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De Wildkamp in Wijk bij Duurstede en zijn
eigenaren (1499-1951): Van bisschoppelijk
jachtterrein tot buitenhuis

De huidige villa De Wildkamp aan de Singel
1A in Wijk bij Duurstede bestaat bouwkundig
uit zeer verschillende onderdelen. Het oudst is
het kleine, hoge voorhuis van twee bouwlagen,
waarvan in dit artikel wordt aangetoond dat
het uit 1835 dateert. Dit voorhuis was de luxe
opvolger van een huis dat in 1786 in de boomgaard was gebouwd op een plaats waar eerder
nooit iets had gestaan en dat nog vóór 1800
werd uitgebreid met een achterhuis en schuurberg. Vanaf 2002 hebben de heer en mevrouw
Van Aalst-Reuchlin het latere tussengedeelte en
de wagenschuur ingrijpend verbouwd en vernieuwd om als kuur- en zorghotel te kunnen
dienen. Het monumentale voorste deel wordt
door hen bewoond.
In dit artikel wordt de geschiedenis van het
perceel met de naam de Wildkamp vanaf 1499
tot 1951 beschreven, waarbij vooral aandacht
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Het huis De Wildkamp aan de Singel gezien vanaf het
zuidoosten in juli 2011 (RHCZOU, THA Wijk bij Duurstede (240), foto W.R. Leeman)

wordt besteed aan de eigenaren en hun wederwaardigheden.

Gebouwd in empirestijl
Het buitenhuis De Wildkamp werd rond 1835
gebouwd door de Wijkse burgemeester Henri-

*Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur en is deskundig op het gebied van het internationaal toerisme.
Sinds 1990 doet hij genealogisch en historisch
onderzoek en publiceert hij daarover.
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Links het achttiende-eeuwse beeld dat flora, en rechts het beeld dat fauna symboliseert (W.R. Leeman, juli 2011)

cus Jacobus van Mariënhoff (zie hierna). Het
is ontworpen volgens de in die tijd populaire
empirestijl. Hierin werden elementen uit de
vroegere Griekse en Romeinse bouwkunst toegepast. Zo zijn de met lijstwerk geaccentueerde
driehoekige fronton van de topgevel en de drie
gietijzeren kolommen die het balkon ondersteunen duidelijk geïnspireerd door de Griekse
bouwkunst. Een ander typisch empire-element
is de indeling van de tuin- en balkondeuren en
de vensters in de zijgevels. Deze zijn verdeeld
in zes ruiten waarbij de verticale roede breder
is dan de twee horizontale roeden. Ook de halfronde bovenramen van de benedenverdieping
met de door twee gebogen roeden gescheiden
vensters zijn kenmerkend voor de empirestijl.
Hetzelfde geldt voor de smeedijzeren balustrade
van het midden negentiende eeuw aangebouwde balkon, dat is samengesteld uit een zich
herhalend motief van ineengevlochten ovalen
en ruitvormige vlakken.
Interessant zijn de beide vleugelmuren ter
weerszijden van de voorgevel. Zij verbergen
het achterhuis dat diende als stalling, schuur en
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woning voor de pachter. In elk van de vleugelmuren is een nis uitgespaard voor een marmeren beeld dat flora (links) en fauna (rechts)
symboliseert. Deze beelden dateren uit de achttiende eeuw en zijn hier dus hergebruikt. Het
is goed mogelijk dat het villa-achtige deel, het
voorhuis, vóór het oorspronkelijke, uit 1786
daterende, huis is gebouwd (zie hierna).

De Wildkamp verbonden met het
kasteelpark
Uit de kadastrale kaart van 1832 blijkt dat de
kasteelgracht ter plaatse van De Wildkamp
verbreed was. Dit was een deel van de verbrede
vestinggracht die in 1589/1590 rond de twee
westelijke bastions van de nieuwe fortificaties
rond Kasteel Duurstede werd gegraven.1 Circa
1838 werd naast dit bredere grachtdeel een
kleine voetbrug over de vestinggracht gelegd,
waardoor ter hoogte van De Wildkamp een
verbinding ontstond tussen de Singel en het in
1836 aangelegde wandelpark op het terrein van
Kasteel Duurstede.2

Nadat de toenmalige eigenaar J.H. baron van
Lynden van Lunenburg de restanten van het
kasteel en het bijbehorende terrein aan de
gemeente had geschonken, maakte de bekende
tuinarchitect Jan David Zocher jr in 1852 een
plan om het kasteelpark te veranderen in een
openbaar wandelpark aangelegd in de romantische Engelse landschapsstijl, gekenmerkt door
onder meer slingerende paden, boomgroepen,
waterpartijen en doorkijkjes.3
In het ontwerp van dat nieuwe wandelpark
speelde de voetbrug ook een rol. Het bruggetje
verbond De Wildkamp fysiek met het park.
Logisch, want er was ook al een visuele band
tussen de villa en het kasteel, omdat Zocher het
huis De Wildkamp een prominente plaats had
gegeven door vanuit het park een zichtas naar
De Wildkamp te creëren. Bekend is dat Zocher
en Van Mariënhoff overleg hebben gevoerd
over het ontwerp van het park.4 De bemoeienis van Van Mariënhoff met het kasteelpark
was niet geheel gespeend van eigenbelang, het
betrof tenslotte het uitzicht en de uitloop van
zijn buitenplaats.

De naam Wildkamp
De benaming Wildkamp werd al in 1499 gebruikt voor een aantal akkers landbouwgrond
gelegen ten zuidwesten van Kasteel Duurstede.
In het totaal ging het om 25,5 morgen (1 morgen is 0,85 hectare) land. In het begin van de
zestiende eeuw was een gedeelte van ongeveer
dertien morgen eigendom van het kapittel van
Oudmunster in Utrecht. Het andere deel ter
grootte van 12,5 morgen was eigendom van
de ‘Keyserlycke Majesteyt’, de Habsburgse
keizer Karel V, koning van Spanje, maar ook
de landsheer van ondermeer Utrecht. Op het
voormalige eigendom van de keizer werd in de
negentiende eeuw het huidige huis De Wildkamp gebouwd. Dit deel wordt in het artikel
aangeduid als de Wildkamp
De dertien morgen van het kapittel van Oudmunster zijn in de loop der jaren, ondermeer
in 1602 en 1632, gesplitst. Begin negentiende
eeuw blijken ze echter weer dezelfde eigenaar
te hebben en te behoren tot de hofstede aan
de Lekdijk die De Steenoven werd genoemd.5
De wisselingen in eigendomssituatie van het

De voetbrug die rond 1838 over het water van de Singel werd gelegd om De Wildkamp met het nieuwe wandelpark van Kasteel Duurstede te verbinden (foto W.R. Leeman, 2012)
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werden vrijgelaten. Dergelijke parken kwamen
voor bij kastelen waar de jacht een belangrijk
tijdverdrijf was, zoals bij het Princenhof en het
Speelhuis in het Belcrumbos bij Breda.6 Deze
verklaring lijkt ook het meest logisch omdat ten
noorden van en aansluitend aan de Wildkamp
een perceel lag dat de Warande [= besloten
jachtterrein] werd genoemd.

Historie van de eigendom van het perceel
van de keizer, genaamd De Wildkamp

Fragment van de kaart van Wijk bij Duurstede door
Jacob van Deventer uit circa 1560 met daarin aangegeven: (bij benadering) de percelen van de Keizer en
van het Kapittel van Oudmunster, de namen van enkele gebouwen en het Onze Lieve Vrouwenpad (HUA,
TA, 483; bewerking door G.W.J. van Omme, 2012)

gedeelte van Oudmunster zijn niet nader onderzocht.
De percelen met de naam de Wildkamp zijn
steeds gebruikt als bouwland of boomgaard.
Voor zover nu bekend, heeft er tot het einde
van de achttiende eeuw op het perceel van de
keizer nooit een huis gestaan.
Een verklaring voor de naam Wildkamp zou
kunnen zijn ‘wildrijke akker’ Als het water
in de Lek en daardoor het grondwater in het
Wijkerbroek hoog stond - wat nogal eens voor
kwam - vluchtte het wild uit de uiterwaarden
en de natte polder naar de hoger gelegen, voedselrijke bouwlanden en boomgaarden direct ten
westen van de stad en het kasteel.
Maar de meest voor de hand liggende uitleg
voor de naam is dat er in de late Middeleeuwen op deze plaats een met doornhagen en
sloten omheind terrein heeft gelegen dat door
de bewoners van Kasteel Duurstede gebruikt
werd als een soort wildpark waarin men ondermeer herten hield die later voor de jacht
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Vanaf het midden van de zestiende eeuw tot in
de twintigste eeuw is het perceel van de keizer
waarop later het huis De Wildkamp werd gebouwd steeds eigendom geweest van regenten
en notabelen. Dit perceel is in de Dijkmetingsboeken van de Lekdijk Bovendams terug te
vinden onder de hoefslagen [dijkvakken] A 243
t/m 245.7
Het onderzoek naar de verschillende eigenaren
werd een boeiende reis door de tijd met telkens
de Wildkamp als startpunt. Weliswaar is er geen
sprake van directe verbanden, maar met de
Wildkamp als startpunt kwam ik toch heel vaak
terecht bij een interessante nationale, regionale
of lokale historische gebeurtenis.

Familie Van Groenevelt, eigenaren ca
1555 - ca 1600
Volgens de Dijkmetingsboeken was het perceel
bij de tienjaarlijkse opmetingen van 1533 en
1553 eigendom van de ‘Keyserleyke Majesteyt’. In 1557 werd het door koning Philips de
Tweede van Spanje, de zoon van Karel V, in
pandschap gegeven aan bisschop George van
Egmond.8 Een dergelijk pandschap betekende
dat men tegen betaling van een bepaalde som
het vruchtgebruik van een stuk grond kon genieten. Maar de zogenaamde ‘blote eigendom’
bleef aan de eigenaar, in dit geval dus Philips II.
De bisschop heeft op zijn beurt dit pandschap
aan Arent van Groenevelt ‘in belooninge en
gegeven voor de somme van duysent gulden’
en in 1558 aan hem getransporteerd ‘seeckere
twaelff ende een halve mergen, vyffthien rooyen bouw ende weylandts vanouts genaempt de
Wiltcamp’.9
Ridder Arent van Groenevelt behoorde tot een
tak van de adellijke familie Van Wassenaer die
de naam Groenevelt had aangenomen.10 Arent
werd in 1507 geboren als zoon van Gelmer van
Groenevelt, luitenant-kolonel van de heer van

Wassenaer, en Maria van Ysselstein. Hij huwde
in 1538 met Louise van Maulde, vrouwe van
Neufville (1512-1592).
In 1531 werd Arent door Keizer Karel V tot
ridder geslagen. Enkele jaren later werd hij
benoemd tot hofmeester van George van
Egmond, die van 1534 tot zijn overlijden in
1559 bisschop van Utrecht was. Het ambt van
hofmeester was in die tijd een belangrijke
functie. Het betekende dat men verantwoordelijk was voor de gehele hofhuishouding. Tevens
was Arent benoemd tot baljuw van St Amand
(nabij Antwerpen), de plaats waar de abdij van
de bisschop stond en waar hij vaak verbleef.11
Maar als George van Egmond in Nederland
was, verbleef hij op het bisschoppelijke Kasteel
Duurstede. Voor zijn diensten werd Arent dus
ondermeer beloond met het pandschap van de
Wildkamp.

Arnolt van Gruenevelt: kiezen tussen
Spanje en Oranje
Na zijn overlijden in 1585 werd Arent als pandheer van de Wildkamp opgevolgd door zijn in
1543 geboren oudste zoon, Arnolt van Gruenevelt (Groenevelt). Arnolt werd als opvolger
van zijn vader tot ridder geslagen, verkreeg via
zijn moeder de titel ‘heer van Neufville’, was
kolonel, gouverneur van Sluis (1583-1587) en
gouverneur van Nijmegen (1596-1603). Hij
huwde twee maal. De eerste keer met Jenne
van Baudwijn, vrouwe van Arondaux, die in
1601 in Nijmegen overleed: de tweede keer met
Josina van Millebrecht.
Kolonel Arnolt van Gruenevelt maakte furore
door zijn optreden tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648). In 1583 werd hij door de
Vlaamse prins van Chimay benoemd tot bevelhebber van de vestingstad Sluis in Vlaanderen,
een van de belangrijke militaire bolwerken in
de strijd tussen Willem van Oranje en de Spanjaarden. De katholieke Chimay sympathiseerde
met de Spanjaarden en wilde hen in 1587 de
vesting Sluis in handen spelen. Echter, Arnolt
van Gruenevelt die inmiddels de kant van stadhouder Maurits van Oranje had gekozen, riep
de hulp in van de in Zeeland gelegerde Engelse
bondgenoten van Oranje.12 Na enkele maanden
van zeer zware gevechten werd besloten Sluis
toch over te geven aan de Spanjaarden. Arnolt
vertrok met zijn overgebleven manschappen
naar de noordelijke Nederlanden. In de periode
1596-1603 was hij benoemd tot gouverneur
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van Nijmegen. Daarna verhuisde hij naar Dordrecht waar hij in augustus 1616 overleed en
begraven werd in de Augustijnenkerk.
Arnolt van Gruenevelt verkocht het pandschap
van de Wildkamp aan Aert Jacobsz inden Eng
‘woonende by de dijck bij Wijck’. Niet duidelijk
is in welk jaar dit is gebeurd. In elk geval stond
in het Dijkmetingsboek van 1602 geschreven: ‘Aerdt Jacobs voorscreve in de plaets van
Joncker Aerndt van Gruenevelt op ten Wiltcamp….’.13
De Wildkamp was volgens die zelfde Dijkmetingsboeken van de Lekdijk Bovendams zowel
in 1582, 1592 en 1602 in gebruik bij Anthonis
Gerritsz inden Engh.

Aert Jacobs inden Engh, eigenaar circa
1600-1611
Het Dijkmetingsboek van de Lekdijk Bovendams geeft aan dat Aerdt Jacobsz [inden Eng]
‘opten Wiltcamp’ in 1602 de eigenaar was
van dit perceel [hoefslag A 243], dat hij zelf
gebruikte. Maar in feite was hij dus pandheer.
Fransgen Cornelis noemde haar overleden man
Aert Jacobsz inden Eng ‘in zijn leven pachter
van de Wiltkamp gelegen bij Wijck’.14
Deze Aert Jacobsz was een broer van Gerrit
Jacobsz inden Eng, eigenaar en gebruiker van
de hofstede De Eng.15 Hij trouwde omstreeks
1584 met Fransgen Cornelis Albertsdr, geboren
circa 1565 en werd tussen oktober 1613 en
oktober 1614 begraven in de kerk van Wijk bij
Duurstede.16
In de belastingregisters van het Oudschildgeld
over het jaar 1600 werd de Wildkamp beschreven als een perceel dat in 1536 toebehoorde
aan de keizer en in 1600 aan de Staten van
Utrecht.17 De overgang van de eigendom naar
de Staten van Utrecht had te maken met de
veranderde politieke situatie waarbij een aantal
opstandige provincies, die zich in 1579 hadden
verenigd in de Unie van Utrecht, niet langer
het gezag van hun landsheer Philips de Tweede
erkenden. Dit verklaart ook waarom de Staten
van Utrecht, zoals in de volgende paragraaf
wordt beschreven, de Wildkamp in 1611 konden verkopen.
Het Oudschildgeld was een grondbelasting
die door keizer Karel V werd ingevoerd. De
heffingsgrondslag werd opgeschreven in een
zogenoemde blaffaard [register] en uitgedrukt
in oudschilden. Een oudschild was een zilveren
munt met een waarde van 42 stuivers. Omhet kromme-rijngebied



streeks 1536 werden de eerste blaffaards voor
het Oudschildgeld opgesteld. Daarin werden
de eigenaar en gebruiker van een perceel land
genoemd alsmede de heffingsgrondslag in
oudschilden. De blaffaards van 1536 werden
in latere eeuwen steeds als referentie gebruikt
bij de opstelling van een nieuwe blaffaard. In
de blaffaard van 1599 werd over de Wildkamp
geschreven: ‘twaelff ende een halve mergen
XV roijder landts gelegen buijten de warande,
daer twee ende een half mergen zijn gelegen bij
Gerrit Jacobs, achter dat huijs vijfftalve mergen
ende twee mergen die landbacker ende drie
mergen, geheten dat stuck mette ronde cuijlen,
heeft Claes uijtten Enge gelijcke ses mergen
bruijckt nu t samen Oth de With voor XIIII oud.
sch. XXXVII st. Nu eijgenaer ende bruijcker
Aert Jacobse.’ Dit betekende dus dat de Wildkamp in 1536 gezamenlijk door Claes uijtten
Enge en Oth de With werd gebruikt en in 1599
in zijn geheel door Aert Jacobs [in den Engh].

De Wildkamp verkleind voor de nieuwe
kasteelversterkingen
Ten tijde van de Tachtigjarige oorlog zou het
kasteel van Wijk bij Duurstede door zijn militair
strategisch belangrijke ligging aan de Lek een
rol moeten gaan spelen bij de verdediging van
het Sticht tegen een mogelijke aanval van de
Spanjaarden. Hoezeer men die vreesde blijkt
uit de resolutie die het Wijkse stadsbestuur in
november 1583 aannam. Allen die ‘hebbende
huysingen, getimmer ofte heyningen [vaak
doornhagen] staende onder d’stadt’ moesten
deze direct afbreken.18 Zelfs de houten standerdmolen buiten de Veldpoort moest uit elkaar
worden gehaald. In die tijd was er ook sprake
van een bewapende burgerij onder leiding van
burgerhoplieden.19
Kasteel Duurstede speelde in de verdediging natuurlijk een belangrijke rol. Maar als
fortificatie maakte het kasteel in die tijd niet
veel indruk. Gedeputeerde Staten van Utrecht
constateerden in december 1583 dat het kasteel
er open en bloot bij lag.20 Na twee Spaanse
aanvallen op het Sticht in 1585 en 1589 werd
besloten nieuwe versterkingen, bestaande uit
een wal en vijf bastions, rondom het kasteel en
de voorburcht aan te leggen. Voor de uitbreiding en aanleg van nieuwe fortificaties aan
de westzijde haalden de Staten ongeveer 1,5
morgen van de Wildkamp af.
In 1609 werden de vijandelijkheden tussen de
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Republiek en Spanje door middel van een wapenstilstand tijdelijk opgeschort (het Twaalfjarig
Bestand, 1609-1621). De Staten van Utrecht
haalden opgelucht adem maar beseften ook
dat er geld nodig was om de uitgaven, gemaakt
voor het opvoeren van de verdediging van het
Sticht, te dekken. In dat kader besloot men de
Wildkamp publiek te verkopen. Een aan de verkoping voorafgaande opmeting uit 1609 toonde
aan dat de Wildkamp ‘door taffgraven vant
fort te Duurstede’ geen 12,5 morgen maar nog
slechts 11 morgen, 1 hondt en 17 roeden groot
was. De verkoop werd voorbereid door een
commissie uit de Staten die het wenselijk achtte
om het pandschap op de Wildkamp af te lossen. In 1611 werd de Wildkamp op de publieke
veiling gekocht door een lid van de Staten van
Utrecht, Nicolaas Van Berck.21 Hij betaalde een
koopsom van 2.200 gulden. Daarnaast betaalde
hij aan pandheer Aert Jacobsz inden Eng 1.000
gulden waardoor het land pandvrij en dus in
vrije en volledige eigendom kwam.

Nicolaas van Berck, eigenaar van 16111616
Nicolaas van Berck behoorde tot een van de
oudste en aanzienlijkste Utrechtse geslachten.22

Nicolaas van Berck (?-1619) op een kopergravure uit
ca 1600 door H. Hondius (HUA, TA, cat.nr 38803)

Leden van dit geslacht Van Berck bekleedden
in elk geval al sinds 1400 verscheidene hoge
ambten in Utrecht en omgeving. Nicolaas werd
geboren als zoon van Jan van Berck, rentmeester van de ‘Lande van Ysselstein’, raad
van Utrecht, overleden 1565, begraven in de
kerk van IJsselsein, en Margareta van Lostadt,
overleden in 1557, eveneens begraven in de
kerk van IJsselstein.23. Nicolaas huwde Barbara
van Warmelo, overleden in oktober 1628.24 Zelf
overleed Nicolaas in 1619 in Utrecht.
Nicolaas van Berck was kanunnik van St Jan te
Utrecht, kameraar (belastingontvanger) van de
Staten van Utrecht, geëligeerde [gekozen] raad
in dezelfde Staten, raad in de vroedschap en
burgemeester van Utrecht (1618) en namens
Utrecht lid van de Raad van State (1619).
Gezien zijn functies moet Nicolaas voor Utrecht
een invloedrijke regent zijn geweest die overigens niet door iedereen hoog werd gewaardeerd, zoals uit het volgende verhaal blijkt.

Nicolaes van Berck en Johan van
Oldenbarneveldt
Tijdens het Twaalfjarig Bestand in de oorlog
met Spanje ontstond er politieke wrijving
tussen de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt en stadhouder prins Maurits.25 Die
culmineerde in een politiek conflict, mede naar
aanleiding van de scheuring die was ontstaan
in de Nederduits Gereformeerde kerk [de latere
NH-kerk] tussen enerzijds de remonstranten
en anderzijds de contraremonstranten. De
raadspensionaris vond meerdere stromingen
binnen het geloof geen probleem. De stadhouder wilde één calvinistische kerk. In de steden
braken onlusten uit tussen aanhangers van de
beide partijen. Daarop kregen de steden van
Van Oldenbarneveldt het advies om waardgelders [huursoldaten] aan te nemen om de
onrust de kop in te drukken. Dit was zeer tegen
de zin van Maurits omdat hierdoor zijn gezag
over de steden verminderde. Utrecht, met zes
compagnieën waardgelders, kreeg in juli 1618
bezoek van prins Maurits die de waardgelders
direct ontsloeg. Hij maakte meteen van de
gelegenheid gebruik om de zittende raad van de
stad Utrecht te vervangen door een vroedschap
van veertig leden waarvan hij er zelf twintig
aanwees. Een van de favorieten van de prins
was Nicolaes van Berck die door hem als burgemeester naar voren werd geschoven. Deze
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maakte van die positie gebruik om met gezag
verdenkingen tegen Van Oldenbarneveldt rond
te strooien, die gretig geloofd werden.26
De door de prins afgedwongen benoemingen
werden niet door iedereen gewaardeerd. In die
tijd stelde een onbekende schrijver, klaarblijkelijk een vurig aanhanger van Van Oldenbarneveldt, een hekelschrift op over de afgetreden
en nieuw benoemde leden van de Utrechtse
vroedschap. Ook Nicolaes van Berck werd
door de mangel gehaald; het geschrift geeft een
weinig verheffend beeld van hem. Nicolaes zou
een ‘persoon van geen qualiteyt’ zijn die als lid
van de Staten van Utrecht ‘quade ende valseche rapporten van wegen zijn meesters’ heeft
opgesteld. En ‘In ‘s lants regiering sijnde hadde
hij veel middelen geconquesteert met sijne
dieverijen, gepleecht in de leverancie van den
haver aen de Generaliteyt, deselve veel hooger
in prijse aenbrengende als die gecocht was.’
Nicolaes van Berck rapporteerde aan de prins
uit zijn vroegere vertrouwelijke gesprekken
met Van Oldenbarneveldt. Deze zaken werden
mede opgenomen in de aanklacht die leidde
tot de veroordeling van Van Oldenbarneveldt
wegens landverraad en hoogverraad. Hoezeer
Nicolaes zijn opponent Van Oldenbarneveldt
haatte, blijkt uit de vermelding in het hekelschrift dat Nicolaaes ‘bij hem ontboden [zou
hebben] den beul, die hij sondt nae den Hage,
hem couragerende tot het decapiteren [onthoofden] van den heer advocaet van Oldenbarnevelt, hem schenckende uyt sijn kelder
Spaenschen wijn, ende seggende: Doet doch u
devoir [plicht].’
Maar terug naar de Wildkamp. Nicolaes van
Berck die de Wildkamp dus in 1611 op een
publieke verkoop had gekocht, hield deze niet
lang in zijn bezit. In 1616 verkocht hij de Wildkamp, groot 11 morgen, 1 hondt en 17 roeden,
aan Willem van Wely.27
Opvallend is dat ook Willem van Wely een man
was die bij bepaalde groepen, zoals de magistraat van Wijk en een aantal burgers, niet erg
geliefd was.

Willem van Wely, eigenaar 1616-1653
Willem van Wely werd in 1579 in Rijswijk geboren als zoon van de Amsterdamse juwelier en
diamanthandelaar Jan van Wely en Geertruyd
van Bylar.28 Hij overleed in 1653. Op 25-6-1653
werd hij in de Zuiderkerk te Amsterdam begrahet kromme-rijngebied



Prenten van de moord op Jan van Wely en het bestraffen van de moordenaars in mei 1616, volgens Hollstein
naar Willem Buytewech door Esaias van de Velde (Universiteit van Amsterdam, Kerkelijke Collecties, Prent G 13)

ven. Hij huwde op 20-1-1609 te Amsterdam
met Maria van Valckenborgh, geboren in1580
in Antwerpen, overleden vóór 1650.
Willem van Wely werkte samen met zijn oudere broer Jan als juwelier en diamanthandelaar
in Amsterdam. Hij trad hiermee in de voetsporen van zijn vader die zelfs juwelen en diamanten leverde aan prins Maurits in Den Haag.
Helaas werd deze belangrijke klant hem fataal.
In het voorjaar van 1616 reisde Jan sr naar het
paleis van prins Maurits in Den Haag om deze
ondermeer een hoedenband met diamanten te
tonen. Tijdens zijn verblijf in het paleis werd
hij door twee knechten van de prins in een
hinderlaag gelokt, vermoord en beroofd.29 Zijn
ontzielde lichaam werd verstopt op de mestvaalt van het Binnenhof en later op 26-3-1616
begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam. De
daders werden twee maanden later gepakt,
berecht en tot de strengste straf veroordeeld.
In mei 1616 werden ze geradbraakt op het
‘Groene Zoodje’ bij de hofvijver.30
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Illegale afsluiting van het Onze Lieve
Vrouwenpad
In hetzelfde jaar dat zijn vader werd vermoord,
kocht Willem van Wely de Wildkamp van
Nicolaes van Berck. Later kocht hij ook nog
‘twee kersboomgaertjes gelegen beneden L.
Vrouwe kerckhof over het veer annex aen de
voorn. Wiltcamp’ die in 1629 op hem werden
getransporteerd.31 Deze laatste eigendom was
belast met een servituut van overpad voor het
zogenoemde (Onze) Lieve Vrouwenpad. Dit
pad leidde naar de vroeger op de dijk staande
Lieve Vrouwenkapel die kort na 1580 werd
gesloopt. Het zou kunnen dat er een verband is
tussen de sloop van de kapel en de hiervoor al
genoemde oproep van de magistraat uit 1583
om alle huizen en getimmerten gelegen vlak
buiten de stad af te breken. Tevens leidde dit
pad naar het naast de kapel gelegen Lieve Vrouwenkerkhof, een begraafplaats voor inwoners
die aan lepra (melaatsheid) waren overleden.
Het recht van overpad door zijn boomgaardjes
was een bron van ergernis voor Willem van
Wely. Dus sloot hij het pad af door er een sloot
dwars doorheen te graven en een heining te

maken van doornstruiken. Dat gaf natuurlijk aanleiding tot klachten en dus besloot de
magistraat op 23-3-1631: ‘Alsoo tot kennisse
van de magistraet gecomen ende bij oculair
inspectie hun gebleken is, dat Willem van Wely
sich onderstaen heeft het kerckwechgen om
Onse Lieve Vrouwen Capelle van outs loopende
met het graven van een sloot ende bepoten van
een doornen heyninge aff te snijden ende dese
borgerije daerdoor te priveren van ‘t gerijff van
’t selve wechgen contrarie het oude gebruyck
ende de gerechticheyt deser stadt wert hem
geordonneert hetselve wechgen bij provisie
weder te herstellen in sijn geheel ende in selve
grote als het te voren was, binnen den tijt van
drie dagen. Ende wert oock bij faute vandien
den officier gelast ’t selve te laten doen op sijn
gewin ende tot costen van den voornoemde
Wely als contravent.’32 In mei van dat jaar werd
de situatie namens het stadsbestuur hersteld.

Van Wely blijft ruziën met de magistraat
In Amsterdam woonde Willem in het huis
genaamd De Stad Praag, gelegen aan de Herengracht.33 Maar in 1642 kocht hij ook een huis
en erf in de Volderstraat in Wijk bij Duurstede.34
Vanaf die tijd komt het opnieuw geregeld tot
botsingen met het stadsbestuur van Wijk bij
Duurstede en dit keer ook met de Staten van
Utrecht.
Met het stadsbestuur botste hij op drie punten.
Ten eerste omdat hij in 1643 het gehele Lieve
Vrouwenpad uit de boomgaardjes had verwijderd, ten tweede omdat hij nu ook dwars
op het pad dat langs de singel en dus ook de
Wildkamp liep, op twee plaatsen geulen had
laten graven en ten derde omdat hij niet wilde
dat aarde om de dijk te repareren uit zijn uiterwaard zou worden gehaald. De magistraat was
daar uiteraard zeer ontstemd over en besloot
in zijn vergadering van 6-3-1643 als volgt:
‘Is geresolveert, alsoo Willem van Wely hem
heeft onderstaen ’t padt om Onser Vrouwen
kerckhoff aen ‘t veer (van allen ouden tijden
door des selfs boomgardt gegaen hebbende) op
te graven, tot grooten ondienst ende ongeryff
van de borgeren, in- ende opgesetenen deser
stede, denselven Wely te ordonneren ’t selve
te dempen ende aldaer te leggen ende onderhouden soodanen voetpadt als aldaer van
outs gelegen heeft, binnen drie dagen naer
insinuatie mitsgaders alsoo denselven sich niet
en heeft ontsien het gemene padt langs het
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singel achter ’t casteel door te graven op twee
distincte plaetsen waeruut groote ongelucken
souden connen ontstaen. Is naer deliberatie daerover gehouden, mede geresolveert
den selven Wely te ordonneren van ’t voors.
opgegravene te vullen, ende te stellen ende
laten in soodanen staet als van outs, binnen
den voors. tijdt, op poene van een dubbelden
rijder te verbeuren.’35 Met dit besluit begon een
twee jaar durende administratieve strijd tussen
Van Wely en de magistraat die tot aan het Hof
van Utrecht werd gevoerd. Maar het bleef niet
bij een papieren discussie. Telkens sloot Willem het pad weer op de een of andere manier
af en telkens weer werd de toegang namens
het stadsbestuur hersteld. Dit kat en muis spel
over het Lieve Vrouwenpad duurde tot begin
1645 toen Willem door het Hof in het ongelijk
werd gesteld. Dit probleem was nog maar net
achter de rug of Willem begon, samen met zijn
buurman Balthasar Vosch (drost van Hagestein)
een jarenlange strijd met de magistraat over de
vraag of het geoorloofd was om aarde, nodig
voor het herstel van de dijk en de strekdam bij
het veer, te halen uit hun buitendijks gelegen
uiterwaardjes.36 Ook de doorgang via het pad
langs de Singel werd weer enkele keren gesloten door Willem van Wely.
Met de Staten van Utrecht discussieerde Willem
van Wely over het feit dat hij voor de Wildkamp ongelden [belastingen] betaalde die qua
hoogte gebaseerd waren op de 12,5 morgen die
vanouds in het Oudschildgeldregister waren
geregisteerd.37 Op dit punt haalde Willem wel
zijn gelijk want, zoals hierboven al werd beschreven, de Wildkamp was door de aanleg van
de fortificatiën rond kasteel Duurstede bijna 1,5
morgen kleiner geworden.

Gezusters Van Wely en dominee
Rudolphus van Noortdijck, eigenaren
1653-1666
Na het overlijden van Willem van Wely vererfde de Wildkamp op zijn jongste dochters
Geertruijdt [ged. 26-9-1619 (NH) te Amsterdam] en Elisabeth [ged. 2-5-1621 (NH) te
Amsterdam]. Geertruydt bleef ongehuwd maar
haar jongere zus Elisabeth huwde op 10-91650 (NH) te Wijk bij Duurstede met dominee
Rudolphus van Noortdijck, ‘bedienaer des
Goddelijcken Woorts’ te Odijk. Dominee Van
Noortdijck stond van 1648 tot zijn overlijden in
1693 in Odijk.
het kromme-rijngebied



Het lijkt er op dat Rudolphus, samen met zijn
vrouw en schoonzus, de Wildkamp gebruikte
als spaarpot om regelmatig geld uit te halen,
wellicht ten behoeve van zijn armlastige kerkgemeente in Odijk. In 1659 leenden zij, met
de Wildkamp als zekerheid, van Peter Wttenbogaert een bedrag van 3.000 gulden en van
Anne le Petit 1.400 gulden.38 In 1662 sloten zij
nog een lening van 1.000 gulden af.39 Al met al
vormden deze drie plechten [=leningen onder
hypothecair verband] een flinke schuldenlast.
Hoe groot zal de schrik zijn geweest toen enkele
jaren later bleek dat hun (schoon)vader de
Wildkamp in 1623 al had belast met een schuld
van 800 gulden die hij niet had afgelost en
waarover hij nooit rente had betaald. Dit leverde een renteschuld op die over een periode van
43 jaren was opgelopen tot ruim 2.000 gulden.
Er volgde een beslaglegging op de Wildkamp
door deurwaarder Van Lith die in 1666 als volgt
werd geformuleerd: ‘Comparant Peter van Lith,
deurwaarder, (…) die de hantstelling [beslag]
op ontrent dertien d’halve mergen soo bouwlandt, boomgaerd als weylant leggende in desen
geregte agter het casteel van outs genaemt de
Wiltcamp binnendyck en de rysweert buijtendyck daer aen gehorende competerende ds Rudulph van Noortdyck (...) omme aen ende ten
behoeve van Hendrick Nottelman q.q. triumpfant verhaelt te worden sodanige somme van
acht hondert gulden capitael ende dan voorts
noch twee dusent een hondert en vyvtig van
drie en veertigh jare rente en van de voors. 800
gld het leste verschenen de 23e febr 1665 ende
tot de effectuele lossinge toe noch sullen comen
te verschijnen alle met de costen van executie
(…)’.40 Een dergelijke extra last kon men blijkbaar niet dragen en de Wildkamp werd, belast
met de eerder genoemde drie plechten van gezamenlijk 5.400 gulden, verkocht aan en in mei
1666 getransporteerd op de hoogedele vrouwe
Johanna van Hardenbroeck, vrouwe van Wellandt en Jacob Mom, burger van Wijk.

Johanna van Hardenbroek en Jacob Mom,
eigenaren 1666-1673
Het is nog onduidelijk waarom twee vertegenwoordigers van zo verschillende milieu’s,
te weten de hoogedele vrouwe Johanna van
Hardenbroek en de burger Jacob Mom uit Wijk
bij Duurstede, gezamenlijk eigenaar werden
van De Wildkamp.
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Johanna van Hardenbroek werd geboren als
dochter van Joachim, heer van Hardenbroek
(ca 1565-1605) en Johanna van Heerjansdam,
vrouwe van Heerjansdam (?-1637).41 Na het
overlijden van haar man Hendrik verkreeg
zij de titel vrouwe van Wellandt. Zij overleed
vóór 1671. Johanna huwde na 1633 Hendrik
van Tuyll van Serooskerke, heer van Wellandt (1580-1649).42 Zij kwam uit een familie
met veel status. Haar broers Peter en Gijsbert
bekleedden aanzienlijke ambten in de provincie
Utrecht. De oudste broer Peter (1593-?), heer
van Hardenbroek, was president van de Ridderschap van Utrecht, lid van de Staten Generaal
(1627) en gecommitteerde in de Raad van State
(1648). Broer Gijsbert (ca 1607-1653), heer van
Heerjansdam, was maarschalk van het Nederkwartier van het Sticht van Utrecht (1643).43
In 1666 werd op Johanna en haar mede-eigenaar Jacob Mom getransporteerd ‘een perceel
land genaamd de Wiltcamp, bestaende in
boulant, als boomgaerden, groot 11 morgen,
1 hont, 17 roeden, daer boven de rijsweert
voort voorn. land gelegen [zoals op 29-5-1616
door Nicolaes Van Berck aan Willem van Wely
was getransporteerd]. Mitsgaders noch twee
kersboomgaertjes gelegen beneden L. Vrouwe
kerckhof over het veer annex aen de voorn.
Wiltcamp [op W. van Wely getransporteerd
12-6-1629 door de erfgenamen van Elisabeth
van Rijnevelt].’44 Over de historie van de Wildkamp in deze periode is niets bekend. Behalve
dan dat haar jongere zus Gijsberta in januari
1671, na Johanna’s overlijden, een procuratie verleende om uit haar naam een staat en
inventaris te maken van alle goederen van haar
overleden zuster Johanna van Hardenbroeck.45
Deze inventaris is niet in het notarieel archief
van Wijk bij Duurstede aangetroffen.
Jacob Mom werd geboren als zoon van bakker
Anthonis Aerts Mom. Hij huwde op 7-51648 in Buurmalsen met Maria Hendriks van
Meppel. Vanaf december 1651 werkte hij als
marktschipper op Utrecht. De magistraat van
Wijk bij Duurstede liet toen zowel Jacob Mom
als Jacob Knijff toe als binnenschipper op de
Kromme Rijn en tevens als marktschipper van
de tweeweekse veerdienst via de Lek naar de
markt van Utrecht.46 Het besluit luidde aldus:
‘De borgermeesteren ende regierders ouden
ende nieuwen raedt der stadt Wijck admitteert den suppliant tot buyten-merckt schip-

per neffens een van haer tweën, om met eene
schuyt de rivire van de Leck te 14 dagen om te
bevaren op ende van Utrecht tot commoditeyt
van de gemeente, ende dat men haer beyde
mede toelaet tot binnen-schippers,…. ‘. Aan
de weduwen van de vorige schippers moesten
zij een afkoopsom betalen; drie jaar lang een
gulden per week aan elke weduwe.
Jacob was blijkbaar schipper én bakker. Dat
bleek uit het hoofdstuk ‘Vaste goederen’ opgenomen in de boedelinventaris die in 1673
na het overlijden van Jacob en zijn vrouw
werd opgesteld en waarin vermeld stond: ‘een
huijsinge ende erve staende binnen Wijck in
de Peperstraet […] met het gereetschap tot de
backerije specterende ....’.47 En in een ander
hoofdstuk betreffende ‘Houtwaren’ was opgenomen ‘een schuijt inden crommerhijn met sijn
vaer tuijgh’. Ook de Wildkamp behoorde tot de
boedel. In hetzelfde hoofdstuk van vaste goederen stond genoteerd: ‘Item de helfte van ontrent
12 1/2 mergen lants bestaende in boomgaerden
boulant ende een rijsweert aen den anderen
annex ende gelegen in den gerechte van Wijck
voorscreve achter het casteel ende van outs
genaemt de Wiltcamp waer van de wederhelft
de erfgenaemen vande vrouwe van Wellant [Johanna van Hardenbroek] competerende is (…)’.

Na het overlijden van Johanna van Hardenbroek en Jacob Mom is de Wildkamp blijkbaar
verkocht aan Christiaen Kelderman. Niet duidelijk is wanneer dat is gebeurd. Misschien is
het land in 1673 op hem getransporteerd. Maar
uit dat jaar zijn er slechts enkele transportakten
bekend. In elk geval vermeldt het Dijkmetingsboek van de Lekdijk Bovendams in 1676
Christiaen Kelderman als eigenaar.

Christiaen Kelderman, eigenaar 1673-1682
Christiaen Kelderman werd op 30-1-1645
(NH) gedoopt te Wijk bij Duurstede. Hij was de
zoon van Gerrit Kelderman, geb. te Haarlem,
tafelhouder van de bank van lening in Wijk bij
Duurstede, en Maeyken van Lienden, geb. te
Elst. Christiaen overleed in 1711.48
Hij huwde 12-3-1676 te Wijk bij Duurstede met
Maria van Assen uit Buurmalsen.
Vader Gerrit Kelderman was tafelhouder van
de bank van lening. Zo’n bank werd ofwel
gepacht van het stadsbestuur ofwel men kreeg
via een octrooi het recht om een bank van
lening te houden. In Wijk bij Duurstede werd
een dergelijk octrooi, met daarin regels waaraan men zich moest houden, voor een periode

Fragment van de kaart van de tienden van het Kapittel van Oudmunster in het Gerecht Wijk bij Duurstede door
D. van Groenouw uit 1667, in een kopie door J. Vermeer uit 1788 (HUA, Oudmunster (223), 727). Vermoedelijk
is de kaart bij het kopiëren op zijn kop getekend en zijn oost en west verwisseld. Op de kaart is met witte lijnen
de begrenzing van de Wildkamp in 1677 aangegeven. Tot de Wildkamp behoorden de percelen met het nummer 314 (bewerking door G.W.J. van Omme, 2012)
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van twaalf jaar verleend door de magistraat.
Door zo’n octrooi kon men toezicht houden
op het handelen van de tafelhouder, woekerrenten voorkomen en de bankhouder dwingen
om in bepaalde gevallen ook onroerend goed in
pand te nemen. Ook in 1651 werd het octrooi
van Gerrit weer voor twaalf jaren verlengd.49
Gerrit kon het contract echter niet volmaken
omdat hij vóór 1659 overleed. Zijn zoon Christiaen was nog onmondig en kon de bank niet
overnemen. Dus kwam Gerrits broer Christiaan over uit Haarlem en nam de voogdij van
zijn neefje Christiaen en het beheer en administratie van de bank van lening op zich. Oom
Christiaan was met ‘behoorlijcke attestatie’ van
de Haarlemse kerkenraad naar Wijk bij Duurstede gekomen en daar aanvankelijk toegelaten
tot ‘des Heeren H. Avontmaal’. Hij vertelde de
kerkenraad dat hij als voogd van zijn onmondige neef Christiaen slechts belast was met het
voeren van de administratie en het beheren
van de goederen en gelden die de bank van
lening van zijn overleden broer had uitstaan.
Maar de kerkenraad van Wijk bij Duurstede
en dominee Steenwinkel hadden hun twijfels.
Men was van mening dat hij daadwerkelijk optrad als tafelhouder van de bank van lening en
- omdat de kerk vanouds op Bijbelse gronden
tegen rente was - werd hem de toegang tot het
Heilig Avondmaal ontzegd50
Deze kwestie werd door de classis Rhenen en
Wijk aan de orde gesteld in de synode welke
van 3 tot 8 september 1659 in Nijmegen werd
gehouden. De synode was van mening dat de
magistraat regels had opgesteld en toezag op
de juiste toepassing daarvan. En tevens dat de
kerkenraad had gehandeld tegen het gebruik
van vele gereformeerde kerken in grote steden
waar eigenaren en bedienden van de bank
van lening gewoon werden toegelaten tot het
Avondmaal. Oom Christiaan kon dus weer
zonder problemen naar de kerkdiensten in Wijk
bij Duurstede.

Kelderman jarenlang wanbetaler
Als jongeman ging Christiaen Kelderman
theologie studeren maar het lijkt er op dat hij
niet afstudeerde omdat hij op veertigjarige
leeftijd nog aangeduid werd als ‘theologisch
candidatus’.51 Misschien was hij te druk met
rokkenjagen waardoor hij op 22-jarige leeftijd
een onwettige dochter Lucretia zou hebben
verwekt bij Evertje de Kemp. Deze Evertje was
12
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een dochter van brouwer Gerrit Cornelissen de
Kemp, schepen en ontvanger van het huisgeld
en de gebeneficieerde goederen [goederen die
voorheen eigendom waren van een geestelijke
instelling] (1645).52
Op zijn 25ste verjaardag werd Christiaan mondig en kon hij zijn vader opvolgen als houder
van de bank van lening. In die periode kwam
de Wildkamp rond 1673 in zijn bezit. Waarschijnlijk bleef de Wildkamp belast met de oude
plechten van in totaal 5.400 gulden. Christiaen
loste deze af door in 1679 een nieuwe plecht
van 5.400 gulden af te sluiten bij Richard
(Rijck) van Bylar en Catharina Wttenbogaert
[resp. zuster en nicht van de eerdere hypotheekverstrekkers Peter Wttenbogaert en Anna
le Petit].53 Helaas ‘vergat’ Christiaen de jaarlijkse lasten van deze hypothecaire lening te betalen zodat de Wildkamp in 1682 bij decreet werd
gekocht door zijn schuldeisers Ryck van Bylar
en Catharina Wttenbogaert.54 Maar daarmee
waren Christiaens schulden nog niet ingelost.
In 1683 werd hij door zijn schuldeisers voor het
Hof van Utrecht gedaagd om nu eindelijk zijn
achterstallige gelden te betalen.55 Gerechtelijke
molens draaien langzaam en Christiaen wist
de zaak jarenlang te rekken, maar in december
1689 viel toch definitief het doek. De schulden
op de Wildkamp waren erg hoog op gelopen.
Christiaen werd door het Hof veroordeeld tot
betaling van een hypotheekbedrag van 4.400
gulden, de rente over dat bedrag sinds 11-41683 en achterstallige lasten ad 1.400 gulden
alsmede 700 gulden aan gerechtskosten en
dergelijke. Zoveel geld bezat hij niet en daarom
wezen schout en schepenen van Wijk bij
Duurstede op 23 december 1689, op grond van
deze veroordeling door het Hof, de schuldeisers
Catharina Wttenbogaert en de erfgenamen van
Richard van Bylar bij decreet aan als de eigenaren van ‘de voorn. Wiltcamp ende weertie daer
annex (…)’.56
Waarschijnlijk was dat jaar ook een keerpunt in
het leven van Christiaen Kelderman, want in
hetzelfde jaar 1689 werd hem door enkele burgers verzocht aan hun zoons Latijn te leren.57
Christiaen kreeg daartoe toestemming van de
magistraat. En in datzelfde jaar benoemde men
hem tot rector van de stad en beloonde hem
met een toelage van 100 gulden per jaar plus
een vrije woning. Daarnaast moesten de ouders
van zijn leerlingen hem elke maand één gulden
per leerling betalen. Christiaen bleef dit beroep
tot zijn overlijden in 1711 uitoefenen.

Catharina Wttenbogaert, Rijck van Bijler
en hun erfgenamen, eigenaren 1682-1731
Catharina Wttenbogaert en Rijck van Bijler
werden samen eigenaar van de Wildkamp
omdat zij samen een lening hadden verstrekt
aan Christiaan Kelderman, waarbij de Wildkamp als onderpand diende. Maar omdat
Kelderman zijn schulden niet afloste wees het
gerecht van Wijk bij Duurstede de eigendom
van de Wildkamp aan hen beiden toe.
De relatie tussen beiden was dat Catharina getrouwd was met Leonard van der Meyden die
evenals Rijck van Bijler advocaat was aan het
Hof van Utrecht.
Catharina Wttenbogaert, geb. circa 1615,
overl. na 1703, werd geboren als dochter van
Peter Fransz.Wttenbogaert, geb. 1582, raad in
de vroedschap van Utrecht, rentmeester van
het convent van St Catharina, overluid in de
Dom op 28-10-1657 en Maria [le] Petit, geb.
1585.
Zij huwde 15-11-1642 te Utrecht met Leonard
van der Meyden, advocaat aan het Hof van
Utrecht, aangifte overlijden Utrecht op 6-121647.
Deze familie Wttenbogaert was tamelijk bemiddeld. Zo bouwde vader Peter Fransz in 1650
aan de Langbroekerwetering in Driebergen
een hofstede met herenkamer, genaamd De
Dennenburg. Deze hofstede werd in 1699 door
zijn dochter Catharina met 76 morgen land
verkocht.58 In 1653 kocht Peter Wttenbogaert
‘den uthoff ende ’t goedt Vollenhoven mette
landerijen daaraan behorende’ gelegen aan de
Utrechtseweg in De Bilt.59 Zijn dochter Catharina, die bijna negentig jaar oud werd, was de
laatste eigenaar uit het gezin van Peter en zijn
vrouw Maria le Petit. Zij liet het goed na haar
overlijden na aan haar dochters. Het bleef tot
1774 in het bezit van directe nakomelingen van
Catharina.
Rijck (Richard) van Bijler, onmondig in
1622, overleden vóór 1684, advocaat aan het
Hof van Utrecht, werd geboren als zoon van
Johan van Bijler, overleden Utrecht 12-3-1618
en Ida Oems, overleden Utrecht, januari 1637.60
Hij huwde in Utrecht op 18-6-1644 [ondertrouw Amersfoort 2-6-1644] Maria de Leeuw,
geboren in Utrecht.
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tersgeslacht Van Bijler dat tot in de veertiende
eeuw is terug te voeren tot ‘den goede to
Brilaer’ in Barneveld. Na zijn huwelijk woonde
Rijck in Amersfoort waar ook zijn oudste zoon
Jan op 26-12-1644 werd gedoopt. Gezien
zijn afstamming bezat hij in Amersfoort enig
onroerend goed.61 Na zijn overlijden ging de
eigendom van zijn deel van de Wildkamp over
op zijn kinderen. Catharina Wttenbogaert
werd een van zijn executeurs-testamentair en
beheerde de Wildkamp tot haar dood. Na haar
overlijden werd de Wildkamp niet verkocht.
Pas in 1731 werd de Wildkamp getransporteerd
op Johan van der Weijden door enerzijds Sweer
Boudewijn Gruys namens de erven van Catharina Uyttenbogaert en Leonard van der Meyden
en anderzijds door de erven van Richard van
Bylar.62

Johan van der Weijden,
eigenaar 1731-1736
Johan van der Weijden, brouwer, werd op
5-11-1701 gedoopt (RK) te Wijk bij Duurstede
als zoon van Bernardus van de Weijden, burger
(1698) en gerechtsbode van Wijk bij Duurstede,
pachter van de impost [accijns] op bieren,
wonend aan de Markt te Wijk bij Duurstede,
en Agnes van Ommeren. Joannes huwde rond
1734 Johanna de Vries.63 Bij hun huwelijk
hadden Johan en Joanna al twee kinderen die
in 1731 en 1733 ‘in onecht’ waren geboren.
Dat had zeer waarschijnlijk te maken met het
feit dat Johanna, die in 1709 geboren werd als
enig kind van legerkapitein Adriaen de Vries
en Maria Magdalena de Sandra, in 1731 nog
onmondig was en zeer waarschijnlijk geen
toestemming had gekregen om te trouwen.64
Overigens was Johanna niet alleen qua leeftijd
maar ook financieel gezien een aantrekkelijke
partij omdat zij zowel van vader- als moederszijde op enkele erfenissen kon rekenen.
Johan van der Weijden kocht de Wildkamp die
op 24-5-1731 op hem werd getransporteerd.
Hij behield de Wildkamp echter slechts enkele
jaren en transporteerde al in 1736 ‘seeckere
boomgaert, bouwlanden, rijsweert, groot 12,5
morgen […] gelegen buijten de stad achter het
casteel, genaempt de Wiltcamp’ op Lodewijck
Verlaag, ontvanger van Wijk bij Duurstede.65
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Lodewijk Verlaag, eigenaar 1736-1753
Lodewijk Verlaag, werd op 5-12-1703 (NH) gedoopt te Wijk bij Duurstede. Hij was een zoon
van Hendrik Verlagen, een kleermaker afkomstig uit Lingen [net over de grens in Duitsland],
die in 1691 de burgereed van Wijk bij Duurstede aflegde, en diens tweede vrouw Barbara
van Hooft. Lodewijk trouwde (ondertrouw
27-8-1730 te WbD) met Johanna Katharina
Franken, gedoopt (NH) 5-8-1710 in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam als dochter van Martinus
Franken en Alida Jager, begraven op 9-8-1764
op het St Anthonis kerkhof te Amsterdam.
Aanvankelijk woonden Lodewijk en Johanna
in Wijk bij Duurstede waar in 1731 hun eerste
kind werd geboren. Daarna vertrokken ze
naar Amsterdam, waar ze in 1733 een dochter
kregen. In 1734 kochten zij een half huis en
erf aan de Nieuwe Herengracht tegenover de
Plantage, een groen gebied binnen de stadswallen waar ondermeer in 1682 de Hortus
Botanicus werd aangelegd.66 Ondanks deze
fraaie omgeving keerden Lodewijk en zijn
gezin terug naar Wijk bij Duurstede. In elk
geval woonde hij daar weer in 1735.67 Notariële
akten uit 1735, 1736 en 1739 noemen hem
ontvanger der ongelden en gadermeester [van
het Oudschildgeld] in Wijk bij Duurstede.68 In
diezelfde periode werd hij in de Hervormde
kerkgemeente verkozen als diaken (1735) en
ouderling (1738).69 Volgens de ‘Lijste van de
huijse die aan den karman moeten betalen het
maandelixe vuilnisgeld’ woonde Lodewijk aan
de westzijde van de Muntstraat.70 Aanvankelijk
leek het Lodewijk naar den vleze te gaan. Hij
kocht in 1735 de 28 morgen grote uiterwaard
‘De Hoge Roodvoet’ aan de Amerongse dijk
[de huidige Rijndijk].71 Het jaar daarop kocht
hij, zoals hierboven genoemd, de Wildkamp.
Maar op tweede kerstdag 1739 moest hij,
met als onderpand zijn uiterwaard, al 5.000
gulden lenen bij Catharina Maria van Gessel,
de weduwe van Corneille de Wijkerslooth, om
zijn schuld aan de Staten van Utrecht, wegens
achterstallige belastingen, te voldoen.72 En in
1743 leende hij opnieuw een groot bedrag, dit
keer met de Wildkamp als onderpand. Hij gaf
aan Abraham van Senden een plecht van 5.000
gulden met als onderpand ‘een stuck lands
genaemt den Wildkamp geleegen bij dese stad
agter het casteel bij de Warande, sijnde boomgaerd, bouw en weijland, groot elff mergen,
14
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een hondert en seventien roeden, beneffens
een rijsweertje daaeraen gelegen buijtendijcks
groot een halff mergen.’73 Om zijn financiële
positie te versterken liet Lodewijk Verlaag in
1744 zijn uiterwaard De Hoge Roodvoet publiek veilen.74 Koper voor 7.125 gulden was de
hierboven al genoemde Abraham van Senden.
Maar ook de Wildkamp ging over in handen
van Van Senden. Tien jaar na het afsluiten van
de plecht op de Wildkamp werd in de marge
hiervan geschreven: ‘op huyden de 6e maart
1753 is aan mij ondergesz: secretaris der stad
Wijk bij Duurstede door de heer hoofdofficier
Van Senden versogt om deese plegte van 5.000
gld alzoo weledelgestr. van het hetzelve goedt
door publyque koop eigenaar was geworden
te royeeren en te casseeren ’t gunt bij deese is
geschiet, actum […..] Joan Teschemaker.’ En zo
kwam de Wildkamp dus in het bezit van Abraham van Senden.

Familie Van Senden, eigenaar 1753-1763
Abraham van Senden, geb. ca 1695, meester
in het canonieke en Romeinse recht, domheer van het kapittel van St Pieter te Utrecht,
burgemeester van Montfoort, burgemeester
en hoofdofficier van Wijk bij Duurstede, overl.
Wijk bij Duurstede 11-11-1761, was een zoon
van mr Abraham van Senden en Catharina van
Hees.75 Hij was een telg uit een oud patriciërsgeslacht afkomstig uit Celle in Nedersaksen,
Duitsland.76 In 1477 kochten Hans en Ludeke
von Sehnden, burgers van Celle, de koren- en
smalle tienden van de dorpjes Langwedel en
Masel, gelegen aan de zuidflank van de Luneburger heide en ongeveer 40 kilometer ten
oosten van Celle. Abraham en zijn broer Johan
beschikten zo’n 250 jaar later, in elk geval tussen 1720 en 1737 nog over die zelfde tienden.77
Daaruit zou je kunnen afleiden dat Abraham
mogelijk afstamt van de familie Senden in
Celle. Op 17 januari 1719 trouwde hij te Linschoten (NH) met Agnes Maria van Nellesteijn,
ged. (NH) 23-3-1698, overl. 19-2-1763, dochter
van Rudolphus van Nellesteijn, dominee te
Montfoort, en Christina van Mansvelt. In 1720
is Abraham burgemeester van Montfoort (in
1722 president-burgemeester) en domheer van
het kapittel van St Pieter te Utrecht.78
Daarna werd hij burgemeester en hoofdofficier
van Wijk bij Duurstede. Het Jaarboek van het
koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1761
vermeldt: ‘Wyk te Duurstede. Den 11 van de

[….] Slagtmaend overleed alhier, na een langen
tijd aen eene Borstkwael gesukkeld te hebben, De Weled. Gestr. Heer Mr. Abraham van
Senden, Oud-Burgemeester van deze Stad, die
het Amt van Hoofd-Officier alhier bekleed heeft
van den jare 1727 tot op zyn overlyden toe, en
daerenboven ook Hoofd-Schout was van het
Kollegie van ’t Gemeene Land alhier.’79
Abraham van Senden behield de Wildkamp in
eigendom tot zijn dood en ook zijn vrouw, die
hem ruim een jaar overleefde, verkocht het
niet. Zo werd de Wildkamp een onderdeel van
hun uitgebreide boedel, met een geschatte totale waarde van bijna 112.000 gulden, die door
hun vier nog levende kinderen Anna Christina,
Catharina Geertruyd, Wouter Rudolf en Aletta
Maria werd verdeeld.80

De Wildkamp in 1763 en 1774 in twee
delen publiek verkocht
De Wildkamp werd op 27-4-1763 publiek verkocht in twee percelen. Het ene perceel, groot
‘ontrent vier mergen soo appel, peeren als karsseboomgaard met een rijsweerd buijtendijks gelegen buijten de stadt aan den Hogendijk’ werd
niet verkocht. Oudste dochter Anna Christina
hield de afslag op bij een bedrag van 3.438.15
gulden, inclusief het rantsoen [onkosten].
Het grootste deel van de Wildkamp, bestaande
uit zeven morgen ‘sekere schoone vrugtbaare
boomgaard voorsien met seer weldragende
soo appelen, peeren als karsseboomen, waarvan ontrent de helfte voor weijnig jaaren met
seer wel wassende karssenboomen is bepoot,
gelegen aan den Hogendijk even buijten de stad
Wijk [….]’ met in de nieuw aangelegde boomgaard zes percelen ‘warmoesiersland’, werd
voor 6.075 gulden afgemijnd door dr David
de Gorter. Dit perceel bestond uit twee achter
elkaar gelegen boomgaarden. De weide van de
voorste boomgaard was verhuurd aan Gerard
Godard van Rossum. De weide uit de achterste
boomgaard werd gebruikt door Gerrit Staringh.
Het tijdens de verkoop opgehouden deel van
de Wildkamp, gelegen rondom het Veerhuis,
werd jaren later, in december 1774, namens
de jongste dochter Aletta publiek verkocht in
de herberg de Keizerskroon aan de Markt. Het
perceel bestaande uit vier morgen boomgaard
met appel-, peren- en kersenbomen werd voor
1.770 gulden ingezet door Hendrik Basten van
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Kesteren, waarna de inzet door Gerrit Spinhoven werd verhoogd tot 2.300 gulden.81 Gerrit
Spinhoven, gehuwd met Judikje Dirks Udo en
wonend in het Veerhuis, werd zo de eigenaar
van deze boomgaard voor een veel lager bedrag
dan in 1763 was geboden. Na zijn overlijden
in 1785 bleef de boomgaard aanvankelijk in de
familie (Van) Spinhoven. In de loop der jaren
kwam dit perceel via Gerrit van Wijk (olieslager
en eigenaar van de ‘molen van Ruijsdael’) en
notaris Willem Popkens rond 1830 in het bezit
van Cornelis van Boeschoten, grutter aan de
Markt in Wijk bij Duurstede.82

Dr David de Gorter, eigenaar 1763-1772
David de Gorter werd op 30-4-1717 in Enkhuizen gedoopt (NH) als oudste zoon van
Johannes de Gorter, medicus, en notarisdochter
Susanna Davids van Bassen. In 1725 verhuisde
het gezin naar Harderwijk waar vader Johan
hoogleraar werd aan de Hogeschool. David was
een echte studiebol die in1734 aan diezelfde
hogeschool promoveerde als doctor in de medicijnen en in 1737 werd bevorderd tot doctor in
de wijsbegeerte.83 Na enkele jaren werd hij in
1743 benoemd tot buitengewoon - en in 1746
tot gewoon hoogleraar in de genees- en kruidkunde. Zijn grootste bekendheid dankt hij later
dan ook aan zijn vele belangrijke publicaties als
botanicus. Nu David een belangrijk punt in zijn
carrière had bereikt, was er tijd om een gezin te
stichten. Hij trouwde 7-6-1747 (NH) Harderwijk Cornelia Pietersdr Bucerus. Op verzoek
van tsarina Elisabeth Petrovna van Rusland
vertrok hij in 1754, samen met zijn gezin en
vader, naar Petersburg om daar als haar lijfarts
te werken.84 Na het overlijden van keizerin
Elisabeth ging David terug naar Nederland waar
hij zich eind 1761 in Wijk bij Duurstede vestigde.85 Hij woonde in het van predikant Jan de
Vrij gekochte huis met erf en grond met tuin,
het koetshuis en stalling, vanouds genaamd
Den Reventer [de voormalige refter of eetzaal
van het Maria Magdalenaklooster], met een
boomgaardje daarachter en een tuinmanswoning met een schuur en hof in het Clooster.86
Twee jaar later kocht David de Gorter uit de
boedel van Abraham van Senden en diens
vrouw twee huizen in het Clooster alsmede de
Wildkamp, zoals hiervoor al werd beschreven.87
Hij hield de Wildkamp tot 1772 in bezit. Toen
transporteerde deurwaarder Coenraad Aarnink, als gemachtigde van dr David de Gorter,
het kromme-rijngebied
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op 5 mei ‘zeekere twee boomgaarden leggende
achter den anderen te zamen groot [….] seven
morgen [….] gelegen even buijten deeze stad
Wijk bij Duurstede’ aan Arend Leliveld.88
David, die inmiddels weduwnaar was geworden, hertrouwde op 12-5-1775 (NH) in Haarlem Maria Elisabeth Schultz, een vriendin van
de bekende schrijfster Betje Wolff. Betje schrijft
datzelfde jaar over dit huwelijk in een brief aan
een vriend: ‘Het Huwlyk van den vermaarden
Botanicus Professor David de Gorter met een
myner vriendinnen (…)’.89 Zij verkeerde regelmatig bij haar vriendin, want zij schreef ook dat
zij bij tussenpozen bij hen verbleef in Haarlem,
Wijk bij Duurstede, Arnhem en Rozendaal. In
1778 verhuisden David de Gorter en zijn vrouw
naar Zutphen waar hij op 3-4-1783 overleed.

Arend Leliveld, eigenaar 1772-1775
Arend werd op 13-12-1720 in Amsterdam
(NH) gedoopt als zoon van Hendrik Leliveld en
Helena van Broijel. Op 27-jarige leeftijd vertrok
hij in 1747 als onderkoopman met het schip
Domburg naar Batavia.90 Daar trouwde hij met
Clara Henrietta van Alderwereld, gedoopt 1732
in Batavia, dochter van Jan van Alderwereld,
onderkoopman, en Catharina van Dudde.91
Arend en zijn vrouw keerden in oktober 1752
met het schip Sloten terug naar Nederland en
kwamen in mei 1753 aan in Amsterdam, waar
ze zich ook vestigden. Van de erven van zijn
overleden oudere broer Simon kocht hij ¾ deel
in twee huizen, respectievelijk in de Zwartehandsteeg en de Kalverstraat, welke in 1756 op
hem werden getransporteerd.92 Wellicht geïnspireerd door zijn vrouws oom en tevens oudIndiëganger Gerrit Mom, heer van Groenestein,
oud-majoor van het Indische leger in Batavia,
kocht Arend Leliveld voor 8.500 gulden Kasteel
Rhijnestein in Cothen. Arend liet Gerrit Mom
als zijn gemachtigde op 18-11-1762 de ‘huizinge en hofsteede Rijnesteijn, staande ende
gelegen onder den gerechte van Cothen, met
desselfs visserije, swaandrift, duijvenvlugt met
alle de daaraan behoorende landerijen zoo
bouw-, weij- als boschland, groot tezaamen
ontrent ses en dertig mergen…’ kopen.93 Overigens, Gerrit Mom was een telg uit de bekende
Wijkse familie Mom.94
Enkele jaren na de aankoop werd Arend gedurende de periode 1764 tot 1775 met het goed
Rhijnestein beleend.95 Volgens een vermelding
in het twaalfde deel van de bekende acht16

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

tiende-eeuwse publicatie Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden had Arend Leliveld het
huis in die periode zeer verbeterd.96 In diezelfde
tijd kocht Arend Leliveld, zoals hiervoor werd
beschreven, de boomgaard de Wildkamp. Hij
bleef slechts enkele jaren eigenaar en verkocht
de boomgaard al in 1775 aan de gebroeders Antonius en Johannes van Elst te Wijk bij Duurstede.97 Ook Rhijnestein werd in 1775 verkocht.

Antonius en Johannes van Elst, eigenaren
1775-1807
Antonius, doopdatum onbekend, en Johannes
van Elst, ged. 3-7-1709 (NH) en begr. 30-121805 te Wijk bij Duurstede waren zoons van
Joost van Elst, molenaar van de buitenmolen
bij de Veldpoort en schepen, en Jannigje van
Ham. Antonius huwde (1) 8-5-1740 Wijk bij
Duurstede Maria van Ommeren en (2) 1753
(huw. voorwaarden 22-1-1753, Utrecht) Neeltje Mom.
Antonius was molenaar op de molen op de
hoek van de Steenstraat en de Zandweg, net
buiten de Veldpoort, maar verkocht deze in
1770 aan Jan de Hennis.98 Antonius accepteerde bij de verkoop een plecht van 3.015 gulden,
die op 31-10-1775 werd afgelost. Wellicht
gebruikte hij dit vrijgekomen geld in hetzelfde
jaar voor de aankoop van de Wildkamp.
Johannes was ondermeer werkzaam als kameraar (bestuurder belast met de stadsfinanciën),
raadslid en onderschout van de stad Wijk bij
Duurstede. Hij huwde (1) 29-5-1735 in Driebergen Elisabeth van Ossenberch, begr. 2-71782 Wijk bij Duurstede en (2) 27-7-1782 Wijk
bij Duurstede (ondertr.) Hermina Petronella
de Gorter, ged. 7-5-1751 te Harderwijk, overl.
27-5-1808 te Amsterdam, dochter van David
de Gorter en Cornelia Bucerus. Uit dit huwelijk
tussen de 73-jarige Johannes [geen vergissing]
en de 31-jarige Hermina werden twee dochters
geboren. Voor het huwelijk werden huwelijkse
voorwaarden opgesteld waarin ondermeer
werd vastgelegd dat er geen gemeenschap van
goederen zou bestaan.99 Overigens, Hermina
was een zeer interessante huwelijkspartij, want
in 1778 had zij haar moederlijke erfportie van
3.333 gulden van haar vader ontvangen.100 In
1779 kocht zij [voor 455 gulden] een ‘huizinge
en thuintje’ aan de Peperstraat.101 Tevens had
zij rechten op een obligatie van de Weeskamer
in Enkhuizen.102 Van haar vader erfde ze niet

zoveel. Met zijn tweede vrouw, Maria Elisabeth
Schultz, kwam zij na haar vaders’ overlijden tot
een akkoord; zij nam genoegen met een erfenis
ter grootte van 800 gulden.103

De Wildkamp gekocht voor 4.600 gulden
In 1775 kochten de gebroeders Antonius en
Johannes van Elst samen van Arend Leliveld,
voor een bedrag van 4.600 gulden, de Wildkamp bestaande uit ‘twee boomgaarden leggende achter den anderen voorsien met karssenappelen- en peerenboomen tesamen groot (…)
seven mergen’. Daarbij werd aangetekend dat
de weide uit de boomgaard tot kerstmis 1777
was verhuurd aan landbouwer Anthonie van
der Grint.104 Kort na de aankoop maakten Antonius van Elst (ziekelijk) en zijn vrouw Neeltje
Mom (gezond van lichaam) hun testament
waarin zij verklaarden dat, na hun overlijden,
hun helft van de zeven morgen boomgaard
voor 2.300 gulden naar broer Johannes mocht
gaan.105 Vermoedelijk werd dit al in 1776 geëffectueerd want toen verhuurde Johannes de
weide uit de beide boomgaarden, eerst voor één
jaar en later voor de periode van kerstmis 1777
tot kerstmis 1780, voor 112 gulden per jaar aan
Dirk Roelofse en Dirk van der Poel.106

Bouw van een huis in de boomgaard van
de Wildkamp
In de Wildkamp had tot dan nooit een huis
gestaan, maar daar kwam in 1786 verandering in.107 Want in dat jaar verhuurde Johannes van Elst aan Dirk [Jansz] van de Neerdijk,
meerderjarige jongman, wonende te Wijk bij
Duurstede, ‘zeekere huijzinge door den heer
eersten comparant [van Elst] te doen zetten in
zijnen boomgaard gelegen in den Wildkamp
in den Vrijheid deeser stad, aan den stadssingel, ingevolge zeeker bestek en plan daarvan
geformeert en aan den tweede comparant [van
den Neerdijk] bekend alsmeede de weijde uijt
derselven boomgaard, groot omtrent zeeven
mergen (…)’. De huurder zou bovendien ‘ten
zijnen voordeele genieten de vrugten van vier
appelboomen’. De huurprijs bedroeg 160 gulden per jaar.
Dit huis was de voorloper van de huidige villa
De Wildkamp. Het huis was waarschijnlijk in
mei 1787 klaar, want toen trouwde de 47-jarige
Dirk met de veertigjarige Cornelia Knoop en
betrokken zij het nieuwe huis.
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Tuinhuisje in de boomgaard
De huurder maakte zijn zesjarige huurcontract
niet vol, want in 1789 verhuurde Johannes van
Elst het huis en de weide uit de zeven morgen
boomgaard aan Gosuinus Lens uit Cothen.108
Opmerkelijk is dat van de huur werd uitgezonderd ‘het buijtenhuijsje bij den huurder bekend
in de zelve boomgaard insgelijks staande,
blijvende dit ten gebruike van de heer verhuurder.’ Met dit ‘buijtenhuijsje’, in latere akten ook
vermeld als ‘thuijnhuijsje’ en ‘zoomerhuijsje’,
schaarde Johannes zich onder de Wijkse notabelen die blijkbaar de behoefte hadden om af
en toe de stad te ontvluchten en te recreëren
op het ‘arcadische’ platteland buiten de stad.
Zij verbleven dan in hun theekoepels op de
stadsmuur met uitzicht over de rivier of in hun
tuin- of speelhuizen gelegen in hun boomgaarden of in hun hofjes net buiten de stadswal.
Het tuinhuis of speelhuis [maison de plaisance]
is ontstaan uit het prieel zoals men dat ondermeer aantrof in zestiende-eeuwse Hollandse
renaissancetuinen.109 Zo’n, aanvankelijk open,
prieel was bestemd om elkaar te ontmoeten, te
converseren, een spelletje te doen, te minnekozen en soms ook zaken te doen. In ons wat
gure Nederlandse klimaat, groeide het prieel uit
tot een meer besloten theekoepel of tuinhuisje
dat soms zelfs als woon- of slaapkamer werd
gebruikt.

Huis uitgebreid met achterhuis en
schuurberg
In 1796 vestigde Johannes van Elst een plecht
van 1.000 gulden op ‘zeekere huijzinge en
schuurberg met nog zeven mergen boomgaerd
(...) het zelve gelegen ligt aan deze StadsZingel
de Wildkamp (…)’.110 Twee jaar later, toen
Johannes het huis in de Wildkamp in 1798
verhuurde aan Matthijs Dirkse, werd het huis
c.a. beschreven als: ‘zeekere huijzinge, erve en
grond met een agterhuijs en een berg daar bij
en aan gehoorende [….] alsmede de wijde uijt
circa drie en een halve mergen boomgaard’.111
Wat opvalt is dat het huis was uitgebreid met
een achterhuis en dat er een schuurberg [hooi/
korenberg met een schuur als onderbouw] bij
was gebouwd. Een ander opvallend punt is dat
slechts de weide uit de helft van de boomgaard
werd verhuurd. In 1799 bleek waarom dat
was. Toen werd de 3,5 morgen van de achterste uitgerooide boomgaard in dertien percelen
het kromme-rijngebied

17

als hoveniersland voor een periode van drie
jaar verhuurd aan dertien huurders.112 Men
betaalde jaarlijks drie stuivers per roede [= circa
14 m2] land. In 1799 verhuurde Johannes ook
het ‘thuinhuisje staande vooraan in de boomgaard genaamd Wildcamp’ voor 25 gulden
per jaar aan Fredrik Dirkse, die evenals zijn
hiervoor genoemde broer Matthijs, afkomstig
was uit ‘Huusen in Cleefsland’.113 Voorwaarde
was wel dat de huurder op eigen kosten een tot
dan toe ontbrekende bedstee en secreet [plee]
zou plaatsen.

Johannes was inmiddels negentig jaar oud
en minder goed in staat om zelf zijn zaken te
regelen. Daarom machtigde hij in 1799 ‘uit
consideratie zijner hoge jaaren en zwakken lichaams gesteldheid’ zijn vrouw om ‘het belang
en het intrest des boedels en goederen waar te
nemen’.114
Maar Johannes was ijzersterk en leefde nog tot
december 1805. Na zijn overlijden, verkocht
mejuffrouw Hermina Petronella de Gorter,
weduwe en boedelhoudster van Johannes van
Elst en voogdes over haar twee minderjarige
kinderen in 1807 ‘zeekere huijzinge, erve en
grond met een schuurberg’ alsmede ‘zeeven
mergen zoo boomgaard als bouwland daar aan
gehoorende (…)’ gelegen in de Wildkamp, aan
Johann Heinrich Bierstedt.115 Omdat Bierstedt
de koopsom niet in zijn geheel kon betalen,
verstrekte Hermina Petronella hem een lening
van 3.300 gulden met de Wildkamp als zekerheid. Deze hypothecaire vordering (plechtbrief)
verkocht zij in 1808 aan Nicolaas van Bern.116
De verkoop van die plechtbrief had ongetwijfeld te maken met het feit dat zij een maand
daarna, in maart 1808, trouwde met de Amsterdammer Johannes de Wolff. Helaas duurde
hun huwelijk maar kort. Op 27 mei 1808 al
overleed Hermina Petronella te Amsterdam.117

[ook genoemd Toeteman], geb. circa 1763.
In 1805 sloeg Johann, die met zijn jonge gezin
in Utrecht woonde, zijn vleugels uit naar Wijk
bij Duurstede. Daar kocht hij voor 3.000 gulden
van Leonard de Casembrood, hoofdschout van
Wijk bij Duurstede, Gijsbert Carel Jan van Lynden, heer van Sandenburg en Willem Hendrik
de Baufort (later eigenaar van landgoed Den
Treek in Leusden) een ‘huizinge, erve en grond,
geappropieerd tot eene genever branderye c.a.
met waterpomp’ alsmede een naastgelegen
huis, beide gelegen aan de Waterpoort.119
Maar daar bleef het niet bij. In 1807 werd op
Johann getransporteerd de Wildkamp, bestaande uit een huis, erf en zeven morgen land aan
de Singel.120 Hij had de Wildkamp gekocht voor
een bedrag van 7.550 gulden. Waarschijnlijk
kon Johann niet de gehele koopsom opbrengen
zodat hij dit bezit belastte met een hypotheek
van 3.300 gulden.121 Maar dat was niet zijn
enige schuld. In 1807 had hij ook nog 2.000
gulden schuld als restant op de koopsom van
de jeneverbranderij en het naastgelegen huis.122
Een schuld die in 1809 was opgelopen tot 4.000
gulden.123 Daarbij kwam dat hij extra leningen
afsloot met de Wildkamp als onderpand. De
hypothecaire lasten op de Wildkamp waren
inmiddels opgelopen tot in totaal 6.500 gulden.
Het was duidelijk dat dit niet lang goed kon
gaan. En inderdaad, begin januari 1810 riepen
de heren Popp en Van Hengelaar, als curatoren
van de insolvente boedel van Johann Heinrich Bierstedt, in de Utrechtse Courant al diens
bekende en onbekende crediteuren op om op 9
januari te verschijnen in de Utrechtse Schepenkamer om aldaar ‘te worden gehoord en finaal
te besluiten’.124 De beide huizen en jeneverstokerij aan de Waterpoort werden verkocht aan
Jacob des Tombe, oud-drost van Amerongen,
oud-schepen van Rotterdam en pachter van de
accijns op de ‘gebrande wynen en gedistilleerde
wateren’ in de provincie Utrecht.125 Tezelfdertijd werd de Wildkamp verkocht aan de Wijkse
burgemeester Nicolaas van Bern.

Johann Heinrich Bierstedt, eigenaar 18071810

Families Van Bern, Van Mariënhoff en Van
Heyst, eigenaars 1810-1951

Johann Heinrich Bierstedt werd circa 1770
geboren in het hertogdom Maagdenburg in
Duitsland. Hij kwam naar Utrecht waar hij op
13-6-1798 als burger werd ingeschreven.118
Johan ging 22-4-1798 te Utrecht in ondertrouw
met Theodora [Dorothea] Cornelia Soeteman

Nadat Nicolaas van Bern in 1810 de Wildkamp
had gekocht, bleef deze grond tot ver in de
twintigste eeuw via vererving in bezit van zijn
directe nakomelingen. Daarom is dit deel van
het verhaal opgenomen in één paragraaf.

Hermina Petronella verkoopt de
Wildkamp
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Nicolaas van Bern werd op 2-9-1742 in Wijk
bij Duurstede gedoopt (NH) als zoon van Frans
van Bern[e], schepen van Wijk bij Duurstede,
en Maria Knijff.126 Hij overleed 5-10-1819 te
Wijk bij Duurstede. Nicolaas was een echte
regent; in de periode 1787-1814 was hij lid van
de raad, schepen en burgemeester van Wijk
bij Duurstede alsmede regent van het Ewoud
en Elisabeth Gasthuis. Hij huwde 28-11-1785
te Wijk bij Duurstede met Jannitje van Dam,
geb.5-2-1752 te Zeist, overl. 1-8-1800 Wijk bij
Duurstede, dochter van Jan van Dam, secretaris
van Zeist en Stoetwegen, koster en voorlezer,
en Jannitje van Mierlo,. Zij kregen vijf kinderen; één zoon, Frans Nicolaas, geb. 30-1-1786
te Wijk bij Duurstede, en vier dochters, allen
gedoopt te Wijk bij Duurstede, te weten, Jannetje Hendrika Catherina, ged. 20-7-1788, Maria
Johanna, ged. 17-2-1790, Petronella Catharina
ged. 19-6-1791 en Maria Isabella ged. 27-11793.
Nicolaas bezat enig onroerend goed, maar zijn
huwelijk met Jannitje, die een erfdochter was
uit het welgestelde geslacht Van Dam, betekende een welkome aanvulling op het fortuin dat
hij in zijn latere leven zou gaan vergaren.
Nicolaas van Bern was niet alleen regent maar
stond ook te boek als grondeigenaar en kocht
en verkocht regelmatig onroerend goed. In
1808 had hij van Hermina Petronella de Gorter,
weduwe van de hiervoor beschreven Johannes van Elst, een plechtbrief van 3.300 gulden
op de Wildkamp ten laste van Johann Heinrich
Bierstedt overgenomen. Toen Bierstedt begin
1810 in ernstige betalingsproblemen kwam lag
het voor de hand dat Nicolaas van Bern, ter
redding van zijn hypothecaire vordering, de
Wildkamp zelf kocht. Hij nam voor een koopsom van 8.820 gulden de Wildkamp, bestaande
uit ‘zeekere huisinge, erve en grond met
berghe, staande en gelegen aan de Singel….
met zeven morgen boomgaard als bouwland’,
over uit de insolvente boedel van jeneverbrander Bierstedt.127

De Wildkamp eigendom van vader en
zoon
Volgens het laatst bekende testament uit 1818
van Nicolaas van Bern was het zijn uitdrukkelijke wil dat geen van zijn roerende en
onroerende goederen zou worden verkocht en
dat alles zoveel mogelijk gelijkelijk tussen zijn
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Portret van Frans Nicolaas van Bern (1786-1851) uit
1812 (RHCZOU, THA Wijk bij Duurstede (240); foto W.R.
Leeman, 2012)

kinderen zou worden verdeeld.128 Een uitzondering was het prelegaat, opgenomen in een
eerder testament uit 1800, waarbij aan zoon
Frans Nicolaas werd toebedeeld de hofstede
De Kikvorsch [aan de Rijndijk] en het ernaast
gelegen land, genaamd de Spinakkers, op
voorwaarde dat hij daarvoor 1.200 gulden in de
boedel zou inbrengen.129
Na het overlijden van Nicolaas van Bern werd
ter fiscale afwikkeling van diens uitgebreide
nalatenschap een memorie van successie opgesteld.130 Daaruit bleek dat Nicolaas nog slechts
1/3 van de Wildkamp zelf in bezit had. In die
memorie was ten aanzien van de Wildkamp opgenomen: ‘een derde in eene huizinge en erve,
met berg nevens seven morgen boomgaard en
bouwland gelegen onder Wijk bij Duurstede
aan het Stads Singel genaamd de Wildkamp,
waarvan de huizinge en de weide van de
boomgaard is verhuurd aan Barend Veldhuizen
en het overige door den overledenen zelven is
gebruikt; de overige twee derde in dit perceel
behoren aan (…) Frans Nicolaas van Bern’.
Waarschijnlijk had de jongste dochter Maria
Isabella aanvankelijk het vruchtgebruik van dat
1/3 deel van de Wildkamp, want in de jaren
het kromme-rijngebied
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(1) 8-9-1814 te Utrecht met Johanna Maria
van Mariënhoff, geb. 1790 Schiedam, dochter van dominee Jacobus van Marienhoff en
Anna Maria Wolterbeek. Anders dan zijn vader
huwde Frans Nicolaas geen rijke erfdochter.
Het gezin van dominee Van Mariënhoff was
niet erg bemiddeld. Reden waarom moeder
Anna Maria Wolterbeek in haar woonplaats
Schiedam, samen met haar zwager Henricus
van Mariënhoff, sinds 1794 een korenwijnbranderij bezat.132 Met de opbrengsten van de
branderij verzekerde Anna Maria zich van een
aanvulling op de toelage van haar echtgenoot
en van een bron van inkomsten na zijn eventuele overlijden.
In navolging van zijn vader vergaarde Frans
Nicolaas tijdens zijn leven een fortuin. Nadat
hij op 16-8-1851 in Zeist was overleden, bleek
dat zijn nalatenschap een waarde had van ruim
800.000 gulden.133 Tot dat fortuin behoorde
aanvankelijk ook de gehele Wildkamp want het
ziet er naar uit dat Frans Nicolaas enige tijd na
het overlijden van zijn vader ook het ontbrekende deel daarvan verwierf. Volgens de eerste
kadastrale legger uit 1832 was hij toen eigenaar van de gehele Wildkamp. Het betrof de
percelen kadastraal bekend gemeente Wijk bij
Duurstede, sectie E, nummers 8 (huis en erf),
9 (boomgaard, 10 (tuin = hoveniersland) en 11
(boomgaard), samen groot 5,25 hectare.134
Fragment van het kadastrale minuutplan van Wijk
bij Duurstede, Sectie E 1, uit 1832. Het op de kaart
aangegeven perceel De Wildkamp (zonder de opstallen) was het perceel zoals dat in 1763 door David de
Gorter werd gekocht van de erven van Abraham van
Senden (RHCZOU, THA Wijk bij Duurstede (240); bewerking door G.W.J. van Omme, 2012)

1820-1823 liet juffrouw Maria Isabella van
Bern, rentenierster, meerderjarig en ongehuwd,
ondermeer de vruchten [appels en peren] in de
boomgaard de Wildkamp verkopen.131 In 1824,
het jaar van haar huwelijk, en later werden
door haar geen vruchten uit de Wildkamp meer
verkocht.
Zoon Frans Nicolaas van Bern was schout en
later burgemeester van Zeist-Driebergen en lid
van Provinciale Staten van Utrecht. Hij huwde
Titelblad van het gedicht op het (tweede) huwelijk van
Henricus Jacobus van Mariënhoff (1792-1869) en Jannetje Hendrika Catrina van Bern (1788-1850) te Zeist
in 1834 (RHCZOU, Familiearchief Van Heyst (12), 100)
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Op 15-4-1824 trouwde Maria Isabella van
Bern, de jongste dochter Nicolaas van Bern,
met haar schoonzusters’ broer, Henricus
Jacobus van Mariënhoff, geb. 2-5-1792 te
Schiedam, overleden 11-4-1869 te Wijk bij
Duurstede. Henricus was burgemeester(18251849) en notaris (1817-1859) in Wijk. Zoals
hierboven beschreven stamde hij niet uit een
erg bemiddelde familie. Echter zijn huwelijk
met Maria Isabella, die zowel uit de erfenis van
haar moeder als van haar vader haar deel had
gekregen, gaf hem een interessante financiële
armslag. Het jonge paar ging wonen in een
pand aan de Muntstraat, wijk A, nr 207.135 Dit
was een, zeker voor die tijd, enorm groot huis
met een bebouwde grondoppervlakte van 570
m2 dat Maria Isabella in 1820 uit haar vaders
erfenis had verworven.
Zijn financiële armslag werd nog groter toen hij
na het overlijden van zijn vrouw Maria Isabella
[overleden 31-8-1833] op 26-6- 1834 in Zeist
hertrouwde met haar oudste zuster, Jannetje
Hendrica Catherina, overleden 6-6-1850 te
Wijk bij Duurstede. Ook Jannetje nam natuurlijk haar deel uit de erfenis van haar ouders
mee. Het ontbrak Henricus Jacobus dus zeker
niet aan fondsen.

De bouw van het nieuwe buitenhuis De
Wildkamp
In het jaar van hun huwelijk kwam er een ruil
van onroerend goed tot stand tussen Jannetje Hendrica Catherina en haar broer Frans
Nicolaas. Daardoor werd zij eigenaresse van
de Wildkamp.136 De reden voor de ruiling was
hoogstwaarschijnlijk dat zij en haar man het
oude huis uit 1787 op de Wildkamp wilden
vervangen door een nieuw, luxer buitenhuis.
Dat gebeurde en het is vrijwel zeker dat in 1834
of 1835 het voorste gedeelte van de huidige
villa De Wildkamp werd gebouwd.137 In de
kadastrale legger staat vermeld dat het huis en
erf tot 1839 belastingvrijstelling had. Volgens
de bouwhistoricus Fred Gaasbeek werd destijds
in de regel over nieuwbouw voor een periode
van vier jaar geen belasting geheven. Dit was
een overheidsmaatregel om het bouwen te
stimuleren. Het jaartal 1839 impliceert dat de
nieuwe Wildkamp in 1835 werd opgeleverd en
dat in 1834 wellicht de sloop plaats vond en de
herbouw begon. Een en ander wordt gestaafd
door het feit dat de Haarlemse onderwijzer en
kostschooleigenaar Willem van den Hull (177846 | 1/2 | 2 0 1 2 

Henricus Jacobus van Mariënhoff (1792-1869) (RHCZOU, Familiearchief Van Heyst (12), 119A)

1858) in zijn autobiografie vertelde dat zijn
goede bekende Henricus Jacobus van Mariënhoff de bouwheer was van De Wildkamp.138

Wie was de architect van De Wildkamp?
Over het antwoord op de vraag wie de architect van het nieuwe huis is geweest, heeft Fred
Gaasbeek een interessante theorie ontwikkeld.139 Hij schrijft: ‘Van Mariënhoff werd een
liefhebber van het bouwen genoemd en was
de man er niet naar om het ontwerp van een
prestigieus pand aan een lokale aannemer over
te laten. De huizen Muntstraat 21-25 heeft
hij laten bouwen door de Utrechtse architect
N.J. Kamperdijk (1815-1887). Zou dezelfde
Kamperdijk wellicht ook de Wildkamp kunnen hebben ontworpen? Kamperdijk was in
1834 een jongen van 19 jaar oud. Dat lijkt erg
jong. Maar toch moeten we die mogelijkheid
open laten. In het jaar 1834 was Kamperdijk al
het kromme-rijngebied
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actief aan het ontwerpen. Hij stuurde in 1834
een tekening in naar een kunsttentoonstelling
te Amsterdam. Het was een tekening van een
voorgevel van een landhuis in Oost-Indische
inkt. Zou het kunnen dat Van Mariënhoff deze
tekening gezien heeft en op basis daarvan de
jonge architect de opdracht gaf? Dat Van Mariënhoff in 1834 in Amsterdam is geweest is zeer
waarschijnlijk, aangezien het huwelijk van zijn
zwager Frans Nicolaas van Bern in Purmerend
plaats vond. Een reis van Wijk bij Duurstede
naar Purmerend moet wel via Amsterdam verlopen zijn. Misschien heeft Van Mariënhoff de
Wildkamp naar dat ontwerp laten bouwen! Of
wat ook een mogelijkheid is, is dat de tekening
al het ontwerp voor de Wildkamp was. De tekening die als nummer 584 in de catalogus staat,
blijkt een nagezonden stuk te zijn. Heeft de
jonge architect uit trots voor wat wellicht zijn
eerste ontwerpopdracht zou zijn, een tekening
van de Wildkamp ingezonden? Het zijn vragen
waarop het antwoord niet gegeven kan worden, aangezien de verblijfplaats van de tekening onbekend is en er ook nog niet een directe
aanwijzing is dat Kamperdijk bij het ontwerp
betrokken was.’

De Wildkamp als buitenverblijf
De leden van de families Van Bern en Van Mariënhoff, die dus allen binnen de stad woonden,
gebruikten de net daarbuiten gelegen Wildkamp als buitenverblijf, om hun rij- en koetspaarden en enkele koeien te stallen en om hun
groente te laten telen. Dit blijkt ondermeer uit
de boedelbeschrijving die in 1854 werd opgesteld na het overlijden van de 37-jarige Nicolaas
Wouter van Doesburgh, een kleinzoon van
Nicolaas van Bern.140 De boedel werd aangetroffen in het sterfhuis aan de Muntstraat maar
deels ook op de hofstede De Wildkamp. Op de
hofstede inventariseerde men als zijn bezit, acht
paarden, twee koeien, twee boerenwagens,
tuigen, tarwe, rogge, hooi, klaverhooi en een
partij brandhout.
De oogst van de boomgaarden en de gewassen
op het bouwland lieten de eigenaren jaarlijks
publiek verkopen.
In zijn testament uit 1858 nam Henricus Jacobus voor zijn beide kinderen prelegaten op.141
Deze prelegaten stonden eveneens vermeld in
de memorie van successie die na zijn overlijden
in 1869 werd opgesteld.142 Een prelegaat voor
22

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

zijn zoon Jacobus behelsde het voorkeursrecht
om voor 20.000 gulden de hofstede genaamd
De Lookamp, gelegen in Rijswijk, uit de boedel
te kopen. Voor zijn dochter Johanna Clasina
gold eenzelfde soort prelegaat ten aanzien van
de Wildkamp. Dit laatste voorkeursrecht werd
in de memorie van successie als volgt beschreven: ‘Aan mijne dochter Johanna Clasina het
regt en de keuze om zich voor eene som van fl.
16.000 te laten toescheiden: het buitengoed, genaamd de Wildkamp bestaande in huis, schuurberg en koren- of hooiberg met 5 bunders, 37
roeden, 60 ellen boomgaard en hoveniersland,
staande en liggende te Wijk bij Duurstede aan
het Stadssingel.’ Uit diezelfde memorie van
successie bleek overigens dat Henricus een
behoorlijke portefeuille onroerend goed bezat.
Alleen al in Wijk bij Duurstede werden ruim 52
bunders ‘huizen, erven, bouw-, weiland, boomgaard en tuin’ als zijn eigendom beschreven.

Wildkamp overgeboekt naar Johanna
Clasina van Mariënhoff
In 1853, enkele jaren na het overlijden van
Jannetje Hendrica Catherina, werd haar deel
van de boedel gescheiden. Daarbij werd de
eigendom van de Wildkamp kadastraal overgeboekt van artikel 414 [eigenaar Henricus Jacobus van Mariënhoff] naar artikel 855 ten name
van dochter Johanna Clasina.143 Deze overboeking had waarschijnlijk alles te maken met het
feit dat Johanna Clasina een jaar later trouwde
met haar vaders kandidaat-notaris Bernardus
Gertrudes van Heyst. Dat de Wildkamp vele
jaren later, in 1869, voorkwam in de memorie
van successie van haar vader had waarschijnlijk
te maken met het feit dat er nog geen successierechten waren betaald toen dit goed overging
op Johanna Clasina.
Bernardus Gertrudes van Heyst, geb. 177-1821 te Culemborg, overl. 16-1-1890, was
het oudste kind van Hendrik Paulus van Heijst,
griffier van het vredegerecht, notaris, burgemeester van Culemborg, lid Provinciale Staten
Gelderland en Adriana van Graevestein.144 Hij
huwde op 18-8-1854 in Wijk bij Duurstede Johanna Clasina van Mariënhoff, geb. 8-12-1826
te Wijk bij Duurstede, overl. 14-5-1891 Wijk
bij Duurstede. Bernardus was in 1851 vanuit
Culemborg naar Wijk bij Duurstede gekomen
om te gaan werken als gemeentesecretaris
en als kandidaat-notaris op het kantoor van

Het huis De Wildkamp gezien vanaf de Singel uit het (noord)oosten op twee prentbriefkaarten uitgegeven door
S.J. Sieswerda uit ca 1905-1910. Op de zwartwit-afbeelding staat op de daklijst de tekst: ‘Café en Stalhouderij
De Wildkamp Uitspanning’ (HUA, cat.nr 9778 en 9779)
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notaris Henricus Jacobus van Mariënhoff.145
Enkele jaren later trouwde hij met de dochter
van de notaris en werd in 1859 zelf tot notaris
benoemd, een ambt dat hij tot zijn overlijden
in 1890 zou bekleden. Daarnaast functioneerde hij ondermeer nog als plaatsvervangend
kantonrechter, lid van de gemeenteraad en
bestuurder van het Ewoud- en Elisbethgasthuis. Aanvankelijk woonde Bernardus Gertrudis met zijn gezin in bij schoonvader Van
Marienhoff aan de Muntstraat. Maar in 1868
liet hij naast het huis van zijn schoonvader een
imposante witte stadsvilla met notariskantoor
bouwen, welke nu nog te bewonderen is aan
de Muntstraat 36.
Tot de vele onroerende goederen die Bernardus en zijn vrouw bezaten behoorde ook de
Wildkamp die zijn vrouw in het huwelijk had
ingebracht. Na hun beider overlijden vererfde

de Wildkamp op hun enige zoon Hendrik Jacobus van Heyst.146
Henricus Jacobus (Henk) van Heyst, geb.
29-7-1856 en overl. 24-3-1949, te Wijk bij
Duurstede. Hij huwde 29-9-1881 de Haarlemse
jonkvrouwe Caroline Louise van Styrum. Na
het afronden van zijn rechtenstudie en promotie in Leiden ging hij terug naar Wijk bij
Duurstede om daar als kandidaat-notaris bij
zijn vader te werken. Na het overlijden van zijn
vader in 1890 volgde de toen 33-jarige Henk
hem op als notaris in Wijk bij Duurstede om dit
ambt pas in 1929 neer te leggen. Evenals zijn
grootvader Henricus Jacobus van Mariënhoff
en zijn vader was Henk op financieel en juridisch gebied zeer deskundig en onkreukbaar.
Dit maakte hem en zijn voorvaderen tot zeer
geziene bestuurders in Wijk bij Duurstede.

Bernardus Gertrudes van Heyst (1821-1890) en Johanna Clasina van Mariënhoff (1826-1891) (RHCZOU, Familiearchief Van Heyst (12), 84)
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De voorgevel van het notarishuis Muntstraat 36 rond 1935 (RHCZOU, Familiearchief Van Heyst (12)

Henricus Jacobus erfde van zijn ouders ondermeer de Wildkamp. In 1893 werden het huis,
erf en drie boomgaardpercelen kadastraal op
zijn naam geschreven. In dat jaar kreeg hij ook
van Burgemeester en Wethouders van Wijk bij
Duurstede vergunning om achter het huis een
mestput en wagenschuur te laten bouwen, die
in het dienstjaar 1894 in het kadaster werden
genoteerd.147

De periode vanaf 1906
Om tot een betere exploitatie van de fruitteelt te komen werd in 1906, ondermeer door
notaris van Heyst, een vennootschap opgericht
genaamd de Wijksche Fruitmaatschappij. Ook
de drie boomgaardpercelen van de Wildkamp
werden samen met de andere boomgaarden
van de notaris in deze vennootschap ondergebracht.148 Maar ze bleven wel eigendom van de
notaris, evenals het huis De Wildkamp.
Begin twintigste eeuw deed het huis enige tijd
dienst als chique koffiehuis/uitspanning waar
men na een wandeling wat kon verpozen (zoals
te zien is op de afgebeelde zwartwit-prentbriefkaart).
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In het dienstjaar 1951 werd in de kadastrale
legger vermeld dat het perceel met het huis, de
stal, tuin, erf en boomgaard aan de Singel nr 1,
ter grootte van 1.58.80 hectare, eerder eigendom van de heer Hendrik Jacobus van Heyst,
was gesplitst en verenigd met een ander kadastraal perceel.149 Het kostte enig speurwerk maar
uiteindelijk bleek dat de Wildkamp in 1951
na de splitsing en vereniging bestond uit drie
kadastrale percelen, te weten twee boomgaarden met kadastrale nummers E 1392 (2.70.10
ha) en E 1393 (2.44.10) alsmede het huisperceel met huis, schuur en erf, met het kadastrale
nummer E 1394 ter grootte van 0.23.40 ha.
De gezamenlijke grootte bedroeg toen 5.37.60
ha, ofwel hetzelfde als in 1858 toen Johanna
Clasina van Mariënhoff de Wildkamp verwierf

Advertentie uit Het Nieuws van den Dag, 24-6-1912

het kromme-rijngebied

25

uit haar vaders erfenis.
Sinds 1951 is het gebruik van het perceel de
Wildkamp ingrijpend veranderd. De boomgaarden zijn sportvelden geworden. De villa

onderging verschillende inwendige en uitwendige verbouwingen, maar het markante vooraanzicht van het monumentale gebouw bleef
gelukkig intact.
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Ad va n Be m m el*

Afstammingspuzzel Cothense Van Bemmels
(1712-2012)
‘Het voorjaar van 1712 was onstuimig, nog in
april viel er sneeuw. Maar het gure weer leek
de ontluikende natuur niet te hebben gedeerd,
want in mei stonden de boomgaarden buiten
de wallen van Wijk bij Duurstede in volle bloei.
(…) In zijn kersentuin aan het Bemmelsdijkje
buiten de Leuterpoort zat de bejaarde burgervader [Joan Bitter] van Wijk aandachtig een brief
te lezen, terwijl de ene na de andere witte bloesem rond hem neer dwarrelde.’(Citaat uit: L.
Blussé, Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama
in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1997, 9)

Afstammingspuzzel
Het Kromme-Rijngebied is rijk gezegend met
archiefmateriaal. De afgelopen tien jaar zijn
de meeste primaire genealogische bronnen via
internet ontsloten. Sommige mensen slagen er
binnen enkele dagen in hun stamboom tot in
de zeventiende eeuw te reconstrueren. Anderen lukt dat nog in geen veertig jaar.
In de zomer van 1970 bracht ik als zestienjarige jongen een bezoek aan de boerderij van
mijn tante Wilhelmina van Bemmel en mijn
oom Kees Withagen. Die woonden niet ver
van mij vandaan eveneens in Cothen. Ruim
honderd meter achter hun boerderij lag aan de
Kromme Rijn de aloude familie-boerderij waar
mijn vader Gerard van Bemmel was geboren.
Ik was op bezoek bij mijn familie omdat daar
een achter-achterneef in de zoveelste graad
langs kwam. Dat was Theo van Bemmel (1948)
uit Utrecht. Hij deed aan genealogie en had
een handgeschreven stamboom bij zich. Zoiets
had ik nog nooit gezien. Mijn oom wilde niet
achterblijven en haalde uit de kelder een doos
met moeilijk leesbare oude familiepapieren
tevoorschijn. Hoewel The Rolling Stones en
Pink Floyd mijn eerste belangstelling hadden, is
toen wel een levenslange fascinatie voor oude
documenten geboren; het familie-archief heb ik
inmiddels al weer jaren onder mijn hoede. Dit
geldt ook voor de handgeschreven stamboom.
Achterneef Theo zei dat onze oudst bekende
stamvader de niet-katholieke Hendrik van
46 | 1/2 | 2 0 1 2 

Bemmel was die, volgens het rooms-katholieke
doopboek van Werkhoven, op 12 januari 1712
zijn zoon Johannes liet dopen. Van de echtgenote van Hendrik was alleen de voornaam Alet
bekend. Johannes trouwde, zo vervolgde hij,
in 1736 met Margaretha van Linden. Aan het
eind van ons gesprek merkte Theo op dat de
herkomst van Hendrik ‘nog volkomen duister’
was. Een schone taak dus voor mij en hij gaf
me enkele tips. Helaas is, ruim veertig jaar later,
de herkomst van Hendrik weliswaar niet volkomen duister meer maar is er daarentegen een
ander ‘duister’ ontstaan. Is de Johannes die met
Margaretha trouwde, wel dezelfde Johannes als
degene die, nu driehonderd jaar geleden, in het
Werkhovense doopboek werd ingeschreven?
Gelukkig is de eerste Johannes wél mijn voorvader aan vaderskant gebleven. Althans als we
de bronnen mogen geloven.
Kortom, een frusterende afstammingspuzzel.
Om meer greep op die puzzel te krijgen, ben ik
jaren geleden al begonnen het zoeknet verder
uit te werpen.1 Ik ben alle Van Bemmel-vermeldingen in Zuidoost Utrecht gaan noteren. In
totaliteit heb ik uit dat gebied nu zo’n negenhonderd Van Bemmels in mijn bestand staan.
De oudsten zijn een Gerrit in 1325 te Doorn en
een Willem in 1337 te Overlangbroek. Overigens werd ‘Bemmel’ toen nog in de oude vorm
‘Benemael’ geschreven.2 Rond 1710 telde het
gebied zo’n vijftig Van Bemmels. In dit artikel
staat de afstammingspuzzel centraal en niet
mijn genealogie. Daarom is die genealogie
summier en alleen voor de eerste zes generaties
uitgewerkt (zie hiervoor bijlage 1).

* Dr A.A.B. van Bemmel is sociaal geograaf, woont
te Wijk bij Duurstede en werkt in Den Haag bij de
Vereniging van Hogescholen, de HBO-raad.
Zijn historisch onderzoek richt zich vooral op het
Kromme-Rijngebied en Cothen.
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Doopinschrijving
Ervaringsles één is ‘terug naar de oorspronkelijke bron’. Wát staat er precies in het rooms-katholieke doopboek van Werkhoven? Daar staat
bij (dinsdag) 12 januari 1712: ‘Joannes illeg.,
de vaeder Hendrik Bemmel acatholicus, de
moeder Alet, de meter Mary’. We hebben dus
te maken met een onwettig kind van een ongehuwde niet-katholieke vader en een katholieke
moeder. Mogelijk heeft achterneef Theo de
Latijnse afkorting ‘illeg.’ van ‘illegitimus’ gemist
en daardoor Alet tot ‘echtgenote’ benoemd.
Merk op dat in de achternaam van de vader
het tussenvoegsel ‘van’ ontbreekt. Ik ken geen
Bemmel-achternamen zonder het tussenvoegsel ‘van’ dus het hier ontbreken ervan moet wel
een slordigheid zijn.
Wat kunnen we nog meer uit de inschrijving
afleiden? Zeer waarschijnlijk is, in tegenstelling
tot de vader, moeder Alet wel van katholieke
huize en wilde zij (of haar familie) dat haar
kind katholiek zou worden gedoopt. Dat haar
achternaam niet is vermeld, zou op een lage
sociale status kunnen duiden. Een ‘acatholicus’
is in die tijd bijna altijd iemand van gereformeerde komaf. In de regel heeft de meter - in
dit geval Mary - een (familie)relatie met de
moeder en/of de vader. Al met al riekt de inschrijving naar een boerenknecht, een boerenmeid en naar een hooiberg.
Alleen in uitzonderlijke gevallen liet je je
kind dopen in een andere parochie dan die
waartoe je behoorde. De kans is dan ook zeer
groot dat in ieder geval Alet en waarschijnlijk ook Hendrik in de parochie Werkhoven
woonde. In de achttiende eeuw behoorden tot
de (dubbel)parochie Werkhoven (opgericht in
1695) de plaatsen: Cothen, Dwarsdijk, Har-

denbroek, Nederlangbroek, Sterkenburg en
Werkhoven. Zowel Werkhoven als Cothen had
een eigen kerk. De pastoor woonde in Werkhoven. Ook in Cothen werd gedoopt en gehuwd
maar de pastoor hield, soms zonder adequaat
plaatsonderscheid, alle dopen en huwelijken in
de Werkhovense registers bij. In 1841 werd de
parochie in twee aparte parochies gesplitst.

Onwettige kinderen
Onwettige kinderen kwamen wel vaker voor,
maar ook onwettige kinderen behoeven zorg.
Zeker bij meer gefortuneerde vaders werd er
bij ‘defloratie’ en dergelijke nog wel eens een
betalingsregeling getroffen. In mei 1721 wordt
rooms-katholiek te Wijk bij Duurstede gedoopt
een Albert, illegitimus, zoon van Ariaentje
Ariens van Besoijen. De vader wordt niet genoemd. Echter een aantal dagen voor de doop
zien we Ariaentje samen met haar moeder bij
een Wijkse notaris. Daar verklaart ze bezwangerd te zijn door - de ongehuwde, gereformeerde - Jan Aelbertsz. van Bemmel uit Cothen.
Door tussenkomst van diens broer Antony
Aelbertsz. wordt een regeling getroffen voor de
verzorging van het kind door de moeder. Later
zal blijken dat Albert als Albert Jansz. van Bemmel door het leven gaat, driemaal trouwt, een
kind krijgt, maar nooit in één adem met de Van
Bemmel-familie van zijn vader Jan Aelbertsz.
wordt genoemd. Merk op dat Jan Aelbertsz.
zijn overigens enige zoon Albert heeft vernoemd naar diens grootvader aan vaderskant.
Blijkbaar was voor die vernoeming het onwettige karakter van de zoon geen beletsel.3
Voor de verzorging van het onwettige kind
Johannes van Bemmel is geen officiële regeling bekend, niet voor een Utrechtse of Wijkse
notaris, niet voor een gerecht en ook niet voor
het Hof van Utrecht. Dit laatste is niet zeker
omdat in het archief van het Hof juist van het
jaar 1712 de betreffende ‘grote rol’ ontbreekt.

Jan van Bemmel

Inschrijving van 8 januari 1712 in het RK-doopboek
Werkhoven van de doop van Joannes, zoon van
Hendrik [van] Bemmel en Alet N. (RHCZOU, DTB’s (65),
603)
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Het RK-trouwboek van Werkhoven leert dat
mijn voorvader Johannes/Jan van Bemmel op
8 april 1736 huwt met Grietje Jans van Linden.
(Margaretha wordt doorgaans met Grietje Jans
aangeduid.) Gosina Vockinck en Lisabeth Dam
getuigen, zoals ze dat wel bij meer huwelijken
deden. Om in die tijd een geldig huwelijk te
hebben waren katholieken van staatswege

Boerderij De Brienershofstede aan de Ossenwaard (nr. 13) te Cothen waar Jan van Bemmel en Grietje Jans van
Linden woonden (foto auteur 2011)

verplicht ook voor het gerecht te trouwen.
Die huwelijksinschrijving is niet gevonden.
Overigens ontbreken de huwelijksregisters uit
die tijd van gerechten als Cothen, Langbroek en
Werkhoven.
In de wandelgangen gaat hij als Jan van
Bemmel door het leven. Medio 1781 wordt
driemaal zijn leeftijd gegeven; tweemaal is hij
omstreeks zeventig jaar en eenmaal omtrent
69 jaar.4 Dan zou hij dus in 1711-1712 moeten
zijn geboren. Rond die jaren is er in Zuidoost
Utrecht maar één doopinschrijving van een
Johannes/Jan van Bemmel bekend en dat is die
uit het Werkhovense doopboek.
Die geboortejaren maken dat hij, toen hij in
1736 trouwde, zo’n 25 jaar oud moet zijn geweest. Dat was in die tijd geen ongebruikelijke
huwelijksleeftijd.
Grietje Jans is de dochter van Jan Jansen van
Linden (zelf geboren te Homoet, gereformeerd
gedoopt te Kesteren) en Anna Baars van
Malsen (geboren te Werkhoven) die in 1698
te Wijk bij Duurstede rooms-katholiek zijn
gehuwd5. De doopdatum van Grietje Jans is
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niet bekend. Haar vader zal het huwelijk van
zijn dochter niet mee maken. Enkele jaren voor
dat huwelijk pacht haar moeder, dan weduwe,
opnieuw te Cothen van de familie Ram van
Schalkwijk (als erfgenaam van de familie
Borselle-van Honthorst) een hofstede.6 De
hofstede met veertig morgen (34 ha) land ligt
in de Ossenwaard (op het huidige nr. 13). Jan
van Bemmel neemt die hofstede enige jaren na
zijn huwelijk over en gaat er ook wonen.7 De
hofstede, die in 1849 ‘De Brienensche’ en later

Inschrijving van 8 april 1737 in het RK-trouwboek
Werkhoven van het huwelijk van Jan van Bemmel en
Margaretha van Linden (RHCZOU, DTB’s (65), 603)
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‘De Brienershofstede’ wordt genoemd, blijft tot
1870 door zijn nakomelingen gepacht.8 Waarschijnlijk woonden ze voordien enkele jaren
in één van de woningen behorend tot huize
Steniswaard in Cothen daar dit bij de doopinschrijving van dochter Alberta in 1740 staat.
Wat zegt dit alles? In ieder geval woont Grietje
Jans ten tijde van haar huwelijk al in Cothen;
Jan waarschijnlijk ook. Haar moeder is al enige
tijd weduwe, heeft enkel dochters en geen
zoon, dus dan is een man op de relatief grote
pachtboerderij welkom. Het was weliswaar
een slechte tijd (agrarische crisis, veepest: zie
de kadertekst) maar dat zij de eerste de beste
boerenknecht zou hebben gehuwd, ligt desondanks niet voor de hand. Impliceert dit dat mijn
voorvader Jan van Bemmel van betere komaf
moet zijn geweest en dus niet identiek kan zijn
met de Johannes van Bemmel die in 1712 als

Begin 18de eeuw: Slechte economische tijd9
In het begin van de achttiende eeuw was de Utrechts
plattelandseconomie er slecht aan toe. Hoge
belastingen en lage landbouwprijzen maakten dat
grondeigenaren de grootste moeite hadden om
pachters te vinden. Daardoor werd veel land niet
gebruikt. Toen het weer wat beter ging, stak in de
zomer van 1713 een grote epidemie van rundveepest de kop op. Die epidemie bleef hier en daar
tot na 1720 actief. Verlaging en kwijtschelding van
opgelopen pacht- en belastingschulden was nodig.
Mensen braken hun schoorsteen af om een aanslag
voor het haardstedengeld te ontlopen. Na enige tijd
herstelde de plattelandseconomie zich, wat onder
meer blijkt uit een stijging van de pachtprijzen. Door
de zeer strenge winter van 1740 kwam het herstel
onder druk. Een slechte oogst, hoge voedselprijzen
en een schaarste aan hooi waren het gevolg. Een
muizenplaag in 1742 en een nieuwe epidemie van
rundveepest eind 1744 maakten de zaak alleen maar
erger. Een derde van het vee stierf. De sterfte was
ongelijk verdeeld. De ene boer verloor al zijn vee,
de andere geen enkel beest. De doorbraak van de
Lekdijk begin 1747 trof in ieder geval ook het lagere
deel van Cothen langs de Kromme Rijn. Verstopping
van sloten en bedekking van land met zand was het
gevolg. Dit alles leidde ertoe dat in het midden van
de achttiende eeuw opnieuw land ongebruikt kwam
te liggen en achterstallige pachtschulden moesten
worden kwijtgescholden.
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Stamlijn
Hendrik van Bemmel en Alet N.
‚ (?)
Jan van Bemmel x
1736 Margaretha (of Grietje Jans) van Linden
‚
Gerrit van Bemmel x
1777 Aagje Driessen Lens
‚
Gerrit van Bemmel x
1820 Maria Hazendonk
‚
Gerrit van Bemmel x
1868 Willemijntje van Bennekom
‚
Adrianus van Bemmel x
1917 Alida Jacoba van den Hogen
‚
Gerardus Everardus van Bemmel x
1953 Johanna Maria Wolsing
‚
Adriaan Antoon Bernard van Bemmel

onwettig kind wordt gedoopt? Geraadpleegde
doorgewinterde genealogen verschillen daarover van mening. In veel gevallen huwt ‘geld’
inderdaad ‘geld’ maar niet altijd.
Er is mij uit de periode van vlak voor 1736
maar één vermelding van een Jan van Bemmel
in Cothen bekend. Dat is een Jan van Bemmel
die als knecht heeft gewoond bij Jan Aelbertsz.
van Bemmel (overleden eind 1734). Vanaf
1737 wordt Jan van Bemmel bijna jaarlijks
genoemd bij de verpachting van tienden te
Cothen van het Utrechtse Domkapittel. Hij kan
schrijven en is rond 1755 een aantal jaren schepen van Cothen. Hij boert goed want hij koopt
in Cothen enkele huizen en bij zijn overlijden
kunnen de erfgenamen daaruit ruim vierduizend gulden verdelen.10
Jan en Margaretha zullen zeven kinderen
krijgen:
1	Anna Maria - geboren waarschijnlijk te Cothen in de jaren 1736-1738;
2	Cornelis - geboren waarschijnlijk te Cothen
in de jaren 1738-1739;
3	Alberta - geboren te Steniswaard (Cothen) in
1740;
4	Anthonia - geboren te Cothen in 1742;

5	Gerrit - geboren te Cothen in 1743;
6	Gertrudis - geboren te Cothen in 1745;
7	Bartholemeus - geboren te Cothen in 1747.
Heel opvallend is dat, in tegenstelling tot de andere kinderen, de doopinschrijving van de twee
oudste kinderen níet is aangetroffen in het
RK-doopboek van Werkhoven; ook elders niet.
Van de toenmalige pastoor Boxtart (overleden
1740) wordt wel gezegd dat hij op het eind van
zijn leven soms zou hebben vergeten alle dopen
te registeren. Analyse van het aantal dopen in
de jaren voor en na 1740 geeft daarvoor echter
geen aanwijzigingen. Anna Maria zal zijn
vernoemd naar haar grootmoeder Anna Baars
van Malsen en naar diens zus Maria Baars van
Malsen. Volgens de toen gewoonlijk gangbare
vernoemingsregels zou dan Cornelis, als oudste
zoon, moeten zijn vernoemd naar de vader
van Jan. Die zou dan dus eigenlijk een Jan
Cornelisz. van Bemmel zijn. Zo wordt hij nooit
genoemd en in mijn Van Bemmel-bestand
komt überhaupt geen Jan Cornelisz. van Bemmel voor; ook niet in de geïndexeerde notariële
akten van Het Utrechts Archief.
Opvallend ook is het ontbreken van een zoon
Jan. Vernoeming naar de grootvader van de
moeder, dus naar Jan Jansz. van Linden, was
algemeen gebruikelijk. Naar wie zijn de kinderen dan vernoemd? Misschien naar leden van
de familie waar Jan van Bemmel is opgegroeid?
Opmerkelijk is de niet zo vaak voorkomende
jongensnaam Bartholemeus. Ik ken een Bartholemeus Cornelisz. van Bemmel die in 1691
oud-katholiek te Culemborg huwt met Maria
Vosch. Bartholemeus is mogelijk een zoon van
de in Odijk genoemde Cornelis Gijsbertsz. van
Bemmel en Cornelia Claesdr. van Swesereng.11
Margaretha zal haar kinderen niet volwassen
zien worden. Ze sterft enkele jaren na de geboorte van haar zoon Bartholemeus. Jan blijft
met zeven jonge kinderen achter. Hij hertrouwt
in 1752 met Willemijn Peperkamp. Getuigen
zijn Rijckje Mewissen en Jannitje de Wael die
dat ook bij andere huwelijken doen. Waar Willemijn opeens vandaan komt, is een raadsel. Er

Inschrijving 15 mei 1752 in het RK-trouwboek
Werkhoven van het huwelijk van Jan van Bemmel en
Willemijn Peperkamp (RHCZOU, DTB’s (65), 604)
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Jan van Bemmel zet op 30 april 1756 als schepen van
Cothen zijn handtekening (RHCZOU, Dorpsgerechten
(64), 509)

komt in de DTB-registers in Zuidoost Utrecht
geen andere Peperkamp voor. Dat geldt ook
voor de Utrechtse notariële akten.
Volgens de na zijn dood opgemaakte boedelbeschrijving sterft Jan van Bemmel op 8 januari
1795 en is hij weduwnaar van Willemijn Peperkamp, die in juli 1793 is overleden.12 In die
boedelbeschrijving wordt verwezen naar een
samen met haar voor schout en gerecht van
Cothen op 1 oktober 1764 opgemaakt ‘mutueel’ testament. Wij zouden dat nu een langstlevende testament noemen. Het testament is niet
(meer) terug te vinden in het archief van dat
dorpsgerecht. Dikwijls werd voor het opmaken van een testament octrooi (toestemming)
aangevraagd bij het Hof van Utrecht. Dat is hier
niet gebeurd daar zo’n octrooi niet voorkomt in
het register van dat jaar.13
Heeft hij soms eerder octrooi bij het Hof aangevraagd? Op 17 september 1755 ontvangt een
Jan van Bemmel zo’n octrooi. Het is aangevraagd door de Amersfoortse notaris Anthony
van Veerssen.14 Echter, die heeft in die maand
geen testament opgemaakt voor (een) Jan van
Bemmel. Er is in deze tijd in Amersfoort wel
een Jan van Bemmel maar die staat los van
onze Jan van Bemmel in Cothen. Het octrooi
van 1755 levert dus geen aanwijzing op.
Na de dood van Willemijn Peperkamp verzoeken haar collaterale erfgenamen schout
en gerecht van Cothen om haar bezittingen te
estimeren, te taxeren. Wanneer er geen erfgenamen in de rechte lijn maar alleen in de zijlijn
het kromme-rijngebied
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zijn, is sprake van collaterale erfgenamen. Zoals
we zullen zien, zijn die collaterale erfgenamen
de dan nog levende kinderen van Jan van Bemmel bij Margaretha van Linden.
Het verzoekschrift is ongedateerd maar moet
van niet lang na haar dood in juli 1793 zijn. Op
het verzoekschrift staat apart aangetekend ‘acte
van indemniteit voor de Vrouwe van Scherpenzeel’. (Zo’n indemniteitsakte impliceert dat
ingeval ze armlastig wordt, er een ondersteuningsberoep op de plaats van herkomst kan
worden gedaan.) De aantekening suggereert
dat Willemijn Peperkamp voor haar huwelijk
met Jan van Bemmel in Scherpenzeel woonde,
daar vandaan een akte van indemniteit heeft
meegenomen, welke acte na haar dood door de
erfgenamen is overlegd als een soort identiteitsbewijs. Rond 1980 trof ik het verzoekschrift aan
in het toen nog niet-geïnventariseerde archief
van het gerecht Cothen dat was ondergebracht
in het Cothense gemeentehuis. In het in de
jaren daarna geïnventariseerde archief komt
het verzoekschrift niet (meer) voor. Ik heb er
indertijd gelukkig wel een kopie van gemaakt.
Er vanuit gaande dat de aantekening er niet
per ongeluk op staat, heb ik het oud-rechterlijk archief van Scherpenzeel bestudeerd. Dat
leert dat met de Vrouwe van [de heerlijkheid]
Scherpenzeel Sophia Charlotta van Wartensleben (1702-1771) zal zijn bedoeld. (Na de dood
van haar man Johan Frederik van Westenholt
in 1751 tekent zij regelmatig akten die voor
schout en schepen van Scherpenzeel zijn gepasseerd.) In genoemd archief heb ik geen afschrift
van die indemniteitsakte gevonden, wetend
dat een groot deel van het archief in de Tweede
Wereldoorlog is vernietigd. In de DTB-registers
van Scherpenzeel in het Gelders Archief komt
in die tijd een Peperkamp niet voor. Ook niet
in die van de RK-parochie Renswoude waar
Scherpenzeel toen onderviel. Dit lijkt met andere woorden ook een dood spoor te zijn.

stad Utrecht is de kwitantie van de afdracht te
vinden.16 De estimatie door de schout en het
gerecht van Cothen dient als basis. Belast is
450 gulden, zijnde de waarde van de helft van
een huis in het dorp Cothen bij het kerkhof
en de helft van een ander huis met een klein
boomgaardje aldaar.17 Hierover moest de 16de
penning [ofwel het zestiende deel] afgedragen worden met een verhoging, samen 29
gulden en 5 stuivers. Die ‘helft’ wijst erop dat
Willemijn Peperkamp en Jan van Bemmel in
gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De
helft van de boedel van Jan van Bemmel is dus
bestemd voor de erfgenamen van Willemijn Peperkamp. Interessant in de kwitantie is de vermelding ‘wordende geerfd buijten den bloede.’
De eventuele bloedverwanten van Willemijn
Peperkamp maakten dus geen aanspraak op de
erfenis. In het testament van 1764 hadden zij
en Jan van Bemmel vastgelegd dat ingeval uit
hun huwelijk geen kinderen geboren zouden
worden, de zeven kinderen van Jan erfgenamen zouden zijn. Die krijgen elk een zevende
deel.18 Omdat deze kinderen geen bloedverwanten van Willemijn zijn, was de afdracht
voor de collaterale successie verschuldigd.
Waarom maken Jan en Willemijn zo’n testament pas elf jaar na hun huwelijk op? Waarom
is dat testament niet meteen bij het trouwen
in 1752 opgemaakt? Als er na elf jaar nog
geen kinderen zijn, zullen die er waarschijnlijk
ook niet meer komen. Kortom, het testament
lijkt er op te zijn gericht te voorkomen dat de
erfenis eventueel naar - voor ons onbekende
- personen uit de omgeving van Willemijn (‘de
koude kant’) zou kunnen gaan. Daar moet een
goede reden en aanleiding voor zijn geweest.
Ik ken die niet. Wie was Willemijn Peperkamp
toch? Was zij een van elders komend weesmeisje dat als boerenmeid was uitbesteed en de
weduwnaar met kinderen Jan van Bemmel aan
de haak heeft geslagen?19

Na de dood van Willemijn Peperkamp machtigt
Jan van Bemmel op 7 november 1793 Abraham Correljé, pander [vergelijkbaar met een
deurwaarder] voor het Hof van Utrecht. Hij
moet een ‘Lijste ofte Memorie’ bij het Gerecht
van de Stad Utrecht presenteren aangaande de
goederen en effecten die door Willemijn Peperkamp zijn nagelaten.15 Het betreft de aangifte
voor de collaterale successie die in de tweede
helft van de achttiende eeuw in de provincie
Utrecht is verschuldigd. In het archief van de

Het zit niet mee. Ook andere personen blijken
niet te traceren, verwachte doopinschrijvingen
zijn er niet, stukken raken zoek of zijn niet
meer te vinden. Nog iets opmerkelijks. In alle
stukken waar Jan van Bemmel - zie zijn biografie - in voorkomt, is dat nooit tezamen met
iemand die directe familie is. (Aangetrouwde
familieleden worden weleens genoemd.) Dus
nooit wordt een broer, een zus, een oom,
neef of wat dies meer zij genoemd. Dus nooit
iemand waarmee langs een andere weg licht op
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Biografie Jan van Bemmel
Joannes/Jan van Bemmel, geb. 1711-1712,21
overl. Cothen 8 jan. 1795,22 huwt (1) Werkhoven/
Cothen (RK) 8 april 1736 Margaretha (Grietje Jans)
van Linden, overl. tussen 24 aug. 1747 en 15 mei
1752, dochter van Jan Jansen van Linden en Anna
Baars van Malsen; huwt (2) Werkhoven/Cothen (RK)
15 mei 1752 Willemijn Peperkamp, overl. Cothen
juli 1793.23
Volgens een ongedateerde aantekening heeft een
Jan van Bemmel als knecht gewoond bij Jan Aelbertsz. van Bemmel (overleden 8/9 oktober 1734)
aan de Wijkersloot te Cothen.24
Jan van Bemmel zal in de periode 1737-1777 enkele tientallen malen worden genoemd (en tekent
ook) bij tiendverpachtingen van het Utrechtse
Domkapittel met name te Cothen maar eveneens
in het vlakbij liggende Dwarsdijk. Meestal staat hij
borg voor een ander maar zeker in de eerste jaren
pacht hij ook zelf, en wel de tienden van de oogst
van tarwe of gerst. (Wanneer op een perceel land
tiendrecht rustte dan moest een tiende deel van
de opbrengst afgedragen worden aan de eigenaar
van de tiend, in Utrecht meestal (van oudsher) een
kerkelijke instelling. De tiendpachter kocht van de
eigenaar van het tiendrecht van tevoren en voor
een dan vaststaand bedrag de opbrengst van de
tiend. De tiendpachter liep dus een risico bijvoorbeeld door misoogst; vandaar dat hij borgen moest
stellen.)
Het lijkt erop dat hij meehielp bij het bewerken
van percelen waarvan hij de tiend had gepacht.
Want nadat hij in 1742 de pachtboerderij van zijn
vrouwsfamilie met ruim vijftig morgen land had
overgenomen, beperkt hij zich doorgaans tot het
borg staan. Daarnaast gaat hij zelf ander land
huren. Met dat alles zullen hij en zijn knecht(en) hun
tijd voldoende hebben kunnen besteden. De eerste
keer dat hij betrokken is bij tiendverpachtingen is
op 17 juli 1737. Dan is hij te Cothen - samen met
Hendrik Velthuijsen - borg voor Jan de Kruijff bij
een tiendverpachting op het Opveld. Zelf pacht hij
voor 85 gulden een tiend op het Middelveld. De
laatste keer is in 1777 wanneer hij borg staat voor
zijn schoonzoon Hermanus van Zeijst.25
In 1738 is hij - samen met Hendrik van Velthuijsen
- borg voor Jan Joosten de Kruijff bij een tiendverpachting in het Opveld en - samen met Dirk van
Linden - is hij borg voor Hendrik van Velthuijsen bij
een tiendverpachting in het Uitveld. Zelf pacht hij
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voor ruim 83 gulden de tiend van het ingezaaide
Overrijnseveld met als borgen Hendrik van Velthuijsen en Jan Joosten de Kruijf.26 In dat zelfde jaar
is hij te Dwarsdijk borg en pacht aldaar zelf twee akkers ‘somervaagse roode weijt’ voor 35 gulden.27
In 1739 pacht Jan van Bemmel een tiend in het
Opveld voor ruim 68 gulden. Ook is hij borg voor
Baars Jansz. van Linden en voor Dirk van Linden.28
Die Van Lindens, waar hij borg voor staat, zijn familie van zijn vrouw.
Op 28 april 1742 reist hij naar Utrecht. Voor notaris
Vlaer huurt hij van Eduard Joseph Ram van Schal
kwijk, heer van Weerdestijn, een huis en hofstede,
bergen, schuur met veertig morgen boomgaard en
bouwlanden te Cothen plus negen morgen weiland
te Nederlangbroek (voor Rodestein) en 2,5 morgen
weiland te Hardenbroek. Al dit land is laatst in gebruik geweest bij de weduwe Jan Janssen van Linden, dus bij zijn schoonmoeder. Hij huurt voor een
periode van zes jaar. De eerste vier jaar bedraagt
de huur vierhonderd gulden en de laatste twee jaar
430 gulden. In de huurakte worden geen borgen
genoemd dus blijkbaar werd dat dan ook niet door
de verhuurder geëist. Zijn schoonmoeder, Annigje
Baars van Malsen, heeft deze goederen eerder in
1732 gehuurd (ook voor 400 gulden per jaar). Dit
contract wordt in 1739 verlengd. Uit de akten blijkt
dat ze zelf op de hofstede woonde. Blijkbaar heeft
ze in de jaren ervoor niet goed geboerd. Immers
in het verlengingscontract staat dat ze aan de verhuurster, Margaretha van Honthorst (weduwe Pieter
van Borselle), nog een huurschuld heeft van 2100
gulden. Daarvan wordt 645 gulden kwijt gescholden. Annigje belooft dat ze het resterende deel zal
voldoen. Ze is overigens niet de enige in die tijd
met een huurschuld. Margaretha overlijdt medio
1740 en het land in Cothen komt aan haar dochter
Anna Megteld van Borselle, gehuwd met Eduard
Joseph Ram van Schalkwijk. Twee jaar later neemt
Jan van Bemmel de huur over. In het contract
staat niets over een achterstallige huurschuld. Dat
impliceert zeer waarschijnlijk dat zijn schoonmoeder
de schuld op de één of andere wijze voldaan heeft,
mogelijk bij executie dus door verkoop van haar
goederen. In januari 1742, dus enkele maanden
voordat haar schoonzoon Jan de huur overneemt,
compareert de procureur/notaris Hendrick van
Dam voor het Hof van Utrecht. Annigje Baars van
Malsen heeft hem daartoe in het huurcontract van
1739 al gemachtigd. (Zo’n machtigingsbepaling
was toentertijd in dergelijke contracten standaard.)
Hij verzoekt het Hof haar te ‘condemneren’, te
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veroordelen, in het huurcontract (een zogenoemde
willige condemnatie). De verpachter was daardoor
gerechtigd om ingeval van niet-nakomen zonder
tussenkomst van een gerechtelijke instantie tot executie over te gaan. Ik heb zo’n executie van Annigje
Baars van Malsen in de arresten van het Hof niet
aangetroffen. Ook heb ik - elders - geen informatie
gevonden over een eventuele openbare verkoping
van haar goederen. Maar, hoe het ook zij, de huurschuld is links- of rechtsom vereffend.29
Jan van Bemmel gebruikt eveneens land in Nederlangbroek. Een deel van dat land is dijkplichtig
en wel voor de slagen 202 (vier morgen) en 203
(tien morgen) op de Lekdijk tussen Amerongen
en Wijk bij Duurstede. Kortom, hij moet zorgen
dat die dijkstukken de vereiste hoogte en breedte
houden. Ook moet hij in geval van hoogwater op
de dijk verschijnen. Zijn naam vinden we dan ook
terug in de dijkmetingboeken en in de monsterrollen dijkwachtplichtigen. In de dijkmetingboeken
zien we bij slag 203 dat die tien morgen voor hem
eerder werden gebruikt door Baars van Linden en
nog eerder door de al genoemde Jan Aelbertsz.
van Bemmel waar Jan waarschijnlijk boerenknecht
is geweest.30
Hij gaat nog meer land huren. In 1746 huurt hij voor
zes jaar van vrouwe Cornelia Elisabeth van Schorel,
weduwe Pieter Schade, vier morgen bouwland
‘gemeen met nog vier andere morgen’ te Cothen,
die voorheen door Huybert van Amerongen werden
gehuurd, en dat voor 24 gulden per jaar.31 Uit een
andere bron weten we dat die acht morgen als geheel ‘De Gulde Ackers’ werden genoemd; ze liggen
parallel aan de tegenwoordige Bredeweg.32
Drie jaar later verlengt Jan zijn huurcontract, nu met
Eduard Joseph Ram van Schalkwijk, heer van Weer
destijn, van de hofstede te Cothen en van het land
te Nederlangbroek en Hardenbroek. Opnieuw blijft
de pacht de eerste vier jaar vierhonderd gulden per
jaar en de laatste twee jaar 440 gulden.33
Op 5 maart 1754 wordt Jan van Bemmel - hij is
inmiddels al weer bijna twee jaar hertrouwd met
Willemijn Peperkamp - voor het eerst genoemd als
schepen van Cothen. De (voorlopig) laatste keer
dat hij schepen wordt genoemd is 2 mei 1757.34
In de tussentijd staat hij borg bij de koop van weit
en brengt te Cothen te velde het korengewas van
Hendrik de Sandra, heer van Heulestein. Dit betreft
een morgen erwten en een morgen wikken ‘op de
voorhof’.35
In 1758 pacht hij van het Utrechtse Domkapittel
vier morgen bouwland te Cothen, strekkend van de
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Hogenweg (de huidige Groenewoudseweg) noordwaarts op tot aan de Kerkeboomgaard, belend ten
oosten Cornelis van den Nyendijk en ten westen
Antonij de Graaf. Hij pacht voor zes jaar en dat voor
42 gulden en acht kapoenen per jaar. De laatste
pachter voor hem was Aelbert Joosten van Bemmel
(een neef van de eerder genoemde Jan Aelbertsz.
van Bemmel); opmerkelijk daar die al in 1743 was
overleden. Blijkbaar vindt Jan de vier morgen geschikt want de pacht wordt steeds vernieuwd; het
laatst in 1775.36
Jan ontvangt in 1758 van het Domkapittel ruim 38
gulden. Hij heeft voor het Domkapittel vijf vimmen
en dertien schoven afgeleverd op de hofstede
die Teunis van Soest gebruikt en een vim en 91
schoven op de hofstede gebruikt door Jan van
der Schouw. Een vim staat voor 100-120 bossen
rijshout, stro of riet; een schoof is een bundel uitgedorst stro. Dat materiaal zal zijn gebruikt voor de
dakbedekking van de hofsteden.37
Het jaar erop verhuurt Eduard Joseph Ram van
Schalkwijk wederom aan Jan van Bemmel de hofstede aan de Ossenwaard met tevens negen morgen weiland te Nederlangbroek voor Rodestein,
in totaal 49,5 morgen, en dat voor 415 gulden per
jaar. Bij de pachtverlenging zes jaar later wordt dat
410 gulden. In 1773 pacht Jan, nu van Eduard Petrus Ram van Schalkwijk, tevens twaalf morgen weiland naast Rodestein. De pachtsom stijgt daardoor
met 120 gulden. Uit diens boedel huurt Jan in 1778
opnieuw. Blijkbaar zijn de curatoren strenger want
de pachtsom (op 1 januari 1779) stijgt van 410 naar
maar liefst 539 gulden. De twaalf morgen weiland
naast Rodestein worden er nu negen en dat voor
99 gulden aan pacht. Die niet afgeronde bedragen
duiden mogelijk op zware onderhandelingen.38
Het zal de laatste keer zijn dat Jan van Bemmel zelf
deze hofstede huurt. Zijn nakomelingen nemen dat
van hem over. Maar zover is het nog niet. We gaan
terug naar het jaar 1765 wanneer hij van de jachtopziender een boete van vier gulden krijgt voor het
‘zonder knuppel’ laten lopen van zijn zwarte krulhond. Honden moesten of aan de ketting liggen of
er moest een knuppel (een stuk hout) aan hen zijn
vastgemaakt. De knuppel maakte dat een hond wel
los kon lopen maar moeilijk achter het wild aan kon
gaan.39
In datzelfde jaar wordt hij opnieuw als schepen van
Cothen genoemd en een jaar later eveneens. In
1767 nomineert hij zelf in het Cothense gerechtshuis, als zittend schepen, zo was de procedure,
Gerrit Vernooij tot nieuwe schepen voor 1768.40

Twee jaar later vinden we hem als huurder van vier
en nog eens zes morgen weiland van de overste
Pesters, gehuwd met Isabella van Westrenen. Deze
tien morgen, leenroerig aan de Utrechtse Domproosdij, liggen te Nederlangbroek in het goed De
Melkweg. Het land is belast met het onderhoud van
dijkslag no. 203 op de dijk tussen Amerongen en
Wijk bij Duurstede.41
In de tweede helft van zijn leven gaat Jan van Bemmel onroerend goed kopen. In 1771 zet hij in op
een openbare verkoping op vier morgen bouwland
van het Wijkse Ewoud en Elisabeth Gasthuis op de
Harthals onder Cothen. Hij biedt 350 gulden maar
wordt met dertig gulden overgeboden.42 Twee jaar
later is hij, samen met Sander Willem Daamen, borg
bij de aankoop door zijn schoonzoon Hermanus van
Zeijst van tien hont land onder Cothen.43 In 1780
koopt hij van Jan Wiggen voor 280 gulden een huis
te Cothen. Niet duidelijk is waar dat huis precies
staat.44 Enige maanden later leent schoonzoon Gerrit Hofman negenhonderd gulden van hem waarbij
die zijn huis met grond aan de De Brink te Cothen
als onderpand geeft.45
Blijkbaar heeft hij de smaak te pakken. In 1782
koopt hij voor vijfhonderd gulden van Willem van
Leemkolk, gehuwd met Jannigje van de Leemkolk,
te Cothen een huis met erf met een klein boomgaardje met aan de beneden zijde de erven van
Ram van Schalkwijk en aan de bovenzijde Barend
de Kruijff. Het huis is voordien bewoond geweest
door Griet van de Leemkolk en Jan de Kruijff. Uit
een acte van enkele jaren later blijkt dat dit huis aan
het Zandpad ligt.46
In datzelfde jaar 1782 verhuurt hij op dezelfde dag
twee ‘camere’ of woningen in het dorp Cothen
bij het Kerkhof. De ene camer wordt, opnieuw,
verhuurd aan Jurriën van Straeten en Petronnella
van Leest voor 22 gulden per jaar en de andere,
eveneens opnieuw, aan Cornelis Scholman en wel
voor 36 gulden per jaar. Het echtpaar heeft het vrije
gebruik van de waterpomp, die naast de camer
van Scholman staat, en aan hem behoort. Op hun
beurt moeten zij hem de trap in hun camer naar het
deel van de zolder boven zijn eigen camer laten
gebruiken. Ook moeten zij Scholman toestaan een
varken te mesten in het schuurtje dat tot hun eigen
camer behoort. Beide camers maken, kortom, deel
uit van één huis dat bij het Kerkhof staat. Dat huis
moet haast wel deel hebben uitgemaakt van de
huidige achttiende-eeuwse zogenoemde Diakoniehuisjes aan de Dorpsstraat. Die huisjes grenzen
aan de muur van het voormalige kerkhof rond de
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Nederlands Hervormde kerk en bestaan nog steeds
uit ‘cameren’.47
De jaren beginnen voor Jan en zijn vrouw te klimmen. Dat laten hij en Willemijn Peperkamp (zet een
merk) in 1783 bij een Utrechtse notaris optekenen.
Samen met hun (stief)zoon Bart zijn ze naar Utrecht
afgereisd. Ze verklaren dat zij hun pachthofstede
van de erfgenamen van de heer van Weerdestein
reeds in 1780 aan Bart in huur hebben overgedaan.
Ze verklaren tevens dat zij alsdan vee, wagens,
gereedschap en een deel van hun meubilair, na
estimatie (waardering), voor 1650 gulden aan Bart
hebben verkocht. Dat alles wordt nu, drie jaar later,
alsnog vastgelegd. Blijkbaar is dit nodig. Mogelijk
om te voorkomen dat daarover na hun overlijden
een geschil tussen de erfgenamen zou kunnen
ontstaan. Het betreft acht werkpaarden en twee
‘renvinters’ voor f 612, acht koeien en een vaars
voor f 450, vijf pinken voor f 100, vier varkens voor
f 36, drie wagens voor f 160, ploegen en eggen
voor f 42, al het bouw- en melkgereedschap en
enig meubilair tezamen voor f 250.48
Geld uitlenen kan hij nog steeds. In 1784 bekent
Anthony de Graaff uit Cothen tweehonderd gulden
aan Jan van Bemmel schuldig te zijn waarvoor hij
aan rente zes gulden en twintig stuivers per jaar
moet betalen. Vijf jaar later herhaalt De Graaff zijn
bekentenis.49 In datzelfde jaar 1784 wordt hij nog
genomineerd tot schepen voor Cothen over 1785
maar het Domkapittel beslist anders.50
Dan zwijgen de bronnen voor een aantal jaren. In
juli 1793 overlijdt zijn vrouw Willemijn Peperkamp.
Haar collaterale erfgenamen verzoeken aan de
schout en het gerecht van Cothen om twee onroerende goederen onder Cothen te estimeren:
- de helft in een huis staande in het dorp bij het
kerkhof daar de muur van het kerkhof noordwaarts,
het rooster van dat kerkhof oostwaarts en de
Hereweg [de tegenwoordige Dorpsstraat] zuid- en
westwaarts naast gelegen zijn, zijnde tinsgoed van
de Domeinen van het land van Utrecht;
- de helft in een huis en erf met een klein boomgaardje mede gelegen in het dorp [aan het Zandpad] met beneden de erven van de heer Ram van
Schalkwijk en boven Barend de Kruijf zijn.
In verband met haar overlijden machtigt Jan op 7
november 1793 de Utrechtse pander Abraham Correlje. Die moet namens hem een ‘Lijste of Memorie’
bij het gerecht van de stad Utrecht presenteren
bevattende de goederen en effecten van Willemijn Peperkamp; dit is de aangifte voor de impost
(belasting) op de collaterale successie. Vervolgens
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taxeren de schout en het gerecht van Cothen haar
onroerende goederen te Cothen. De helft van het
eerste huis taxeren zij op 125 gulden en die van
het tweede op 300 gulden.51 Hierover is de 16de
penning plus een verhoging, samen 29 gulden en 5
stuivers, verschuldigd.52
Op donderdag 8 januari 1795 geeft Jan van Bemmel de geest. Zijn erfgenamen maken zich op voor
de boedelscheiding. Pieter Verkerk wordt gemachtigd om daarbij een zoon van de overleden Alberta
van Bemmel alsmede de kinderen van de eveneens
overleden Maria van Bemmel te vertegenwoordigen.53
Bijna drie maanden na zijn dood vindt een openbare verkoping plaats van een camere te Cothen van
wijlen Jan van Bemmel ‘alwaar de erve van Ram van
Schalkwijk, aan de beneden zijde en aan de boven
zijde Barend de Kruijff naast gehuijst en geleegen
zijn’. Zoon Bart van Bemmel houdt de verkoping
op.54
De boedelscheiding vindt plaats op 20 september
1795. Daarvoor is een aantal erfgenamen naar
Utrecht getrokken, een aantal anderen laat zich
vertegenwoordigen. Aanwezig zijn: Cornelis van
Bemmel, Hermanus van Zeijst tezamen met zijn
vrouw Anthonia van Bemmel, Gerrit van Bemmel,
Gerrit Hofman tezamen met zijn vrouw Geertruij
van Bemmel, Bart van Bemmel, Pieter Verkerk
namens de tien nog levende kinderen van de
overleden Maria van Bemmel en Hannes Verkerk

zijn afstamming zou kunnen worden geworpen. Is het onwettige kind Jan van Bemmel een
te grote schande geweest? Is hij gebrouilleerd
met zijn familie of kende hij die überhaupt
niet? Zijn ze vroeg overleden? Komt hij soms
geheel ergens vandaan? Bijvoorbeeld uit de
Overbetuwe waar - in Homoet onder Zetten
- de ‘nederhervormde’ (!) familie Van Linden
oorspronkelijk woonde.20 Of uit Utrecht (Abstede) of uit de Gelderse Vallei (Veenendaal)
waar begin achttiende eeuw Van Bemmels met
de voornaam Hendrik of Jan wonen? Of is hij
mogelijk van geloof veranderd en van gereformeerd rooms-katholiek geworden?

Alet
Wat is over de begin 1712 genoemde moeder
Alet te zeggen? Wel, Alette was in die tijd een
regelmatig gebruikte meisjenaam. De verkorte
vorm Alet komt veel minder voor. Aanneme38
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en eveneens namens de drie nog levende kinderen
van de overleden Alberta van Bemmel en Willem
van Beek. Ook present zijn Hannes Verkerk en
Willemijntje Verbeek, dochter van de overleden
Alberta van Bemmel.
In de acte van boedelscheiding worden Cornelis,
Anthonia, Gerrit, Geertruij, Bart, [Anna] Maria en
Alberta de zeven kinderen genoemd van Jan van
Bemmel uit diens eerste huwelijk met Grietje van
Linden. Verwezen wordt naar het testament van Jan
van Bemmel en Willemijn Peperkamp opgemaakt
voor schout en gerecht van Cothen op 1 oktober
1764. In dat testament, waaruit wordt geciteerd,
staat dat als uit hun huwelijk geen kinderen worden
verwekt - ‘zoals gebeurd is’ - dat elk van de zeven
genoemde kinderen een zevende portie zal krijgen.
Na de begrafenis hebben ze een boedelinventaris
opgesteld en vervolgens de kleren en het contante
geld verdeeld. Ook hebben zij de nog aanwezige
goederen en meubels openbaar verkocht en de
opbrengst verdeeld. Rest nog het huis met een
erf en boomgaardje in het dorp. Dat is 23 maart
1795 geveild, maar zoals gezegd, door zoon Bart
opgehouden en wel op 1320 gulden. Dat huis
gaat, onder verrekening van zijn portie, naar hem
toe. Schoonzoon Hermanus van Zeijst neemt voor
705 gulden het andere huis over. Enkele dagen
later laat Bart de acte van scheiding van de boedel
(totale waarde 4062 gulden) in het gerechtsregister
van Cothen registeren.55

lijk is dat Alet van relatief jonge leeftijd zal zijn
geweest, jonger dan dertig jaar, maar ouder dan
zeg twaalf jaar. Welke Alet(te)s zijn er tussen
circa 1680 en 1700 in Cothen en omgeving
gedoopt? Dat kan zowel een rooms-katholieke
of een gereformeerde doop zijn geweest daar
in die tijd de scheidslijnen tussen beide geloofsrichtingen in het overwegend katholieke
Kromme-Rijngebied niet zo strak waren. Soms
liepen die lijnen dwars door families en gezinnen heen.
Er zijn in de bewaard gebleven doopboeken
enkele Alet(te)s te vinden die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, wetend dat er van de in
1695 opgerichte parochie Werkhoven-Cothen
pas vanaf 1700 DTB-registers bestaan maar dat
dopen aldaar van voor 1695 dikwijls in Wijk
bij Duurstede werden ingeschreven (zie het
kader). Ook zijn opgenomen de huwelijken
tussen 1712 en 1720 in Cothen en omgeving
waarbij de bruid een Alette of Aletta is.

Het is natuurlijk heel speculatief om verder te
gaan. Er zullen in die tijd immers zeker meer
Alettes en Alletta’s zijn geweest. Voor Cothen
en Dwarsdijk kan ik naast de DTB-registers
ook gebruik maken van een eigen en omvangrijk bestand van over een groot aantal jaren
verzamelde allerhande andere vermeldingen
uit met name notariële archieven, dorpsgerechten en kapittelarchieven. Daar komen in de
beschouwde periode, naast een Aletta de Jong,
geen andere Alettes of Aletta’s uit te voorschijn.
Laten we eens verder kijken naar de in het
kader aangegeven doopvermeldingen. Wie
leven daarvan nog begin 1712 en zijn dan van
een leeftijd dat het krijgen van kinderen mogelijk is? Wat dit laatste betreft komen normaliter
alleen de eerste drie Alettes in aanmerking. Van
de eerste en de derde heb ik geen latere informatie gevonden maar van de tweede wel.
De op 9 mei 1689 gedoopte Alette uit Cothen
is een interessante dame. Haar vader is Berend
Cornelisz. en haar moeder Mariken Gerts.
Berend Cornelisz. heet voluit Van Rossum en
is smid. Zij tekent, als weduwe van Berend
Cornelisz. Smit, soms met Maria Gerrits dan
weer met Maria van Rossum. Om het nog
ingewikkelder te maken ... op 29 april 1677
zijn gereformeerd (!) te Cothen gehuwd Bernt
Cornelisz. van Rossum en Merrigje Gerrits van

Alettes/Aletta’s genoemd in Cothen en
omgeving (circa 1680-1720)
Gedoopt tussen circa 1680-1700:
–	7 augustus 1688 is RK te Wijk bij Duurstede
gedoopt Alette, dochter van Cornelis Arissen en
Anna Mary van den Daelen, wonend te Wijk bij
Duurstede, die zou begin 1712 bij leven 23 jaar
zijn geweest;
–	9 mei 1689 is RK te Wijk bij Duurstede gedoopt
Alette, dochter van Berend Cornelissen en Mariken Gerts, wonend te Cothen, die zou begin 1712
bij leven 22 jaar zijn geweest;
–	13 april 1690 is NH te Wijk bij Duurstede gedoopt
Aletta, dochter van Henrick P[a]rijs en Nelligje van
Schaick, die zou begin 1712 bij leven 21 jaar zijn
geweest;
–	3 februari 1695 is RK te Wijk bij Duurstede gedoopt Aletta, dochter van Arien Cornelissen en
Marij de Witt, wonend Neerdijk [onder Wijk bij
Duurstede], die zou begin 1712 bij leven 16 jaar
zijn geweest;
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Onder de boedelscheiding van 20 september 1795
zetten onder meer Cornelis, Anthonia, Gerrit en
Bart van Bemmel hun handtekening. Gertrudis van
Bemmel kan blijkbaar niet schrijven want zij zet een
kruisje (HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1499)

–	24 juni 1697 is RK te Wijk bij Duurstede gedoopt
Alette, dochter van Cnelis [Wijg]aertsen en Willemtie [van Werewijk], wonend Neerdijk [onder
Wijk bij Duurstede], die zou begin 1712 bij leven
14 jaar zijn geweest;
–	31 december 1697 is RK te Wijk bij Duurstede
gedoopt Aletta, dochter van Jan Corsen [van
Vogelpoel] en Dirckie Jans, wonend te Wijk bij
Duurstede, die zou begin 1712 bij leven 14 jaar
zijn geweest. Gehuwd tussen 1712-1720:
–	11 februari 1714 hertrouwt NH te Wijk bij Duurstede Aletta van der Klink (weduwe Jan Valk) met
Jan Cornelis Sluiter, wonend te Amersfoort;
–	31 januari 1717 aantekening in het RK-doopboek
Werkhoven dat Teunis Pappelendam en Alet N.
daar zijn getrouwd;
–	12 juni 1718 ondertrouwt NH te Wijk bij Duurstede Aletta van der Perre, met Jan van der Klift,
geboren te Elst (Rhenen);
–	26 mei 1720 hertrouwt NH te Schalkwijk Aletta
Ruijs (weduwe Geurt Colverius) met Joost Gijsbertsz. van Leeuwen, geboren te Erkum
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De achttiende-eeuwse Diakoniehuisjes aan de Dorpsstraat te Cothen (foto auteur 2011)

de Weteringen. Zij hertrouwt twintig jaar later
eveneens gereformeerd te Cothen.56 Opmerkelijk is dus dat ze hun dochter Alette in 1689
rooms-katholiek hebben laten dopen.
Het in die tijd gecombineerde RK-doop- en
trouwboek van Werkhoven bevat bij 31 januari
1717 een merkwaardige inschrijving: ‘Gedoopt
Cornelius, de vader Teunis Pappelendam, de
moeder Alet, zijnde hier getrouwd’. Een jaar
later op 23 oktober: ‘Gedoopt Cornelius, de
vader Antoni Teunissen, de moeder Alet van
Rossum, de meter Mariken Smits’. En dan
op 22 september 1720: ‘Gedoopt Antonia, de
vader Teunis Pappelendam, de moeder Alet van
Rossum, de meter Mariken Smits’. Die Mariken
Smits moet de moeder van Alet zijn, die vaak
met Mariken Gerts tekent, eigenlijk Marike
Gerts van de Weteringen heet maar ook met
Maria van Rossum tekent.
Kortom, de katholiek gedoopte Alette van
Rossum uit Cothen, geboren in mei 1689, die
haar vader op jonge leeftijd verliest, begin
1717 katholiek huwt, uit welk huwelijk enkele
kinderen worden geboren, kán dus begin 1712
al een voorzoon Johannes van Bemmel hebben
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gebaard waar de bij diens doopinschrijving als
meter genoemde Mary haar eigen moeder Mariken Gerts (van de Weteringen) is. Johannes
kán bij Alet (en haar moeder) zijn opgegroeid
en later bij haar en haar man Teunis Pappelendam.

Inschrijving 31 januari 1717 in het RK-doop/trouwboek Werkhoven van de doop van Cornelius, zoon
van Teunis Pappelendam en Alet N., die ‘hier’ zijn
getrouwd (RHCZOU, DTB’s (65), 604)

Inschrijving 22 september 1720 in het RK-doopboek
Werkhoven van de doop van Antonia, dochter van
Teunis Pappelendam en Alet van Rossum (RHCZOU,
DTB’s (65), 604)

Hendrik van Bemmel
Is er rond 1712 een (niet-katholieke) Hendrik
(of Dirk) van Bemmel bekend in de parochie
Werkhoven of in de nabijheid daarvan? Het
was in die tijd voor een vader algemeen gebruikelijk om zijn oudste zoon naar zijn eigen vader
te vernoemen. Wellicht is daar ook hier sprake
van geweest en moeten we ook zoeken naar
een Hendrik Jansz. van Bemmel.
Twee kandidaten dienen zich aan:
- een Dirk Cornelisz. van Bemmel uit Langbroek, genoemd in de periode 1706-1730;
- een Hendrick Jansz. van Bemmel, waarschijnlijk eveneens uit Langbroek, genoemd in 1710.
Dirk Cornelisz. van Bemmel is echter katholiek
en valt normaliter ook af vanwege het feit dat
in 1712 te Utrecht een zoon (Petrus) van hem
en Johanna Arisse de Roij wordt gedoopt.57
Op 22 januari 1710 tekenen de mogelijke
broers Hendrick Jansz. van Bemmel en Herman
Jansz. van Bemmel als borg voor Jan Dircksz.
uit Cothen. Die laatste koopt bij een openbare
verkoping, in opdracht van Jeremias Thiens,
een aantal nog te rooien fruitbomen in de
boomgaard De Melckwegh te Wijk bij Duurstede. Deze boomgaard lag aan de Landscheidingsweg, de grens tussen Langbroek en Wijk
bij Duurstede.58
Over Hendrick Jansz. van Bemmel is verder
niets bekend; mogelijk is hij vroeg overleden.
Over zijn vermoedelijke broer Herman weten
we wat meer. In zowel 1715 als in 1716 is hij
betrokken bij messentrekkerij in herberg De
Stenen Brug in Overlangbroek. Tien jaar later
koopt Herman Jansz. van Bemmel een aantal

Op 22 januari 1710 zetten Hendrick Jansz. van Bemmel en Herman Jansz. van Bemmel hun handtekening
als borg bij een openbare verkoping (RHCZOU, NA tot
1896 (63), 2518)

eikenbomen op de Overlangbroeksehofstede
van het kapittel van Oudmunster. Van 17431749 komt een Herman van Bemmel voor in
de diaconierekeningen van de NH-kerk van
Nederlangbroek. Hij is blijkbaar armlastig want
hij krijgt bijdragen voor onder meer kostgeld en
brood.59
Dan iets opvallends. Gerrit van Bemmel (17431803), een zoon van onze Jan van Bemmel,
heeft zelf een aantal zonen. De oudsten daarvan hebben, gelet op de vernoemingsregels,
voor de hand liggende namen als Jan, Johannes
en Gerrit. Laat hij nu zijn twee jongste zonen
Henricus en Hermanus hebben genoemd (zie
onder III.1 in bijlage 1). Toeval? Wie het weet,
mag het zeggen.

Herman Jansz. van Bemmel zet zijn handtekening bij
de koop van eikenbomen in Overlangbroek op 31 juli
1726 (HUA, Oudmunster, 1256)
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Hendrick Jansz. en Herman Jansz. zijn zeer
waarschijnlijk zonen van Jan Hermansz. van
Bemmel en Lysbeth Hendrick van Blommersweert te Nederlangbroek. Hendrick zal dan
naar zijn grootvader van moederszijde en Herman naar zijn grootvader van vaderszijde zijn
vernoemd. Herman zal de oudere broer van
Hendrick zijn geweest. Jan (Hermansz.) wordt
vermeld in 1677, sterft 1701-1702, en laat
zijn weduwe achter met negen niet met naam
genoemde kinderen (en een achterhuis met
vee en koren door brand verteerd). Ze wonen
aan de Brink in Nederlangbroek. Hij wordt in
1694 herbergier en schipper genoemd, koopt
regelmatig tiendgewassen in zowel Cothen
als Langbroek en is diaken van de NH-kerk in
Nederlangbroek. Jan Hermansz. van Bemmel
behoort tot een lang in Langbroek gewortelde
(herbergiers)familie waarvan de genealogie
nogal fragmentarisch is en vol met onzekerheden zit (zie bijlage 2 en met name onder IV.2).

Hoop doet leven
Wat voor mensen geldt, geldt ook voor genealogisch onderzoek. Nee, ik heb mijn al in 1970
bestaande afstammingspuzzel nog niet kunnen
oplossen. Hopelijk vergeeft achterneef Theo
me dat. Is mijn voorvader Jan van Bemmel,
die in 1736 met mijn voormoeder Margaritha
van Linden huwt, identiek met de Johannes

van Bemmel, die in 1712 in het RK-doopboek
van Werkhoven wordt ingeschreven, en de
niet-katholieke Hendrik van Bemmel als vader
en Alet N. als moeder heeft? Er zijn zeker
aanwijzigingen in die richting. Blijft gelden: De
afwezigheid van bewijs van verwantschap, is
géén bewijs dat die verwantschap er dan ook
echt niet is. Is moeder Alet in werkelijkheid de
rooms-katholieke Alet van Rossum (geboren
in 1689 te Cothen)? Niet onmogelijk maar
speculatief. Is Hendrik in werkelijkheid de in
1710 onder Wijk bij Duurstede genoemde Hendrik Jansz. van Bemmel en een zoon van het
Nederlangbroekse gereformeerde echtpaar Jan
Hermansz. van Bemmel en Lysbeth Hendriks
van Blommerweert? Zeker mogelijk.
Heel veel archieven zijn doorgenomen, ook
andere archiefvorsers hebben gezocht, veertig
jaar oude vragen blijven vragen, maar er resteren nog genoeg andere bronnen. Misschien sla
ik morgen of overmorgen wel in een vergeelde
foliant een pagina open waaruit opeens het
lang gezochte antwoord me toelacht. Oude
documenten blijven fascineren. Of is DNA-onderzoek een mogelijkheid (zie het 2011-themanummer ‘Vader Onbekend’ van het tijdschrift
Gens Nostra)? Wordt vervolgd.
Met dank aan Casper van Burik, Marcel Kemp en
Kees van Schaik die kritisch hebben meegedacht en
materiaal hebben aangereikt.
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7. Bartholemeus (Bart) (zie III.2).

febr. 1853, tr. (1) Cothen 2 mei 1811
Arie van de Nieuwendijk, tr. (2) 20
nov. 1820 Wijk bij Duurstede Willem
Middelweerd.
4. Joannes (zie IV.3).
5. Bartholemeus (zie IV.4).
6. Gerardus (zie IV.5).

Bijlage 1
(verklaring van de afkortingen:
geb.=geboren, ged.=gedoopt,
tr.=trouwt, overl.=overleden,
begr.=begraven, jd.=jonge dochter,
jm.=jonge man)
Genealogie RK-Van Bemmel Cothen
(zes generaties geheel uitgewerkt)
I. Hendrik [van] Bemmel en Alet ...,
genoemd op doopdatum 12 jan. 1712
(RK-doopboek Werkhoven/Cothen).
Uit deze relatie:
‘Joannes illeg: de vaeder Hendrik
Bemmel acatholicus, de moeder Alet,
de meter Mary’, (zie II, waarschijnlijk).
II. Joannes/Jan van Bemmel, geb.
1711-1712,60 overl. Cothen 8 jan.
1795,61 tr. (1) Werkhoven/Cothen (RK)62
8 april 1736 Margaretha (Grietje
Jans) van Linden, overl. Cothen 17471752, tr. (2) Werkhoven/Cothen (RK)
15 mei 1752 Willemijn Peperkamp,
overl. Cothen juli 1793.63
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria, geb. ws. Cothen 17361738, begr. Nederlangbroek 6 febr.
1786, tr. Werkhoven/Cothen (RK) 23
nov. 1761 Hannes Verkerk.
2. Cornelis, geb. ws. Cothen 17381739, overl. Cothen 7 dec. 1812 (74
jaar oud), ongehuwd.
3. Alberta, geb. Steniswaard (Cothen),
ged. Werkhoven/Cothen (RK) 21 aug.
1740, overl. Nederlangbroek tussen
7 jan. 1783 en 10 okt. 1790,64 tr. (1)
Werkhoven/Cothen (RK) 18 febr. 1765
Willem van Beek, tr. (2) 7 jan. 1783
Dirk Barten.
4. Anthonia, geb. Cothen, ged. Werkhoven/Cothen (RK) 1 juli 1742, overl.
Cothen tussen 30 jan. 1807 en medio
1811,65 tr. Werkhoven/Cothen (RK) 13
juni 1768 Hermanus van Zeijst.
5. Gerrit (zie III.1).
6. Gertrudis, geb. Cothen, ged. Werkhoven/Cothen (RK) 20 juli 1745, overl.
Cothen tussen 24 nov. 1798 en 14 jan.
1801,66 tr. Werkhoven/Cothen (RK) 25
jan. 1774 Gerrit Hofman.
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III.1 Gerrit van Bemmel, geb. Cothen,
ged. Werkhoven/Cothen (RK) 13 okt.
1743, overl. Cothen 1803,67 tr. Werkhoven/Cothen (RK) 25 nov. 1777 Aagje
Driessen (Ida) Lens, ged. Werkhoven
(RK) 2 okt. 1754, overl. Cothen 4 juni
1833.
Uit dit huwelijk (ged. Werkhoven/Cothen (RK)):
1. Joannes (Jan) (zie IV.1).
2. Joannes, geb. Sterkenburg, ged. 8
febr. 1780, overl. ws. Sterkenburg vóór
13 juni 1783 (zie 4).
3. Maria, geb. Sterkenburg, ged. 15
mei 1781, overl. ws. Sterkenburg vóór
5 aug. 1795.68
4. Joannes, geb. Sterkenburg, ged. 13
juni 1783, overl. Cothen 20 jan. 1838,
ongehuwd.
5. Gerardus, geb. Sterkenburg, ged.
11 mrt. 1785, overl. ws. Sterkenburg
vóór 20 sept. 1786 (zie 6).
6. Gerrit (zie IV.2).
7. Cornelius, geb. Sterkenburg, ged.
21 april 1789, overl. Cothen 14 febr.
1857, ongehuwd.
8. Henricus (Dirk), geb. Sterkenburg,
ged. 4 mrt. 1792, overl. Cothen 12
sept. 1869, ongehuwd.
9. Hermanus, geb. Sterkenburg, ged.
8 okt. 1794, overl. Cothen 20 juni
1850, ongehuwd.
III.2 Bartholemeus (Bart) van Bemmel, geb. Cothen, ged. Werkhoven/
Cothen (RK) 24 aug. 1747, overl.
Cothen 12 aug. 1806,69 tr. Werkhoven/
Cothen (RK) Geertruij van Leeuwen
18 april 1780.
Uit dit huwelijk (ged. Werkhoven/Cothen (RK)):
1. Margaritha, geb. Cothen, ged. 2
febr. 1781, overl. Cothen vóór 20 sept.
1806.70
2. Joannes, geb. Cothen, ged. 24 juli
1782, overl. Cothen vóór 12 febr. 1786
(zie 4).
3. Jacomina, geb. Cothen, ged. 24
jan. 1784, overl. Wijk bij Duurstede 10

IV.1 Joannes (Jan) van Bemmel, geb.
Sterkenburg, ged. Werkhoven (RK)
29 april 1778, overl. Houten 27 jan.
1848, tr. Houten (RK) 4 nov. 1805 Yda
Sturkenboom,
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit (zie V.1).
2. Jan (zie V.2).
3. Hermanus (zie V.3).
4. Johannes, geb. Odijk 21 mei 1819,
overl. Achttienhoven 1 febr. 1869, tr.
Utrecht 18 febr. 1852 Jannetje van
der Wel, geen kinderen.
IV.2 Gerrit van Bemmel, geb. Sterkenburg, ged. Werkhoven (RK) 20 sept.
1786, overl. Cothen 1 mrt. 1855, tr.
Cothen 4 mei 1820 Maria Hazendonk,
ged. Werkhoven (RK) 18 feb. 1786,
overl. Cothen 21 april 1865.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit (zie V.4).
2. Hubertus (zie V.5).
3. Cornelis (zie V.6).
4. Christina, geb. Cothen 21 nov.
1825, overl. Cothen 26 aug. 1896, tr.
(1) Cothen 21 april 1852 Hermanus
Pieper, tr. (2) Cothen 21 april 1873
Pieter van de Boog.
5. Petrus, geb. Cothen 12 sept. 1828,
overl. Cothen 16 nov. 1835.
IV.3 Joannes van Bemmel, geb. Cothen, ged. Werkhoven/Cothen (RK) 12
febr. 1786, overl. Cothen 20 mei 1811,
tr. Wijk bij Duurstede (RK) 22 nov. 1808
Bartje Uijterwaal.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus, geb. Wijk bij Duurstede
ged. aldaar (RK) 1 mei 1809, begr. Wijk
bij Duurstede (NH) 19 dec. 1809.
2. Bart (zie V.7).
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IV.4 Bartholemeus van Bemmel, geb.
Cothen, ged. Werkhoven/Cothen
(RK) 26 dec. 1787, overl. Vleuten 14
juli 1821, tr. Cothen 13 april 1818
Johanna Vernooy.
Uit dit huwelijk:
1. Bert (zie V.8).
2. Adriana, geb. Vleuten 25 mrt. 1821,
overl. Cothen 21 aug. 1821.
IV.5 Gerardus van Bemmel, geb.
Cothen 9 juni 1795,71 ged. Werkhoven/Cothen (RK) 10 juni 1795, overl.
Cothen 6 juli 1849, tr. Werkhoven 18
nov. 1824 Hendrika Spaan.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geb. Cothen 21 sept.
1825, overl. Utrecht 20 okt. 1886.
2. Wilhelmus, geb. Cothen 30 sept.
1826, overl. Vreeswijk 22 okt. 1890,
ongehuwd.
3. Bartholemeus, geb. Cothen 10
okt. 1827, overl. Cothen 29 mei 1846,
ongehuwd.
4. Johannes, geb. Cothen 19 nov.
1828, overl. Montfoort 23 jan. 1913,
ongehuwd.
5. Gijsbertus (zie V.9).
6. Wilhelmina, geb. Cothen 23 april
1831, overl. Cothen 15 juni 1831.
7. Wilhelmina, geb. Cothen 30 juli
1832, overl. Cothen 9 mrt. 1833.
8. Gerardus, geb. Cothen 25 nov.
1833, overl. Cothen 16 jan. 1834.
9. Wilhelmina, geb. Cothen 4 mrt.
1835, overl. Vreeswijk 1 juni 1904.
10. Anna Maria, geb. Cothen 19 juni
1838, overl. Cothen 9 sept. 1838.
V.1 Gerrit van Bemmel, geb. Houten
29 jan. 1810, overl. Houten 21 jan.
1872, tr. Oudenrijn 26 okt. 1849 Antje
Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Jan (zie VI.1).
2. Johannes (zie VI.2).
3. Gerrit, geb. Houten 15 jan. 1854,
overl. Wijk bij Duurstede 6 aug. 1925,
tr. Wijk bij Duurstede Margaretha de
Kruijf 28 nov. 1889, geen kinderen.
4. Johanna, geb. Houten 29 mrt. 1856,
overl. Houten 3 nov. 1859.
5. Yda, geb. Houten 19 nov. 1857,
overl. 15 febr. 1921 Helmond, tr. Houten Theodorus Pouw 29 juni 1883.
6. Hendrik, geb. Houten 19 mei 1859,
overl. Houten 21 mrt. 1860.
V.2 Jan van Bemmel, geb. Houten
27 nov. 1811, overl. Amersfoort 22
april 1878, tr. Schalkwijk 20 april 1842
Johanna Spaan.
Uit dit huwelijk:
1. Yda, geb. Wijk bij Duurstede 3 mrt.
1843, overl. Houten 21 mei 1893, tr.
Houten 22 nov. 1875 Petrus Schols.
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2. Johanna, geb. Wijk bij Duurstede
2 aug. 1845, overl. Kamerik 16 okt.
1874, tr. Houten 9 april 1869 Johannes
van Kuijk.
3. Maria, geb. Wijk bij Duurstede 21
jan. 1847, overl. Wijk bij Duurstede 5
febr. 1850.
4. Jan, geb. Wijk bij Duurstede 23
aug. 1849, overl. Wijk bij Duurstede 16
april 1850.
5. Johannes, geb. Houten 30 juli 1853,
overl. Houten 24 april 1854.
6. Jan, geb. Houten 21 nov. 1854,
overl. Houten 25 febr. 1855.
7. Aloisius, geb. Houten 19 sept.
1856, overl. Houten 26 febr. 1912, tr.
Houten 10 nov. 1882 Elisabeth van
Leusden, geen kinderen.
8. Johannes, geb. Houten 29 jan.
1859, overl. Houten 1 juli 1859.
V.3 Hermanus van Bemmel, geb.
Houten 7 sept. 1813, overl. Utrecht 6
jan. 1890, tr. Schalkwijk 23 april 1835 [!]
Jannigje van den Brink.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Schalkwijk 23 nov. 1834 [!],
overl. Utrecht 10 nov. 1908, ongehuwd.
2. Cornelis, geb. Houten 6 aug. 1836,
overl. Utrecht 21 febr. 1880, ongehuwd.
3. Hendrik, geb. Houten 4 dec. 1837,
overl. Houten 21 jan. 1839.
4. Henricus, geb. Houten 5 mrt. 1839,
overl. Utrecht 16 mei 1873, ongehuwd.
5. Eida (Ida), geb. Houten 17 jan.
1841, overl. Houten 19 febr. 1850.
6. Maria, geb. Wijk bij Duurstede 29
dec. 1844, overl. Utrecht 4 dec. 1907,
tr. Houten 15 nov. 1871 Hendrikus
van Deest.
7. Hermanus (zie VI.3).
8. Adriana, geb. Houten 1 mrt. 1849,
overl. Houten 23 okt. 1849.
9. Adrianus (zie VI.4).
10. Johannes, geb. Houten 22 nov.
1852, overl. Houten 13 mrt. 1854.
11. Yda, geb. Houten 17 mrt. 1855,
overl. Houten 25 juni 1856.
V.4 Gerrit van Bemmel, geb. Cothen
10 mei 1821, overl. Cothen 7 febr.
1900, begr. Cothen 10 feb. 1900, tr.
Werkhoven 31 jan. 1868 Willemijntje
van Bennekom, overl. Cothen 27 mrt.
1917, begr. Cothen 30 mrt. 1917.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geb. Cothen 5 april 1869,
overl. Cothen 12 juli 1890.
2. Wilhelmina, geb. Cothen 29 sept.
1871, overl. Culemborg 9 april 1932,
tr. Cothen 8 aug. 1899 Everardus
Johannes van Leur.
3. Gerarda Maria, geb. Cothen 16 mei
1873, overl. Rosmalen 16 dec. 1930.

4. Gerrit, geb. te Cothen 7 aug. 1874,
overl. Diest (België) 22 aug. 1954,
geen kinderen.
5. Adriaan, geb. Cothen 7 aug. 1874,
overl. Cothen 18 mrt. 1875.
6. Adrianus (zie VI.5).
V.5 Hubertus van Bemmel, geb.
Cothen 27 okt. 1822, overl. IJsselstein
11 sept. 1879, tr. IJsselstein 9 juni 1856
Anna Middelweerd.
Uit dit huwelijk:
1. Annigje, geb. IJsselstein 29 mrt.
1857, overl. IJsselstein 17 april 1857.
2. Anna Maria, geb. IJsselstein 4 mrt.
1860, overl. Haarzuilens 2 febr. 1931,
tr. Vleuten 17 nov. 1882 Theodorus
Scholman.
V.6 Cornelis van Bemmel, geb.
Cothen 13 mrt. 1824, overl. Wijk bij
Duurstede 3 juni 1877, tr. Cothen 24
jan. 1862 Cornelia van Zeist.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina, geb. Wijk bij
Duurstede 25 nov. 1862, overl. Hillegom 7 april 1906, tr. Wijk bij Duurstede 29 april 1890 Martinus Kock.
2. Hermanus, geb. Wijk bij Duurstede
27 sept. 1864, overl. Wijk bij Duurstede 10 aug. 1869.
3. Gerrit, geb. Wijk bij Duurstede 29
nov. 1865, overl. Wijk bij Duurstede 29
mrt. 1871.
4. Cornelis (zie VI.6).
5. Hermanus Gijsbertus, geb. Wijk bij
Duurstede 9 febr. 1870, overl. Wijk bij
Duurstede 17 mrt. 1870.
6. Gerardus Maria, geb. Wijk bij
Duurstede 7 sept. 1871, overl. Wijk
bij Duurstede 5 okt. 1936, tr. Wijk bij
Duurstede 28 april 1914 Marie Pouw,
geen kinderen.
7. Hermanus Johannes Petrus, geb.
Wijk bij Duurstede 22 febr. 1874, overl.
Wijk bij Duurstede 30 mei 1884.
8. Johannes Cornelius, geb. Wijk bij
Duurstede 30 juli 1877, overl. Wijk bij
Duurstede 27 okt. 1948, tr. Arnhem
Maria Catharina Habets 7 aug. 1925,
geen kinderen.
V.7 Bart van Bemmel, geb. Amerongen 5 april 1811,72 overl. Wijk bij Duurstede 8 nov. 1874, tr. (1) Schalkwijk
22 aug. 1845 Cornelia Spithoven, tr.
(2) Woerden 19 dec. 1867 Maria van
Bemmel (Vogelpoel Wijk bij Duurstede).
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes (zie VI.7).
2. Jan, geb. Schalkwijk 25 juni 1847,
overl. Wijk bij Duurstede 3 juni 1882.
3. Johanna, geb. Schalkwijk 18 juli 1848,
overl. Wijk bij Duurstede 26 juni 1857.
4. Lambertus (zie VI.8).

Portretfoto van Gerrit van Bemmel (1821-1900) en van zijn vrouw Wilhelmina van Bennekom (1834-1917), ca. 1885
(originelen: collectie auteur; reproducties: W.R. Leeman: LEW_5D23517 en LEW_5D23519)
5. Hermanus, geb. Wijk bij Duurstede
11 mrt. 1851, overl. Wijk bij Duurstede
16 april 1871.
6. Maria, geb. Wijk bij Duurstede 29
juli 1852, overl. Wijk bij Duurstede 21
sept. 1852.
7. Antonius, geb. Wijk bij Duurstede
26 nov. 1854, overl. Wijk bij Duurstede
13 dec. 1871.
8. Johannes, geb. Wijk bij Duurstede
20 juli 1856, overl. Wijk bij Duurstede
17 febr. 1857.
9. Johannes, geb. Wijk bij Duurstede 24 sept. 1857, overl. Wijk bij
Duurstede 24 dec. 1927, begr. Wijk bij
Duurstede 27 dec. 1927, ongehuwd.
10. Hendricus, geb. Wijk bij Duurstede 16 mei 1859, overl. Westbroek
4 dec. 1918, tr. Westbroek 5 juni
1903 Maria Nagel, wed. van Pieter
Versteegh), geen kinderen.
11. Cornelis Marinus, geb. Wijk bij
Duurstede 1 juli 1861, overl. Schalkwijk
11 april 1926, begr. Schalkwijk 15 april
1926, tr. Schalkwijk 26 juli 1897 Adriana Maria van Rijn, geen kinderen.
12. Gerardus (zie VI.9).
13. Marinus Hendrikus, geb. Wijk bij
Duurstede 8 juli 1864, overl. Nijmegen
23 jan. 1943, ongehuwd.
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Uit het tweede huwelijk:
14. Cornelia, geb. Wijk bij Duurstede
1 sept. 1870, overl. Schalkwijk 26 dec.
1907, tr. Wijk bij Duurstede 25 okt.
1893 Gerardus Spithoven.
15. Wilhelmina, geb. Wijk bij Duurstede 17 april 1873, overl. Langbroek
3 mei 1952.
V.8 Bert van Bemmel, geb. Vleuten
17 dec. 1819, overl. Weesp 10 febr.
1867, tr. Weesperkarspel 24 april 1847
Mattje Versteeg.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus, geb. Weesp 12 febr.
1848, overl. Weesp 7 mrt. 1848.
2. Lambertus (zie VI.10).
3. Anna Maria, geb. Weesp 25 mrt.
1851, overl. Weesperkarspel 8 juni
1872.
4. Johanna, geb. Weesp 15 jan. 1853,
tr. Weesperkarspel 12 april 1877 Zeger
van Nes.
5. Wilhelmus, geb. Weesperkarspel 21
jan. 1855.
6. Adriana, geb. Weesperkarspel 31
okt. 1857, tr. Weesp 23 nov. 1880
Arnoldus van Dijk.
7. Stephanus, geb. Weesp 26 sept.
1860, overl. Weesp 21 mei 1861.

8. Wilhelmina, geb. Weesp 15 dec.
1861, overl. Weesp 15 jan. 1862.
9. Theodora, geb. Weesp 20 jan.
1863, overl. Weesp 15 aug. 1863.
10. Johanna Theodora, geb. Weesp
21 april 1866, overl. Weesp 12 mei
1866.
V.9 Gijsbertus van Bemmel, geb. Cothen 14 febr. 1830, overl. Langbroek
21 juli 1872, tr. Cothen 15 febr. 1860
Adriana de Rooy.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geb. Cothen 5 nov.
1860, overl. Cothen 5 aug. 1861.
2. Geertruida Maria, geb. Cothen 10
dec. 1861, overl. Cothen 15 mrt. 1862.
3. Gerarda, geb. Cothen 7 april 1863,
overl. Cothen 13 dec. 1863.
4. Gerritbertus, geb. Cothen 5 mrt.
1864, overl. Cothen 22 juni 1864.
5. Hendrica, geb. Cothen 5 mrt. 1865,
overl. Cothen 13 juli 1865.
6. Hendrika, geb. Cothen 14 mei
1866, overl. Cothen 5 juli 1866.
7. Hendrikus, geb. Cothen 2 aug.
1867, overl. Cothen 15 sept. 1867.
8. Gerrit, geb. Cothen 13 dec. 1868,
overl. Vreeswijk 24 juli 1892, ongehuwd.
het kromme-rijngebied
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VI.1 Jan van Bemmel, geb. Houten
3 dec. 1850, overl. Schalkwijk 30 jan.
1910, tr. Schalkwijk 8 nov. 1883 Pieternella de Kruijf.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, geb. Houten 23 okt. 1884,
overl. Bergum (gem. Tietjerksteradeel)
23 aug. 1952, begr. Bergum 27 aug.
1952, tr. Culemborg 11 febr. 1931
Maria Zijdervelt, waarschijnlijk geen
kinderen.
2. Petronella, geb. Houten 3 febr.
1886.
3. Anton, geb. Schalkwijk 22 jan. 1888,
overl. Valkenburg (Limburg) 28 juli
1923, tr. Valkenburg 5 mei 1922 Anna
Petronella Christina Becker, hebben
een dochter.
4. Cornelia Pieternella, geb.
Schalkwijk 2 mrt. 1889, overl.
Schalkwijk 7 mrt. 1889.
5. Cornelia, geb. Schalkwijk 7 sept.
1891, overl. Schalkwijk 28 sept. 1891.
VI.2 Johannes van Bemmel, geb.
Houten 9 april 1852, overl. Vreeswijk
19 mrt. 1909, tr. (1) Zeist 8 nov. 1877
Johanna E. van de Poel, tr. (2) Zeist 20
nov. 1881 Jannetje Weerdestijn.
Uit het tweede huwelijk:
1. Antje, geb. Zeist 23 dec. 1882,
overl. Zeist 17 aug. 1884.
2. Aaltje, geb. Zeist 25 april 1885,
overl. Utrecht 3 juni 1945, tr. Vreeswijk
24 juni 1908 Gerardus Henricus de
Kuijer.
3. Gerrit, geb. Zeist 16 mrt. 1887,
overl. Zeist 9 mei 1888.
4. Gerrit, geb. Zeist 20 juli 1889, overl.
Zeist 26 april 1891.
5. Heintje, geb. Zeist 4 mei 1891,
overl. Vreeswijk 8 febr. 1892.
6. Antonia, geb. Vreeswijk 11 juni
1893, overl. Vreeswijk 10 aug. 1966,
begr. Vreeswijk 13 aug. 1966, tr. (1) 25
mei 1915 Vreeswijk Nicolaas Plomp
(huwelijk ontbonden bij vonnis Arr.
Rechtbank Utrecht 19 jan. 1927), tr.
(2) Vreeswijk 11 april 1928 Antonius
Witkamp.
7. Henricus, geb. Vreeswijk 4 okt.
1896, tr. ca. 1921 Catharina Nijenhof,
hebben drie zonen, twee dochters.
VI.3 Hermanus van Bemmel, geb.
Houten 21 febr. 1847, overl. Amsterdam 28 febr. 1902, tr. Utrecht 14 juli
1875 Gijsberta van Schaik (huwelijk
ontbonden bij vonnis Arr. Rechtbank
Utrecht 26 juni 1900).
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje, geb. Utrecht 13 aug.
1873, overl. Utrecht 3 mei 1961, tr. (1)
1 juni 1898 Utrecht Johannes Koning
(huwelijk ontbonden Zuilen 10 okt.
1923), tr. (2) Utrecht 10 dec. 1925 Ger-
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Adriaan van Bemmel (1876-1954) en zijn moeder Wilhelmina van Bennekom (1834-1917) tussen wat het ‘zomerhuis’ (links) werd genoemd en hun
eigenlijke huis (rechts) aan het Cothense Zandpad, ca 1910 (collectie auteur;
LEW_5D23511)
rit Hoogschagen (huwelijk ontbonden
Utrecht 31 mei 1937).
2. Johannes, geb. Utrecht 2 juni 1875,
overl. Schiedam 2 nov. 1950, tr. Leerbroek 15 febr. 1912 Adriana Jacoba
Versluis (huwelijk ontbonden Rotterdam 15 april 1942), geen kinderen.
3. Cornelis, geb. Utrecht 8 febr. 1877,
overl. Utrecht 14 jan. 1879.
4. Hermanus, geb. Utrecht 9 dec.
1878, overl. Utrecht 24 april 1952, tr.
(1) Utrecht 23 mei 1906 Janna Huiberta van der Well (huwelijk ontbonden
Utrecht 8 april 1924), tr. (2) Utrecht 3
sept. 1924 Adriana Maria Ledder,
hebben twee zonen, vijf dochters.
5. Cornelis, geb. Utrecht 3 april 1881,
tr. Utrecht 19 okt. 1904 Adriana Maria
Spaan, overl. Utrecht 10 nov. 1916,
wel of geen kinderen onbekend.
6. Gijsberta, geb. Utrecht 29 dec.
1882, overl. Utrecht 12 dec. 1952, tr.
Utrecht 11 febr. 1903 Cornelis Johannes Jongh.
7. Wilhelmina, geb. Utrecht 9 dec.
1884, overl. Utrecht 16 dec. 1889.
8. Helena, geb. Utrecht 9 dec. 1884,
overl. Utrecht 18 dec. 1884.
VI.4 Adrianus van Bemmel, geb. Houten 22 mrt. 1850, overl. Utrecht 5 dec.

1923, tr. Utrecht 15 april 1874 Johanna
Cornelia Heijmans.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geb. Utrecht 9 mrt. 1875,
overl. Utrecht 4 dec. 1959, tr. Utrecht 1
sept. 1897 Johannes Lambertus van
Lingen.
2. Adrianus, geb. Utrecht 1 jan. 1877.
3. N., geb. en overl. Utrecht 12 juni
1878.
4. Hendrica, geb. Utrecht 14 juli 1879,
overl. Utrecht 13 nov. 1880.
5. Hendrika, geb. Utrecht 5 juni 1881,
overl. Utrecht 13 mei 1955, tr. Utrecht
12 april 1899 Cornelis Tukker.
6. Maria, geb. Amsterdam 11 april
1884, overl. Utrecht 3 sept. 1974, tr.
Utrecht 27 jan. 1904 Cornelis Koot.
VI.5 Adrianus van Bemmel, geb. Cothen 14 sept. 1876, overl. Cothen 23
juni 1954, begr. Cothen 26 juni 1954,
tr. Woerden 10 mei 1917 Alida Jacoba
van den Hogen, overl. Cothen 30 jan.
1960, begr. Cothen 3 feb. 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Theodora, geb. Cothen
26 mrt. 1918, overl. Doorn 12 okt.
2003, begr. Cothen 15 okt. 2003, tr.
Cothen 15 okt. 1957 Cornelus Jacobus Gerardus Withagen.

2. Adrianus Gerardus, geb. Cothen
30 april 1919, overl. Oudewater 19
april 2007, begr. Oudewater 25 april
2007, tr. Oudewater 30 mrt. 1967 Margaretha Maria Klomp, geen kinderen.
3. Gerardus Everardus (zie VII).
4. Theodora Agnes, geb. Cothen 15
dec. 1921.
5. Maria Gerarda, geb. Cothen 27
febr. 1924, tr. Cothen 18 mei 1949 Jan
Vlaskamp.
VI.6 Cornelis van Bemmel, geb. Wijk
bij Duurstede 24 juli 1867, overl.
Hillegom 26 jan. 1948, tr. Noordwijk
28 nov. 1895 Elisabeth Hendrika
Christina Oosterbaan.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Gerarda Maria, geb. Tiel
21 aug. 1896, overl. Hillegom 21 mei
1973.
2. Cornelis Hendrikus, geb. Waddinxveen 13 mei 1898, overl. Utrecht
11 okt. 1981, tr. Utrecht 28 mei 1924
Maria Hilgen, hebben vier zonen, vijf
dochters.
3. Henricus Joannes, geb. Utrecht 31
jan. 1900, overl. Elst 12 dec. 1965, tr.
Oud Vossemeer 27 juni 1931 Christina
Geertruida de Jong, hebben vijf
zonen, vier dochters.
4. Hermanus Andreas, geb. Utrecht
22 jan. 1902, overl. Bergen op Zoom
ca. 10 aug. 1978, tr. Oud Vossemeer
27 febr. 1930 Johanna Maria de Jong,
hebben vier zonen, vijf dochters.
5. Johannes Josephus, geb. Hillegom
25 juni 1903, overl. Overveen 29 sept.
1963, begr. Hillegom 3 okt. 1963, tr.
Hillegom 9 sept. 1925 Selma Thies,
hebben drie zonen, twee dochters.
6. Gerardus Maria Petrus, geb. Hillegom 5 juni 1905, overl. Leiden 8 juni
1905.
7. Gerardus Maria Petrus, geb. Hillegom 17 jan. 1908, overl. Hillegom 4
nov. 1980, tr. vóór 30 juni 1931 Catharina Schulz, hebben één zoon.
8. Petrus Julius, geb. Hillegom 23 mei
1910, overl. na 11 nov. 1952, tr. vóór
17 nov. 1949 Jo Weijers, hebben drie
dochters.
9. Andreas Aloisius Cornelis, geb.
Hillegom 11 mrt. 1912, overl. Utrecht
28 april 1989, tr. (1) Tegelen 10 sept.
1940 Johanna Olders, tr. (2) Wijchen
21 mei 1947 Theodora J. Th. Stevens,
hebben één zoon, twee dochters.

Op deze boerderij aan het Cothense Zandpad (nr. 11) aan de oever van de
Kromme Rijn hebben gene-raties Van Bemmels gewoond met op de foto in
ieder geval - met strik - Wilhelmina (1918-2003) en - in matrozenpakje - Adriaan (1919-2007) van Bemmel, 1926 (collectie auteur; LEW_5D23509)
juni 1873, overl. Wijk bij Duurstede 8
mei 1877.
2. Bart, geb. Wijk bij Duurstede
13 jan. 1875, overl. Culemborg 27
okt. 1956, tr. Schalkwijk 9 febr. 1901
Cornelia Konings, hebben vier zonen,
één dochter.

3. Cornelia, geb. Wijk bij Duurstede 5
mei 1878, overl. Wijk bij Duurstede 7
mei 1878.
4. Wilhelmus Johannes, geb. Wijk bij
Duurstede 1 nov. 1881, overl. Wijk bij
Duurstede 17 aug. 1929, ongehuwd.
5. Cornelia, geb. Wijk bij Duurstede

Familiefoto van Adriaan van Bemmel (1876-1954) en Alida van den Hogen
(1884-1960) met – van links naar rechts – hun kinderen Theodora (1921),
Adriaan (1919-2007), Wilhelmina (1918-2003), Maria (1924) en Gerard (19201997), 1926 (collectie auteur; LEW_5D23510)

VI.7 Johannes van Bemmel, geb.
Schalkwijk 27 okt. 1845, overl. Wijk bij
Duurstede 15 juni 1916, tr. Langbroek
4 april 1872 Elisabeth van Bemmel
(Vogelpoel Wijk bij Duurstede).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geb. Wijk bij Duurstede 1
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1 mei 1883, overl. Harmelen 18 dec.
1915, tr. Wijk bij Duurstede 20 aug.
1908 Cornelis Johannes van Veen.
6. Anna Willemina, geb. Wijk bij Duurstede 23 jan. 1886, overl. Rosmalen 14
jan. 1951.
7. Anna Maria, geb. Wijk bij Duurstede 14 mrt. 1889, overl. Wijk bij
Duurstede 17 febr. 1890.
VI.8 Lambertus van Bemmel, geb.
Wijk bij Duurstede 19 mrt. 1850, overl.
Amerongen 19 juli 1909, tr. Amerongen 6 mei 1880 Geertruida Maria de
Rooij.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria, geb. Wijk bij Duurstede 16 juli 1883, overl. Hilversum (?),
tr. Amerongen 23 jan. 1908 Jacobus
Johannes Wigman.
2. Huibertus Johannes, geb. Wijk bij
Duurstede 11 okt. 1884, overl. Ameron
gen 14 jan. 1975, ongehuwd.
3. Jacoba Maria, geb. Wijk bij Duurstede 29 mei 1886, overl. Amerongen
25 jan. 1974.
4. Alberta Maria, geb. Wijk bij
Duurstede 8 aug. 1887, overl. Wijk bij
Duurstede 19 okt. 1887.
5. Albertus Antonius, geb. Amerongen 20 dec. 1889, overl. Amerongen
11 aug. 1963, ongehuwd.
6. Antonius Johannes, geb. Amerongen 13 april 1891, overl. Amerongen 6
mei 1891, ongehuwd.
7. Lambertus, geb. Amerongen 9 juni
1892, overl. Utrecht 13 aug. 1963,
ongehuwd.
VI.9 Gerardus van Bemmel, geb. Wijk
bij Duurstede 6 juli 1862, overl. Tull en
‘t Waal 16 april 1922, begr. Schalkwijk
20 april 1922, tr. Schalkwijk 10 jan.
1893 Wilhelmina Alberta Daalderop.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Gerardus, geb.
Schalkwijk 2 nov. 1893, overl.
Schalkwijk 8 mrt. 1894.
2. Lamberta Wilhelmina, geb.
Schalkwijk 22 dec. 1894, overl.
Schalkwijk 26 mei 1968, begr.
Schalkwijk 29 mei 1968, tr. Schalkwijk
15 april 1926 Gerardus Cornelis van
Amerongen.
3. Stephanus Lambertus, geb.
Schalkwijk 16 mrt. 1896, overl. Eindhoven 16 mei 1936, tr. Eindhoven 26 juli
1923 Trijntje Boomsma, hebben vijf
zonen, één dochter.
4. Cornelis Marinus, geb. Tull en ‘t
Waal 8 april 1899, overl. Zeist 2 juli
1984, tr. Zeist 12 april 1928 Hendrika
Cornelia Meijers, hebben vijf zonen,
twee dochters.
5. Petronella Cornelia, geb. Tull en ‘t
Waal 26 aug. 1900, overl. Bilthoven 11
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okt. 1976.
6. Anna Cornelia, geb. Tull en ‘t Waal
23 jan. 1902, overl. Houten 1 aug.
1974, tr. Tull en ‘t Waal 19 jan. 1928
Frederikus Petrus Sebastiaan van
Lievenoogen.
7. Thomas Wilhelmus, geb. Tull en ‘t
Waal 19 mei 1903, overl. Schalkwijk
19 juli 1989, tr. Bunnik 8 okt. 1941 Elisabeth Adriana Maria Peek, hebben
twee zonen, zeven dochters.
8. Wilhelmina Maria, geb. Tull en ‘t
Waal 4 juni 1905, overl. Leusden 23
mei 1989.
9. Cornelia Wilhelmina, geb. Tull en ‘t
Waal 6 febr. 1908, overl. Schalkwijk 28
juni 1917.
10. Elisabeth Antonia, geb. Tull en ‘t

Waal 21 april 1910, overl. Nijmegen
21 mrt. 1996, begr. Nijmegen 25 mrt.
1996.
VI.10 Lambertus van Bemmel, geb.
Weesp 20 mei 1849, overl. na 25 dec.
1879, tr. Weesperkarspel 16 jan. 1879
Agatha Andriessen.
Uit dit huwelijk:
Maria Adriana, geb. Weesperkarspel
25 dec. 1879, overl. Mijdrecht 29 sept.
1955, tr. (1) Amsterdam 9 juni 1904 Joannes Anthonius Oosterom (huwelijk
ontbonden Wilnis 19 dec. 1916), tr. (2)
Wilnis 5 okt. 1928 Cornelis Knigge
(huwelijk ontbonden Wilnis 22 febr.
1941).

Familiefoto van Gerard van Bemmel (1920-1997) en Annie Wolsing (19212007) met – zittend van links naar rechts – hun kinderen Ad (1954), Toon
(1955), Petra (1956), Lide (1958) en Gerard (1959), juni 1960 (collectie auteur;
LEW_5D23515)

VII Gerardus Everardus van Bemmel,
geb. Cothen 23 aug. 1920, overl.
Cothen 23 jan. 1997, begr. Cothen
27 jan. 1997, tr. Zevenaar 13 juli 1953
Johanna Maria Wolsing, geb. Babberich 21 juni 1921, overl. Wijk bij
Duurstede 12 dec. 2008, begr. Cothen
17 dec. 2008.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Antoon Bernard, geb.
Cothen 13 mei 1954.
2. Antonius Gerardus (zie VIII.1).
3. Petronella Theodora Anna, geb.

Cothen 26 juli 1956.
4. Alida Theodora Maria, geb. Cothen 28 april 1958.
5. Gerardus Johannus (zie VIII.2).
VIII.1 Antonius Gerardus van Bemmel, geb. Cothen 15 juni 1955, tr.
Cothen 25 april 1980 Alida Johanna
Maria van Woudenberg, geb. Cothen
5 juni 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Jeroen Martijn, geb. Cothen 11
juni 1985.

2. Lisette, geb. Cothen 6 mrt. 1987.
VIII.2 Gerardus Johannes van Bemmel, geb. Cothen 22 sept. 1959, tr.
Cothen 25 nov. 1983 Antonia Alida
Maria van den Bogaard, geb. Cothen
9 mrt. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Eline, geb. Cothen 28 mrt. 1989.
2. Marissa, geb. Cothen 2 mei 1991.
3. Renske, geb. Cothen 18 okt. 1993.

Bijlage 2
Fragmentgenealogie NH-Van Bemmel Nederlangbroek (NL)
I. Herman Jansz. van Bemmel, geb.
ca. 1545 (genoemd 27 febr. 1611 te
NL omtrent 66 jaar oud),73 1572-1612
(grondgebruiker te NL),74 overl. na
1623 (betaalt pacht van land te NL),75
tr. NN.
Uit dit huwelijk mogelijk (volgorde
onbekend):
1. (ws) Jan Hermansz. van Bemmel,
geb. vóór 19 jan. 1613 (eis tegen
Jan Hermansz. van Bemmel),76 1622
(genoemd na Herman Jansz. van Bemmel als grondgebruiker te NL),77 overl.
vóór 1632 (sprake van zijn weduwe),78
tr. NN.
2. (ws) Huybertje Herman Jansz.
van Bemmel, geb. vóór 1616-1622
(verzoek van Huybertje Hermans Jansz.
van Bemmelsdr., weduwe Cornelis
Huybertsz., wonend in Overlangbroek,
zo dat haar man wel drie jaren ziek en
ten laatste gestorven is, en zij en haar
drie kinderen nu nog een schuld hebben van 90 gulden waarvoor hij ooit
borg stond),79 tr. Cornelis Huybertsz.
3. (?) Anthonis Hermansz. (zie II).
4. (?) Janneke Hermans, geb. vóór
27 jan. 1648, overl. na 16 jan. 1693,80
tr. (1) Roelof Arissen van Hardevelt,
tr. (2) Amerongen 27 jan. 1648 (zij is
weduwe van Roelof Arissen van Hardevelt) Reijer Jansz.81
II. Anthonis Hermansz. van Bemmel,
geb. vóór 18 jan. 1620 (genoemd als
koster/schoolmeester te NL),82 overl.
na 28 mei 1654,83 tr. Stijntgen Bubbels (overl. vóór 6 jan. 1652).84
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Herman Anthonisz. (zie III.1).
2. Neeltje Thonis, geb. vóór 6 sept.
1646 (genoemd als dochter van de
koster),85 overl. vóór 23 febr. 1685 (begrafenisrekening Neeltje van Bemmel,
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huisvrouw Lego),86 tr. Jan Jansz. Lego
(wordt 19 april 1686 haar weduwnaar
genoemd).87
3. Jan Anthonisz. (zie III.2).
4. (?) Mechtild Anthonisdr., geb. vóór
12 sept. 1641, begr. Utrecht 9 mrt.
1680,88 ondertr. (als jd. van NL) Utrecht
12 sept. 1641 (met attestatie om in NL
te trouwen) Leendert Anthonis de
Witt.89
III.1 Herman Anthonisz. van Bemmel, (wordt 6 jan. 1652 door Neeltje
Thonis van Bemmel te NL haar broer
genoemd),90 overl. na 6 dec. 1666
(genoemd te Langbroek),91 tr. NN.
Uit dit huwelijk mogelijk (volgorde
onbekend):
1. (?) Anthonis Hermansz. (zie IV.1).
2. (?) Jan Hermansz. (zie IV.2).
3. (?) Aeltje, ondertr. Utrecht (als jd.
van NL met attestatie naar NL) 13 okt.
1686 Theodorus Kemmer (getuige
broer Jan van Bemmel),92 begr. Utrecht
15 jan. 1745.
4. (?) Lysbeth Hermans, overl. ws. na
27 nov. 1712 (sprake van de dochter
van Lijsie van Bemmel),93 tr. Cothen
(met attestatie van NL) 3 nov. 1689
Arien Hendriks van Woerden.94
III.2 Jan Anthonisz. van Bemmel,
geb. ca. 1612 (wordt 11 sept. 1642
zoon van Anthonis Hermansz. van
Bemmel genoemd,95 genoemd 23 jan.
1645 te Doorn oud omtrent 33 jaar),96
overl. na 25 febr. 1646 (machtiging
door zijn vrouw, wonend te NL, i.v.m.
aangenomen reis naar Oostindië),97 tr.
vóór 11 sept. 1642 Cornelia (Neeltje)
Regnerusdr. van Oosterzee (waarvan
dan wordt gezegd dat ze naar Utrecht
is vertrokken).98
Uit dit huwelijk mogelijk:
(?) Willem Jansz., ged. Utrecht 28 jan.
1644, begr. Utrecht 25 juli 1702, tr. (1)
Utrecht geref. (Catharijnekerk) 27 mei

1662 (hij is ouderloos jm. van Langbroek met als getuige zijn oom Daam
Gerritse) Dirckje Sweeren van Cleeff,
tr. (2) Utrecht geref. (Catharijnekerk)
9 juni 1663 Jannichjen Keijzer, tr. (3)
Utrecht geref. (Catharijnekerk) 28 april
1668 Mariekje Graven.
IV.1 Anthonis Hermansz. van Bemmel, geb. ca. 1660, begr. vóór 8
aug. 1723 (begrafenisrekening),99 tr.
(1) (geref. procl. te Amerongen 20
juni 1686; hij is jm. van NL) Cornelia
de Bije, tr. (2) Ophemert geref. (met
attestatie van NL als weduwnaar) 27
okt. 1689 Niesken Jans (jd. van Zennewijnen).
Uit het tweede huwelijk (volgorde
onbekend):
1. Hermen Teunisz., geb. ca. 1693
(wordt 8 juni 1717, als zoon van Anthonis Hermansz. van Bemmel te NL, ca.
25 jaar oud genoemd),100 overl. vóór
28 dec. 1735 (begrafenisrekening).101
2. Neyltje, ged. Cothen 8 mrt. 1698,102
begr. Doorn 10 mei 1770, tr. Doorn
geref. (als geboren te NL) 24 nov. 1725
Gerrit Bruynis van Ruijtenbeek.
3. (?) Antoni van Bemmel, tr. Hazerswoude 15 juni 1727 (hij is jm. van NL,
wonend te Hazerswoude) Neeltje van
Domselaer (als jd. van Tiel, wonend te
Koudekerk).103
IV.2 Jan Hermansz. van Bemmel,
geb. vóór 1 sept. 1677 (genoemd als
borg vóór Jan Jansz. Lego te NL),104
overl. tussen 22 sept. 1701105 en 4 juli
1702 (sprake van de weduwe Jan van
Bemmel met 9 nagelaten kinderen),106
tr. Lysbeth Hendricks van Blommersweert (sprake van zijn nu met naam
genoemde weduwe).107
Uit dit huwelijk mogelijk (volgorde
onbekend):
1. (?) Herman Jansz., geb. vóór 22 jan.
1710,108 overl. na 2 juni 1749.109
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2. (?) Hendrick Jansz., geb. vóór
22 jan. 1710,110 (zie I in bijlage 1,
mogelijk).
3. (?) Neeltje Jans, tr. Scherpenzeel
geref. 5 jan. 1696 (met attestatie van
NL) Jan Aertsen de Graef.
4. (?) Willem, geb. vóór 10 juli 1726
(genoemd als broer van Lysbeth van
Bemmel).111

5. (?) Lysbeth, geb. vóór 10 juli
1726,112 mogelijk identiek met Lysbeth
van Bemmel die Wijk bij Duurstede
6 mrt. 1721 wordt aangenomen als
lidmaat.113
6. (?) Ottie Jans, geb. vóór 28 okt.
1693 (wonend te Langbroek, doop
dochter),114 begr. Wijk bij Duurstede
(als weduwe Willem Lamoree) 12 mei

1746,115 tr. (1) vóór 29 jan. 1696 Jan
Jansen van Deventer, tr. (2) Wijk bij
Duurstede gerecht 29 jan. 1696 (zij is
weduwe van Jan Jansen, wonende te
NL) Jan Keijl, tr. (3) Wijk bij Duurstede
27 april 1712 gerecht (zij is weduwe
Jan Keijl) Willem Lamoree, bij doop
dochter 24 mei 1698 is een Hendric
Jans getuige.116

Cothen, aldaar een huis, hofstede met
40 morgen land (HUA, NA, U166a009,
not. E. Vlaer, 25).
7 28-4-1742 Jan van Bemmel huurt
van Eduard Joseph Ram van Schal
kwijk, heer van Weerdestijn, een huis
en hofstede, bergen, schuur met 40
morgen boomgaard en bouwlanden
te Cothen, 9 morgen weiland te
Nederlangbroek (voor Rodestein) en
2,5 morgen weiland te Hardenbroek;
alles laatst in gebruik bij de weduwe
Jan Janssen van Linden (HUA, NA,
U166a019, not. E. Vlaer, 43). Opm.:
Incl. copie van verhuur op 5-4-1732
(HUA, NA, U166a009, not. E. Vlaer, 25)
en 13-6-1739 (HUA, NA, U166a016,
not. E. Vlaer, 67) van deze goederen
door Margaretha van Honthorst, wed.
Pieter van Borselle, aan Annige Baars
van Malsen, wed. Jan Jansse van
Linden te Cothen.
8 10-9-1796 Bart van Bemmel te
Cothen huurt van de erfgenamen van
Eduard Petrus Ram van Schalkwyk, te
weten H.J. de Wijkerslooth van Weerdestein, een hofstede, huis met 40
morgen te Cothen plus te Nederlangbroek 9,5 morgen achter Rodesteyn
en 9 morgen daarnaast (HUA, NA,
U227a015, not. J.T. Blekman, 105);
-5-12-1849 Hendrica Spaan wed.
Gerrit (Bartz.) van Bemmel, huurt van
Arnold Willem Baron van Brienen
van de Groote Lindt, uit Amsterdam
‘een hofstede genaamd Brienenshe
bestaande in eene huizinge, schuur
en drie borgen met veertig bunders
tachtig roeden twee-en-zeventig
ellen boomgaard en bouwland,
staande en gelegen in de gemeente
van Cothen en zestien bunders, tien
roeden negen ellen weiland gelegen
onder de gemeente van Langbroek
strekkende van de Dwarssloot tot aan
de kweldammen, belend ten westen
het elzenbosch ende korte einden van
den heer verhuurder en ten zuiden de
heer Baron van Lynden en den heer
verhuurder’ (RHCZOU, NA tot 1896,
2737, not. H.P. van Mariënhoff, 933);

- 30-9-1869 Adelaide Henriette Angelique baronesse van Brienen verkoopt
openbaar de boerenhofstede Brienershof te Cothen met allerlei percelen
grond aan Reijer van Dijk, alles in huur
bij Willem, Johannes, Geertruida en
Wilhelmina van Bemmel (RHCZOU, NA
tot 1896, 2778, not. B.G. van Heijst,
1802).
9 Gebaseerd op Dekker, C. en
anderen (red.), Geschiedenis van de
provincie Utrecht, dl. III, Utrecht, 1997,
185-186.
10 Zie voor bronvermeldingen de
biografie.
11 Zie antwoord van M. Kemp in Gens
Nostra, 44 (1989), 270-271.
12 HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1499 (20-9-1795).
13 HUA, Hof van Utrecht, 231-6.
14 HUA, Hof van Utrecht, 231-5 (826).
15 HUA, NA, U283a002, not. H.J. van
Loenen, 247 (7-11-1793).
16 HUA, Stadsarchief Utrecht II, 324916 (22-3-1794).
17 RHCZOU, Dorpsgerechten, 507
(18-12-1793).
18 Zie de boedelverdeling van 20-91795 in HUA, NA, U287a012, not. H.
Brouwer, 1499.
19 Vriendelijke suggestie Casper van
Burik.
20 Op 3-5-1698 huwt Jan Jansz.
van Linden (jongeman) voor Teunis
van Schayck, vervangend de schout
[Godert] van Ogten, Jan Cornelisz. de
Jongh en Jacobus van Voorst, schepenen van Dwarsdijk, met Annigie Baars
van Malsen (jonge dochter) nadat was
gebleken dat de huwelijksproclamaties, volgens verklaring zowel dd. 30-41698 van de koster van Werkhoven als
dd. 1-5-1698 van Henrick van de Warr,
koster tot Homoet, onverhinderd zijn
afgekondigd (RHCZOU, Dorpsgerechten, 602, 10).
21 Wordt op 31-5- en 19-6-1781
‘oud omstreeks seventig jaren’ en op
16-7-1781 tezamen met Jan de Kruijff
beiden ‘oud omtrent negen en sestig
jaren’ genoemd (RHCZOU, NA tot

Noten
Gebruikte afkortingen:
DOM		Domkapittel te Utrecht
DTB		Doop-, Trouw- en Begraafregisters
HUA		Het Utrechts Archief
(Utrecht)
NA		Notariële archieven
NH		Nederlands Hervormd
NL		Nederlangbroek
RHCZOU		Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (Wijk
bij Duurstede)
RK		Rooms-katholiek
SAR		Streekarchief Rijnstreek
(Woerden)
WbD		Wijk bij Duurstede
1 In 1986 heb ik een vraag ‘Van Bemmel-Van Linden [gezocht]’ gesteld in
Gens Nostra (p. 412) waarop een jaar
later (p. 83) een antwoord is geplaatst
dat echter alleen wees op de connectie tussen de familie Van Linden en de
plaats Homoet in de Overbetuwe.
2 6-12-1325 Gherard van Benemael,
tynsgenoot in Doorn (afschrift in HUA,
Verzameling Buchel Booth (355), 12,
fol. 61v-62r); 18-8-1337 Sprake van
land te Overlangbroek in de Tienhoeven tussen de landen die Lambertus
Vergetensoen en Wilhelmus van Benemael gebruiken (HUA, Archief RAU,
158-a en DOM, 1847).
3 Doop 23-5-1721 (RK-doopboek
WbD); regeling 15-5-1721 (RHCZOU, NA tot 1896, 2531, not. B. van
Schalkwijk).
4 Op 31-5-1781 en 19-6-1781 wordt
Jan van Bemmel uit Cothen ‘oud omstreeks seventig jaren’ genoemd en op
16-7-1781 samen met iemand anders:
‘beijden oud omtrent negen en sestig
jaren’ (RHCZOU, NA tot 1896, 176,
not. J.J. van Straten, no. 241 resp. 245
resp. 250).
5 Huwelijk 2-5-1698 (RK-trouwboek
WbD).
6 5-4-1732 Margaretha van
Honthorst, wed. Pieter van Borselle,
verhuurt aan Annigje Baars van Malsen, wed. Jan Jansen van Linden te
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1896, 176, not. J.J. van Straten, 241
resp. 245 resp. 250).
22 HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1499 (20-9-1795).
23 De overlijdensdatum juli 1793 staat
vermeld in de boedelscheiding in
HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer,
1499 (20-9-1795).
24 ‘Jan van Bemmel heeft als knecht
gewoond bij Jan Aelbertz. van Bemmel aan de Wijkersloot te Cothen’
(HUA, DOM, 2368-10 - losse, ongedateerde aantekening in het leenregister
van 1703-1722, opgesteld ná 21-61710); 10-8-1734 Toon Aelbertsz. van
Bemmel verklaart dat zijn broer Jan
Aelbertsz. van Bemmel 8-9 augustus
1734 te Cothen is overleden (HUA,
NA, U184a003, not. H. van Dam, 162).
25 HUA, DOM, 853-126 (17-7-1737)
resp. 868-62, fol. 6v (1777).
26 HUA, DOM, 868-27, fol. 28v resp.
fol. 30 resp. fol. 32 en 853-127.
27 HUA, DOM, 621-4 (29-7-1738).
28 HUA, DOM, 868-28, fol. 8 en 8v
resp. 29v resp. 31 resp. 31v en 853128.
29 HUA, NA, U166a019, not. E. Vlaer,
43. Eerdere verhuur van deze landerijen op 5-4-1732 (HUA, NA, U166a009,
not. E. Vlaer, 25) en 13-6-1739 (HUA,
NA, U166a016, not. E. Vlaer, 67) door
Margaretha van Honthorst, wed.
Pieter van Borselle, aan Annigje Baars
van Malsen, wed. Jan Jansse van
Linden te Cothen. Dit echtpaar heeft
goederen in de Ossenweerd te Cothen
die voor het eerst 25-1-1725 worden
gehuurd (HUA, NA, U100a030, not.
J.A. Becker, 73). Overgang 1740 in
HUA, NA, U166a017, not. E. Vlaer, 72
(27-9-1740); zie ook haar testament
in hetzelfde deel (akte 45, 8-6-1740).
Executie-zaak in HUA, Hof van Utrecht,
227-9 (30-1-1742).
30 D. van Wageningen, Lekdijk
Bovendams – wien water deert die
water keert, 633 hoefslagen met hun
eigenaar, gebruiker en maker van de
dijk (transcriptie dijkmetingboeken
1523-1840), 6 delen, Amersfoort
(eigen uitgave), 2003, 233-235, resp.
SAR, Hoogheemraadschap LekdijkBovendams, 1557 (Monsterrollen
dijkwachtplichtigen Nederlangbroek).
31 HUA, NA, U184a013, not. H. van
Dam, 69 (7-5-1746).
32 HUA, NA, U184a014, not. H. van
Dam, 243 (23-2-1748).
33 HUA, NA, U166a026, not. E. Vlaer,
33 (30-8-1749).
34 HUA, DOM, 2368-12, fol. 65
(5-3-1754). Akte van 5-1-1758 bevat
afschrift van akte van 2-5-1757 waarin
Jan van Bemmel als schepen van
Cothen wordt genoemd (HUA, DOM,
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2368-13, no. 10).
35 HUA, DOM, 621-6 (28-7-1755).
36 HUA, DOM, 1413-28, no. 64 (7-11758) resp. 1413-29, no. 56 (31-11764) resp. 1413-30, no. 75 (22-121770) resp. 1413-32, no. 12 (3-5-1775).
37 HUA, DOM, 704-36-b (23-121758).
38 HUA, NA, U219a007, not. J. Kol,
81 (14-7-1759) resp. U227a005, not.
J.T. Blekman, 44 (5-10-1765) resp.
U237a005, not. J. de Clefay, 263
(22-5-1773) resp. U237a007, not. J. de
Clefay, 109 (1-8-1778).
39 HUA, Jachtgerecht, 28 en 83 (4-41765).
40 HUA, DOM, 2339 (26-12-1767).
41 HUA, NA, U188a029, not. D. Oskamp, 17, fol. 87v (27-4-1770).
42 RHCZOU, NA tot 1896, 2544, not.
J. Teschemaker, 513a (5-6-1771).
43 RHCZOU, NA tot 1896, 2544, not.
J. Teschemaker, 545 (1-2-1773).
44 HUA, Financiële Instellingen, 2442,
fol. 177 (25-4-1780).
45 HUA, DOM, 2368-15, no. 6 (19-61780 in marge afschrift acte 7-4-1804)
resp. Financiële Instellingen, 2443, fol.
318.
46 HUA, NA, U238a001, not. H.J. van
Loenen, 38 (20-2-1782) resp. HUA,
Financiële Instellingen, 2444, fol. 236v
(9-3-1782) resp. RHCZOU, Dorpsgerechten, 509, d103-104 (21-3-1782)
resp. 507, fol. 5r-6v (31-10-1786)
waarbij sprake is van een huis van Barend de Kruijf aan het Zandpad naast
de goederen competerende Jan van
Bemmel.
47 HUA, NA, U283a001, not. H.J. van
Loenen, 53 resp. 54 (beiden 20-61782).
48 HUA, NA, U227a012, not. J.T.
Blekman, 79 (17-5-1783).
49 RHCZOU, NA tot 1896, 2569, not.
L van Schaik, 32 (22-8-1784) resp.
2570, not. L. van Schaik, 67 (8-7-1789).
50 HUA, DOM, 2339 (24-11-1784).
51 Machtiging in HUA, NA, U283a002,
not. H.J. van Loenen, 247 (7-11-1793)
en estimatie in RHCZOU, Gerechtsbestuur Cothen, 8 en Dorpsgerechten,
507, fol. 33v (18-12-1793).
52 HUA, Stadsarchief II, 3249-16, (223-1794).
53 HUA, NA, U287a012, not. H.
Brouwer, 1421 (20-2-1795) resp. 1431
(26-3-1795).
54 HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1430 (23-3-1795).
55 HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1499 (20-9-1795) resp. RHCZOU,
Dorpsgerechten, 507, fol. 37v-41r
(26-9-1795).
56 Op 18-3-1693 borgstelling door
Berent Cornelisz. van Rossum, wo-

nende tot Cothen, voor de kerkmeesters van Cothen, als gelijkgesteld in
de zaak tegen Johan Baptista van
Brienen, wonende tot Wijk, ingevolge
uitspraak van het Hof dd. 3-10-1692
(HUA, Hof van Utrecht, 234-4);
- 19-12-1693 Borgstelling voor kapittel
St.Pieter te Utrecht als gelijkgesteld in
de zaak tegen Berent Cornelisz., smid
tot Cothen, ingevolge uitspraak van
het Hof dd. 4-12-1693 (HUA, Hof van
Utrecht, 234-4);
- 17-12-1698, 14-6-1704 De weduwe
Berent Cornelisz. de Smit (tekent met
Maria Gerrits) resp. Maria van Rossum,
de weduwe van Berent Cornelisz. Smit
(tekent met Maria van Rossum) pacht
wederom van St.Pieter te Cothen een
hofstede, erf en een stukje land (HUA,
St.Pieter, 169-1, fol. 53r, fol. 53v);
- 25-5-1710, 27-6-1716 Robbert
Willemsz. de Blanck als getrouwd
hebbend Maria van Rossum (weduwe
Berent Cornelisz. Smith) resp. Robbert Willemsz. de Blanck pacht van
St.Pieter te Cothen een hofstede, erf
en een stukje land (HUA, St.Pieter,
169-1, fol. 54r, fol. 54v).
- 27-6-1697 Merrigje Gerrits van de
Weteringen, weduwe Berent Cornelisz.
van Rossum, huwt gereformeerd te
Cothen Robbert Willemsz. de Blanck.
57 Dirk Cornelis van Bemmel is
waarschijnlijk in Langbroek geboren,
voor 24-5-1706 gehuwd met Joanna
Arisse de Roij uit Schalkwijk (RHCZOU, Dorpgerechten, 1845); zij - dan
wonend in Langbroek - laten 7-2-1707
een dochter Maria en 12-8-1708 een
dochter Dirkje dopen (RK-doopboek
Wijk bij Duurstede). Op 15-4-1712
wordt te Utrecht hun zoon Petrus
gedoopt (HUA, RK-doopboek Utrecht).
Dirk Cornelis wordt in ieder geval nog
in 1730 te Schalkwijk genoemd (SAR,
Lekdijk Bovendams, 1589). Hij is overleden voor 27-4-1745 daar zijn vrouw
dan hertrouwd blijkt te zijn (RHCZOU,
Dorpsgerechten, 1670 - Oud-Wulven).
Op 7-10-1709 vindt een verpachting
plaats van 19 morgen land met een
huis te Nederlangbroek strekkende
van de Hoofdwetering tot de Gooijerwetering die voorheen in gebruikt
was door Maeijgje de Roij, weduwe
Cornelis Aelbertsz. van Bemmel, ofwel
‘derselver soon’ Dirk Cornelis van
Bemmel (HUA, DOM, 1413-21, no.
163).
58 RHCZOU, NA tot 1896, 2518, not.
C. van Sandick (22-1-1710).
59 HUA, Hof van Utrecht, 239-1, 123,
1-7-1715 (18-6-1715) en 1-2-1717
(25-12-1716) resp. Kapittel Oudmunster, 1256 (31-7-1726) resp. NH-kerk
Nederlangbroek, 48.
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60 Wordt op 31-5- en 19-6-1781 ‘oud
omstreeks seventig jaren’ en op 167-1781‘oud omtrent negen en sestig
jaren’ genoemd (RHCZOU, NA tot
1896, 176, not. J.J. van Straten, 241
resp. 245 resp. 250).
61 Vermeld in boedelscheiding in
HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer,
1499 (20-9-1795).
62 De RK-dopen en -huwelijken van
Werkhoven en Cothen werden niet
in aparte registers bijgehouden. Zie
hiervoor paragraaf ‘Doopinschrijving’.
63 HUA, NA, U287a012, not. H. Brouwer, 1499 (20-9-1795).
64 Overleden na 7-1-1783 (huwt) en
voor 10-10-1790 (sprake van wijlen
Albertje van Bemmel RHCZOU, NA tot
1896, 2570, not. L. van Schaik, 151).
65 Overleden na 30-1-1807 (nog
genoemd RHCZOU, Dorpsgerechten,
507, fol. 98v-100r) en voor medio 1811
(komt niet voor in overlijdensregister
Burgelijke Stand Cothen).
66 Overleden na 24-11-1798 (nog genoemd RHCZOU, Gerecht Cothen, 22)
en voor 14-1-1801 (‘wijlen’ genoemd
RHCZOU, NA tot 1896, 2574, not. L.
van Schaik, 68).
67 RHCZOU, Dorpsgerechten, 507
(28-10-1805!).
68 Op 28-10-1805 worden alle dan
nog levende zes kinderen genoemd,
Maria is daar niet bij (RHCZOU, Dorpsgerechten, 507); 5-8-1795 telt het
gezin 1 manszoon en nog 5 kinderen
beneden 16 jaar (RHCZOU, Gemeente
Driebergen-Rijsenburg 1600-1947, 16).
69 HUA, Huwelijksbijlagen gemeente
WbD, 1820, nr. 16 (20-11-1820).
70 12-8-1806 in akte 9-7-1808 (HUA,
NA, U283a009, not. L. van Loenen,
26) waarin wordt verwezen naar een
acte voor schout en schepenen van
Cothen van 20-9-1806 waarin de dan
nog levende kinderen van de weduwe
Bart van Bemmel worden genoemd.
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Margaritha is daar niet bij.
71 HUA, Huwelijksbijlagen gemeente
Werkhoven 1824, no. 7.
72 Acte niet in BS-Amerongen zoals
blijkt uit HUA, Huwelijksbijlagen
gemeente Woerden, 1867, no. 34 (1912-1867).
73 HUA, DOM, 1855.
74 SAR, Lekdijk Bovendams, 13231328, no. 159.
75 HUA, Vrouwenklooster, 105.
76 RHCZOU, Stadsgerecht WbD,
1546-1811 (67), 11.
77 SAR, Lekdijk Bovendams, 1328, no.
159.
78 SAR, Lekdijk Bovendams, 1333, no.
159.
79 HUA, DOM, 18-2, 1616-1622.
80 RHCZOU, Dorpsgerecht Amerongen (64), 129.
81 RHCZOU, NH-trouwboek Amerongen.
82 HUA, Classis Rhenen-Wijk, 1, fol.
19v.
83 Genoemd in HUA/RHCZOU, NHgemeente NL, 1.
84 Genoemd in HUA, NA, U050a001,
not. D. van Ryssen, 15.
85 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
1 (NB Dit lokale kerkarchief wordt in
mei 2012 overgebracht van HUA naar
het RHCZOU).
86 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
46.
87 HUA, NA, U099a001, not. E. de
Leeuw, 106.
88 HUA, Begraafboeken Utrecht.
89 HUA, NH-trouwboek Utrecht.
90 HUA, NA, U050a001, not. D. van
Ryssen, 15.
91 HUA, Hof van Utrecht, 252-104,
dossier C28.
92 HUA, NH-trouwboek Utrecht.
93 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
46.
94 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
Cothen, 8 (NB Dit lokale kerkarchief

wordt in mei 2012 overgebracht van
HUA naar het RHCZOU).
95 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
1.
96 RHCZOU, Dorpsgerechten Doorn
(64), 527.
97 HUA, NA, U018a002, not. J. van
Overmeer.
98 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
1.
99 HUA/RHCZOU, NH-gemeente NL,
46.
100 HUA, Staten van Utrecht, 264122 en 264-124 (4-7-1719).
101 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
NL, 47.
102 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
Cothen, 8.
103 Nationaal Archief, Klappers
Trouwen, deel E, XII, K 2-196; Hazerswoude, H4-324.
104 HUA, Hof van Utrecht, 234-3.
105 Genoemd in RHCZOU, NA tot
1896, 2513, not. C. van Sandick (22-91701).
106 HUA, Staten van Utrecht, 264107.
107 HUA, NA, U113a003, not. C. de
Coole, 37 (5-10-1703).
108 Genoemd in RHCZOU, NA tot
1896, 2518, not. C. van Sandick (20-11712).
109 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
NL, 48.
110 Genoemd in RHCZOU, NA tot
1896, 2518, not. C. van Sandick (20-11712).
111 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
NL, 1.
112 HUA/RHCZOU, NH-gemeente
NL, 1.
113 RHCZOU, NH-gemeente WbD
(335), 26.
114 RHCZOU, RK-doopboek WbD.
115 RHCZOU, NH-gemeente WbD
(335), 179.
116 RHCZOU, RK-doopboek WbD.

Wijna n d T h o o m e s *

Leven met de Lekdijk:
De mensen en de rivier in Tull en ’t Waal in
de zeventiende en achttiende eeuw
Bij wijze van voorpublicatie vindt u in dit
tijdschrift twee hoofdstukken uit het boek
van Wijnand Thoomes over de boerengemeenschap van Tull en ’t Waal in de zeventiende en achttiende eeuw. Het boek verschijnt in de zomer van 2012 en telt twaalf
hoofdstukken, waarin antwoord wordt
gegeven op vragen zoals: hoe groot was het
gerechtsgebied, wie was er de baas, was er
nooit ruzie, hadden de bewoners te lijden
onder oorlogen, hoe werd er op de boerderijen gewerkt, welke boerderijen waren er
toen en van wie waren ze?
De publicatie telt ca 80 bladzijden met 25
afbeeldingen in kleur en zal in een beperkte oplage door de Historische Kring
worden verkocht voor € 12,50.
Leden krijgen tot 1 september 2012 € 2,50
korting en betalen dus slechts € 10,-.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor
opgeven per e-mail:
(rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl)
of telefoon (0343-595516/17).

De mensen: wie woonden er in Tull en ’t Waal?
Er hebben altijd maar weinig mensen in Tull en
’t Waal gewoond. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw (de eerste gegevens dateren uit
1677) tot in de achttiende eeuw schommelde
het aantal gezinnen tussen de 30 en 35. Tellen
we het aantal gezinnen dat in Het Rietveld
woonde erbij (het getal daarvan kennen we
vanaf 1732) dan varieert het aantal gezinnen
van 40 tot 45.1
In Tull stonden vier grote boerderijen: Snellestein, Wintervliet, de boerderij die nu de
naam Het Groene Woud draagt en Grijpestein.
In ‘t Waal stonden twee grote boerderijen: Hof
Ter Weide (nu Voorzorg), met het land waarop
het huis Blasenburg heeft gestaan, en Bouw-
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lust, beide aan de zuidzijde van de Waalse
wetering. Bovendien stonden daar de hoeve die
later de naam Geerestein kreeg en het huis van
de ambachtsheer van Tull en ’t Waal.
Het aan het dorp aansluitende deel van de polder Het Rietveld kende twee grote boerderijen:
De Croon en Heldenstein. Langs de wetering en
bij de molen stonden dan nog kleine boerenbedoeninkjes en woonden zo’n tien tot twintig
gezinnen van dagloners.

Aantal inwoners
Over het aantal mensen dat in het gerecht
woonde, worden we pas in de tweede helft van
de achttiende eeuw geïnformeerd. De eerste
betrouwbare gegevens daarover zijn uit 1750,
toen een nieuw belastingregister werd opgemaakt; de tweede keer toen in 1786 een volkstelling werd gehouden. In beide gevallen waren
er rond de tweehonderd bewoners. Daarvan
waren in 1750 circa zestig kinderen beneden de
tien jaar in 43 gezinnen, maar dat aantal lag in
1786 aanmerkelijk hoger. Naar schatting waren
er toen rond de negentig kinderen onder de
tien jaar oud. In het hierachter als bijlage opgenomen overzicht wisselen de aantallen, maar
het is de vraag in hoeverre die tussenliggende
opgaven exact waren.
Verder waren er nog de voornamelijk bij de
grotere boeren in huis wonende ‘knegten en
meijden’. Alleen de tellingen uit 1748 (14) en
1786 (36) geven een indruk van hun aantal.

Ambachtslieden en een dominee
Hoewel de gemeenschap van ‘t Waal maar klein
was, was er toch een aantal ambachtslieden
werkzaam: een kleermaker, een schoenmaker

*W.Thoomes was voor zijn pensionering werkzaam
als secretaris van Het Utrechts Monumentenfonds.
Hij woont in Culemborg en doet historisch onderzoek naar het Kromme-Rijngebied.
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en een smid. De smid woonde direct bij het
dorp maar aan de noordzijde van de wetering,
naast de herberg. In 1732 was dat Jan Leveling. Die werd in 1746 opgevolgd door Hendrik
Roessink, die er bleef werken tot in 1775 Jan
van Couwenburgh hem opvolgde. De afstand
tot andere, grotere dorpen was te groot om er
voor dagelijkse aankopen heen te gaan en dus
was het begrijpelijk dat er werk voor ambachtslieden was.
Voorts was er in ‘t Waal, zoals in ieder dorp,
een schipper, die op de Utrechtse markt voer,
en de veerman van het Oudslijkerveer. Er was
een tapper en soms waren het er zelfs twee. En
heel belangrijk was de molenaar (tevens bakker) van de korenmolen aan de Uitweg. Geen
ambachtsman, maar zeker belangrijk, was de
dominee, die met zijn gezin bij de kerk in ’t
Waal woonde.

Het Rietveld
De polder aan de noordzijde van de Waalse
wetering behoorde tot het gerecht Schalkwijk.
De bewoners van de vijftien woningen in die
polder, die bij het dorp ’t Waal lagen, werden
echter beschouwd ’alle behorende onder de
molen van t Waall’ en moesten daarom de belasting op het gemaal en later op de consumptie
aan het gerecht van Tull en ’t Waal betalen. Het
ging daarbij om gemiddeld een vijftiental gezinnen van boeren en daggelders. Tussen deze
huizen in stonden de smidse en de herberg. In
1774 waren vijf huizen ‘gedemolieerd’ oftewel
gesloopt.2

Levensverwachting
Uiteraard zouden we graag willen weten hoe
oud de mensen toen werden en hoe groot de
kindersterfte was. Helaas zijn er maar weinig
overlijdensregisters bewaard en voor zover er
‘doodboeken’ zijn (zoals van de roomse statie
van Schalkwijk) geven die alleen de namen
van de overledenen en de overlijdensdata. We
weten dat veel kinderen al op jonge leeftijd
stierven omdat borelingen vaak de naam van
hun eerder geboren maar inmiddels overleden
zusjes of broertjes kregen.
We mogen echter aannemen dat de toestand
in de zeventiende en achttiende eeuw niet veel
verschilde van die in de eerste helft van negenTull en ’t Waal op de Topografische kaart van Nederland uit 1999 (Topografische Dienst Emmen, Blad 38F
Vianen, schaal 1:25.000)
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tiende eeuw. Uit berekeningen op basis van de
in 1812 ingevoerde Burgerlijke Stand weten we
dat in die tijd op het platteland gemiddeld 260
per duizend geborenen als zuigeling of kleuter
beneden de vijf jaar overleed. Gegevens over
het gerecht Schonauwen, waar tussen 1818 en
1857 van de 241 geboren kinderen 63 stierven
vóór hun vijfde levensjaar, wijzen in dezelfde
richting. Daar was bovendien opvallend dat
geen significant verschil bleek te bestaan tussen
de sterftekans van kinderen van grote boeren
en die van dagloners.3

Werken van vroeg tot laat
Het leven van deze mensen was niet gemakkelijk en ieder geval heel anders dan het leven
in onze tijd. Van zonsopgang tot zonsondergang
werd gewerkt en omdat menselijke kracht de
belangrijkste energiebron was, was het werk
ook zwaar, zowel voor de mannen als voor
de vrouwen. De vrouwen zullen niet alleen
het huishouden hebben moeten doen, het
verzorgen van het kleinvee en het maken van
boter en kaas mag ook tot hun taken gerekend
worden. De mannen zullen met de zorg voor
het vee, maar ook met het werk op het land
(verspreiden mest, uithalen sloten, herstellen
gebreken aan de boerderij) al volle werkdagen
hebben gehad, terwijl daar dan ook de verplichtingen voor het dijkonderhoud bijkwamen.
Het was een bestaan zonder waterleiding maar
ook zonder de enorme vervuiling, die het industriële tijdperk zou brengen. Dat betekende dat
pompwater, maar ook het water van de rivier
en van de wetering gebruikt konden worden
zowel voor het wassen als voor consumptie en
bij de bereiding van zuivel. De aanleg van riolering was in de dichtbebouwde steden noodzakelijk, maar op het platteland met z’n weinige
bewoners was dat lang niet nodig. Bovendien
werden de menselijke uitwerpselen vaak aan
de mest toegevoegd. Toch wisten de mensen
weinig over hygiënische maatregelen en zeker
wanneer een besmettelijke ziekte uitbrak, was
dat desastreus. Medische voorzieningen ontbraken en ook eenvoudige kwalen konden dus
niet verholpen worden.

Mobiliteit
Als men naar Vreeswijk, Utrecht of Schalkwijk
wilde gaan (om enkele nabijgelegen reisdoelen te noemen) moest dat te voet gebeuren
(naar Utrecht wellicht door mee te varen met
het beurtschip), want alleen de grote boeren
het kromme-rijngebied
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konden zich een met een paard bespannen
sjees veroorloven. De onverharde wegen waren
trouwens vaak nauwelijks berijdbaar en het
zandpad over de Lekdijk was voor voetgangers
een uitkomst.
Dat betekende niet dat het dorp een gesloten
gemeenschap was. Aan de westzijde sloot het
dorp aan bij Vreeswijk en over de Lek was er
het veer. In beide gevallen hadden de boeren in
’t Waal ook land in de aangrenzende gerechten
van Schalkwijk en Hagestein. Bovendien was
het grootste deel van de mensen rooms-katholiek gebleven en zij moesten voor de mis naar
de schuilkerk in het dorp Schalkwijk. Anderzijds lieten inwoners van Schalkwijk hun graan
malen op de Tullse molen. Uit huwelijksakten
blijkt bovendien dat ook met partners buiten
het dorp werd getrouwd. Tegelijkertijd was de
mobiliteit onder de gezinnen beperkt. Zeker
de grote boeren bleven decennialang met
hun hofsteden verbonden en dat gold in nog
sterkere mate voor de boerenfamilies die hun
bedrijf in eigendom hadden verworven. Maar
ook de meeste andere bewoners, de daggelders
en de ambachtslieden, hadden kennelijk weinig
behoefte naar elders te vertrekken.
Toch kwamen er regelmatig mensen van elders in het dorp wonen. Zij moesten een akte
van indemniteit bij hun aankomst inleveren.
Daarmee stelde het gerecht (en later de kerk)
waar ze vandaan kwamen zich borg voor het
geval zij tot armoede zouden vervallen.4 Uit de
bewaarde achttiende-eeuwse akten valt te concluderen dat vrijwel alle mensen die het dorp
verlieten naar een dorp in het zuidwesten of
zuidoosten vertrokken, terwijl de immigranten
vrijwel allemaal uit diezelfde streek kwamen.
Niet alle akten zijn meer aanwezig omdat mensen, die zich eerst in het dorp vestigden maar
na kortere of langere tijd weer vertrokken, hun
indemniteitsakten weer meenamen. Maar ook
in vergelijking met andere gerechten, is duidelijk dat men regelmatig zijn geluk elders zocht.
De grote toevloed van immigranten uit de
omringende landen naar de Republiek in
vooral de zeventiende maar ook nog in de
achttiende eeuw zien we in Tull en ’t Waal niet
terug.5 Namen, die wijzen op een Duitse of
Franse afkomst zijn er nauwelijks: We kennen in de tweede helft van de achttiende eeuw
alleen een Christiaan Disqueur, kleermaker
en Wouter Diligant, eerst knecht en daarna
boer op Bouwlust. In de akten van indemniteit
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komen tweemaal mannen uit Duitsland voor
die vermoedelijk als knecht bij een boer gingen
werken; hun namen komen dan ook niet voor
in de belastingkohieren.
Of hier ook gebruik werd gemaakt van trekarbeiders in de oogsttijd is niet bekend. Wel is
bekend dat ‘uijtheemsche persoonen komende
uijt de landen ende steden van Cleve, Münster ende Luijck’, verkopers van wol, laken en
andere manufacturen, in de streek rondgingen.
Op verzoek van de Utrechtse kooplieden, die
verklaarden dat die mensen hun waren voor
een veel lagere prijs verkochten en dat zij
daarvan schade ondervonden, stelden de Staten
in 1635 en 1687 resoluties op waarin hen de
verkoop werd verboden op verbeurte van hun
waren en een forse boete.6

Onderwijs
Onderwijs was vanouds een zaak die door
de kerken werd geregeld. De scholen waren
in de eerste plaats gericht op het geven van
godsdienstonderwijs. Nadat het protestantisme
de Staatsgodsdienst was geworden, moest de
school zich richten op onderwijs ‘in de vreze
Gods’ en tot eerbied voor en gehoorzaamheid
aan de overheid en de ouders. Men moest er
de catechismus leren, oefenen in het spellen en
lezen en in het psalmzingen. Dat laatste hield
ook in dat iedere week een psalmvers uit het
hoofd moest worden geleerd, iets wat nog eeuwen in gebruik zou blijven. Men wilde ook wel
bereiken dat de kinderen hun naam konden
schrijven. Rekenen en geschiedenis waren vakken, die lang niet altijd tot de lesstof behoorden. De geschiedenisboekjes die verschenen,
waren er op gericht de haat tegen de vijanden
van de Republiek, de Fransen en de Spanjaarden, aan te wakkeren.
In Tull en ‘t Waal kregen de kinderen les
van een onderwijzer, die tevens voorzanger
en voorlezer in de Hervormde kerk was en
secretaris en bode van het gerechtsbestuur. De
gehele achttiende eeuw werden deze functies
in ’t Waal door leden van de familie Van Lendt
vervuld. In 1701 werden Antony en Geerlags
van Lendt benoemd ‘omme de voorseide ampts
te samen ende de langstlevende van hun beijde
hun leven langs te bedienen.’7 In 1732 werd
Guiljam van Lendt benoemd door de ambachtsvrouw.8 En in 1792 werd Guiljam van Lendt
door de ambachtsheer als opvolger van zijn
vader Anthony aangesteld.9 Waren het dus de

heren die de schoolmeester benoemden, onduidelijk is of ze zich ook met de aard van het
onderwijs bemoeiden.
Niets is bekend over het aantal kinderen dat de
school in ’t Waal bezocht noch over wat zij daar
leerden. Hoewel de Van Lendts tot de goed geletterden behoorden (uit de jaarrekeningen van
het gerecht blijkt dat duidelijk) is het de vraag
of (waar leerplicht ontbrak) voor veel kinderen
kennis van lezen, schrijven en rekenen belangrijk werd gevonden. Zeker de oudere kinderen
werden al snel bij de arbeid ingeschakeld. Nog
aan het einde van de achttiende eeuw konden
velen hun eigen naam niet schrijven.
Een probleem was natuurlijk ook dat de kinderen uit de rooms-katholieke gezinnen onderwijs kregen van een duidelijk met de Hervormde gemeente verbonden onderwijzer. Dat zal er
bij de grote boeren wellicht toe hebben geleid
dat zij hun kinderen huisonderwijs gaven.
Na 1795 werd het onderwijs een zaak van
bemoeienis van de overheid. Vóór die tijd
was het de Diaconie die aan de schoolmeester
drie gulden voor onderwijs aan arme kinderen betaalde. De niet behoeftige ouders die
hun kinderen naar school wilden laten gaan,
moesten de schoolmeester zelf betalen. In het
gerechtsarchief is geen enkele aanwijzing te
vinden dat ook het gerechtsbestuur zich met
de inhoud van het onderwijs bemoeide, dit in
tegenstelling tot de ambachtsheer die immers
de schoolmeester benoemde. Omdat er geen
notulen van de vergaderingen van schout en
schepenen bekend zijn, bestaat daarover geen
zekerheid.

De rivier: wat betekende de Lek voor
de mensen in Tull en ’t Waal en welke
verplichtingen hadden ze?
Het kan haast niet anders dan dat mensen
die aan een rivier wonen daardoor beïnvloed
worden. Alleen al de gedachte dat het water
dat voorbij stroomt van ver komt en dat het
schip dat voorbijvaart een lange reis maakt,
verruimt je horizon. Je wilt zien hoe hoog het
water staat, bij droogte in de zomer en bij regen
en vorst in de winter. De weidsheid van het
landschap en de geur trekken je telkens aan om
naar de rivier te gaan. Bovendien is de invloed
van eb en vloed in deze streek nog sterk waardoor het beeld van de rivier steeds wisselt.
Het zal in de zeventiende en achttiende eeuw
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niet anders zijn geweest. De invloed van de
rivier op de mensen zal door de dreiging die er
vanuit ging echter nog vele malen groter zijn
geweest.
Verondersteld wordt dat langs de noordelijke
oever van de Lek tussen Wijk bij Duurstede
en Vreeswijk voor het eerst sprake was van
een aaneengesloten dijk in de elfde eeuw.10
Daarvoor woonden de mensen op de hogere
stroomruggen. Daar was men veilig omdat
het water in de lager gelegen moerasgronden
kon uitvloeien. Toen men die gebieden ging
ontginnen moest men – om die gronden tegen
overstroming te beschermen – dijken aanleggen en zo de rivier in een smaller bed dwingen.
Die dijk was echter niet te vergelijken met de
robuuste en hoge dijk van tegenwoordig; alleen de plaats is door de eeuwen heen dezelfde
gebleven.

Onderhoud en dijkdoorbraken
Het was uitermate belangrijk dat de dijk goed
werd onderhouden. Als deze dijk immers doorbrak, vloeide het rivierwater uit over een groot
deel van Utrecht en Holland tot aan Amsterdam
toe. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 1 januari
1624 toen de dijk doorbrak bij het Oudslijkerveer in ’t Waal. De kolk die toen ontstond op
de plaats van de doorbraak bestaat nog steeds.
Eerst vele maanden later kon het definitief
dichten van de dijk worden aanbesteed. Ook
het dorp zelf werd zwaar getroffen. De landerijen werden door het met water aangevoerde
zand overdekt en de wetering en de sloten
moesten worden uitgegraven. In april 1627
werd door de Staten besloten om de afhandeling van een verzoek van ‘de gemeene innegesetenen van Tull ende t Wael’ om assistentie ‘bij
het uitgraven [van] de Honswijkse en andere
weteringe mitsgaders het vervoeren van het
uijtgegraven landt’ aan Gedeputeerde Staten
op te dragen.11 In 1636 blijkt uit de notulen van
dat college dat het gerecht 800 gulden krijgt en
dat het dertig stuivers per morgen land (extra)
mag invorderen.12
Zeker ’s winters met ijsgang en in het vroege
voorjaar was er – hoewel de laatste doorbraken
hier aan het begin van de zeventiende eeuw
plaatsvonden, dankzij de organisatie van het
onderhoud door het Hoogheemraadschap – de
dreiging van overstroming. Door ijsophogingen werd het water dan hoog opgestuwd en
bezweken de dijken onder deze zware druk. Zo
het kromme-rijngebied
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Het wiel van de doorbraak van de Lekdijk in 1624 ter hoogte van het Oudslijkerveerhuis met rechtsachter een
deel van het wiel uit 1496 (foto W.R. Leeman, 2009)

brak de dijk in januari 1638 bij de Heul onder
Schalkwijk door de ijsgang met opnieuw desastreuze gevolgen voor een groot gebied.

Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams
Voor het onderhoud van deze belangrijke dijk
was het wenselijk dat één instantie daarvoor
regels kon opstellen en de naleving ervan kon
afdwingen. Immers een dijk was zo sterk als de
zwakste plek. Sinds het begin van de veertiende
eeuw voerde het Hoogheemraadschap van de
Lekdijk Bovendams de schouw.
Wie waren er nu verplicht bij te dragen aan
het onderhoud van de dijk? In de eerste plaats
werden de eigenaren en gebruikers in het Lekdijksgebied (waartoe uiteraard Tull en ’t Waal
behoorde) aangeslagen om Lekdijksgeld te
betalen. Het dorp werd in de Tafel van het Lekdijksgeld aangeslagen voor vijftien Stichtse hoeven van ieder zestien morgen. De per morgen
te betalen bedragen werden door de Staten van
Utrecht vastgesteld na advies van de dijkgraaf
en heemraden van de Lekdijk. De schouten van
de gerechten werden belast met het invorderen. Tot in het begin van de zeventiende eeuw
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moesten de eigenaar en de gebruiker van de
grond ieder de helft van het Lekdijksgeld betalen, daarna was alleen de gebruiker belastingplichtig.
Op de landen die aan of bij de dijk lagen, rustte
het gewone onderhoud in natura van een deel
(een slag) van de dijk. Dat betekende in feite
dat de mensen, die in de smalle strook land
langs de rivier in Tull en ’t Waal grond bezaten,
tot onderhoud verplicht waren. Om nu vast te
leggen wie voor een slag verantwoordelijk was
werd in 1523 besloten de dijk op te meten en
telkens aan te geven op welke grondbezitter de
onderhoudsplicht rustte. De aanleiding hiervoor was dat in dat jaar de dijk bij Schalkwijk
was doorgebroken en dat toen kennelijk duidelijk was geworden, dat er over de aansprakelijkheid onenigheid kon ontstaan. Sindsdien werd
elke tien jaar een meting gehouden, waarbij de
lengte van de slagen en de vereiste breedte van
het dijklichaam werden vastgesteld in dijkmetingsboeken.13 De kosten van de metingen
kwamen voor rekening van de gebruikers van
het land.
Er zullen dus geregeld inwoners van Tull en

’t Waal op de dijk aan het werk zijn geweest.
De vermogende eigenaren van boerderijen
en/of los land, die elders woonden en die hun
bezit verpachtten, belastten de pachters met
het onderhoud. In enkele gevallen vinden we
bepalingen daarover in de pachtovereenkomsten. Maar ook de grote eigenerfde boeren
stonden zeker niet zelf op de dijk. Het waren
de daghuurders of de knechten, die het werk in
opdracht voor hen verrichtten.

De hoefslagen
Opmerkelijk zijn nog de zogenaamde hoefslagen in de dijkmetingsboeken. Op plaatsen waar
de dijk door bijzondere omstandigheden meer
onderhoudswerk gaf, werd het onderhoud
niet aan aanliggende eigenaren en gebruikers
opgelegd maar aan (verder van de dijk gelegen)
gerechten toebedeeld. In Tull en ’t Waal was dat
het geval bij de hectometerpalen 264 en 265,
waar de dijk een dubbele kromming maakte
(en nog altijd maakt). Vier gerechten (Grooten Cleijn Covelswade, Achttienhoven, Schonauwen en Maarsen/Maarsseveen) werden met
het onderhoud hiervan belast.

De dijkmeesters
Voor het regelmatige toezicht op de dijk waren
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Het Oudslijkerveerhuis aan de Lekdijk 78 (foto W.R.
Leeman, mei 2012

drie dijkmeesters aangesteld. Het waren getrouwe mannen, die bij de dijk woonden en redelijk
gegoed waren. Zij waren belangrijke adviseurs
van het Lekdijkscollege. In ’t Waal kennen
we in het midden van de zeventiende eeuw
Cornelis Thoniss, die op Geerestein woonde, en
aan het begin van de achttiende eeuw Anthony
van Stakenburg en Aelbert van der Worp, die
beiden boer op Hof ter Weide waren en op het
7,9 kilometer lange dijkvak van ’t Waal tot De
Vaart (Vreeswijk) toezicht hielden.

Het dijkleger
Als de stand van het water in de rivier gevaar
ging opleveren, werd het dijkleger opgeroepen.
Dat hield in dat alle mannen tussen de achttien
en zestig jaar, die daartoe bekwaam waren en
in het gebied woonden, naar de dijk moesten
komen met spade, griep en bijl. De schouten
van de gerechten stelden zogenaamde monstercedullen op met de namen van de dijkplichtigen. Bovendien moesten de mensen in ’t Waal,
die meer dan vier morgen land bezaten, wagens
met mestspecie gereedhouden en die zonodig
naar de dijk brengen om daarmee kistdammen
het kromme-rijngebied
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Fragment van de Chromo-topografische kaart
uit 1916 (verkend in
1872, herzien in 1888
en (ged.) 1911) met
daarop het Honswijker
voetveer aan het einde
van de (Korte) Uitweg
(Blad 485, Vianen, schaal
1:25.000; uit: Atlas van
Historische Topografische Kaarten.Deel
Utrecht, Landsmeer,
2008)

ter verhoging van het dijklichaam te kunnen
maken.

den twee verbindingen: het zeer oude Oudslijkerveer bij ’t Waal aan de Strijpweg en het
overzetje bij het Vosje.

De overzetveren
De dijk is ook een grens. De overkant is alleen
bereikbaar als er – in de zeventiende en achttiende eeuw toen er nog geen bruggen over
de rivier bestonden – een veerpont voer of
tenminste iemand bereid was tot overzetten
met een roeibootje. In Tull en ’t Waal beston60
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Het Oudslijkerveer (dat tot 1931 in de vaart
is gebleven) wordt voor het eerst vermeld in
1322.14 Het veerrecht behoorde aan de hoge
heerlijkheid Hagestein en werd in 1510 eigendom van de Kapittels van de Dom en Oudmunster in Utrecht en vervolgens in 1674/75

verkocht aan de graaf van Waldeck Pyrmont,
heer van Culemborg. Deze verkocht het veer in
1712 aan Johan de Waal, koopman in granen
te Utrecht.15
Het veerrecht werd in de zeventiende eeuw bij
openbare inschrijving verpacht en uit die tijd
zijn enkele pachters bekend.16 De pachter moest
zelf zorgen voor de pont. Zo moest ‘Jacob Gerritze van Rossum, veerman op het Touwslijkerveer boven de Vaart’ in 1713 een nieuwe
pont laten maken bij ‘Kornelis Aartze Verheem,
meester- scheepstimmerman, wonende op de
Helling buyten Tollesteegh alhier te Utreght’.
Het kostte hem 355 gulden, die hij in vier jaarlijkse termijnen moest betalen.17
Van de verpachtingen in de achttiende eeuw is
tot nu toe weinig bekend omdat geen nagelaten
papieren van de eigenaar De Waal zijn gevonden. In 1787 werd het veer verkocht door de
erven van Maurits Cornelis de Waal aan Matthijs van Swambagh.18 Deze verkocht het veer
in 1803 aan Willem de Kruijff.19 In het veerhuis werden ook alcoholhoudende dranken
geschonken; de veermannen staan namelijk als
tappers geregistreerd in de belastingkohieren.
De tweede verbinding heeft vermoedelijk
bestaan uit een bootveer bij de Herberg ’t Vosje
aan het einde van de Uitweg. Op de eerste
topografische kaart (van 1843) staat dit veer
ingetekend, maar vóór die tijd vertellen de archiefstukken daarover niets. Niettemin lijkt het
goed mogelijk dat de herbergier passanten, die
over deze belangrijke weg kwamen aanlopen
met als bestemming de stad Culemborg, hier
overzette.

Steenbakkerijen
De rivier (en in het bijzonder de uiterwaarden)
bood nog een gebruiksmogelijkheid, namelijk
voor het winnen van klei om metselsteen te
bakken.

Juist buiten het gerecht Tull en ’t Waal lag op
de Ossewaard onder Hagestein in de zeventiende eeuw een steenoven, een voorganger van de
latere, inmiddels weer buiten werking gestelde,
steenfabriek ‘de Ossewaard’.20 Als vermoedelijk eerste eigenaar van de oven komt in het
dijkmetingsboek van 1662 voor Cornelis van
Maurick, gehuwd met Clementia Dirkxdochter
de Montenegro. Opmerkelijk is dat zij als hun
woonplaats regelmatig ‘t Waal én het Oudslijkerveer opgeven. De Ossewaard was dan ook
met het Oudslijkerveer bereikbaar. Daarnaast is
de hiervoor (in 1698) genoemde veerman een
schoonzoon van de weduwe De Montenegro.
De weduwe verkocht de helft van de Ossewaard (aangenomen mag worden met de oven)
in 1709 aan Hendrick van Nellesteijn, Raad
in de Utrechtse Staten.21 Hoogstwaarschijnlijk is de oven daarna in verval geraakt. Aan
het einde van de zeventiende eeuw bestond
een overproductie van baksteen.22 Of er ook
inwoners van ’t Waal op de steenoven werkten,
is niet bekend, noch waar de ovenarbeiders
woonden.
Overigens zullen op veel plaatsen langs de
rivier eenvoudige veldovens hebben gestaan;
de grondstof voor het bakken van steen was
tenslotte ter plaatse voorhanden.23

Visserij
In ieder geval zal er door de mensen ook in de
Lek gevist zijn. Op prenten uit de achttiende
eeuw van Tull en t Waal zijn schuitjes met vissers ingetekend. Bekend is een incident tussen
de Utrechtse Staten en het stadsbestuur van
Culemborg in augustus 1705. Twee Schalkwijkers die in de rivier visten, werden toen door
Culemborgers opgepakt en in de stadsgevangenis opgesloten. Het bezit van het visrecht op
de rivier was de achtergrond van deze hoog
oplopende twist.24
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Gebruikte afkortingen

Archieven

HUA		Het Utrechts Archief
NA		Notariële Archieven
RHCRL		Regionaal Historisch
Centrum Rijnstreek en
Lopikerwaard
RHCZOU	Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op het RHCZOU:
Dorpsgerechten, 1590-1811 (64),Tull
en ’t Waal, inv.nr 1998-2010.
Gerechtsbestuur Tull en ’t Waal, 16601813 (107).
Gerechtsbestuur Schalkwijk 1685-1810
(105).

Op het HUA:
Hervormde gemeente ’t Waal- Honswijk, 1635-1983 (54.1).
Staten van Utrecht, 1581-1810 (233).
Hof van Utrecht, 1530-1811 (239.1).
Notarieel archief Utrechtse notarissen,
1560-1905 .
Op het RHCRL :
Hoogheemraadschap Lekdijk-Bovendams, (H009) 1468-1970.

Noten
1 De gegevens over het bevolkingsverloop in deze paragraaf (De mensen)
en in bijlage 1 zijn verzameld uit de
volgende belastingregisters:
- De belastingregisters van het hoofdof familiegeld die van 1677 tot 1724
lopen. Uit deze gegevens is alleen
het aantal huisgezinnen (ten dele éénpersoonshuishoudens) te berekenen;
RHCZOU, Gerechtsbestuur Tull en ’t
Waal (107), 18;
- De registers van de belasting op het
gemaal en het zegel over het tijdvak
1732-1748, die alleen het aantal gezinnen geven; RHCZOU, Gerechtsbestuur
Tull en ’t Waal (107), 14;
- Uitvoeriger informatie verschaffen
de registers wegens de belasting op
de consumptie, een aaneengesloten
reeks over de jaren 1748 tot 1794
waarin meestal ook het aantal personen, verdeeld in personen beneden
en boven de tien jaar is vermeld. Deze
gegevens zijn niet altijd betrouwbaar.
RHCZOU, Gerechtsbestuur Tull en ’t
Waal (107), 15a;
- Een lijst van inwoners, opgemaakt
in augustus 1786 geeft de meest
betrouwbare gegevens over het aantal
inwoners. RHCZOU, Gerechtsbestuur
Tull en ’t Waal (107), 6.
2 RHCZOU, Gerechtsbestuur
Schalkwijk (105), 21.

3 Mandemakers en Boonstra, 1992,
48 en volgende en Thoomes, 2005,
11.
4 RHCZOU, Gerechtsbestuur Tull en
’t Waal (107), 24, 1729-1792.
5 Lucassen en Lucassen, 2011, 89.
6 HUA, Hof (239.1), 29-5, 22 september 1635, fol. 238 e.v. en 264-92, 4
november 1687.
7 HUA, Hervormde gemeente ’t
Waal-Honswijk (54-1), 120, 14 november 1701.
8 Idem, 3 januari 1732.
9 Idem, 20 december 1792.
10 Dekker 1983, 247.
11 HUA, Staten (233), 232-18, 26 april
1627.
12 Idem, 264-41, 22 januari 1636.
13 De originele dijkmetingboeken
van het Hoogheemraadschap Lekdijk
Bovendams berusten in het archief van
het Hoogheemraadschap (inv.nrs. 1318
tot en met 1351), bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek
en Lopikerwaard te Woerden. De
boeken van 1652, 1746, 1756 en 1766
ontbreken echter. De eigenaren in
1776 waren echter vaak nog dezelfden
als in 1736.
Van 1523 af en tot 1840 werd iedere
tien jaar vastgesteld welke delen
(slagen) van de dijk door de eigenaren moesten worden onderhouden.

Omdat de eigenaren hun pachters
met dit onderhoud belastten geven
de boeken ook de namen van de
pachters. Hoewel de reeks dus niet helemaal compleet is biedt dit een overzicht van de eigenaren en pachters van
de langs de dijk gelegen goederen.
14.Schaik, C. van, 1994.
15 RHCZOU, Dorpsgerechten (64),
2001, 2 juni 1712.
16 1619 Marcelis Adriaensz, 1654
Bernt Jans, 1674 Jan Bernts van
Schaik, 1686 en 1698 diens weduwe
Neeltje Uijtman, 1698 Jacob Gerritsen
van Rossum. (vermeld door C. van
Schaik, 1994).
17 HUA, NA u134a002/35, 1 augustus
1713.
18 RHCZOU, Dorpsgerechten (64),
2002, fol. 86, 25 januari 1787.
19 RHCZOU, Dorpsgerechten (64),
2002, fol. 163, 19 april 1803.
20 Remie, B., 2005.
21 HUA, NA u115a003/175, 13 augustus 1709.
22 HUA, NA u116a001/50, 16 februari
1689 en NA u116a001/52, 1 juni 1689.
23 Sporen van een vroeg zeventiendeeeuwse oven zijn gevonden in de
uiterwaard onder Tull. Zie: Hoogen, H.
van den e.a.,1992.
24 HUA, Staten (233), 232-53, 21
augustus 1705.

Noten bijlage 1 (zie tabel)
1 Beneden de tien jaar.
2 Inclusief dominee en gerechtsbode.
3 Er komen telkens ook enkele gezinshoofden zonder beroep voor. Daardoor komt het aantal beroepsbeoefenaren niet
overeen met het aantal gezinnen.
4 Exclusief 36 meiden en knechten in Tull en ’t Waal.
5 Niet gespecificeerd.
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Bijlage 1. Aantal gezinnen, personen en beroepsbeoefenaren, 1750-1786
Jaar

Aantal
gezinnen

Aantal
Aantal
volwassenen kinderen1

Totaal
aantal

Beroepen: Boeren
Daghuurders		

AmbachtsLieden2

1750							
Tull
8
28
15
43
3
4
1
’t Waal
25
84
30
114
11
6
63
Het Rietveld
10
34
14
48
4
4
2
				
205	18	14	
9
1755							
Tull
9
32
13
45
2
5
1
’t Waal
26
86
29
115
10
5
9
Het Rietveld
12
46
11
57
6
4
2
				
217	18	14	12
1760							
Tull
8
32
13
45
1
6
1
’t Waal
25
72
23
95
10
6
8
Het Rietveld
11
47
11
58
5
4
2
				
198	16	16	11
1765							
Tull
9
35
12
47
3
5
1
’t Waal
25
79
24
103
11
6
7
Het Rietveld
11
48
13
61
6
4
1
				
211	
20	15
9
1770							
Tull
9
30
11
41
5
3
1
’t Waal
23
64
24
88
11
5
6
Het Rietveld
11
49
10
59
5
4
2
				
188
21	12
9
1775							
Tull
8
30
9
39
2
5
1
’t Waal
21
77
22
99
8
6
6
Het Rietveld
10
42
13
55
4
4
2
				
193	14	15
9
1780							
Tull
8
32
14
46
2
5
1
’t Waal
25
65
26
91
9
6
6
Het Rietveld
10
33
7
40
4
4
2
				
177
15
15
9
1785							
Tull
6
24
11
35
0
5
1
’t Waal
23
91
32
123
10
6
7
Het Rietveld
14
42
6
48
8
4
2
				
206	18	15	10
1786							
Tull
8
16
24
40
2
5
1
’t Waal
25
51
52
1034
11
6
6
Zie noot 5
Zie noot 5
Het Rietveld
15
49
10
3
2
				
192
23	14	
9
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Varia
Jaarverslag over 2011 van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’ Houten (AWN afd. 12)
2011 was voor de Archeologische Werkgroep vooral het jaar van de verwerking van de enorme
hoeveelheid vondstmateriaal uit onze recente opgraving op landgoed Wickenburgh. Verder is gestaag gewerkt aan het vergroten van onze bekendheid in de gemeente Houten. Op vele manieren
is de aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten, de resultaten van veldonderzoek en
de presentatie ervan. Het volgende overzicht getuigt ervan.

Eén van onze prominente leden, Joke van den
Barselaar, nam afscheid van de werkgroep. We
mochten twee nieuwe leden verwelkomen. De
archeologische werkgroep telt nu 21 leden, die
veelal wekelijks actief zijn. Met elkaar hebben
we in het verslagjaar zo’n 4.500 uur aan allerlei
vormen van archeologisch werk verzet.

Opgravingen
In opdracht van de gemeente heeft de werkgroep op drie locaties in Houten archeologische
waarnemingen gedaan. Eén op een uitbreidingsterrein van kwekerij Jongerius aan de
Utrechtseweg (sporen uit de IJzertijd en de
Romeinse tijd). En één bij de aanleg van een
paddenpoel aan de Pothuizerweg te Schalkwijk
(kans op sporen uit de Romeinse tijd). De derde
waarneming vond plaats op sportpark De Stenen Poort.
Wij hebben booronderzoek gedaan op het erf
van een boerderij aan de Lekdijk, op de rand
van de Honswijkse stroomrug (kans op sporen
uit de prehistorie en de Romeinse tijd).
Over alle genoemde waarnemingen hebben
we korte rapportages en adviezen opgesteld,
bestemd voor de gemeente Houten.
Leden van onze werkgroep werkten mee aan
het archeologische onderzoek in stadsdeel Castellum (IJzertijd en Romeinse tijd), uitgevoerd
door het bureau ACVU-HBS Amsterdam.
Wij troffen voorbereidingen om in het buitengebied van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
archeologische waarden in kaart te brengen,
door middel van veldlopen.

Publicaties
De werkgroep heeft in 2011 de publicatie
Leestaete uitgegeven, gewijd aan ons archeologische onderzoek aan het Sandelhout te Houten.
Nieuwe publicaties zijn in voorbereiding, één
over onderzoek aan de Beusichemseweg te
Houten en één gewijd aan ons bouwhistorische en archeologische onderzoek op landgoed
Wickenburgh.
Opgraving landgoed Wickenburgh in ’t Goy, gemeente
Houten. Klein deel van de glasvondsten
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Varia

Booronderzoek nabij de Lekdijk, gemeente Houten

Paddenpoel aan de Pothuizerweg, gemeente Houten

Museum
Na de expositie ‘Wickenburgh door de eeuwen
heen’ brachten wij medio 2011 de tentoonstelling ‘Romeins glas en andere oudheden uit
Houtens bodem’, gewijd aan vondsten van
eigen archeologisch onderzoek. We ontvingen
1042 bezoekers voor deze expositie, waaronder
schoolklassen uit Houten, drie bewonersgroepen, een bedrijfsgroep van de NS en Probus
Houten. Het museum is het hele jaar door twee
dagdelen per week geopend.
De huidige expositie over Romeins glas is
wegens succes met enkele maanden verlengd.
Intussen hebben wij een nieuwe tentoonstelling in voorbereiding genomen.

Voordrachten en presentaties
Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische
onderwerpen aan lokale organisaties, zoals
Archeologiezolder Houten. Expositie Romeins glas en
andere vondsten in Houten en directe omgeving
46 | 1/2 | 2 0 1 2 
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Varia

Opgraving Castellum Houten. Rondleiding open dag

Probus Houten, bewoners van het Sandelhout,
leden van een politieke partij en de Houtense
Zomerschool.

Website
De werkgroep heeft opnieuw veel energie gestoken in uitbouw en onderhoud van de eigen
website www.archeologiehouten.nl.

Educatie
Wij waren betrokken bij het project ‘Landmeten in de Romeinse tijd’ voor het basisonderwijs en ontwikkeld door de organisatie ‘Het
leege land’ Scholen in het Kromme- Rijngebied, waaronder Houtense basisscholen, namen
deel aan dit zeer bijzondere project.
De werkgroep heeft ook meegewerkt aan de
‘open dag’ op het terrein van de opgraving Castellum in Houten, speciaal gericht op leerlingen
van Houtense scholen.
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Onze leskisten over de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen vonden gretig aftrek. Beide leskisten zijn beschikbaar voor alle basisscholen in
onze gemeente. Wij verzorgen op verzoek de
praktische begeleiding bij de leskisten.
Aan kinderen van de naschoolse opvang Kids
Lodge hebben wij workshops gegeven over archeologie en op onze archeologiezolder verhalen
verteld over het verre verleden van Houten.
Leden van onze werkgroep gaven workshops
aan HAVO-leerlingen van het Lingecollege in
Tiel, over middeleeuwse geschiedenis, toegespitst op de archeologie van Tiel.
Wij mochten in het verslagjaar opnieuw een
maatschappelijke stageplaats aanbieden aan
een vwo-leerling.

Manifestaties
De werkgroep was actief in Houten op de Open
Monumentendag, de jaarlijkse Activiteitenmarkt en de Boekenmarkt. In de Openbare
bibliotheek Houten werd een goed bezochte
expositie verzorgd over middeleeuws aarde-

Varia
werk, naar aanleiding van de landelijke ‘Maand
van de geschiedenis’.

Mediacontacten
Bij diverse gelegenheden waren lokale pers en
radio aanwezig om reportages te maken over
onze activiteiten in het veld en op onze archeologiezolder. Leden van onze werkgroep maakten een korte videoreportage over de berging
van een boomstamkano uit de midden IJzertijd,
in de opgraving Castellum. We werkten daarbij
samen met Omroep Houten.

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 er zijn intensieve contacten met de gemeentelijke archeoloog.

Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee aan activiteiten
van de AWN: een graafkamp in Zuid Duitsland,
veldwerk op fort Vechten, het AWN-jubileum
in Leiden, een voordracht over samenwerking
met de gemeente op de Afgevaardigdendag,
vakcursussen en determinatie van vondsten

Opgraving Castellum, Houten. Berging van de boomstamkano uit de midden IJzertijd

uit de regio. We waren ook aanwezig op het
Romeinensymposium van de Vrije Universiteit
Amsterdam.
> Pieter Frederiks

Open Monumentendag: 8 september 2012
Het thema van de populaire, landelijke Open
Monumentendag is dit jaar ‘Groen van toen’.
Hierbij komen cultuur en natuur samen. Het
gebouwde monument wordt in samenhang met
zijn groene omgeving bekeken. De aanleiding
om in 2012 dit thema te kiezen is het uitroepen
van het Jaar van de Historische Buitenplaats.
Ook is er aandacht voor groene monumenten
als zodanig, zoals tuinen, boomgaarden en
begraafplaatsen.

Omdat het thema voor de drie gemeenten
Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede in het
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Kromme-Rijngebied heel toepasselijk is, wordt
er in het programma op zaterdag 8 september
2012 zoveel mogelijk aandacht aan besteed.
Zo worden er in Bunnik rondleidingen gehouden in het park van Oud Amelisweerd,
de voormalige kloostertuin Gods Werkhof
(nu Samaya), het landgoed Rijnwijk en het
Raaphofse bos. In de gemeente Houten zijn
maar liefst vijf buitenplaatsen met circa tien
boerderijen te bezichtigen: de tuin van Kasteel
Heemstede, Oud-Wulven, Wulven, Kasteel
Schonauwen en het Landgoed Wickenburgh.
In Wijk bij Duurstede stellen de kastelen Rhijhet kromme-rijngebied
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Twee van de kastelen in Langbroek
die op Open
Monumentendag
2012 hun poorten openen voor
publiek: boven kasteel Weerdestein
en onder kasteel
Lunenburg (foto’s
W.R. Leeman, 2012)

nestein (Cothen) en Sandenburg,Walenburg,
Weerdestein en Lunenburg (Langbroek) hun
tuinen gratis open voor bezoekers. Van Kasteel
Duurstede is zowel het gebouw als het door
Zocher aangelegde park de hele dag toegankelijk. Ook wordt er aandacht besteed aan het
unieke Wijkse groene stadshart, De Mazijk, en
enkele aangrenzende tuinen met monumentale bomen, aan de boomgaard en De Brink
in Cothen en aan de begraafplaatsen rond de
Hervormde kerken in Langbroek.
Behalve deze speciale ‘Groen van Toen-monumenten’ openen in Bunnik en Wijk bij Duurstede ook verschillende jaarlijks terugkerende
publiekstrekkers gastvrij hun deuren, waaron68
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der kerken, molens, boerderijen, woonhuizen,
winkels, een watertoren, een gasthuis en een
stadhuis. Om zoveel mogelijk mensen te trekken vinden in en rond de monumenten bovendien allerlei activiteiten plaats. Er zijn lezingen,
tentoonstellingen, rondleidingen, er wordt
muziek gemaakt, toneelgespeeld en gedanst.
Nadere informatie over de opengestelde
monumenten en de activiteiten op zaterdag 8
september tussen 10.00 en 17.00 uur vindt u in
de lokale en regionale kranten, op de website
www.rhczuidoostutrecht.nl en in de folders die
vanaf de tweede helft van augustus beschikbaar
zijn. Noteert u de datum alvast in uw agenda!
> Ria van der Eerden

inhoud

Maart-juni 2012 (46-1/2)

Op het omslag

Ar t i k e l en
G.B.H. van Woudenberg

1

De Wildkamp in Wijk bij Duurstede en zijn
eigenaren (1499-1951): Van bisschoppelijk
jachtterrein tot buitenhuis
A.A.B. van Bemmel

Het monumentale
voorhuis van de villa De
Wildkamp aan de Singel 1
in Wijk bij Duurstede (foto
W.R. Leeman, 2011)
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Afstammingspuzzel Cothense Van
Bemmels (1712-2012)
W. Thoomes

Architectenbureau
Peter de Wit
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Leven met de Lekdijk: De mensen en de
rivier in Tull en ’t Waal in de zeventiende
en achttiende eeuw

R.J. Top Tekenbureau
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Jaarverslag over 2011 van de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ Houten
(AWN afd. 12)
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op rekeningnummer 32.98.07.498 ten
name van de Historische Kring ‘Tussen
Rijn en Lek’ bij de Rabobank te Houten.
Losse nummers: € 7,50.
Secretariaat: J.M. van Aken,
Karpersloot 9, 3993 TN Houten,
tel 030-6377513.
Ledenadministratie: H.J.J. Steenman,
Kalverhoeve 18, 3992 NZ Houten,
tel 030-6342644.
www.tussenrijnenlek.nl
Ereleden: Prof. dr C. Dekker, Odijk;
A. Graafhuis, Utrecht; dr G. de Nie,
Schalkwijk; L.M.J. de Keijzer†;
P.S.A. de Wit, Odijk.
Advertentietarieven:
€ 50 voor ¼ pagina, € 100 voor
½ pagina, € 200 voor 1 pagina,
€ 250 voor de achterpagina (steeds
per jaar).

Historische reeks
Kromme-Rijngebied
Deel 1: R. J. Butterman
Het stadsbestuur van Wijk bij
Duurstede in de tweede helft van
de zeventiende eeuw • Prijs: e 4,50

Deel 6: J.C. Kort
Repertorium op de lenen van
Gaasbeek • Prijs: e 9,00

Deel 3: L.M.J. de Keijzer
De kerk van Herlulf als middelpunt
van het Oude Dorp Houten
Prijs: e 8,90

Deel 7: Ad van Bemmel en
Kees Vernooy
Acht eeuwen katholiek Cothen
en honderd jaar H.H. Petrus en
Pauluskerk • Prijs: e 15,00

Deel 5: P.M. Heijmink Liesert
’n Haonderik vol ruggemeters
Prijs: e 6,80

Deel 8: C. van Schaik
Overlangbroek op de kaart gezet
Prijs: e 25,00

Deel 9: A.A.B. van Bemmel
De Lekdijk van Amerongen naar
Vreeswijk • Prijs: e 29,00
Deel 6, 8 en 9 zijn te koop bij
Uitgeverij Verloren te Hilversum
(035-6859856) of in de
boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 1, 3 en 5 zijn te bestellen bij
het secretariaat van de Historische
Kring (030-6374644) of het
redactiesecretariaat (0343-595595)
en door storting van het bedrag
op rek. nr. 3298.07.498 t.n.v. de
Historische Kring ‘Tussen Rijn en
Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.
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> De Wildkamp in Wijk bij Duurstede
> De Cothense Van Bemmels
> Leven met de Lekdijk
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