberts die in 1649 een aandeel in de
molens kochten, niet uit Rumst in Vlaanderen afkomstig waren, maar uit Rumpt bij Tiel.

Varia
(pagina 29) Het gerecht de Vaart lag niet bij
Vreeswijk, maar was identiek met het gerecht
Vreeswijk. (pagina 31) En tenslotte ‘ten ffynen’
betekent niet tenzij, maar (heel letterlijk) teneinde. (pagina 52) Deze betekenis past ook veel
beter in het betoog van de schrijver.
Deze punten van kritiek verdwijnen in het niet
in vergelijking met het werk dat de schrijver
en, niet te vergeten, de mensen die het archiefonderzoek voor hun rekening namen, hebben
verricht. Wijk bij Duurstede is een bijzonder

lezenswaardig boek rijker met veel informatie en prachtige foto´s. De molen van Wijk bij
Duurstede is uniek en ‘wereldberoemd’ en dat
vroeg om een beschrijving waarin veel facetten
worden belicht. Dit alles tegen de achtergrond
van het kleinsteedse leven in Wijk bij Duurstede gedurende 350 jaar. Het resultaat is een
aanrader voor iedereen die in de geschiedenis
van Wijk bij Duurstede is geïnteresseerd.
> Casper A. van Burik

Jaarverslag over 2010 van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’ Houten (AWN afd. 12)
Het jaar 2010 stond vooral in het teken van het
vergroten van de bekendheid van de werkgroep in de gemeente Houten. Op vele manieren hebben we de aandacht gevestigd op onze
archeologische activiteiten, de resultaten van
onze veldonderzoeken en de presentatie ervan.

Dit activiteitenoverzicht getuigt daarvan. De
werkgroep telde 22 leden, die voor het overgrote deel wekelijks actief zijn.
• Opgravingen: Mede in opdracht van de gemeente heeft de werkgroep op twee locaties in

Opgraving Wickenburgh. De Archeologische Werkgroep in actie met sporenonderzoek
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Links: De Archeologische werkgroep op de Activiteitenmarkt 2010 in Houten. Rechts: Opgraving Prins Bernhardweg in Houten. Onderzoek van een afvalkuil met Romeins en vroeg-middeleeuws aardewerk.

Houten archeologisch onderzoek verricht: HtnWick (bouwhistorisch en archeologisch onderzoek op het landgoed Wickenburgh) en HtnBern
(sporen uit de IJzertijd en de Romeinse periode
op het terrein van de voormalige Bernhardwegschool).
• Publicaties: De werkgroep gaf een publicatie
uit over het archeologische en bouwhistorische
onderzoek in de voormalige boerderij De Kniphoek te Houten.
Intussen zijn twee nieuwe publicaties in voorbereiding genomen, één over eerder verricht
onderzoek aan de Beusichemseweg en één over
de locatie Sandelhout te Houten.
• Museum: Na de succesvolle openingstentoonstelling bracht onze werkgroep in het verslagjaar de expositie ‘Wickenburgh door de eeuwen
heen’, waarin wij een beeld schetsten van
historische collecties verzameld door bewoners
van het landgoed. We mochten 1202 belangstellenden verwelkomen, waaronder schoolklassen uit Houten en een groep van het ROC
Woerden. Het museum is twee dagen per week
geopend. Intussen zijn wij een nieuwe tentoonstelling aan het voorbereiden.
• Voordrachten en presentaties: Leden van onze
werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische onderwerpen aan lokale organisaties, zoals Probus Houten, Rotary
Houten, KBO en de Houtense Zomerschool.
• Website: Onze werkgroep heeft de nodige
energie gestoken in het uitbouwen en onder34
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houden van de eigen website www.archeologiehouten.nl.
• Educatie: De werkgroep nam deel aan het project’Kunst Centraal’ van de provincie Utrecht,
met als motto ‘Verzamelwoede’. We ontvingen
achttien groepen van Houtense basisscholen,
verzorgden lessen over archeologie en gaven
beroepsvoorlichting op College De Heemlanden. Samen met basisschool ’t Schoolhuys
ontwikkelden wij twee leskisten, één over de
Romeinse tijd en één over de Middeleeuwen.
Beide zijn beschikbaar voor alle basisscholen in
onze gemeente. Op verzoek wordt de praktische begeleiding bij de leskisten verzorgd. Ook
boden we een VWO-leerling een maatschappelijke stageplaats aan.
• Manifestaties: Onze werkgroep was actief in
de gemeente Houten op de Open Monumentendag, de Activiteitenmarkt en de jaarlijkse
Boekenmarkt.
• Mediacontacten: Bij diverse gelegenheden
waren lokale pers en radio aanwezig om reportages te maken over onze activiteiten in het
veld en op de archeologiezolder.
• Contacten met de gemeente: De subsidieovereenkomst met de gemeente Houten werd voortgezet. De werkgroep verricht als tegenprestatie
archeologisch onderzoek, presenteert museale
collecties en levert diensten aan onderwijs en
instellingen. Periodiek is er overleg met de
wethouder en geregeld zijn er contacten met de
gemeentelijke archeoloog.

Varia
De gemeente Houten was gastheer voor de
jaarlijkse Utrechtse Contactdag voor amateurarcheologen. Onze werkgroep heeft de provincie
Utrecht als organisator bijgestaan om er een
succes van te maken.
• Overige activiteiten: Werkgroepleden deden mee
aan activiteiten van de AWN (organisatie van
amateurarcheologen): Romeinenweekend Nij-

megen, veldwerk op fort Vechten, vakcursussen
en determinatie van vondsten uit de regio. We
waren actief op de Reuvensdagen (manifestatie
voor archeologen) en participeerden in veldwerk van beroepsarcheologen (deskundigheidsbevordering).
> Pieter Frederiks

Verweesde archiefstukken
Verweesde archiefstukken? Iedere archiefdienst
heeft ze, archiefstukken die eigenlijk nergens
bijhoren. Ze worden doorgaans ondergebracht
in een verzameling of collectie losse aanwinsten
of handschriften.

De naam zegt het al. Dergelijke collecties
bevatten meestal zeer gevarieerd en interessant materiaal. Ze zijn in de loop van de tijd
gevormd uit ‘losse’ stukken die door particulieren of andere archiefdiensten zijn geschonken
of in bruikleen gegeven. Daarnaast zijn in de
regel ook ‘stukken aangetroffen in het depot’
en stukken van onbekende herkomst erin
opgenomen.
Ook het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht (RHCZOU) in Wijk bij Duurstede had
een aantal van deze aanwinstencollecties, tot
nu toe grotendeels ongeïnventariseerd. Onder
toeziend oog van de archivaris, Ria van der
Eerden, heb ik die collecties samengebracht en
geïnventariseerd. Een hele klus want het bleek
uiteindelijk om 28 volle archiefdozen te gaan.
Eerst heb ik per doos beschreven wat daar
in zat, op basis daarvan een indeling van de
inventaris gemaakt, nummers aan de stukken
toegekend en uiteindelijk stukken die bij elkaar
horen uit de verschillende dozen bij elkaar gebracht. Alles is nu netjes genummerd (alles bij
elkaar 313 inventarisnummers) en beschreven;
de inventaris van de Collectie Losse Aanwinsten RHCZOU met het archiefbeheersnummer
22 is gereed.
Er zit van alles in. Het oudste stuk dateert
uit 1378 en het jongste uit 2010. Veel betreft
Wijk bij Duurstede maar er zijn ook stukken
over andere plaatsen als Driebergen, Houten,
Langbroek en Rhenen. Oude boeken, plakkaten
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van de Staten van Utrecht, tijdschriftartikelen,
kranten, materiaal over de Tweede Oorlog,
verkoopaktes, handgeschreven schriften, het is
er allemaal.
Enkele voorbeelden. Zo heeft G.J.A. Takken
uit Zaandam allerlei materiaal van zijn vader,
die drogist in Wijk bij Duurstede was, aan het
archief geschonken. Daaronder liederen voor
het koperen bruilofstfeest in 1947 van Toon
en Mie van Bemmel op De Vogelpoel aldaar.
De Vogelpoel was een adres voor onderduikers
en de liederen gaan daar dan ook over. Een
notulenboek van de Wijkse ijsclub ’Bermput’
een feestgids voor een feest van een echtpaar
Van Sprundel-de Bruin en verkoopakten van
het huis Amstelwijk (1744-1902). Teveel om op
te noemen.
Ad van Bemmel op een zomerse zaterdagmorgen in
2010 aan het werk met de inventarisatie van de Collectie Losse Aanwinsten op de studiezaal van het RHC
in Wijk bij Duurstede (foto Winfried Leeman)
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En wat te denken van stukken van de oud-burgemeester Van Raven van Houten die iemand
ooit aan het gemeente-archief Gouda had
gegeven, dat ze op zijn beurt jaren geleden aan
de gemeente Houten schonk waardoor ze in het
RHCZOU liggen en nu zijn geïnventariseerd.
Of een deel van het archief van de voormalige proefboerderij Schevichoven te Leersum.

Boven water gekomen in het provinciehuis
van Noord-Brabant, toen geschonken aan de
gemeente Leersum en nu in het RHCZOU.
Kortom, vergeet in het RHCZOU niet de Collectie Losse Aanwinsten te bekijken. De ooit verweesde archiefstukken verdienen dat immers.
> Ad van Bemmel

Een nieuwe website en een
nieuw gebouw
Voor wie het nog niet wist: het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug
heet sinds 2010 Regionaal Historisch Centrum
(RHC) Zuidoost Utrecht. In dit stukje leest u
over de nieuwe website en over het nieuwe
archiefgebouw.

Website
Op 18 maart jl. is de eerste eigen website van
het RHC Zuidoost Utrecht feestelijk ten doop
gehouden: www.rhczuidoostutrecht.nl. Naast
informatie over de archiefdienst, historische
artikelen over de diverse woonkernen en over

de Vriendenstichting biedt de site bezoekers
onder meer ook de mogelijkheid om maar liefst
twaalf lokale en regionale kranten te doorzoeken. Dankzij een subsidie van de provincie
Utrecht en de medewerking van de krantenuitgevers konden alle kranten uit de periode
1870-2008 die het RHC in huis heeft, worden
gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar worden gemaakt.

Het gaat om de volgende krantencollecties:
De Amerongsche Courant, 1878 - 1929 (1941)
De Boekenwereld, 1908 - 1910 en 1921
Het Driemanschap, 1940 - 1942
De Kaap, 1905 - 2007
Het Nieuws, 1903 - 1944
De Pension- en Woningcourant, 1911 - 1932
Stichtsch Nieuws en Handelsblad, 1936 - 1941
De Stichtse Courant, 1945 - 2001
Het Trefpunt, 1965 - 1985
Weekbode, 1896 - 1897
Wijks Nieuws/Bunniks Nieuws, 2000 - 2008
Wijks(ch)e Courant, 1874 (1870) - 2008.
Bestuursvoorzitter Frits Naafs aan het woord bij
de presentatie van de nieuwe website rhczuidoost
utrecht.nl (foto Winfried Leeman)
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De zuidwestgevels van de
nieuwe archiefbewaarplaats
in maart 2011
(foto Winfried
Leeman)

De bestuurders van
het RHC (van links naar
rechts: de heren C.H.J
Lamers, G.F. Naafs,
J. van der Laag, J.J.
Eijbersen en G.K. Swillens; de heer J.H.A. van
Oostrum ontbreekt)
hebben zojuist op de
plaats van de nieuwbouw een gat gegraven
en kijken toe hoe provinciaal archiefinspecteur mevrouw I.E.C.M
Broos een ijzeren kistje
met de oprichtingsakte
begraaft. Met deze handeling werd op 2 juni
2010 het startschot
gegeven voor de bouw
van de nieuwe archiefbewaarplaats in Wijk bij
Duurstede (foto Winfried
Leeman)

Archiefbewaarplaats
Op 1 juni 2010 is de bouw gestart van een
nieuwe archiefbewaarplaats voor het RHC
Zuidoost Utrecht. Half mei 2011 wordt het
gebouw in gebruik genomen.
Het staat in de binnentuin van het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en sluit daar aan
op de noordvleugel. Er zijn twee bouwlagen,
waarvan één ondergronds. Het geheel gesloten
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gebouw is bekleed met natuursteen en gedecoreerd met tien afbeeldingen van kastelen uit de
regio. Een glazen corridor verbindt het archiefdepot met de bestaande studiezaal en kantoorruimten van het RHC in het gemeentehuis.
De nieuwe archiefbewaarplaats komt vol te
staan met verrijdbare archiefstellingen en biedt
ruimte aan ongeveer 5½ kilometer archief. Dit
is drie keer zoveel als in de huidige archiefbewaarplaats in de kelderverdieping van het
het kromme-rijngebied
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gemeentehuis. In de eerste twee weken van juli
2011 zullen alle historische archieven uit Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en
Wijk bij Duurstede naar de nieuwbouw worden
overgebracht. Zowel voor de bezoekers als voor
de medewerkers van het RHC is dat een grote
verbetering.
Het gebouw wordt eigendom van de gemeente
Wijk bij Duurstede en kostendekkend verhuurd

aan het RHC voor een periode van tenminste
40 jaar. De bouwkosten bedragen € 1,5 miljoen. De provincie Utrecht heeft een subsidie
verleend van € 0,5 miljoen.
De feestelijke opening van het nieuwe archiefgebouw zal in oktober van dit jaar, tijdens de
Maand van de Geschiedenis, plaatsvinden. De
precieze data worden nog bekend gemaakt.

Genealogie Zuidoost Utrecht bereikt mijlpaal
De afgelopen jaren hebben we regelmatig bericht
over de site Genealogiezuidoostutrecht.org.
Deze site is voor genealogen een belangrijk
hulpmiddel om voorouders in het KrommeRijngebied te achterhalen. Begin van dit jaar
is een mijlpaal bereikt. Er zijn thans meer dan
1.000.000 namen ingevoerd. De namen zijn
afkomstig uit de akten van de Burgerlijke Stand

(geboorte, huwelijk en overlijden), de DTBregisters (dopen, trouwen en begraven) en uit
bijna 19.000 memories van successie van overledenen. Iedereen die de site wel eens bezoekt
kan zien dat er al veel werk is verricht om alle
beschikbare bronnen in te voeren. Maar het
werk gaat nog steeds door.

Utrechtse DTB-bronnen digitaal
Er is meer goed nieuws voor genealogen. In het
kader van het subsidieprogramma De Utrechtse
Schatkamer heeft de provincie Utrecht een
subsidie toegekend aan de Kring van Utrechtse
Archivarissen (waarbij alle Utrechtse archiefdiensten zijn aangesloten) om alle DTB-bronnen in de provincie digitaal te ontsluiten en
beschikbaar te stellen. Een vervolg op de gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand
die teruggaan tot 1811 en via de site Genlias digitaal zijn op te vragen. Het is de bedoeling dat
de DTB-registers via een nieuwe digitale index

zijn te doorzoeken en dat ook afbeeldingen van
de orginelen worden getoond. De gegevens
komen beschikbaar op de eigen sites van de
archiefinstellingen en op de site Wiewaswie.
Het hele project gaat tot eind 2015 duren. We
houden u op de hoogte van de voortgang.
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers voor
het controleren van de ingevoerde gegevens. U
kunt zich daarvoor aanmelden bij Het Utrechts
Archief of bij het Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede (zie
www.utrechtsarchiefnet.nl).

Vriend worden van het RHC Zuidoost Utrecht?
In maart 2010 is de Stichting Vrienden van het
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost
Utrecht opgericht. Doel is het geven van financiële en andere steun.

Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten
op het gebied van digitalisering of restauratie,
38
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de aankoop van boeken, kaarten en prenten of
het uitbrengen van publicaties. Ook stimuleren
de Vrienden de belangstelling voor het archief
bij bestuurders en publiek en dragen zij bij aan
het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Door de recente overheidsbezuinigingen
op cultuur en erfgoed zijn particuliere bijdragen

Varia
meer dan welkom.
Het bestuur van de Vriendenstichting wordt
gevormd door: mr H.J.F. Reeringh (voorzitter),
mw mr E.S.C. Erkelens-Buttinger (secretarispenningmeester), dr A.A.B. van Bemmel en mr
C. van Schaik.

Fondsenwerving archiefcalamiteit
De Vriendenstichting richt zich in 2011, noodgedwongen, alleen op het werven van fondsen
voor de restauratie als gevolg van de archiefcalamiteit. Door de rampzalige overstroming van
de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede
eind 2002 moet in de komende jaren nog zo’n
20% van de beschadigde, soms eeuwenoude,
documenten door een restauratieatelier worden
hersteld. Daarvoor is een bedrag van € 800.000
nodig. € 500.000 is al beschikbaar van de
verzekeraars en de in het RHC deelnemende
gemeenten. Er is dus een tekort van € 300.000.
Hiervan is op dit moment reeds voor ruim
€ 100.000 aan bijdragen toegezegd door organisaties en particulieren.

Adopteer een archiefstuk
Om zoveel mogelijk van het nog ontbrekende
bedrag van bijna € 200.000 bij elkaar te krijgen,
doet de Vriendenstichting een beroep op u.
Voor een gift variërend van € 30 tot € 1200 kan
iedereen een document laten restaureren en
Vriend van het RHC Zuidoost Utrecht worden.
Iedereen die een donatie doet, kan kiezen

hoe groot het kavel is waarvan hij het herstel
bekostigt en welke documenten zijn voorkeur
hebben. Op de website rhczuidoostutrecht.nl is
een kavellijst gepubliceerd met enkele tientallen voorbeelden, maar de keuze is volledig vrij:
er kan worden geselecteerd op plaats van herkomst, periode, aard van het document e.d.
In totaal gaat het om ongeveer 5.000 stukken uit zo’n 90 verschillende archieven en
collecties. Van elk stuk is bekend wat er aan
mankeert en voor welk bedrag volledig herstel
mogelijk is. Het RHC geeft hierover graag nadere informatie. Wilt u bijdragen, maar heeft u
geen voorkeur, dan kiezen wij passende kavels
bij het bedrag van uw schenking.
Alle schenkers worden automatisch een jaar lid
van de Vriendenstichting van het RHC. Tegen
een gering jaarlijks bedrag kan men desgewenst
ook in de toekomst vriend blijven en participeren in de activiteiten die de Vriendenstichting
gaat ontplooien.

Wat krijgt u als Vriend van ons?
Omdat vriendschap van twee kanten komt,
hebben wij u vanzelfsprekend ook wat te bieden.
Wanneer u bijdraagt aan de restauratie van
de door het water beschadigde documenten
ontvangt u het fraaie fondsenwervingsboekje,
een foto van het of de door u geadopteerde
stuk(ken) vóór en na de restauratie met een
korte beschrijving, en voor grote sponsors,
desgewenst, naamsvermelding in het nieuwe

De voor-en achterkant van het fondsenwervingsboekje
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Varia
archiefgebouw.
Daarnaast denken we aan het volgende: reproducties van bijzondere stukken uit de collectie
van het RHC Zuidoost Utrecht, excursies, bijvoorbeeld naar restauratiebedrijven en andere
RHC’s, themabijeenkomsten en lezingen,
kortingen op cursussen en uitgaven van het
RHC en uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen.
De Vriendenstichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat
giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Aanmelden als vriend
Op de website rhczuidoostutrecht.nl vindt u
meer informatie over de Vriendenstichting.
U kunt zich daar digitaal aanmelden en daarmee de restauratie financieel ondersteunen.
Uw bijdrage is van harte welkom!
U kunt natuurlijk ook bellen met het RHC Zuidoost Utrecht: 0343-595516/7, schrijven: Postbus 64, 3960 BB Wijk bij Duurstede of e-mailen:
rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl. Ook
voor nadere informatie kunt u daar terecht.

Oproep lokale geschiedeniscanons
In 2007 werd de nationale geschiedeniscanon
gepresenteerd. Dit is ‘het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen
laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft
tot het land waarin we nu leven’.

De canon bestaat uit vijftig ‘vensters’ op het
Nederlandse verleden. Elk venster behandelt een
belangrijk(e) onderwerp, persoon, gebeurtenis
of ontwikkeling uit de vaderlandse geschiedenis.
Ieder onderwerp wordt aangeduid met een icoon:
een afbeelding die symbool staat voor het venster.
Elk venster is uitgewerkt in een tekst, waarbij ook
beeld- en geluidsmateriaal en verwijzingen naar
literatuur en bezoektips zijn opgenomen.
De landelijke canon heeft velen geïnspireerd
tot het opstellen van een canon gericht op een
streek, stad of specifiek onderwerp. Zo ook de
provincie Utrecht. Sinds eind 2009 is de website:
www.utrechtsecanons.nl online. Landschap Erfgoed Utrecht heeft het initiatief genomen voor
het ontwikkelen en ontsluiten van de regionale

canons in Utrecht. Bij de ontwikkeling van deze
website is nauw samengewerkt met diverse
erfgoedinstellingen. De website sluit aan bij de
opzet van de landelijke canonwebsite.
De Historische Kring wil graag weten of er
onder de leden mensen zijn die zich willen
bezighouden met het maken van lokale canons,
bijvoorbeeld over Houten, Bunnik of Wijk bij
Duurstede. Het kan ook gaan over één enkel
dorp of over de agrarische geschiedenis van
het Kromme-Rijngebied. Een canon hoeft ook
niet uit vijftig vensters te bestaan; dat kunnen
er ook meer of minder zijn. Als het goed is,
wordt er doorlopend aan geschaafd en gewerkt
naar aanleiding van nieuwe inzichten, nieuwe
tijden, andere prioriteiten etc.
Indien u zin heeft hierover mee te denken, dan
kunt u zich opgeven bij Norma Mulder, tel:
0343-591568 (bij geen gehoor graag inspreken
en uw telefoonnummer noemen dan wordt u
teruggebeld) of per mail: norma.han@casema.nl.
Bij voldoende belangstelling zal er een werkgroep worden opgericht.

Oproep voor nieuwe bezorgers van het tijdschrift
Om de portokosten voor het verzenden van ons tijdschrift zoveel mogelijk te beperken,
wordt een deel hiervan door een aantal leden rondgebracht. Doordat dhr. Van der Barselaar
en dhr. Van de Leck hebben aangegeven dit werk niet meer te kunnen doen, zoekt de
Historische Kring vooral in Bunnik enkele nieuwe bezorgers. Het werk bestaat uit ongeveer
vier keer per jaar gedurende enkele uurtjes het tijdschrift bezorgen bij adressen in uw eigen
woonomgeving. U kunt zich opgeven bij Herman Steenman, tel. 030-6342644.
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