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De herkomst van de familienaam van het
adellijke geslacht De Wijkerslooth.
Een zoektocht naar de hofstede van Anthonis
Petersz. annex De Stenen Kamer aan de
Wijkersloot te Wijk bij Duurstede
Ooit woonden de voorouders van de drie adellijke takken De Wijkerslooth (De Grevenmachern, Van Rooyesteyn en De Weerdesteijn)
aan de Wijkersloot in Wijk bij Duurstede.
De familienaam De Wijkerslooth is daarvan
afgeleid. Het gaat hier om een microtoponiem,
een zogenoemde ‘adresnaam’ die in dit geval
verwijst naar de naam van de straat waar men
woonde op het moment dat de familienaam
gevormd werd.1
In zijn onderzoek ‘De oorsprong van het adellijke geslacht De Wijkerslooth’, gepubliceerd in
De Nederlandsche Leeuw in 1988, toonde de heer
M.S.F. Kemp aan dat dit geslacht direct afstamt van Anthonis Petersz., geboren ca 1500,
overleden na 1554, pachter van een hofstede
aan de Wijkersloot te Wijk bij Duurstede.2
Aan de hand van meerdere in dat onderzoek
genoemde bronnen blijkt dat Anthonis’ oudste
zoon Cornelis regelmatig werd aangeduid met
de toevoeging ‘op den/aen den Wijckersloot’.
De nakomelingen van Cornelis bleven zich Van
Wijkersloot noemen en daaruit ontstond de
familienaam De Wijkerslooth. Maar daarmee is
nog niet opgehelderd waar Anthonis Petersz. en
zijn zoon Cornelis precies woonden. Blijft dus
de vraag of het mogelijk is om het adres aan de
Wijkersloot nader te preciseren en wellicht de
hofstede waar zij woonden terug te vinden.

Hofsteden aan de Wijkersloot
De Wijkersloot vormt de grens tussen Wijk bij
Duurstede en Cothen. Het is een wetering die
sinds de ontginningen in de middeleeuwen
dient om te voorkomen dat een teveel aan
grond- en oppervlaktewater, komend van de
hoger gelegen gronden in Cothen, de lagere
gronden van het Wijkerbroek overstroomt .
Naast deze wetering werd een kade gelegd met
daarop een weg van waaruit in de elfde eeuw
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Wapen van een van de adellijke takken De Wijkerslooth (De Wijkerslooth van Grevenmachern)
(RHCZOU, Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn (386), ongeinventariseerd)

de gronden ten zuiden van de Wijkersloot
(het Wijkerbroek) werden ontgonnen.3 Langs
die kade werden aan de Wijkse kant van de
Wijkersloot meerdere hofsteden gesticht. De tot
nu oudst bekende hofstede daar is De Vogelpoel die al in 1304 wordt genoemd. In 1468
is er sprake van de ‘huizing en hofstede’ van

*Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur en is deskundig
op het gebied van internationaal toerisme. Sinds
1990 doet hij genealogisch en historisch onderzoek
en publiceert hij daarover.
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Gijsbert Claeszoen en in 1484 van een huis en
hofstede van Johan Goes Dirksz.4 Aan het eind
van de zestiende eeuw zijn er negen hofsteden
te traceren. De meest oostelijke was de hofstede
De Vogelpoel; de meest westelijke was een
kleinere hofstede, De Kniphoek, niet ver van
het huis Royestein in Cothen. De hofstede van
Anthonis Petersz. moet daar ergens tussen in
gelegen hebben.
Als het mogelijk is om via onderzoek naar de
opeenvolgende eigenaren van deze hofstede na
te gaan wie in 1832 de eigenaar was, dan is ook
de plek van de hofstede te lokaliseren. Immers
aan de hand van de eerste kadastrale kaart uit
1832 en de eigendomgegevens in de bijbehorende kadastrale legger moet de plaats van de
betreffende hofstede precies vastgesteld kunnen
worden.

Was de hofstede van Anthonis Petersz.
De Stenen kamer aan de Wijkersloot?
Daarnaast is, naar aanleiding van een artikel van Ad van Bemmel over stenen kamers
[= een in steen opgetrokken kamervormige
uitbouw aan een houten huis of boerderij] in
het Kromme-Rijngebied, de vraag opgekomen
of de hofstede van Anthonis Petersz. wellicht
dezelfde was als de hofstede De Stenen Kamer
aan de Wijkersloot zoals die sinds het begin van
de achttiende eeuw voorkomt in de archieven
van Wijk bij Duurstede.5
Veranderingen in de eigendom van deze
hofstede zijn lang niet altijd vastgelegd in de
transportregisters van Wijk bij Duurstede. Maar
regelmatig worden in andere bronnen wel de
belendende percelen van de hofstede en de
eigenaren van die buurpercelen genoemd. Met
enige moeite zijn die opvolgende eigenaren van
de belendingen wel te vinden. Op die manier
is aan te tonen dat de in een bron genoemde
hofstede de gezochte hofstede is en wie er op
dat moment de eigenaar van was. Waar nodig
zal ik in dit artikel regelmatig verwijzen naar de
belendende percelen en hun eigenaren.

Anthonis Petersz.
Anthonis Petersz. kwam rond 1550 als weduwnaar met zijn zoons Cornelis en Jan naar
de Wijkersloot waar hij trouwde met Mechtelt,
weduwe van Jelis (Gielis) Goessens.
Anthonis en zijn zoons trokken in bij Mechtelt,
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die woonde in het huis van haar in 1548/1549
overleden man Gielis, gelegen aan de Wijkersloot. Het huis en de bijbehorende gebouwen waren waarschijnlijk eigendom van Gielis
zelf en gebouwd op grond die hij huurde van
chirurgijn Mr Aert Hendrijnricxs van Ommeren
[alias Mr Aert Medicus]. In zijn artikel vermeldt Kemp twee leggers van respectievelijke
ingelanden en belastingplichtigen die jaarlijks
‘contribueren in den costen gevallen op het
gemeen landt’ uit 1540/1541 en 1568.6
De lijst uit 1540/1541 vermeldt dat Gielis Goossens 43 morgen grond gebruikte, waaronder
de vier morgen land van Aert Hendrijnricxs
van Ommeren waar Gielis dus op woonde.
Dit perceel van Mr Aert werd in verband met
de gezochte hofstede ook in latere bronnen
genoemd.
‘1540 Gielis Gosenss:
van Bernt Uten Enge tot thien steden toe
xx½ mergen
van Meister Aert daer hij woent
iiii mergen
van capittel in Kreenpoel [=Craypoel]
iiii½ mergen
sijn selfs in die Meer
i mergen ii hondt
van ons cloester in die Leechmaet
iii mergen
sijn selfs in Topsdel
i½ mergen
Weyne Dames land van ’t Cloester
ii mergen i hondt
van ’t Cloester in ’t Middelbroeck
i mergen v hondt
van ’t Cloester in die Meer
i mergen ii½ hondt
van Cloester bij Roeseet
ii½ mergen
facit [maakt] xliii [43] mergen’.
De legger van 1568 vermeldt dat Cornelis Thonisz ruim 35 morgen land gebruikte, waaronder
de vier morgen die Gielis Goossens van Aert
van Ommeren gebruikte.
‘1568 Cornelis Thonisz opte Wijckersloot
bruyckt:
van Mr Aert Medicus erffgenamen
iiii mergen
van Frederick Wtten Enge
vijff mergen

Gemeentekaart van Wijk bij Duurstede uit 1865 door J. Kuyper (RHCZOU, Bibliotheek KNGGW, Gemeente-atlas
van Nederland, dl 6. Utrecht, Leeuwarden z.j.). Op de kaart zijn met kleur ingetekend: het perceel aan de Wijkerslootweg waarop in 1550 de hofstede van Anthonis Petersz. annex De Stenen Kamer lag en de hofstede De
Vogelpoel, die ten oosten daarvan lag

van Lijsken van Coddenoort
iii mergen
van ons Capittel en ’t Convent elcx negen
mergen
xviii mergen
van sijn selffs
i½ mergen
van Anthonis Ghysbertsz
ii mergen i hondt
compt tsamen
xxxiii mergen iiii hondt
aen die Groene Crom van Uten Enge
i mergen’.

Cornelis Thonisz. opte Wijckersloot
De oudste zoon Cornelis Anthonisz. bestierde
samen met vader Anthonis Petersz. de hof46 | 3 | 2 0 1 2 

stede. Cornelis werd rond 1531 geboren als
zoon van Anthonis Petersz. en een onbekende
moeder, landbouwer op de hofstede aan de
Wijkersloot en na 1580 op de ‘Oude Hofstede’
te Papendorp, begraven te Utrecht (St Nicolaas
kerk) in1600/1601.7 Hij huwde (1) circa 1555
Jannichge Cornelisdr Overdam, (2) circa 1580
Geertruid Stevensdr Bye en (3) vóór 1596 Elysabeth Roeloff Herman Schijvendr.
Dat vader en zoon samenwerkten, blijkt uit het
feit dat zij in 1553 samen negen morgen land
van het kapittel van St Jan Baptist te Wijk bij
Duurstede huurden.8 Het is niet bekend wanneer Anthonis Petersz. overleed, maar, zoals
hierboven vermeld, werd Cornelis Thonisz.
opte Wijckersloot volgens de legger van 1568
belast voor ruim 35 morgen land die hij gebruikte. Waarschijnlijk was zijn vader Anthonis
het kromme-rijngebied



toen al overleden. Tot die 35 morgen behoorden ook vier morgen van de erfgenamen van
Mr Aert Medicus alsmede anderhalve morgen
land in ‘de Meer’ dat in 1540 eigendom was
van de eerder genoemde Gielis Goossens. Daar
hoorde in 1568 ook vijf morgen land bij dat hij
huurde van Frederick Wtten Eng. Dit laatste
perceel gebruikte Cornelis ook in 1576.9 Uit die
akte van 1576 blijkt dat dit perceel lag tussen
de ‘Cootersloot’ [= Wijkersloot] en de Oude
wetering [= Weegmaatse wetering ofwel Molenwetering]. Aan de westkant werd dit perceel
begrensd door een perceel dat eigendom was
van de erfgenamen van Heijnrick van Bijler (of
Byler). Deze Heijnrick, overleden na 1562, was
schepen van Wijk bij Duurstede (1549).10 Zijn
oudste zoon was Cornelis van Byler, burger van
Wijk bij Duurstede.
Cornelis van Bijler vestigde in 1577 een plecht
(hypotheek) op 4,5 morgen land dat door
Cornelis Anthonisz. werd gebruikt.11 In de akte
werd vermeld dat op dit land stond het ‘eygene
bouhuys by Cornelis Thoniss ghebruyckt’. Niet
duidelijk is hoe dit perceel, dat dus eerst aan Mr
Aert Medicus toebehoorde, in het bezit is gekomen van Cornelis van Bijler. Een transportakte is niet gevonden (maar er zijn hiaten) en
notariële akten uit die tijd zijn er niet. Echter,
als men latere gegevens uit enkele oudschildgeldregisters beschouwt dan is het duidelijk dat
het hier om hetzelfde perceel gaat.

Land met huis en hofstede aan de
Wijkersloot verkocht
Enkele jaren later, in april 1580, transporteerde
Cornelis van Byler zijn 4,5 morgen land in de
Wijkersloot, waar Cornelis Thonisz. laatst op
gewoond heeft, op Gerrit Willems Bieser.12
Op die zelfde dag transporteerden Cornelis
Thonisz. en zijn kinderen aan Gerrit Willems
Bieser hun recht op een huis, hofstede, berg,
schuur en bepoting, gelegen aan de Wijkersloot
op grond van Cornelis van Byler.13 Ook zijn
anderhalve morgen land in de Meer transporteerde Cornelis op Gerrit Willems Bieser.
En vervolgens werd er voor het stadsgerecht
van Wijk bij Duurstede die dag nog een derde
akte opgesteld waarin Gerrit Willems Bieser
bij Cornelis van Byler een hypotheek van 600
Carolus guldens vestigde met als onderpand
zijn recente aankopen, namelijk 4,5 morgen
land aan de Wijkersloot en nog ‘seekere huyse
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mit alle synen […] toebehoren als tegenwoordich daer op staende’.14 Het land strekte zich uit
van de Cotherstraat [= Wijkersloot] tot in de
Oudewetering.
Met de oostzijde grensde dit perceel aan het
eerdergenoemde land van Frederick Wtten
Eng dat gehuurd werd door Cornelis Thonisz.
Aan de westkant lag een perceel dat Gerrit
Lambertsz. in erfpacht had van het kapittel van
Oudmunster te Utrecht en waarvan de erfpacht
in 1580 werd overgenomen door Antonis van
Cordenoort.15 Overigens bezat Van Cordenoort
slechts de helft van dat perceel. Dirck de Cock
was de erfpachter/eigenaar van de andere
helft van dit perceel van Oudmunster. Deze
belending is in de historie van het perceel met
daarop het huis en de hofstede van Anthonis
Petersz. goed te volgen omdat dat stuk land tot
in het begin van de negentiende eeuw in het
bezit bleef van de families Van Cordenoort en
hun erfgenamen, de families Van der Burch,
Quarebbe en Schadé.

Gerrit Willemsz. Bieser
Gerrit Willems Bieser boerde waarschijnlijk goed want hij kocht ook het belendende
perceel van Frederick Wtten Eng dat voordien
steeds door Cornelis Thonisz. was gebruikt,
waarna in 1582 op hem werd getransporteerd 5
morgen, 2 hont en 46 roeden land in de Neerleechmaet, strekkende van de Wijkersloot tot in
de Oudewetering.16 Gerrit Willems vestigde op
dit nieuw verworven land een hypotheek van
600 gulden bij de verkoper. Beide langgerekte,
naast elkaar gelegen percelen, strekkende van
de Wijkersloot tot de Oudewetering, vormden
nu samen één breed perceel met op de kop
daarvan het huis en de hofstede.
Gerrit Willems woonde en werkte op de hofstede aan de Wijkersloot. Dat blijkt ondermeer
uit het feit dat ‘Gerrit Bieser den ouden, in die
Wijckersloot’ in het jaar 1583/1584 een bedrag
van 20 gulden bijdroeg in het onderhoud van
de ‘kerkendienaers der stadt Wijck tot Duerstede’.17 En in 1621 werd hij aan de Wijckersloot
aangeslagen voor het dubbel huisgeld.18 In 1623
overleed hij.19 Kort voor zijn overlijden liet hij
‘cranck van lichaem doch sijn verstants en memorie well machtich’ zijn laatste wil opstellen.20
Na aftrek van enkele legaten liet de blijkbaar
kinderloze Gerrit Willemsz. al zijn bezittingen,
verdeeld in vier gelijke porties, na aan zijn
directe familieleden, waaronder de kinderen

Fragment van de tiendkaart 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 in kleur aangegeven de begrenzing van het perceel met huis, hofstede en boomgaard van Dirck Dircksz. van Vijffhuijzen (nummer 419). Het daarachter gelegen perceel bouw- en weiland (nummer 418, eveneens in kleur aangegeven) was eigendom van jonker
Willem Pauw (zie bijlage). Ter oriëntatie zijn ook de Vogelpoel het het Huis Roijestein met een kleur gemarkeerd

van zijn broers Hendrick Willemsz. Bieser en
Jan de Wit Bieser van de Velde. De oudste zoon
van Hendrick Willemsz. was Gerrit Hendricksz.
Bieser. Deze laatste werd voor het jaar 1624
aangeslagen in het oudschildgeld [een soort
grondbelasting] voor ondermeer ‘sestallef [5,5]
mergen dat gecomen is van Frederick Vuyten
Engh, noch vier mergen weijlant en het bovenste is boulant sijnde tesamen tiendalleff [9,5]
mergen daer het huijs op staet’.21 Dit waren
de percelen die de overleden Gerrit Willemsz.
respectievelijk in 1580 van Cornelis van Bijler
[4,5 morgen] en in 1582 van Frederick Wtten
Eng [5 morgen, 2 hont] had gekocht.

Gerrit Hendricksz. Bieser
Gerrit Hendricksz. Bieser, geboren circa 1590,
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huwde 19-1-1621 Neeltje Cornelisdr van
Spithoven, dochter van Cornelis Dircksz. van
Spithoven aan de Noord in Wijk bij Duurstede.
Zoals hiervoor beschreven, verwierf hij in 1623
uit de erfenis van oom Gerrit Willemsz. 9,5
morgen land met daarop een huis en hofstede.
Samen met andere percelen die hij bezat of
gebruikte, was zijn hofstede in 1624, zoals hiervoor vermeld, minstens 30 morgen groot.
Het transport (voor de schepenen) van die 9,5
morgen grond met hofstede had pas tien jaar
later plaats.22 Want in mei 1634 transporteerden de erfgenamen van Gerrit Willems Bieser
en Jannitge Gerritsdr op Gerrit Hendricks Bieser ondermeer:
- ‘de eijgendom van seekere huysinge, hofstede, betimmeringe en bepotinge groot mitte
landen daeraen behoorende ontrent vijfftalve
het kromme-rijngebied



mergen’ strekkende van de Molenwetering af
tot de Wijkersloot; aan de westzijde van het
perceel lag het land van de weduwe van Nicolaes van Cordenoort en Dirck B[…]sz. de Cock;
- ‘noch de eijgendom van andertalff mergen
landt in Wijckerbroeck’;
- ‘noch de eijgendom van vijff mergen landts
aen de Wijckersloot’.

Huis en hofstede gescheiden van het
achterliggende perceel land
Waarschijnlijk had het transport voor de
schepenen te maken met het feit dat Gerrit
Hendricks Bieser land wilde verkopen. Dat kon
alleen als ten overstaan van het stadsgerecht
van Wijk bij Duurstede was vastgelegd dat hij
de eigenaar van het land was. Tevens moest
dan hij de in 1591 in het gewest Utrecht ingestelde 40ste penning [= 2,5% overdrachtsbelasting] voldoen.23 Twee maanden na dit transport
werd in juli 1634 het merendeel van het land,
ter grootte van 8 morgen, 3 hond en 33 roeden,
getransporteerd op Joffer Alidt van Merenborch, weduwe van Willem van Pijlsweert.24
Interessant is dat de hofstede en dit perceel land
in 1756 weer samen in het bezit van één eigenaar kwamen en tot op heden ongescheiden
zijn gebleven. In de bijlage staat beschreven wie
in de periode tussen 1634 en 1756 de eigenaren
waren van dit perceel land en hoe het uiteindelijk weer met de hofstede werd verenigd.
Na het huis en een bijbehorend klein perceel
boomgaard nog enkele jaren in zijn bezit te
hebben gehad, verkocht Gerrit Hendricks Bieser
het huisperceel met het huis, de hofstede c.a.
en een boomgaard waarschijnlijk vóór of in
1641 aan meestertimmerman Dirck Willemsz.
van Vijffhuijzen’. Dat is af te leiden uit het feit
dat de magistraat [stadsbestuur] van Wijk bij
Duurstede in juni 1641 besloot: ‘Dirck Willemsoon van Vijfhuysen te interdiceren de huysinge staende an de Wijckerslooth, waervan voor
desen eygenaer is geweest Gerrit Hendricksoon
Bieser meer af te breecken nemaer deselve
te onderhouden naer behoiren op poene van
arbitrale correctie.’25
Het transport van het huis, de hofstede en de
daarop staande opstallen en bomen , gelegen
aan de Wijkersloot, geschiedde pas in oktober
1645.26 Toen transporteerde Samuel Hermans
[Vernoy], als curator van de boedel van Gerrit
Hendricksz. Bieser, op Mr Rudolf Ketel, heer
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van Schonauwen, schepen en burgemeester
van Wijk bij Duurstede (1639-1656), het huis
en de hofstede c.a.. Nog dezelfde dag transporteerde Ketel het huis en de hofstede c.a. op
Dirck Willemss. van Vijffhuijzen.27

Dirck Willemsz. van Vijffhuijzen
Volgens de hiervoor genoemde transportakte
werd Dirck Willemsz. van Vijffhuijzen omstreeks 1595 geboren. Hij huwde twee keer.
Zijn eerste vrouw, Janneke Hendricks, werd
in 1619 in de kerk van Wijk bij Duurstede begraven.28 In 1620 hertrouwde hij met Maijken
Janss van Eck, geboren te Erichem. Zij werd op
10 november 1635 ook in de kerk van Wijk bij
Duurstede begraven. Hij kreeg vier kinderen
die volwassen werden, Dirck, Jan, Claes en
Jannigjen. Dirck Willemsz. overleed in 1660.
In 1649 vestigde Dirck Willemss. bij de heren
van het Ewout en Elisabethgasthuis een
plecht op zijn huis, hofstede en erf aan de
Wijkersloot.29 Een paar jaar later, in 1653,
transporteerde Dirck Willemss. van Vijffhuisen,
weduwnaar van Maijken Janss. van Eck, aan
zijn vier kinderen Jan, Claes, Dirck en Jannichgen de ‘huysinge en hofstede met het gepoot
daer op staende, is gecomen uitte boedel van
Gerrit Hendricks Bieser’, gelegen aan de Wijckersloot.30
Ondanks dit transport werd Dirck Willemsz in
de manualen van het oudschild- en schellinggeld in de periode 1656 -1661 nog wel aangemerkt als eigenaar van ‘vierd’halff [3,5] hondt,
sijnde het boomgaertje aen de Wijckersloot.’31
Enkele jaren later, in 1659, vestigde Dirck
Willemss. een plecht van 400 gulden op een
hofstede en boomgaard, groot één morgen,
gelegen aan de Wijkersloot.32 Aan de zuidzijde van het perceel lag het land van juffrouw
Pijlsweerd. Hij loste de plecht in januari 1660 af
maar sloot tegelijkertijd een nieuwe plecht van
1.400 gulden af bij Jacob van Beeck, kannunik
van St Pieter te Utrecht.33 Als onderpand dienden één morgen boomgaard gelegen aan de
Wijkersloot, een hofje waar het melaatsenhuis
op had gestaan en een huis en erf staande en
gelegen op de dijk aan de Vrouwenpoort. Niet
lang daarna overleed Dirck Willemsz., want op
20-7-1660 zaten zijn kinderen bij notaris J. van
Sandick te Wijk bij Duurstede om een ‘contract
van uytcoop belangende de nalatenschap en
erfenis van haere ouders’ op te stellen.34 De

Fragment van het kadastrale minuutplan van Wijk bij
Duurstede, sectie D 1, uit 1832 met aangegeven de
perceelsnummers 117-120 en De Vogelpoel (Bron:
www.hisgis.nl). Op de kadastrale kaart en in de legger
is geen sprake van bebouwing. De conclusie moet
dan zijn dat het huis en mogelijke andere opstallen,
zoals hiervoor al werd verondersteld, zijn gesloopt.
Vergelijking met de tiendkaart uit 1667 wijst uit dat
het huis heeft gestaan op het kadastrale perceel 119.

oudste zoon Dirck kocht zijn broers en zuster
uit maar hoefde hun erfdeel nog niet meteen
uit te betalen.

Dirck Dircksz. van Vijffhuijzen
Dirck Dircksz. van Vijffhuijzen werd waarschijnlijk rond 1625 geboren. Hij trouwde in
1667 met Geertruijt Lost. Zij woonden aanvankelijk in Wijk bij Duurstede maar vertrokken
naar Amsterdam. Daar werden tussen 1673
en 1678 drie kinderen van Dirck en Geertruijt
gedoopt. Niet duidelijk is of Dirck Dircksz. naar
Wijk bij Duurstede is terug gekeerd.
Voor wat de belastingregistratie betreft, stond
het huis en de hofstede aan de Wijkersloot
op naam van Dirck Dircksz. van Vijffhuisen
en werd hij jaarlijks in de lasten aangeslagen.
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PerceelsWijze van gebruik
nummer
117
weiland
118
bouwland
119
boomgaard
120
weg
Totaal oppervlakte

Oppervlakte
in hectaren
3.04.90
2.86.80
1.61.60
0.13.60
7.66.60

De Stenen Kamer aan de Wijkersloot, situatie in 1832

Volgens de manualen uit de periode 1662-1666
werd Dirck Dircksz. toen in het oudschild- en
schellinggeld aangeslagen voor 3,5 hond land.35
Daarnaast betaalde hij voor het gebruik van
ruim veertien morgen land in de Poelsweerd
dat hij huurde van Cajus Bartram van Brockdorff, heer van Doorn.
In het register van de tienden van het kapittel
van Oudmunster uit 1667 werd Dirck Dircksz.
van Vijffhuijsen bij de tiendplichtige eigenaren
in ‘de Over-Wech ofte Lege Maet’ genoemd als
eigenaar van een hofstede ter grootte van 378
roeden [= 3 hont en 78 roeden]. Belendende
eigenaren waren aan de oostzijde de heer Vivien, aan de westzijde jonker Van der Burch en
aan de zuidzijde jonker Pauw.36 Op de kaart die
bij het register hoorde, is het perceel van Dirck
Dircksz. aangegeven met het nummer 419,
gelegen aan de Wijkersloot.
het kromme-rijngebied



Belastingschulden voor Dirck Dircksz.
In het jaar 1671 en later komt Dirck niet meer
voor in de manualen van het oudschildgeld.
Pas jaren later duikt zijn naam weer op in Wijk
bij Duurstede. Dit keer in een ‘Memorie van de
huijsen gelegen in de stadt Wijck ende de vrijheit van dien, dien vercoft sullen worden voor
haer verschuldighde en onbetaelde ongelden
verschenen paessens 1679’.37 In de memorie
staat vermeld dat ‘Dirck Dircksz. van Vijfhuijsen nu Peter Valck’ over de periode 1666-1679
wegens verschuldigd enkel/dubbel huisgeld en
haardstedegeld nog 86 gulden moest betalen.
De toevoeging ‘nu Peter Valck’ betekende dat
het recht tot gebruik van het goed was overgegaan op gemeente-ontvanger Peter Valck en
daarmee ook de schulden. Zeer waarschijnlijk
waren de schulden niet inbaar bij Dirck waarop
het huis en hofstede in handen kwam van
Peter Valck. Overigens werd een ander bezit
van Dirck, ‘het huijs off schuijr van Dirck van
Vijffhuijsen, staende aen de Muyr’, in het kader
van diezelfde memorie in 1679 samen met 55
andere huizen in Wijk bij Duurstede executoriaal verkocht aan de Domeinen in Utrecht.38
Deze gedwongen verkoop van zoveel panden
was het gevolg van de slechte economische
situatie die in Wijk bij Duurstede ontstond door
enerzijds de schade ontstaan als gevolg van de
invasie en plunderingen door de Fransen in
1672/1673 en de extreem zware storm in 1674,
en anderzijds door de sterk stijgende belastingdruk van de provincie Utrecht die daarmee
haar in geldnood verkerende provinciekas
hoopte te vullen.

Actie van koop versus erfkoop
Er is geen transportakte gevonden waarbij
het huis en de hofstede van Dirck Dircksz.
van Vijffhuijzen werd overgedragen aan Peter
Valck. Waarschijnlijk is dat ook nooit gebeurd
en gedroeg Valck zich als eigenaar op grond
van een ‘actie van koop’. Dit betekende dat er
tussen verkoper en koper van onroerend goed
een koopovereenkomst was gesloten die ofwel
onderhands ofwel door een notariële akte
tussen partijen werd vastgelegd. De verkoper
leverde het onroerend goed en de koper mocht
het goed voorlopig gebruiken zonder dat hij
verplicht was direct de (gehele) koopsom betalen. De koper moest wel de jaarlijkse lasten en
het onderhoud van het goed betalen. Juridisch
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gezien bleef de verkoper eigenaar. De koper
zou je kunnen zien als gebruiker met het recht
van koop. Maar doordat de koper dat recht van
gebruik en koop had en voor de lasten opdraaide, kon die zich als eigenaar gedragen. De
koper was gerechtigd de ‘actie van koop’ aan
een derde partij over te dragen. Soms ook werd
door de verkoper het recht van terugkoop van
de ‘actie van verkoop’ bedongen.
Het enige dat bij deze overeenkomst ontbrak,
waren de betaling van de koopsom, het transporteren [de juridische levering waarbij de
eigendom overging van verkoper op koper] van
het goed ten overstaan van de schepenen en
het betalen van de 2,5% overdrachtsbelasting.
Een interessante regeling voor een koper die
bijvoorbeeld nog niet over de (gehele) koopsom beschikte of die het onroerend goed kocht
met het doel dit later door te verkopen. Een
andere mogelijkheid was dat een schuldeiser op
die manier een tegenwaarde van de schulden
enigszins veilig kon stellen door de schuldenaar
een actie van koop te laten tekenen. De schulden werden dan gezien als een aanbetaling van
een eventuele koopsom. De notariële archieven
op Het Utrechts Archief kennen een aanzienlijk
aantal notarieel vastgelegde acties van koop.
Overigens werden het huis en de hofstede aan
de Wijkersloot pas in 1713 getransporteerd
nadat na Peter Valck sprake was van nog twee
eigenaren van deze ‘actie van koop’.
Naast de actie van koop bestond er ook de erfkoop. De erfkoop van een onroerend goed bood
niet zoveel flexibiliteit als de actie van koop.
Een erfkoop was een overeenkomst van koop
en verkoop waar niet aan getornd kon worden.
Dit werd in de notariële akten duidelijk gemaakt door de term erfkoop steevast vergezeld
te laten gaan van bijwoorden als vast, stedig,
onverbrekelijk, eeuwig en/of onwederroepelijk.
Het zal duidelijk zijn dat ook het in erfkoop gekochte goed nog wel ‘juridisch’ geleverd moest
worden waarbij de overgang van de eigendom
ten overstaan van de schepenen werd vastgelegd in een transportakte.

Peter Valck gebruiker (met recht van
koop) van de hofstede aan de Wijkersloot
Peter Valck, koopman, raad, schepen, ontvanger van de stadsimposten (1675-1705), werd
in 1642 te Wijk bij Duurstede gedoopt als zoon
van Peter Valck, brouwer, en Jacomina Corne-

De huidige boerderij Ons Genoegen aan de Wijkersloot 17 uit circa 1888 (RHCZOU, THA bij Duurstede, foto W.R.
Leeman, oktober 2012)

lisdr de Cruijff; en overleed aldaar in 1706.39
In 1663 huwde hij te Wijk bij Duurstede met
Maria Lont, stadsvroedvrouw (1704-1713),
dochter van Cornelis Jansz. Lont, marktschipper op Amsterdam.
Dat Peter Valck gebruiker (met recht van
koop) was van het huis en de hofstede aan de
Wijkersloot blijkt uit meerdere bronnen. Zo
moest hij in 1683 als gebruiker van drie hondt
boomgaard aan de Wijkersloot, samen met
alle andere boomgaardeigenaren/gebruikers,
meebetalen om een schuld van de stad aan het
Ewout en Elisabethgasthuis af te lossen.40
In de periode 1700-1703 is er in de kohieren
van het familiegeld voor de Wijkersloot sprake
van ‘de man op de hofstede van Valck’.41 In
de magistraatsresoluties van 17-9-1700 werd
besloten dat de arbeider die op de hofstede van
Valck woonde het familiegeld moest betalen. In
de periode 1704-1710 woonde Evert Jansz. er
en in 1710 vermeldde het betreffende kohier:
‘Evert Roelofsz. [van Amerongen] op de hofste46 | 3 | 2 0 1 2 

de van Valck’. Daarbij was het woord Jans(oon)
doorgehaald. Volgens het artikel van Ad van
Bemmel ontving de stad in februari 1713 van
Evert Roelofssen de som van 21 gulden voor
een half jaar huur van het huis aan de Wijkersloot, genaamd De Stenen Kamer.42 In het
kohier van het familiegeld over het jaar 1711
was bij de ‘hofstede van Valck’ de naam Valck
doorgehaald en door ‘Jan Sandic en Jurph[aas]’
vervangen. De reden hiervan blijkt verderop in
dit artikel. In 1712 stond er weer Evert Roelofsen die volgens de kohieren van het familiegeld
blijkbaar in elk geval tot 1720 in het huis aan
de Wijkersloot bleef wonen.
In 1706 overleed Peter Valck met achterlating
van aanzienlijke schulden. Vooral het stadsbestuur had nogal wat geld te vorderen wegens
niet afgerekende inkomsten uit het huisgeld
waarvoor Peter als ontvanger verantwoordelijk
was. Zijn weduwe werd dan ook gedwongen
om de nodige eigendommen te verkopen. De
opbrengsten van de verkochte goederen werhet kromme-rijngebied



den geconsigneerd [= in bewaring gegeven] aan
de secretaris van de stad, die daaruit op last van
de magistraat verschillende betalingen deed.43
Veel van de stukken betreffende de afwikkeling
van de schulden van Peter Valck zijn bewaard
gebleven. Daaronder een ongedateerde ‘Memorie vant gene Pieter Valck is verschuldigd int
familiegelt en haerdstedegelt’. Sinds 1700 had
Peter geen haardstedegeld meer betaald voor
zijn huizen in de Oeverstraat, in de Peperstraat
en voor ‘sijn huijs aen de Wijckersloot’. Er was
ook een vordering voor niet betaald ‘stoeltiesgelt in de Kerck’. Het stadsbestuur plaatste zelfs
in de Amsterdamse Courant in juni, september
en november 1706 advertenties op zoek naar
eventuele schuldeisers ‘wegens de goederen
van den overleden ontfanger Peter Valck’.

Jurrephaes van Sandick
Een andere memorie betrof nog niet betaalde
‘ongelden van de landen van den heer Peter
Valck’ over de periode 1702-1705. Daarin valt
ondermeer te lezen aan wie de landerijen van
Peter na zijn overlijden werden verkocht:
‘schiltgelt van 1 mr landt gecoft bij
Frederick de Bruijn
schiltgelt van 1 mr 7,5 hondt gecoft bij
Dirck van Wijck
schiltgelt van 3,5 hondt gecoft bij
Jurphaes van Sandyck
schiltgelt van 2 mr landt gecoft bij Peter Cool
schiltgelt van 1 mr 2,5 hondt gecoft bij
Gerrit Spithoven
schiltgelt van 2 hondt gecoft bij
Mathijs van Dijck’.
De 3,5 hondt land die door zijn zwager Jurphaes van Sandick werd gekocht was de hofstede aan de Wijkersloot. Ook hier was sprake
van een ‘actie van koop’ en werd er niet
getransporteerd. Dat het hier om de hofstede
aan de Wijkersloot ging, blijkt uit het manuaal
van het oudschildgeld daterend uit de periode
1705-1710, dat op folionummer 27 vermeldt
dat Jurphaes van Sandick 3 hont en 50 roeden
gebruikte die vroeger werden ‘aengebracht op
de naem van Fred. Uyttenengh’.44 In de marge
stond geschreven ‘met 1713 de stad’.
Jurphaes van Sandick stamde uit een bekend
Wijks regentengeslacht. Hij werd in 1656 te
Wijk bij Duurstede gedoopt, was fruithande10
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laar, ontvanger van het familiegeld en schepen;
hij werd aldaar in 1726 begraven. Hij huwde
in 1678 te Wijk bij Duurstede met Sara Lont,
de jongste dochter van Cornelis Jansz. Lont,
marktschipper op Amsterdam. Hij werd daarmee de zwager van de bovengenoemde Peter
Valck. Het huis aan de Wijkersloot verhuurde
Jurphaes tot begin 1713. Toen verkochten hij
en zijn zoon Johan het huis en de bijbehorende
boomgaard aan het stadsbestuur. Op 8-3-1713
werd notarieel vastgelegd dat Johan van Sandick en zijn vader Jurphaes van Sandick, ten
behoeve van Hendrik Vermeulen, kameraar en
schepen van Wijk, als vertegenwoordiger van
het stadsbestuur transporteren ‘de actie van
koop van de huijsinge en boomgaert van outs
genaemt De Stenen kamer, gelegen aende Wijckersloot onder desen gerechte’.45 De koopsom
voor deze ‘actie van koop’ bedroeg 566 gulden
en 30 stuivers die bij het transport van de akte
contant moesten worden betaald. Dus ook op
dat moment waren het huis en de hofstede aan
de Wijkersloot nog steeds niet officieel voor
schepenen aan een nieuwe eigenaar getransporteerd.
Ruim een half jaar later besloot de magistraat
van Wijk bij Duurstede ‘het huijs en boomgart
genaemt De Steene Camer publycq te vercopen
op woensdag den achtsten november dese jaere
1713 en daervoir behoirlicke conditie van vercopinge [verkoopvoorwaarden] op te stellen’.46
Koper werd Hendrick de Ridder, sinds 1705
burger van Wijk bij Duurstede. De secretaris
van de stad, Cornelis van Sandick, transporteerde enkele weken later op Hendrick het huis en
de boomgaard ‘groot ontrent vierdehalf [3,5]
hont van outs genaemd De Steene Camer’.47

Hendrick de Ridder
Hendrick de Ridder was controleur en ontvanger van de tol der Utrechtse Domeinen in Wijk
bij Duurstede, schepen en burgemeester, overleden aldaar 1721. Hij huwde 1700 te Utrecht
met Christina Leekingh.
Na het overlijden van Hendrick hield zijn
weduwe, die inmiddels met haar kinderen
naar Utrecht was verhuisd, de hofstede aan
de Wijkersloot in haar bezit. De blaffert van
de oudschildgelden van 1725 vermeldt dat de
weduwe van Hendrick de Ridder 3,5 hond land
bezat en gebruikte.48 Ook de blaffert van 1755
noemt de weduwe van Hendrik de Ridder als

De boerderij Ons Genoegen op een topografische kaart uit 1869-1906 (Grote Historische Atlas Utrecht, Tilburg,
2005, kaartnummer 486 (Culenborg), verkend in 1869 gedeeltelijk herzien in 1906)

eigenaar van 350 roeden [= 3,5 hont] land.49
Dit land stond in 1599 op naam van Frederick
Uyttenengh.50
Maar de weduwe en kinderen van Hendrick
de Ridder wilden af van hun hofstede aan de
Wijkersloot en besloten deze te verkopen. In
januari 1745 kochten Cornelis Bouwman en
zijn vrouw Neeltje Verweij voor hun dochter
Teuntje voor 275 gulden aan de Wijkersloot het
huis met een boomgaardje, genaamd De Steene
Kamer.51 Cornelis betaalde 125 gulden; de rest
bleef staan tegen een jaarlijkse rente van 4%.
Maar zo’n twintig jaar later, in 1756, tekende
Teuntje Bouwman een notariële akte waarin zij
afstand deed van het huis en het boomgaardje
ten behoeve van de erfgenamen van Hendrick
de Ridder.52 Zij verklaarde dat zij het reeds
betaalde deel van de koopsom niet terug hoefde
te hebben. Ook zag zij af van enige vergoeding
voor de door haar aan het huis/boomgaard
aangebrachte verbeteringen.
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Huis en boomgaardje publiek verkocht
De erven van Hendrick de Ridder zaten echter
niet op de onkostenpost van dit huis te wachten en lieten het zo snel mogelijk publiek veilen.53 De kleine hofstede, genaamd De Steene
Kamer, met berg, schuur, een boomgaard, groot
3,5 hond, plus de [30] iepenbomen langs het
zandpad tegenover de hofstede werden op 10
maart 1756 geveild en voor het bedrag van
de inzet (slechts 126 gulden) gekocht door
Harmen Duckers. Maar Harmen Duckers liet
de hofstede niet op zijn naam transporteren.
Het lijkt erop dat hij van de koop afzag omdat
er sprake was van niet betaalde gemeentelijke
belastingen. In elk geval had de ontvanger van
het huis- en haardstedegeld over de periode
1750-1754 nog 25 gulden te vorderen van het
huis genaamd De Steene Kamer.54
Omdat niemand de rekening betaalde, verkocht
Anthoni Mom, ontvanger van de huis- en
haardstedengelden, op 25-8-1756 ‘bij executie
het kromme-rijngebied
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voor ongelden’ op een publieke verkoping aan
Arien Gerritse van Bemmel ‘zeekere huijsinge,
erve en grond met desselfs opstal en boomgaardje daarachter bepoot met zwaare opgaande vrugtboomen van allerleij zoorten, vanouds
genaamd De Steene Kamer, gelegen aan de
Wijkersloot in dezer stadsvrijheid, alsmede
dertig zwaare opgaande ijpeboomen staande
aan het zandpad tegenover de voorsz. huijzinge gecompeteert hebbende de kinderen en
erfgenamen van wijlen de weduwe van de heer
borgermeester Hendrik de Ridder...’55
Daarmee werden de hofstede aan de Wijkersloot en het perceel land dat er vroeger bij
hoorde, en dat in 1725 door Arien Gerritse was
gekocht, weer met elkaar verenigd. Een situatie
die tot heden toe is blijven bestaan.

Het raadsel van De Stenen Kamer
Toen Johan en zijn vader Jurphaes van Sandick
in 1713 het huis en de boomgaard aan de Wijkersloot verkochten aan het stadsbestuur van
Wijk bij Duurstede werd het huis ‘vanouts De
Steene Kamer’genoemd. Voorzover bekend,
werd deze naam nergens eerder gebruikt
in relatie tot deze hofstede. Het is natuurlijk
vreemd dat de benaming Stenen Kamer pas in
het begin van de achttiende eeuw voor deze
hofstede werd gebruikt. Een stenen kamer was
ooit zo bijzonder dat een soortnaam ook een
eigennaam werd. De meeste stenen kamers
dateren dan ook uit de vijftiende en zestiende
eeuw toen stenen gebouwen (zeker op het
platteland) nog zeldzaam waren. In de achttiende eeuw waren stenen gebouwen immers
al veel minder bijzonder geworden en was de
naam ‘stenen kamer’ niet meer zo onderscheidend als in de eeuwen daarvoor.56
De vraag rijst of het huis wellicht in de zestiende eeuw of eerder voorzien was van een
stenen aanbouw (kamer). In de geraadpleegde
bronnen is daar tot nu toe geen spoor van te
vinden. Een aanwijzing zou kunnen zijn dat in
de periode 1639-1650 het huisgeld van ‘het
huis/de hofstede van Gerrit Hendricksz. Bieser’
dat officieel 29 gulden en 17 stuivers bedroeg,
werd ‘geremitteerd’ [verminderd] met 23 gulden en 17stuivers zodat slechts een huisgeld
van 6 gulden overbleef.57 Er zou een verband
kunnen zijn met het hierboven genoemde
besluit van de magistraat uit 1641 waarbij
12
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Dirck Willemszn van Vijffhuyzen werd verplicht
om zijn, blijkbaar verwaarloosde, huis aan de
Wijkersloot, dat eerder had toebehoord aan
Gerrit Hendricksz. Bieser, verder af te breken of
te repareren.
Maar aannemelijker is dat er ooit een veel
‘duurder’ huis [lees stenen kamer] heeft
gestaan dat was vervallen en in een kleinere
omvang werd terug gebouwd. Wellicht was het
huis van Gielis Goessens c.q. Anthonis Petersz.
indertijd gebouwd op de resten van een
dergelijk ‘duurder’ [lees hoger aangeslagen
in het huisgeld]stenen huis. De invoering van
het huisgeld in Utrecht dateert van voor 1498
en vaak werden oorspronkelijk vastgestelde
bedragen ook in latere registers opgenomen
met, waar nodig, eventuele correcties.58
Wellicht kan archeologische onderzoek meer
duidelijkheid brengen en misschien zelfs resten
van de veronderstelde stenen kamer aan het
licht brengen.

De historie van de hofstede en het
bijbehorende land na 1756
Toen Gerrit Aertse van Bemmel in 1725 het
perceel land aan de Wijkersloot kocht, boerde
hij onder Cothen. Maar in 1731 kon hij de
hofstede De Vogelpoel aan de Wijkersloot met
daarbij 26 morgen land huren. Dit was de
hofstede waar hij werd geboren toen zijn vader
daar van 1675 tot 1684 boerde. In januari 1751
werden Gerrit en De Vogelpoel door het noodlot getroffen.59 Door een grote brand werden
het achterhuis, de stalling en schuur van De
Vogelpoel ‘door de vlammen verteerd’. Door
dat voorval wilde de eigenaresse van De Vogelpoel de hofstede alleen dan opnieuw aan Gerrit
verhuren als hun zoons Adrianus en Pieter als
medehuurders optraden. Daardoor werd oudste
zoon Adrianus (Arien) de feitelijke boer op De
Vogelpoel en op de andere landerijen die zijn
vader bezat en huurde, waaronder de negen
morgen gelegen achter De Stenen Kamer aan
de Wijkersloot.

Arien Gerritsz. van Bemmel
Arien (Adrianus) Gerritsz. van Bemmel werd
geboren op de hofstede De Riebeeck, als zoon
van Gerrit Aertse van Bemmel en Jannigje
Roswey[de]. Hij werd gedoopt (RK) 25-1-1713

De eerste bocht in de Wijkersloot gezien vanuit het oosten op een foto uit circa 1900 en uit 2012 (RHCZOU,
THA bij Duurstede (240), z.n. en W.R Leeman, oktober 2012)
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te Wijk bij Duurstede en 6-8-1782 begraven in
de kerk aldaar.
Hij huwde (1) 1758 Johanna van der Donk, (2)
1760 Johanna van Eijk en (3) 1772 Anna van
den Heijligenberg, allen te Wijk bij Duurstede.
Arien pachtte sinds 1751 de hofstede De Vogelpoel, die voordien aan zijn vader was verhuurd,
en bleef daarop boeren tot zijn overlijden in
1782. Hij kocht het perceel met het huis en de
hofstede aan de Wijkersloot zeer waarschijnlijk
om op die manier de negen morgen land, die
zijn vader in 1725 van de erven van Johanna
van der Borch-Wijnbergen had gekocht, beter
aan te laten sluiten aan de weg.
Nadat Arien Gerritsz. van Bemmel in 1756 het
huis met de boomgaard, vanouds genoemd De
Stenen Kamer, gelegen aan de Wijkersloot had
gekocht, werden deze dus weer verenigd met
het er achter liggende perceel land. Dus gelijk
aan de situatie zoals die bestond vóór 1634 en
ook in de tijd toen Cornelis Thonisz. opte Wijckersloot en zijn vader Anthonis daar woonden.
Deze grond bleef eigendom van de familie Van
Bemmel die op De Vogelpoel woonde en nog
altijd woont.

Weduwe Anna van den Heijligenberg
Toen Arien in 1782 overleed bleef zijn vrouw
Anna achter met tien onmondige kinderen
in leeftijd variërend van 1 tot 21 jaar oud,
één uit Ariens eerste huwelijk, twee uit zijn
tweede huwelijk en zeven van Anna zelf. Een
van de eerste dingen die zij deed was zorgen
voor financiële armslag door op 28-10-1782
enkele onroerende goederen publiek te laten
verkopen. Daarbij ook ‘9 mergen boomgaard
en weijland genaamd De Steene Kamer’. Dit
perceel werd echter niet verkocht omdat Anna
de afslag ophield bij een bedrag van 3.350
gulden. In juli van het jaar daarop waren alle
lopende zaken betreffende het overlijden van
Arien Gerritsz. van Bemmel blijkbaar afgehandeld en werd de definitieve afrekening en
boedelscheiding afgewikkeld.60 Anna kreeg een
kindsdeel plus de inboedel van huis en hofstede
en enkele percelen land waaronder ‘neegen mergen boomgaard en weijland, meede
geleegen in de vrijheid deezer stad, aan de
Wijkersloot, genaamd De Steene Kamer, daar
oostwaarts den wel.e d. geb. gestr. heer W.N.
Pesters en westwaarts de heer Schadé naast
geland zijn, strekkende uijt de Wijkerslooth tot
aan de Molenwetering, op den blaffert in ongel14

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

den bekend op: fol. 27 - 4 mergen 6 oudschild
22 stuijvers en fol. 76 - 4 mergen 10 oudschild,
alsmede met de last van elv gulden jaarlijks
voor huijs- en haardstedegeld…’.
Dat laatste is interessant omdat er na het
overlijden van Arien wel steeds sprake is van
een boomgaard en weiland maar nergens werd
gesproken over een huis. Maar het perceel is
wel met huis- en haardstedegeld belast. In 1781
werd Arien nog aangeslagen voor vier gulden
huisgeld aan de Wijkersloot.61 Misschien was
het huis vervallen of gesloopt maar bleef op
papier de belasting daarop bestaan. In elk geval
ging de naam De Stenen Kamer rond deze tijd
over op het hele perceel land. De naam bleef tot
in de twintigste eeuw in gebruik.
Anna, die de zorg had voor de hofstede De
Vogelpoel en een aantal kleine kinderen, hertrouwde op 26-11-1783 met Johannes van der
Weijde. De dag ervoor werden bij de notaris de
huwelijkse voorwaarden opgesteld.62 Daaruit bleek dat Johannes 2.000 gulden contant
geld in bracht en Anna ondermeer meubilaire
goederen, gedorst en ongedorst koren, have [=
roerende goederen], vee, bouw- en melkgereedschap, 1.400 gulden contant geld alsmede
het onroerend goed, waaronder de 9 morgen
achter De Stenen Kamer. Dit kapitaal was een
goede basis om in 1798 de hofstede De Vogelpoel en bijbehorende landerijen te verwerven.

Gerrit van Bemmel
In 1813 verpachtten Anna en haar man Johannes de hofstede De Vogelpoel aan Gerrit (Gerardus) van Bemmel, een zoon uit het eerste
huwelijk van Anna van den Heijligenberg met
Ary van Bemmel. Na het overlijden van Anna
in 1821 en Johannes in 1822 werd Gerrit, die
in 1813 met Wijnanda Verweerd was getrouwd,
de eigenaar van De Vogelpoel met 56 morgen
land. In 1827 had Gerrit zeventig morgen land
in gebruik.63 Deze zeventig morgen betrof niet
alleen De Vogelpoel; daartoe behoorden ook
de vroegere hofstede De Stenen Kamer aan de
Wijkersloot plus nog een aantal percelen los
land.64 Op de kadastrale kaart en in de bijbehorende legger uit 1832 is te zien dat Gerrit
van Bemmel toen eigenaar was van de kadastrale percelen Wijk bij Duurstede, sectie D 01,
nummers 117 tot en met 120, gelegen aan de
Wijkersloot.65 Dit waren dezelfde percelen als
die welke op de eerdergenoemde kaart van

Gezicht op de huizen aan de Plompetorengracht in Utrecht met op de achtergrond de Plompetoren. Penseeltekening in grijs door P.J. van Liender uit 1750-1770 (HUA, cat.nr 35966)

tiendplichtige eigenaren uit circa 1665 werden
aangeduid als de percelen met de hofstede van
Dirck Dirksz. van Vijffhuijzen en het land van
jonker Pauw. Op de kadastrale kaart en in de
legger is geen sprake van bebouwing. De conclusie moet dan zijn dat het huis en mogelijke
andere opstallen, zoals hiervoor al werd verondersteld, zijn gesloopt.
Kadastrale gemeente Wijk bij Duurstede, sectie D 01
		
PerceelsWijze van gebruik
nummer
117
weiland
118
bouwland
119
boomgaard
120
weg
Totaal oppervlakte

Oppervlakte
in hectaren
3.04.90
2.86.80
1.61.60
0.13.60
7.66.60

De Stenen Kamer aan de Wijkersloot, situatie in 1832
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Ons Genoegen op de plaats van De
Stenen Kamer
In zijn artikel over de stenen kamers in het
Kromme-Rijngebied schreef Ad van Bemmel
dat in 1866 in de scheiding van de nalatenschappen van Gerrit van Bemmel en Wijnanda
Verweerd een stuk land voorkwam dat De
Stenen Kamer werd genoemd, ruim 7 hectare
groot was en kadastraal bekend was onder sectie D 01, nummers 117-120.
Ruim 20 jaar later, in 1888, werd in een notariële akte Gerardus Anthonius van Bemmel, een
kleinzoon van Gerrit van Bemmel en Wijnanda
Verweerd, genoemd. Deze Gerardus was ‘landbouwer op de hofstede vroeger genaamd De
Steenen Kamer thans genaamd Ons Genoegen’.
Blijkbaar was er rond 1887, ter gelegenheid
van het huwelijk van Gerardus Anthonius met
Johanna Vernooij uit Cothen, op de plaats van
het oude huis een nieuwe boerderij gebouwd.
De kadastrale legger van Wijk bij Duurstede
schrijft achter perceel D 01, nummer 119
(boomgaard) ‘stichting 1888’.66 Dit wijst er
op dat er in dat jaar een of meer opstallen op
het kromme-rijngebied
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de boerderij een L-vormige plattegrond heeft
en gedeeltelijk is onderkelderd.68 Beide zijn
aanwijzingen dat het hier wel eens zou kunnen
gaan om een oude stenen kamer.
Overigens blijkt ook bij vergelijking van de
tiendkaart van Oudmunster uit circa 1665 en
de topografische kaart uit 1906, waarop de
boerderij Ons Genoegen stond aangegeven, dat
de hofstede van Dirck Dircksz. van Vijffhuijzen
(= hofstede Anthonis Petersz.) en de boerderij
Ons Genoegen op een en dezelfde plek aan de
Wijkersloot lagen.69

De oorsprong van de familienaam van
het adellijke geslacht De Wijkerslooth
geïdentificeerd
Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat de hofstede van Anthonis
Peters aan de Wijckersloot uit circa 1550 op
of nabij de plaats stond waar nu de boerderij
Ons Genoegen ligt. Daarmee kan herkomst
van de ‘adresnaam’ van de adellijke familie
De Wijkerslooth gelokaliseerd worden op het
huidige adres Wijkersloot nummer 17 te Wijk
bij Duurstede.
Mogelijk is een voorganger van het huis van
Anthonis Petersz., of eigenlijk dat van Gielis
Goossens, de in de bronnen genoemde Stenen
Kamer aan de Wijkersloot geweest.
Boerderij De Vogelpoel aan de Wijkersloot 7. In de
noordoostgevel bevindt zich de toegangsdeur en
rechts van de erker een gevelsteen ter herinnering
aan het verblijf van onderduikers op de hofstede in
1944-1945 (foto W.R. Leeman, maart 2009)

dat perceel zijn gebouwd. Op de topografische
militaire kaart ‘Kuilenburg’ uit 1882 werd de
boerderij dan ook nog niet aangegeven.
In een volgende kadastrale legger werd het
perceel D 119 aangegeven als ‘boomgaard en
boerderij’ groot 1.61.30 hectare, met daarachter
de toevoeging ‘stichting 1891’.67 Perceel nummer D 119 werd vernummerd tot de nummers
D 324 (tuin), D 325 (huis, schuur en erf) en D
326 (boomgaard), tezamen eveneens 1.61.30
hectare groot.
De boerderij Ons Genoegen staat nog steeds
aan de Wijkersloot nummer 17 en is zeer
waarschijnlijk gebouwd op de oude fundamenten van het huis van Anthonis Petersz. aan de
Wijckersloot. Het bekende boek Wijk bij Duurstede. Geschiedenis en Architectuur vermeldt dat
16

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

Bijlage
De historie van de 8,5 morgen land 16341756
Om het artikel zelf wat minder gecompliceerd
te maken heb ik de historie van het perceel dat
‘Gerrit Hendricksz. Bieser, wonende onder dese
gerechte aen de Wyckersloot vercoft hadde
aen juffrouw Alidt van Merenburg, wed[uwe]
van za[liger] Willem van Pijlsweert wonende
binnen Utrecht de eijgendom van 8 mergen, 3
hont en 33 roeden landts gelegen in deselven
gerechte aen de Wijckersloot’ apart in deze
bijlage opgenomen.70

Juffrouw Alidt van Merenborch
Alidt van Merenborch, overleden voor 1662,
was een dochter van mr Gerrit van Merenborch, schepen (1568) en raad (1576) van
Utrecht, en Odilia van Loon Willemsdr. Zij
huwde mr Willem van Pijlsweert, advocaat,
overleden voor 1632.

Het land werd bij het transport aan de westzijde
begrensd door land van juffrouw Van Cordenoort en Dirck de Cock. Een duidelijke aanwijzing dat het ging om het perceel gelegen achter
het huis/hofstede dat vroeger aan Cornelis
Thonisz opte Wijckersloot behoorde.
Juffrouw Van Merenborch verhuurde het land;
ondermeer aan Gerrit Goes die in het hiervoor
al genoemde overzicht van het oudschilden schellinggeld van 1661 als huurder werd
genoemd. Het bleef tot haar overlijden in haar
bezit. Na haar overlijden werd haar boedel door
de erfgenamen gescheiden en vastgelegd in een
‘maechgescheyt’ [akte van boedelscheiding] op
5-6-1662. Het perceel van 8 morgen, 3 hont en
33 roeden, gelegen aan de Wijkersloot, kwam
toen in het bezit van Alidts achternicht en -neef
Margareta en Willem Pauw, kleinkinderen van
Hubert Pauw (?-1587), buitengewoon raad aan
het Hof van Utrecht, die bij leven gehuwd was
met Margaretha van Merenborch, een tante
van Alidt van Merenborch.71
In 1671 werd jonker Willem Pauw genoemd in
het manuaal van het oudschildgeld van 1671.72
Er stond genoteerd: ‘Juffr. Pijlsweert eijgenaer
van negen mergen landts, nu eijgenaer jonker
Willem Pauw woont ’t Utrecht bij den Plompentoorn’. Ook in de manualen van 1675, 1685
en 1689 werd hij genoemd als eigenaar van die
negen morgen land.

Juffrouw Sophia Pauw
Na het overlijden van Margareta en Willem
kwam het perceel aan hun zuster Sophia Pauw.
Sophia was ongehuwd en woonde samen
met haar eveneens ongehuwde broer Willem
in Utrecht aan de Nieuwegracht ‘ontrent de
Plompetooren’.73 De al wat bejaarde Sophia, die
nu alleen overbleef, liet zich bijstaan door haar
twee nichten, de gezusters Johanna en Barbara
(Barta) Wijnbergen. Johanna was getrouwd
met Jacob van der Borgh (Burch), afkomstig
uit een oud, Utrechts patriciërsgeslacht. Hij was
een zoon van Casper van der Borgh, heer van
Veldthuysen, Byleveld, Rosweyde etc. en diens
tweede vrouw Maria Proeys.74
Blijkbaar waren Johanna en Barta de vertrouwelingen van Sophia. Zo verkochten zij
bijvoorbeeld in 1680 namens haar land gelegen
in Bylemerbroek.75 Zij traden op als borg toen
Sophia in 1682 een schuldbekentenis moest
tekenen.76 In datzelfde jaar stonden zij haar
ook bij toen Sophia een plecht van 600 gulden
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vestigde op haar perceel aan de Wijkersloot.77
Het onderpand voor deze plecht werd beschreven als: ‘Onderpant 8 morgen, 3 hont en 33
roeden land [.] streckende metten nieuwen
bogert van hoffstede en oude bogert van Gerrit
Hendricksz. Bieser zal[iger] tot de Molenweteringh’. Overigens was het land op dat moment
verhuurd aan Rutger Jans van Lockhorst uit
Neerlangbroek.
Daarna, in 1689, verhuurde Sophia de negen
morgen wei- en bouwland aan de Wijkersloot
aan Pieter Willemsz. van Rosweyde, pachter op
de hofstede De Melkweg.78
Bij het opmaken van haar testament in 1697
wees Sophia Pauw, behoudens enkele legaten,
haar nicht Johanna van Wijnbergen aan als
haar enige erfgename.79 In 1698 gaf zij nog
volmacht aan Johanna’s echtgenoot Jacob van
der Borgh tot het beheer van al haar goederen
wegens haar hoge ouderdom en blindheid.80
In een manuaal van het oudschildgeld, daterend uit de periode 1705-1710, wordt onder
het kopje Juffr. Sophia Pauw vermeld:
‘- fol. 27, den zelven geb[ruikt] 5 mergen daer
van eijg[enaar] is alsboven, in de Leechmaet
aan Wijckersloot. Aengebragt op de naem van
Fred. Uyttenengh
- fol. 76, item geb[ruikt] 4 mergen daer van
eijg[enaar] is alsboven in ’t Voorbroeck. Aengebragt op de naem van mr Arent Medicus.
Dit met 1725 op Gerrit Arisse van Bemmel
verboekt.’81
Dit was in overeenstemming met de blaffert
van 1725 waarin Gerrit Aartse van Bemmel
werd genoemd als ‘eijgenaar en bruijcker’.82
Bij het perceel van 4 morgen dat in de blaffert
van 1599 op naam stond van mr Aart Medicus
staat geschreven ‘bruijckt Cornelis Thonissen’.
Opnieuw een aanwijzing dat het hier dus land
betreft dat behoorde tot de hofstede van Cornelis Thonisz opte Wijckersloot.

De erven van Johanna van der BorghWijnbergen
Johanna van Wijnbergen hield het van Sophia
geërfde perceel tot haar overlijden in haar bezit.
Waarschijnlijk was haar huwelijk kinderloos
gebleven want toen zij in 1711 haar testament opstelde, vermaakte zij haar bezittingen
aan een aantal nichten van haar mans kant.83
De lijftocht (vruchtgebruik) van haar erfenis
kwam haar man Jacob toe. Na het overlijden
van Jacob, vóór 1720, konden de gezamenlijke erven van Johanna beslissen over het
het kromme-rijngebied
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gebruik van het land aan de Wijkersloot.84 Zij
verhuurden in 1720 negen morgen land aan de
Wijkersloot aan Gerrit Aartzen van Bemmel, de
schoonzoon van de eerdere pachter Peter Willemsz. van Rosweyde.85 Helaas kwam Gerrit in
geldnood. Hij moest in december 1721 wegens
220 gulden pachtschuld een schuldbekentenis
tekenen waarin hij ‘het gewas ofte besaayde
van drie mergen weyt en twee mergen garst,
staende ende gelegen op een gedeelte van de’
door hem gehuurde 9 morgen land aan de Wijkersloot, overdroeg aan de erven van Johanna
Wynbergen zaliger.86 Maar hij bleef wel pachter.
Waarschijnlijk omdat de verhuurders, als gevolg van de slechte landbouweconomische situatie in het begin van de achttiende eeuw, allang
blij waren dat ze hun land konden verpachten.
Het perceel beviel Gerrit blijkbaar goed want
toen de pachtperiode bijna ten einde was, kocht
hij het land. Op 4 april 1725 werd namens de
erfgenamen van de hoogedele welgeboren
Vrouwe Johanna van der Borch-Wijnbergen
publiek geveild negen morgen bouwland en
weiland, gelegen achter de ‘huyzing genaemt
De Steenenkamer’ aan de Wijkersloot, strekkende van de boomgaard van De Steenenka-

mer tot aan de Molenwetering, met uitgang aan
de westzijde van die boomgaard.87 Koper voor
2.870 gulden was de Wijkse regent en rentenier
Gerard Pauw die het recht kreeg om binnen
drie dagen een andere koper in zijn plaats aan
te wijzen.88 Die andere koper bleek de pachter
van het perceel, Gerrit Aertse van Bemmel, te
zijn. Enkele maanden later transporteerden de
erven van Johanna van Wijnbergen op hem
‘seeckere ontrent negen mergen soo bou- als
weylant … leggende achter de hofstede off
huijsinge genaemt De Stene Camer aen de
Wijckersloot’.89 Het perceel werd beschreven
als bestaande uit vijf morgen bouwland in
de Leechmaet ‘streckende van de boomgaert
van [het huis] De Stenen Camer tot aan het
weylant, gelegen voor 4 mergen in het Wijckerbroeck, streckende van het boulant tot aen de
Molenwetering’. Het land werd aan de oostkant
belend door het land van Mr Jan Frederick
Mamuchet van Hoedringen en aan de westkant
door land van Pierre de Quarebbe. Overigens
moest Gerrit wel dezelfde dag bij Gerrit Pauw
een hypotheek 3.100 gulden afsluiten met
als onderpanden het zojuist getransporteerde
perceel plus een stuk land van zes morgen in
Neerlangbroek.90
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Casp er va n Bu r i k *

De moeder van Anthony van Eyndoven
eindelijk ontmaskerd (Het toeval doet zijn werk)

Iedere genealoog kent het probleem: de voorouder die maar niet uit de bronnen naar voren
wil komen. Dat probleem speelde mij parten
bij de moeder van Anthony van Eyndoven, de
bouwer van de bekende walpoortmolen Rijn en
Lek in Wijk bij Duurstede. Hij en zijn moeder zijn weliswaar geen voorouders van mij
(zover ik weet), maar dat deed niets af aan het
probleem. In twee publicaties kon ik Anthony’s
moeder namelijk niet anders aanduiden dan

*C.A. van Burik doet historisch onderzoek in
Utrecht, het Kromme-Rijngebied en de Betuwe. Hij is
lid van de redactie van dit tijdschrift. Hij publiceert in
genealogische - en regionaal-historische tijdschriften.
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Gezicht op Wijk bij Duurstede vanaf de rivier uit
circa 1685. Gravure door Thomas Doesburgh voor de
‘Nieuwe Kaart van den Lande Utrecht’ door Bernard
de Roy (RHCZOU, THA Wijk bij Duurstede (240))

met Metgen N.N.1 Slechts haar voornaam was
bekend: de naam Metgen wordt genoemd in de
rekeningen van de kerk van Wijk bij Duurstede
toen zij in 1653 werd overluid en begraven.
Verder zwijgen de Wijkse bronnen over haar,
een reden om te veronderstellen dat zij niet uit
Wijk bij Duurstede afkomstig was.

De familie Van Eyndoven in Wijk bij
Duurstede
Van vaderskant is de familie van Anthony van
Eyndoven bekend. Vader Gerrit Stevensz. van

Eyndoven en zijn verwanten heb ik (grotendeels) beschreven in de ‘Parenteel Van Eyndoven’. De familie is terug te voeren tot de
tweede helft van de vijftiende eeuw toen Jan
Willamsz. van Endoven in Utrecht woonde. De
achternaam Van Eyndoven ging aldaar in de
zestiende eeuw tweemaal in vrouwelijke lijn
over. Peter Gerritsz. ‘die brouwer’, een achterkleinzoon van Jan Willamsz van Endoven, vertrok begin zestiende eeuw vanuit Utrecht naar
Culemborg en diens oudste zoon Gerrit Petersz.
van Eyndoven vestigde zich midden zestiende
eeuw als brouwer in Wijk bij Duurstede. In de
zeventiende eeuw had de familie een vooraanstaande positie in Wijk en hun huwelijkspartners vonden zij in families uit overeenkomstige
sociaal-economische milieus. Namen van
aangehuwden zijn Van Ommeren, Vermuer en
Van Riebeeck, families die al in de zestiende
eeuw in de magistraat van Wijk vertegenwoordigd waren, maar ook Van Velpen, Cluetinck
en Van Bemmel, gezeten boerenfamilies in het
Kromme-Rijngebied en Vosch, Helberch en
Crauwel, Wijkse middenstandsfamilies.
Van genoemde Gerrit Stevensz. van Eyndoven,
een kleinzoon van Gerrit Petersz. van Eyndoven, mochten we daarom verwachten dat hij
zijn vrouw Metgen koos uit een familie die zich
qua positie met de Van Eyndovens kon meten.
Te meer omdat het echtpaar veelvuldig in de
Wijkse archieven voorkomt (zij het dus zonder
vermelding van haar naam). Met name aan
het eind van hun leven, in de jaren na 1650,
als zij over veel geld beschikken waarmee zij
rentebrieven kopen en leningen verstrekken
aan mede-Wijkenaren. In de ‘Parenteel Van
Eyndoven’ geef ik enkele voorbeelden van
zulke transacties. Het gaat om een bedrag van
meer dan 3.000 gulden. De herkomst van dit
vermogen is slechts gedeeltelijk te verklaren,
aangezien Gerrit in 1648 door de verkoop van
zijn ouderlijke brouwerij slechts ongeveer de
helft van dit bedrag in handen kreeg.
In de ‘Parenteel Van Eyndoven’ spreek ik ook
het vermoeden uit dat Anthony van Eyndoven
de nalatenschap van zijn ouders in 1659 heeft
aangewend om de bouw van de molen Rijn
en Lek te bekostigen.2 Voor de geschiedenis
van de molen is het daarom interessant om te
weten op welke manier Gerrit Stevensz. van
Eyndoven en Metgen begin jaren vijftig van
de zeventiende eeuw hun vermogen hebben
verkregen.
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Wijkenaren in een Utrechtse bron
Keren we terug naar het vraagstuk van de
herkomst en de achternaam van Metgen. Een
deel van de oplossing kwam onlangs aan het
licht uit een onvermoede bron. Onvermoed
omdat Metgen in een Utrechtse bron wordt genoemd. De vondst is voor onderzoek in Wijk bij
Duurstede in meer opzichten interessant omdat
ook andere Wijkenaren betrokken waren. Wat
is namelijk het geval? In het zogeheten Allerlei
akten boek van het Stadsgerecht van Utrecht
bevindt zich de verkoop van een obligatie door
Nicolaas van Haaften in 1683. Hij treedt op
voor zijn minderjarige zuster Jacoba van Haaften, die erfgename is van haar moeder Margareta van Berck, die in eerste echt gehuwd was
met Jacob van Haaften.3 De obligatie ter waarde
van 1.000 gulden maakte deel uit van een
lening die door de Domeinen van de provincie
Utrecht op 5 oktober 1627 werd uitgeschreven
ten behoeve van de aanleg van het Zandpad
tussen Nieuwersluis en Ouderkerk aan de Amstel.4 Aefje van Cordenoort weduwe van Govert
van Leeuwen had destijds op de lening ingetekend voor 1.000 gulden. Dit is de eerste connectie met Wijk aangezien Aefje, ook wel Eva
van Cordenoort genaamd, in eerste echt gehuwd was met Gevert (Govert) van Leeuwen,
tollenaar en burgemeester te Wijk bij Duurstede. Govert overleed kinderloos zodat zijn
boedel werd verdeeld onder zijn erfgenamen in
de zijlinie.5 Een van die erfgenamen was Adriaen Stevensz. Suermond, die van moederskant
verwant was aan Gevert van Leeuwen.6 Hier
hebben we het tweede verband met Wijk bij
Duurstede omdat Adriaen Stevensz. Suermond
in 1627 in Wijk de burgereed aflegde en aldaar
kinderen liet dopen. (Hij vernoemde in 1645
zelfs een kind naar de dan reeds lang overleden
Gevert van Leeuwen.7)
Adriaen Stevensz. Suermond verkreeg de obligatie van 1.000 gulden bij de afwikkeling van
de boedel van Gevert van Leeuwen en verkocht
de obligatie op 24 januari 1651 aan Gerrit Stevensz. van Eyndoven. (Omdat deze transactie
nog niet bekend was, moet het hierboven genoemde bedrag van 3.000 gulden dat Gerrit en
Metgen te beleggen hadden nog eens met 1.000
gulden worden verhoogd.) Bij de scheiding van
de boedel van Gerrit Stevensz. van Eyndoven
en Metgen werd de obligatie toebedeeld aan
Maria van Eyndoven, zuster van Anthony,
die gehuwd was met Albert van Baden.8 Dit
het kromme-rijngebied
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Schuldbrief op 5 oktober 1627 afgegeven door de Domeinen van het Land van Utrecht ten name van Aeffjen
van Cordenoort weduwe van Gevert van Leeuwen (HUA, Financiële Instellingen, 1406)

Schuldbrief op 5 oktober 1627 afgegeven door de Domeinen van het Land van Utrecht ten name van Aeffjen
van Cordenoort weduwe van Gevert van Leeuwen. (achterzijde) (Op de derde en vierde regel de vermelding
van de naam van Metgen Vereest) (HUA, Financiële Instellingen, 1406)
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echtpaar verkocht de obligatie vervolgens op 3
januari 1660 aan de hierboven genoemde Jacob
van Haeften. Nadat de obligatie in 1779 was
afgelost, werd de originele schuldbrief opgeborgen in het archief van de Domeinen, weliswaar
gedeeltelijk doorgeknipt en ongeldig gemaakt,
maar nog goed leesbaar.9 De bovengenoemde
transacties zijn daarom ook op het origineel
terug te vinden evenals de rentebetalingen
die jaarlijks aan de bezitter van de obligatie
werden gedaan. Tot zover de uitweiding over
de Utrechtse vondst om te laten zien hoe soms
onverwacht gegevens aan het licht kunnen
komen.
Voor het onderzoek naar de herkomst van Metgen is de obligatie van belang omdat Metgen
bij de overdracht in 1660 met voornaam en
achternaam wordt genoemd en wel Metgen
Vereest. Haar achternaam komt dus naar voren.
Helaas is de naam Vereest in Wijk bij Duurstede
en in Utrecht niet bekend; het onderzoek ging
verder.

Van Utrecht naar Rhenen
De vermelding van de naam Vereest was weliswaar een belangrijke aanwijzing, maar gaf nog
geen zicht op de herkomst van Metgen Vereest.
De vraag was hoe het onderzoek verder aan
te pakken. In dit stadium bleek weer eens de
noodzaak om alert te zijn op de bezigheden
van mede-onderzoekers. Voor het Vereest-onderzoek was het contact met Ad de Jong van
belang. Het geval wilde namelijk dat Ad de
Jong op een zaterdagochtend, als wij in Wijk bij
Duurstede onderzoek doen, toevallig de naam
Vereest te berde bracht. Hij was geïnteresseerd
in de familie Vereest in verband met de geschiedenis van een huis in Rhenen en deed daarvoor
onderzoek in het Rhenense rechterlijke archief.
Toen ik hem mijn Vereest-vraagstuk voorlegde,
kwam al snel van het een het ander met als resultaat een aanwijzing in het rechterlijk archief
van Rhenen: in 1634 bevond zich onder de
erfgenamen van ene Jan Verhuedt het echtpaar
Gerrit Stevensz. en Metken Antonisdr; zij was
kennelijk een zuster van een Adriaen Tonisz.,
een Sweer Tonisz. en van een Cunera Antonisdr10 Afgaande op de namencombinatie Gerrit
en Metken was dit een bijzonder interessante
vondst; helaas ontbraken de achternamen. Ad
de Jong ging vervolgens voortvarend te werk
en wist diverse Rhenense akten naar voren te
halen die meer licht wierpen op de kwestie. De
46 | 3 | 2 0 1 2 

genoemde Tonis(Anthonis)-kinderen bleken
met de achternaam Vereest door het leven
te gaan.11 We hadden met Metken Antonisdr
dus vaste grond onder de voeten. Zij en haar
broers en zuster waren kinderen van Elisabeth
Sweersdr Verhuedt, waarmee de akte uit 1634
was verklaard. Elisabeth was gehuwd met een
Anthonis Adriaensz., kennelijk vader van de
genoemde kinderen. Hij leverde in 1594 onder
andere pispotten aan het gasthuis van Rhenen.12 De familie Verhuedt verdiende met de
handel in - en bewerking van lakense stoffen
haar brood en leden van de familie vervulden
openbare functies in Rhenen.13 Zij bezaten
aldaar huizen en ook het goed Schoneveld in
Achterberg, een leen van het huis Sterkenburg.14 Ze waren bepaald niet onbemiddeld.
Meer gegevens over de families Vereest en Verhuedt laat ik hier achterwege omdat Rhenen
buiten het onderzoeksgebied van onze vereniging valt. En ook omdat Ad de Jong zelf enkele
publicaties in voorbereiding heeft waarin de
families aan de orde komen. Ter aanvulling op
de geschiedenis van de familie Van Eyndoven
is nog interessant om te melden dat Gerrit Stevensz. van Eyndoven in 1640 met enkele Rhenense familieleden land in Achterberg kocht.15
Samen met de akte uit 1634 is dit enige keer
(voor zover bekend) dat hij in het rechterlijk
archief van Rhenen voorkomt. Zijn schoonmoeder, Elisabeth Sweren Verhuedt, verdiende
evenals Gerrit haar brood met het maken van
schoeisel, zij het dat Elisabeth geen schoenen
verkocht maar klompen.16 Wellicht dat de
families elkaar dus beroepsmatig hebben leren
kennen. Voorts was Helmert Vereest, zoon van
(een nog onbekende) Anthony Vereest, in 1669
te Rhenen in de leer bij de chirurgijn mr Steven
van Eyndoven.17
De nieuw gevonden genealogische gegevens
over Van Eyndoven volgen hierna in een bijlage.

Conclusies
Wat heeft het onderzoek naar de herkomst van
de moeder van Anthony van Eyndoven opgeleverd? Ten eerste kennen we nu de volledige
naam van Anthony’s moeder en weten we dat
zij uit Rhenen afkomstig was. Metgen Antonisdr Vereest behoorde tot een familie die in
sociaal-economisch opzicht gelijkwaardig was
aan de Van Eyndovens; een bevestiging van het
vermoeden dat begin zeventiende eeuw Gerrit
het kromme-rijngebied
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Stevensz. van Eyndoven qua huwelijkskeuze
niet anders handelde dan zijn verwanten. Het
was bovendien het eerste (familie)contact van
de Van Eyndovens met de stad Rhenen. In de
jaren veertig van de zeventiende eeuw volgde
de eerder genoemde mr. Steven van Eyndoven,
zoon van Gerrits broer Cornelis Stevenz. van
Eyndoven, die zich als chirurgijn in Rhenen
vestigde en aldaar eveneens een vrouw vond.18
Ook is thans duidelijk dat de voornaam Anthony, die voordien niet bij de Van Eyndovens
voorkomt, uit de familie Vereest is voortgekomen. Zo is weer iets meer bekend over de naam
van Anthony van Eyndoven, de naam die zo
nauw verbonden is aan de Wijkse molen.
Ten slotte, de kwestie van de herkomst van het
vermogen dat Gerrit en Metgen begin jaren
vijftig van de zeventiende eeuw te beleggen
hadden. Na hun dood is dat vermogen waarschijnlijk (deels) aangewend om de bouw van
de molen Rijn en Lek te betalen. Deze kwestie
is nog niet opgelost, maar gezien de bezigheden
en de sociale positie van de familie Verhuet, is
het goed mogelijk dat deze Rhenense familie
het geld heeft verdiend. Het wachten is op
nieuwe toevalsvondsten

Bijlage
Fragment-genealogie Van Eyndoven19
Gerrit Stevensz. van Eyndoven, zoon van
Steven Gerritsz. van Eyndoven en Marichgen
Gerritsdr Helberch, woont in de Vorderstraat
(Volderstraat) te Wijk bij Duurstede, schoenmaker, handelaar in leer, ouderman van het
schoenmakersgilde, armenpotmeester aldaar
(1639, 1641, 1643), waarsch. overl. Wijk bij
Duurstede 25-4-1658, huwt vóór 10-1-1614
Metgen Antonisdr Vereest (Verreest,
Verees, Ver Eest), overl. Wijk bij Duurstede
24-11-1653, dochter van Anthonis Adriaensz.
en Elisabeth Sweersdr Verhuedt.
Uit dit huwelijk:
1. Anthony van Eyndoven, molenaar, fabrikant en ouderman van het Crispijngilde, geb.
ca. 1621, overl. Wijk bij Duurstede 8-2-1683,
huwt aldaar (gerecht) 24-11-1654 Cornelia
Helberch, overl. Wijk bij Duurstede 8-101680, dochter van Cornelis Jansz. Helberch en
Anneke Baltusdr in den Eng.
2. Maria van Eyndoven, huwt Wijk bij Duurstede (gerecht) 7-1-1651 Aelbert Hendricksz.
van Baden, jongeman van Culemborg.
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Joop van H erw ijn e n*

Archeologische collecties uit Fectio (Vechten)
in particulier bezit
Dit artikel is een oproep aan particulieren om
bekendheid te geven aan hun archeologische
collectie, afkomstig uit Vechten (gemeente
Bunnik).

Inleiding
In de jaren ’50 tot en met ’70 van de vorige
eeuw zijn enkele verbredingen van rijksweg
A12 uitgevoerd, die telkens een forse ingreep
betekenden op het aanwezige bodemarchief
van Vechten. Naast het feit dat het hier gaat om
een gaaf fort van de Hollandse Waterlinie, is
Vechten (Fectio) wereldwijd bekend als een van
de best bewaard gebleven Romeinse grensforten (castella). Wouter Vos, archeoloog verbonden aan Hazenberg Archeologie, heeft van de
Provincie Utrecht opdracht gekregen onderzoek
te doen naar archeologisch vondstmateriaal in
particulier bezit, afkomstig uit Vechten.
Veel is er door de bodemingrepen voor rijksweg
A12 al verloren gegaan. In het boek Romeinen, Friezen en Franken wordt op bladzijde 119
melding gemaakt van een opgraving in 1991,
waarbij ook een vermoedelijke rivierhaven
werd aangetoond. De mogelijke restanten van
deze haven liggen onder een dikke laag asfalt,
aan de Bunnikse zijde.
De burgerlijke nederzetting bij Fectio (de vicus)
is in de 19de eeuw voor een deel al vergraven bij de aanleg van het waterliniefort, maar
schijnt deels nog intact te zijn aan de Houtense
kant van de A12. Toekomstige wijzigingen in
het wegtracé zijn niet uitgesloten, waarbij wederom aanslagen kunnen plaatsvinden op alles
wat ooit tot het Romeinse fort Fectio behoorde.
Bij de bodemingrepen is veel waardevol
vondstmateriaal verzameld door de voormalige
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Dit materiaal is te zien in het
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden
of het Centraal Museum in Utrecht. Ook in het
archeologisch depot van de provincie Utrecht
bevindt zich veel materiaal uit Vechten. Bij de
verbreding van de A12 in 1976/77 werd veel
grond verzet en de verantwoordelijke ROB
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heeft toen, achteraf gezien, te weinig aan archeologisch onderzoek en begeleiding gedaan.
Deels is de afgegraven grond hergebruikt voor
de aanleg van het klaverblad bij Laagraven.
Ook werd er een gronddepot aangelegd in de
omgeving waar nu het viaduct ligt in de Mereveldseweg. De opgravingcampagne werd in
1977 door de ROB beëindigd en de gronddepots
werden vrijgegeven.
Er was destijds veel belangstelling tijdens de
opgraving, ook van leden van onze vereniging,
met name de toenmalige werkgroep onder
leiding van Leen de Keijzer. Zij hadden al snel
door dat de afgevoerde grond nog heel veel
vondstmateriaal bevatte. Toen de gronddepots
werden vrijgegeven, zijn er tientallen detectoramateurs maar ook veel andere amateurarcheologen op de bergen grond aan de slag gegaan.
Er werd enorm veel Romeins spul gevonden:
aardewerk, glas, munten, hout, allerlei ijzeren
en bronzen voorwerpen.

Opdracht
Veel vondstmateriaal uit Vechten is op deze
manier in particulier bezit gekomen. Mede
daardoor ontbreekt het totaaloverzicht. Hoewel de vondsten destijds niet ‘in situ’ werden
aangetroffen, blijken ze achteraf belangrijk
genoeg om te inventariseren. Nu, ongeveer
35 jaar later, realiseren de provincie Utrecht
en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zich, dat
de archeologische collecties in particulier bezit
voor altijd uit beeld dreigen te raken. Het is de
hoogste tijd om actie te ondernemen, in het
belang van de kennisontwikkeling rond Castellum Fectio.
Om die reden werd Wouter Vos belast met
de opdracht om die particuliere collecties op

*J. van Herwijnen is vice-voorzitter van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ en coördinator van
de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
Houten.
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bezitters wijst hij terloops op het bestaan van
de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ te Houten, de kennis en ervaring van de
werkgroep, hun werkruimte en hun museale
mogelijkheden. Inmiddels heeft deze aanpak er
toe geleid dat er vijf min of meer omvangrijke
collecties geheel of gedeeltelijk aan de werkgroep zijn overgedragen. Soms is zelfs al vastgelegd dat een collectie beschikbaar komt voor
de archeologische werkgroep, na het overlijden
van de eigenaar. De werkgroep houdt Wouter
Vos steeds op de hoogte.
De archeologische werkgroep determineert de
collecties op materiaalsoort, vormenrijkdom,
datering en herkomst. Deze informatie wordt
vastgelegd op vondstenlijsten en vervolgens
gepubliceerd. Hiermee wordt de collectie
toegankelijk voor de wetenschap en vormt het
studiemateriaal voor specialisatie. Leden van
de werkgroep specialiseren zich bijvoorbeeld
in het luxe Romeinse aardewerk terra sigillata,
mede dankzij verkregen particuliere collecties.

Verzoek

De belangrijkste elementen van Romeins Vechten geprojecteerd op de moderne situatie. (© Topgrafische
Dienst, Emmen)

te sporen en in kaart te brengen. Dat is geen
gemakkelijke taak, maar door zijn vele contacten met historische verenigingen, vrijetijdsarcheologen, detectoramateurs, archeologische
werkgroepen en musea, waren er voor hem
voldoende aanknopingspunten om aan de
slag te gaan. Een advertentie in het blad voor
metaaldetectoramateurs de Detector leverde een
aantal reacties op. Alles bij elkaar staat de teller
nu op ongeveer 50 gelokaliseerde particuliere
archeologische collecties met materiaal uit
Vechten. Vos stelt korte deelrapportages op en
maakt foto’s van vaak fraaie in huis gepresenteerde vondsten.

De tijd dringt
Wouter Vos werd tegelijkertijd geconfronteerd
met de leeftijd van bezitters. Oudere eigenaars
vroegen zich af wat er uiteindelijk met hun
collectie zou gebeuren en of nazaten voldoende
oog zouden hebben voor het archeologische
materiaal. In gesprekken die hij voert met
26
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Hiermee komen we aan de reden van dit
stukje. Mogelijk zijn er onder de lezers mensen
die destijds ook in de stortbergen of elders in
Vechten hebben gegraven en een archeologische collectie bezitten of mensen kennen die
een archeologische collectie uit Vechten thuis
hebben opgebouwd. Wij vragen u beleefd om
dat kenbaar te maken. Dat kan op twee manieren.
- U brengt uw collectie onder de aandacht
van Wouter Vos, met het e-mailadres: www.
hazenbergarcheologie.nl
- U overweegt om uw collectie, of een deel
ervan, te schenken aan de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ te Houten, telefoon 030- 6379909. Het e-mailadres is:
info@archeologiehouten.nl
Het bijeenbrengen van particuliere collecties
kan tot een completer beeld leiden omtrent de
kennisontwikkeling en uiteindelijk de geschiedschrijving van Castellum Fectio.
De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
is van plan om een van de volgende tentoonstellingen te wijden aan de omvangrijke hoeveelheid terra sigillata uit Vechten. U kunt ons
helpen door uw collectie aan ons of aan Wouter
Vos kenbaar te maken.

Tuitje van een Romeinse wrijfschaal, type Dragendorff
45, geproduceerd in Trier/La Madeleine (D) en gevonden te Vechten in 1977 (foto Peter Koch)

Romeins versierde kom, terra sigillata, type Dragendorff 37, geproduceerd in La Graufesenque (F) en
gevonden te Vechten in 1977 (foto Peter Koch)

Hals en oren van een Romeinse amfoor, gevonden te
Vechten in 1977 (foto Peter Koch)

Medische instrumenten uit de Romeinse tijd, brons
en gevonden te Vechten in 1977 (Uit een particuliere
collectie, foto Peter Koch)

Bronnen
> W. Vos, Rapport 2012, Hazenberg AMZ publicaties
2012-07.
> A.E. van Giffen, publicatie van een lezing in 1948.
> W.A. van Es en W.A.M. Hessing (red.), Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland: van Traiectum
tot Dorestad (50 v.Chr.-900 n.Chr), Utrecht, 1994.
> W. Hessing e.a., Romeinen langs de snelweg, Abcoude, 1997.
> Leen de Keijzer (1930-1995), oprichter van de Archeologische werkgroep van onze vereniging.

Hoorn van een rund, gevonden te Vechten in 1977
(foto Peter Koch)
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Varia
Oudste kerkenraadsnotulen Nederlangbroek digitaal
Bronnen voor de geschiedenis van Nederlangbroek zijn schaars. Zeker die van vóór 1800. Het
doop- en trouwboek van de hervormde gemeente begint pas in 1739. Zelfs de stukken van het
oude dorpsgerecht zijn maar fragmentarisch overgeleverd.

Een verademing is dan het lezen van de kerkenraadsnotulen.1 Dr Andreas Essenius, van
1640 tot 1651 plaatselijk predikant, bracht de
gemeente tot bloei. Hij stelde in 1642 de eerste
kerkenraad in, bestaande uit de ouderlingen
Conradus Borre van Amerongen, heer van Sandenburgh en Hendrick Berentsz van Waveren,
en diakenen Jan Jansz. Timmer en Cornelis
Volckersz.
Waren er bij zijn indiensttreding slechts achttien leden van de kerk, toen Essenius predikant
werd in Utrecht in 1651 liet hij een gemeente
na met 60 lidmaten. Intussen was hij gepromoveerd in de godgeleerdheid. De gereformeerden
waren duidelijk blij met hem. Zo sterk zelfs dat
ze hun predikant onder geen voorwaarde wilden afstaan toen hij beroepen werd te Vechel
om die plaats te reformeren. Hoe een landelijke
(!) commissie ook aandrong, de kerkenraad liet
zich niet vermurwen. En met reden: ‘De nootsakelickheyt van sijnen Dienst in dese Gemeynte die nu eerst begon in goede ordre gebracht
te worden, daer sy wel dertigh of veertigh jaren
daer te voren in eenen seer jammerlicken staet
was geweest, soo datter meenighmaelen op
Sondagen, gantsch geen volck ter Kercke en
quam, en[de] den Predicant wederom moeste
gaen sonder prediken. Desen voortganck
behoorde nu niet afgebroken ofte v[er]hindert
te worden, ’t welcke na alle apparentie door ’t
v[er]treck Essenij geschieden soude.’
Dat was in 1648. Drie jaar later kwam het verzoek van de gemeente Utrecht. Waarschijnlijk
met het vooruitzicht op een professoraat in die
stad. En Essenius ging. De angst van de gemeente Nederlangbroek bleek niet ongegrond.
Van Essenius’ opvolger weten we weinig. Hij
notuleerde nauwelijks. Toen hij stierf in 1673
1 Het gaat om inv. nr 1 (kerkenraadsnotulen 1640-1743)
uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente
Neerlangbroek, 1640-1967 (382). Dit archief is samen
met dertien andere lokale protestantse en katholieke
kerkarchieven uit de regio in juli 2012 verhuisd van Het
Utrecht Archief naar het Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede.
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kwam Wilhelmus Mas. Een godvruchtig man
maar geen kerkbouwer. Zijn notulen laten
zien dat hij veel aandacht had voor het Heilig
Avondmaal en zelfs aandringt op een goede
voorbereiding hiervan. Maar tot bloei kwam de
gemeente niet (meer).
Nadat Mas vertrok naar Wijk bij Duurstede in
1689 kwam de jonge Petrus van Vollenhove.
Hij bleef 50 jaar in de gemeente van Nederlangbroek. En dat was echt de dood in de pot. In
deze jaren valt geen stichtelijk woord te lezen.
Er was slechts aandacht voor de financiën.
Vollenhove beheerde de diaconiekas. En hij zat
bovenop het geld. Wee de arme die het waagde
om te smeken om bijstand. Hij werd veelal met
lege handen terug gestuurd. Intussen wist de
predikant niet hoe voordelig hij het diaconiegeld moest beleggen in landelijke en provinciale obligaties. Ook voor zijn eigen vermogen
zorgde hij goed. Overigens niet ten koste van
de kerk.
Naast alle perikelen rond de jaarlijkse benoeming van ouderlingen en diakenen krijgen
we met deze notulen een aardig inzicht in het
leven van alledag. Ruzies, armoede, overspel,
alles krijgt een plaats in deze doorgaans zeer
uitgebreide verslagen van de plaatselijke kerkelijke vergaderingen.
Een volledige transcriptie - op papier en digitaal
- is te vinden bij de Nadere Toegangen in de
studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede
en zal volgend jaar ook op de website (www.
rhczuidoostutrecht.nl) verschijnen.
> Herman Postema

Varia
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
Het zorgvuldig opbouwen van een goede reputatie of vertrouwen kost vaak vele jaren. Het is zo
belangrijk dat men er tegenwoordig zelfs een studievak voor heeft ontwikkeld, het zogenoemde
reputatiemanagement. Maar worden de reputatie en/of het vertrouwen geschaad door een of meer
forse fouten dan blijkt de waarde daarvan zeer snel af te brokkelen. De Nederlandse taal kent daarvoor een uitdrukking die voor zichzelf spreekt: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.

Het gebruik van de tegenstelling tussen te voet
of te paard gaan is, schijnbaar al eeuwen oud.
In het archief van het RHC Zuidoost Utrecht
kwam ik een versie tegen zoals die in 1706 door
Peter Valck, schepen en gemeenteontvanger te
Wijk bij Duurstede, op papier was gezet.
Aan het eind van de 17de eeuw was het beroep
van gemeenteontvanger niet eenvoudig. De
burgerij van Wijk bij Duurstede ging nog steeds
gebukt onder de financiële naweeën van de
Franse bezetting tijdens de jaren 1672/1673, de
schade veroorzaakt door de zeer zware storm
van 1674 en de hoge belastingen die de stad op
moest brengen ten behoeve van de Staten van
Utrecht. Belastingplichtigen liepen vele jaren
achter met betalen. Maar Peter Valck werd
wel regelmatig dringend gemaand het aandeel
van de Staten in de aan de burgerij opgelegde
belastingen op tijd af te dragen. Daarnaast
stuurden de leden van de magistraat [het stadsbestuur] hun rekeningen naar hun ontvanger
Valck met de opdracht deze te betalen. Maar
als de inkomsten lager zijn dan de uitgaven
gaat het niet goed. Het gevolg was dat Peter
Valk schulden moest maken om het ene gat
met het andere te stoppen. Met het oplopen
van zijn schulden stegen zijn zorgen. Kort voor

zijn overlijden in 1706 moet hij terug hebben
gekeken op zijn leven. Met hard werken had
hij enig kapitaal vergaard en een reputatie
opgebouwd, maar aan het eind van zijn leven
waren zijn welvaart en reputatie verdwenen.
Op een kladje waarop hij enkele berekeningen
had gemaakt bracht hij zijn toenmalige gevoelens in onderstaand gedichtje onder woorden:
Den avont ende den morgen
Die en sijn niet even vroet [wijs]
Den morgen die moet sorgen
Gelijk den avont verdoet het goet
Menig soude te paarde rijden die nu moet gaan te voet
Amen 1706
Hoe slecht hij er voor stond toen hij het gedichtje opschreef, bleek kort daarna toen het
stadsbestuur na zijn overlijden al zijn bezittingen confisqueerde om in ieder geval een deel
van de schulden te lenigen.
> Gerard van Woudenberg
Bron: RHCZOU, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 13001810 (1), 412 (Stukken betreffende het sterfhuis van den
gewezen ontvanger van het huisgeld P.Valck, 1706-1716).

Bewoners langs de Lekdijk onder Schalkwijk en
Wijk bij Duurstede in 1776
Ons medelid de heer Kees van Schaik maakte de redactie attent op een lijst met bewoners aan de
Lekdijk ter hoogte van Schalkwijk en Wijk bij Duurstede, om precies te zijn het traject tussen het
Beusekomse - en het Culemborgse veer.1

Het is een verslag van een tocht die de pander
W. Eldik en de bode A. Koos in 1776 ondernamen om bewijzen te verzamelen tegen de paardendief genaamd Jacob van Dulst. Het verslag
is onderdeel van een kwestie die in het archief
van het Hof van Utrecht een vuistdik dossier
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heeft opgeleverd. Zoals uit het onderstaande
blijkt, bracht de tocht weinig bewijsmateriaal
aan het licht, maar en passant noteerde de
pander gegevens over de gezinssamenstelling,
de behuizing en andere bijzonderheden van de
getuigen. Een mooi overzicht van de toenmahet kromme-rijngebied
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Varia
Fragment van de kaart van Utrecht door Bernard de
Roij uit 1696 (RHCZOU, THA, facsimilé)

lige bewoners! Hieronder volgt de transcriptie:2
Relatere ik onderschr[eve] pander shoofs van
Utrecht ter requisitie van den heer procureur
generaal R.O. dat ik op den 21 julij 1776 met
den bode A. Koos hebbe gereijst van het Beusekomse veer tot aan het Cuijlemborgse veer
en ik mij met den selve vervoegd heb aan alle
de huijsen off woningen tusschen de gem[elte]
twee veeren langs den hogen dijck staande. Dat
ik aan de lieden aldaar wonende en vindende
gevraagd heb off ter bij hun weijnige dagen
voor Hemelsvaardt dag deses jaars des nagts
ook gelogeerd had off geweest was een persoon
Jacob van Dulst off anders Jaap uijt de Hel
genaamd bij sig hebbende twee paarden. En
heb ik van alle de personen welke ik gesproken
hebbe ten antwoord bekomen dat bij hun op
dien tijd geen persoon die paarden bij sig had
gelogeerd had dat ook de meesten zeiden dat bij
hen nooijt logeerde off het mogt in den hooijberg wesen. En hebben de geene welke Jacob
van Dulst in persoon kennen het logeren off
verblijven van de selve omtrent dien tijd speciaal ontkend behalven de bovengemelde vragen
heb ik ter requisitie als boven mede afvraginge
gedaan nopende de ouderdom des personen en
constitutie hunner huijsgesinnen en heb sulcx
ten selve tijde ten bijwesen van gem[elte] bode
opgetekend so als hier volgd.
Eerstelijk Jacob de Bree en sijn vrouw, jonge
luijden van omtrend dartig jaren, hebben vier
kinderen. Het huijs groot met een schuijr sijnde
een herberg en boerderij komt met een camer
tegen aan den dijk. dese pers[oon]l[ijk].3
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Goijert van Leeuwen, weduwnaar, daghuurder,
oud ruijm dartig jaren, sonder kinderen. Een
daghuurders woning staande een endje van de
dijk. pers[oon]l[ijk].
Jan Cobesse en vrouw, beijde circa sestig jaar,
daghuurder hebben een zoontje van veertien
jaar. Een oud vervallen huijs een endje van de
dijk in een boomgaard staande. persoonlijk.
Hendrik de Bruijn en sijn vrouw, ruijm veertig
jaar, daghuurder hebben drie kinderen. Een
oud vervallen huijs. personelijk.
Gerrit Vroonhoff en sijn vrouw, beijde in de
veertig jaar, hebben ses kinderen, daghuurder.
Wonen in een hut off bakhuijs digt bij den dijk.
pers[oonlijk].
Gijs Groen, een boer, oud ruijm veertig jaar
en sijn vrouw ruijm dartig jaar, hebben vijff
kinderen. Het huijs van voren nieuw staat agter
de twee laatstgem[elte] over de middel off agter
weg. pers[oonlijk].
Jan van Meegden en sijn vrouw, beijde ruijm
veertig jaar, daghuurder, een kind. Het huijs
slegt staat digt aan de dijk. pers[oonlijk].
Willem van Loenen, een boer en sijn vrouw,
beijde circa sestig jaar, hebben vier kinderen.
Het huijs nabij den dijk, een bakhuijs tussen
het huijs en den dijk, een berg en duijven hokje
besijden het huijs. pers[oonlijk].
Huijbert van de Leemkolk, wed[uwnaar], een
boer, ruijm sestig jaar, heeft drie kinderen,
volwassen. Een grote hofstede met drie bergen,
wagenschuijr en duijvenhok staande aan den
agterdijk met een hekken voor aan de plaats.
Eerst door sijn dogter en daar na pers[oonlijk].
Dirk Avesaat, een boer circa veertig en sijn
vrouw sestig jaar, sonder kinderen. Een boomgaard voor [he]t huijs. Een bakhuijs, wagenschuijr en drie bergen staande aan den afweg
na den dwarsdijk. door de vrouw.
Jan Spithoven, een boer. Het huijs kort aan
den dijk met een bakhuijs daar nevens aan den
afweg. Dese niet thuijs sijnde segt de dogter
niet te weten hoe oud haar ouders sijn. door de
dogter.
Cornelis Uijtewaal, een boer, oud ruijm sestig
jaar en sijn vrouw ruijm veertig jaar, hebben tien kinderen. Een groot huijs, bakhuijs,
wagens, schuir en twee bergen, staande een

Varia
put besijden het huijs aan den Utrechtse afweg.
pers[oonlijk].
Hannes van Ingen, een boer en sijn vrouw, beijde omtrent sestig jaar, hebben drie kinderen.
Het huijs staat in sijn breedte na den dijk toe,
beneffens een schuijr en een bloemtuijntje voor
het huijs. door de zoon en dogter.
Lammert de Jong, daghuurder en sijn vrouw,
beijde geen veertig jaar, hebben twee kinderen.
Een huijs en houte bakhuijs bij den dijk voor
met enige willige bomen bepoot. pers[oonlijk].
Herbert de Heus, daghuurder met sijn vrouw,
beijde ruijm sestig jaar, hebben drie kinderen.
Een klijn huijs digt bij den dijk, houte bakhuijs
neffens het huijs. personelijk.
Hendrik van Rhee, daghuurder en sijn vrouw,
beijde ruijm sestig jaar, hebben drie kinderen.
Een klijn houten huijsje een endje van den dijk
af staande. pers[oonlijk].
Arie van Beek, daghuurder en boerd ook wat,
oud bijna sestig en sijn vrouw bijna seventig
jaar, hebben geen kinderen. Een gering boere
huijs, bakhuijs en moestuijn voor het huijs.
pers[oonlijk].
Arien van den Boog, daghuurder, woond aan
den afweg van Schalkwijk in een klijn arme
houte hut off huijsje alwaar niemand thuijs was.
Roelof Feld in de nadorst (een gering herberg),
oud circa veertig jaar en sijn vrouw ruijm dertig
jaar, hebben geen kinderen. Het huijs kort aan
den dijk (sijnde de gevange[ne] daar int bijsonder bekend) pers[oonlijk].
Jan van Gent, daghuurder en sijn vrouw, beijde
circa vijftig jaar, hebben vier kinderen. Het
huijs digt aan den dijk. houden een kroeg door
de vrouw.
Jan Maarschalkerweerd, boer en sijn vrouw,
jonge lieden aan den afweg van t Culemborgse
veer. sijn met maij laatstleden op de hofsteede
gekomen. door de vrouw.
en eijndelijk Peter ... (sic) een arm mensch die
siek lag en bijna niet konde spreken, heeft een
kind. sijn vrouw niet thuijs sijnde konde geen
beschijd geven. wonen in een arm hutje digt
onder de dijk.
Relaterende verder, de broeder van den hospes
in de salm te Cuijlemborg ons heeft verhaald
dat Jaap voorlede jaar op de Burense markt een
paard hadde verkogt aan een smit van Thiel
het welke de menschen seijden dat een gestole
paard was.
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Rel[aterende] verder, dat Dirk Knobbout
wonende te Beusekom aan ons heeft verhaald
dat hij omtrend veertien jaar geleden van
Jaap .. (sic) op den Leerdamse paardenmarkt
hadde gekogt een merrie paard voor vijf en
seventig gulden en een rijxdaalder dat twee
dagen daarna den eijgenaar vant paard t selve
quam te reclameren seggende dat het van hem
was gestolen en dat den eijgenaar woonde in
de Dortse waard, verhalende ons verder dat
Jaap .. (sic) hadde gesegt dat hij dat paard op
de Goudense markt had gekogt voor honderd
en veertig gulden als mede dat Jaap .. (sic) int
eerst geen geld wilde ontfangen voor het paard
seggende ik vertrouw u dat paard, ik sal het
geld wel krijgen en dat een wijl na dat het ontfangen hadde nog eens om betaling vroeg sig
houdende niet te weten dat het betaald was.
Relatere eijndelijk dat Roeloff Feld wonende
aan den Hogen dijk en boven reeds vermeld
aan ons heeft verhaald dat circa vier jaar geleden Jaap bij hem des nagts heeft geweest en dat
Jaap bij een vrouw genaamd Hanna de Reuver
dewelke niet verre van hem Roeloff Feld aff
woond (dog waar thans niemand thuijs was)
soude gestolen hebben t welk de kinderen op
bed leggende soude hebben gesien. Alsook dat
Jaap omtrent agt dagen daarna wederom aan
het huijs van hem Roeloff Feld was gekomen
dan dat hij hem in sijn huijs niet hadde willen
laten komen. ret. W. Eldik.
Verklare ik onderges[egde] bode shoofs van
Utrecht dat ik op den 21 juli deses jaars met
den pander Eldik uit Utrecht ben gereist en
dat ik met den zelven heb geinquireerd zo en
op het geen in den relatie van den gem[elde]
pander hier bovenstaande vermeld is als mede
dat ik mij ten vollen met den inhoud des zelven
nopens het geen wij bevonden en gehoord
hebben te conformeren ook des noods onder
presentatie van dese verklaring met solemneden eede te bevestigen. Utrecht den 25 julij
1776. A. Koos.
> Casper van Burik
1 HUA, Hof van Utrecht, 92-19.
2 De interpunctie is aangepast. Afkortingen zijn aangevuld met tekst tussen rechte haken.
3 De pander noteerde telkens wie hij (persoonlijk) had
gesproken.

het kromme-rijngebied

31

Varia
Werkhovense verhalen
Voor de map ‘Werkhovense verhalen’ ben ik altijd op zoek naar nieuwe
informatie. De mogelijkheid om oude krantenberichten te gebruiken is
gemakkelijk gemaakt door de komst van de digitale krant, voor ons gebied sinds 2011 beschikbaar gesteld op de website van het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).

Hierdoor komt het verleden weer een stukje
dichterbij en dat levert vaak verrassend leuke
berichten op. En daar ga ik dan mee aan de slag.
Hiervan volgt nu een voorbeeld. Ik ben een
artikel aan het schrijven over Willem Gasman,
bakker in Werkhoven van 1912 tot 1957. In
de Wijkse Courant van 25 juli 1923 kwam ik het
volgende piepkleine berichtje tegen.
Een Werkhovense bakker die op een grote
bakkerstentoonstelling een gouden prijs wist te
behalen met zijn inzending witte brood, daar
wilde ik meer van weten.
Via internet heb ik gezocht naar informatie
over die tentoonstelling maar dat leverde niet
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direct bruikbaar materiaal op. Wel verwijzingen
naar een inventaris in het Nationaal Archief in
Den Haag waar zich een dossier met krantenknipsels over deze tentoonstelling bevindt. Dat
archief ga ik nog met een bezoekje vereren.
Wel kwam ik een ansichtkaart tegen waarop
de locate te zien is waar die internationale
bakkerstentoonstelling ITOBA werd gehouden
met daarop geschreven tijdens welke dagen
dat gebeurde. Hiermee had ik al een zeer leuke
aanvulling gevonden voor mijn artikel.
De zoektocht naar een afbeelding van de bewuste gouden medaille leverde echter niets op.
Tijdens een bezoekje aan een dochter van deze
bakker vertelde ik dit verhaal en zij wist dat
haar zus een medaille in haar bezit had, maar
die zou voor beschuit zijn geweest. Ik ben toch
maar even naar die zus gegaan en kwam daar
de bewuste medaille uit 1923 tegen. Op de
voorzijde staat: Beschuitgelei en wittebroodcrème, Zeelandia. Op de achterzijde: Broodwedstrijd ITOBA juli 1923 Arnhem.
Mijn zoektocht was geslaagd en het artikel
heeft een aardige aanvulling gekregen. Met
dank aan de digitale krant. Geweldig toch!
> Johan van Impelen
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