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‘Tot gemeentelijke bloei en welvaart’:
De geschiedenis van weg en water in de
Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk
tussen 1813 en 1930
De geschiedenis van de infrastructuur in
de provincie Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht heeft in opdracht
van de provincie Utrecht een lijst opgesteld met onderwerpen waar nog nauwelijks
onderzoek naar is gedaan. In het kader van
het project Waard om te weten wordt in 2012
en 2013 op lokaal niveau onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van de infrastructuur.
De resultaten van de plaatselijke onderzoeken
zullen vervolgens met elkaar worden vergeleken, zodat een provinciebreed beeld ontstaat.
Hieronder treft u een beschrijving aan van de
geschiedenis van weg en water in een gedeelte
van de Kromme-Rijnstreek.

die wegen en de ontwikkeling daarvan aan
bod. Profiteerde de economie van de ontwikkelingen? Nam de bevolking toe? Daarna is
er aandacht voor de veiligheid. Wie hield zich
daarmee bezig en wat achtte men voor het verkeer van belang als het om veiligheid ging?
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de
infrastructuur en de invloed daarvan op de
welvaart en de veiligheid in een deel van de
Kromme-Rijnstreek gedurende ruim een eeuw,
vanaf 1813 tot 1930, beschreven. In 1813
verlieten de Fransen Nederland. Zij hadden
in de jaren daarvoor een begin gemaakt met
een meer georganiseerde wegenaanleg. 1930
markeert het einde van de periode omdat toen
de economische functie van de Kromme Rijn
voorgoed voorbij was.

De wegen, aanleg en onderhoud
Twee jaar na opening van de spoorweghalte in
Bunnik in 1884 meldde de burgemeester dat de
nieuwe reisgelegenheid een van de belangrijkste factoren ‘tot gemeentelijke bloei en welvaart was’.1 Welvaart werd in de 19de-eeuwse
overheidscorrespondentie vaker genoemd in
samenhang met het verkeer en vervoer. Vanaf
de tweede helft van de eeuw komt er als het
om vervoer en verkeer gaat een nieuwe term
bij, namelijk de veiligheid. In gemeentereglementen worden dan om reden van veiligheid
allerlei verboden ingesteld.
De factoren welvaart en veiligheid waren dus
van belang voor het vervoer en verkeer. De
vraag is of dat belang te herkennen is in de
ontwikkeling van de infrastructuur. Was er een
samenhang tussen een verbeterde infrastructuur en welvaart en veiligheid?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt
eerst een beeld gegeven van de infrastructuur
in de Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en
Odijk in de 19de eeuw. Hoe zagen de wegen
eruit en welke verandering is daarin te zien?
Vervolgens komt het verkeer en vervoer op
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Na 1815 ging men onder koning Willem I voort
op de wijze van wegenaanleg en –onderhoud,
zoals men daarmee in de Franse tijd was begonnen. Voorlopig kregen slechts doorgaande rijkswegen bestrating. Belangrijke regionale wegen
werden, voor rekening van de provincie, veelal
met zand en puin bedekt. De aanleg in 1628
van de provinciale zandweg door de KrommeRijnstreek had Vechten, Bunnik, Odijk, Werkhoven en Cothen ontsloten. Deze weg was van
belang als verbinding tussen en van deze dorpen met Utrecht en Wijk bij Duurstede, waar de
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geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zij was
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Drie kaartjes van de toenmalige gemeenten Bunnik,
Odijk en Werkhoven uit
1867. Op deze gemeentekaartjes wordt onderscheid
gemaakt tussen: Straat- en
Kunstwegen, Gewone
wegen en Voetpaden.
Ook de Spoorweg staat er
natuurlijk op (RHCZOU, Bibliotheek KNGGW, Gemeenteatlas van Nederland, dl 6,
Utrecht, Leeuwarden, z.j)

gezondheid en de politie
kwam ook de toestand
van de wegen aan bod.
Er werd ondermeer
geïnformeerd of er verbeteringen nodig waren
en of er ‘genoegzame
gelegenheid tot vervoer
van personen of goederen’ was.

‘Straten zijn hier niet
aanwezig’

weekmarkten waren. Tot dan toe was er alleen
een oude landweg van Wijk naar Utrecht, de
Trechtweg of Achterdijk.2 Zo ontstond er een
wegennet in een langgerekt patroon.
De gemeenten waren verantwoordelijk voor
de ‘binnenwegen en voetpaden’. De wegen
die van de provinciale weg afbogen naar de
dorpskernen waren ‘binnenwegen’. De brink
en de meent vormden een kruispunt van de
binnenwegen. De gemeenten in de KrommeRijnstreek waren in de eerste helft van de 19de
eeuw klein, Bunnik had rond 1850 bijna 900
inwoners, Werkhoven ruim 800 en Odijk ruim
400.3 De bebouwing was nog rond de brink of
meent geconcentreerd. Langs de wegen lagen
wat boerderijen, boerenwoningen en woningen
van ambachtslieden.
Gedurende de 19de eeuw moest elk gemeentebestuur jaarlijks aan de provincie verslag doen
van het wel en wee in de gemeente. Behalve
de financiën, de landbouw, het onderwijs, de
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Veel wegen die oorspronkelijk van klei waren,
werden in het begin van
de 19de eeuw tot zandwegen gemaakt. Op de
oorspronkelijke kleilaag
werd een laag van ongeveer 15 cm grof zand gelegd. Voor de aanleg en
het onderhoud ervan waren de bewoners die
aan de weg woonden zelf verantwoordelijk. Na
1850, met de invoering van de nieuwe gemeentewet, werd er in de gemeentebegroting steeds
vaker geld voor wegenonderhoud gereserveerd
Vanaf dat jaar werden veel wegen met grind
belegd, zo zelfs dat Nederland in de periode van
1850 tot 1880 een ‘land van grindwegen’ kan
worden genoemd.4
Vóór de ‘grindperiode’ was de provinciale weg
van Utrecht naar Wijk bij Duurstede door de
Gedeputeerde Staten in 1831 verbeterd doordat
deze met puin en zand was verhard. In datzelfde jaar werd op gemeentekosten in Bunnik
overgegaan tot ‘bepuining en bezanding’ van
de Dorpsweg.5
Van bestrating met klinkers was in de KrommeRijnstreek in de 19de eeuw nog geen sprake.
Zo stond in het jaarverslag van Bunnik over
1851 dat er geen straten waren, maar dat men
het kromme-rijngebied



tevreden was hoe de wegen er bij lagen en dat
het dorpsplein met bomen was beplant. 6
De keuze tussen het rijden over een kleiweg of
een zandweg viel niet eens altijd ten gunste van
de zandweg uit. In 1820 gaven de Gedeputeerde Staten in een ordonnantie aan de gemeente
Wijk bij Duurstede te verstaan dat de voerman
van de postwagen van Wijk naar Utrecht,
wanneer de kleiweg bruikbaar was, vóór 8 uur
werd verwacht en ‘als hij het zand moet rijden’
‘s morgens om 9 uur diende aan te komen. Met
de kleiweg werd de Achterdijk bedoeld, met
‘het zand’ de Provinciale weg. Het is niet met
zekerheid te zeggen of daarmee alleen bedoeld
werd dat de afstand over de kleiweg korter
was dan over de zandweg of dat de kleiweg bij
goede weersomstandigheden beter berijdbaar
was dan de zandweg. De provincie vond de
kleiweg bij normale weersomstandigheden van
1 april tot 1 oktober bruikbaar.7
Zandwegen werden overigens als volwaardige
wegen gezien. De gemeentes spraken geregeld
met tevredenheid over deze wegen en over het
onderhoud dat er aan gepleegd werd. Toen in
1837 de weg naar Zeist werd bezand, werden
‘de hoge verwachtingen’ die Bunnik daarvan
had al het jaar daarop waargemaakt.8 Hevige
regenval kon overigens wel voor klachten
zorgen. In 1827 was de gemeente Bunnik
verbolgen over het weinige onderhoud dat de
bewoners van het Houtense Zandpad aan hun
weg deden. En met name over de wijze waarop
zij het voetpad onderhielden. In het jaarverslag stond in de kantlijn gekrabbeld dat ‘bij het
Aankondiging van een wegenschouw uit 1838 (fragment) (RHCZOU, GB, 2369-1)

minst regenachtige weder de weg nagenoeg
onbruikbaar is en dat het plaatselijk bestuur
vurig wenscht dat hierin mag worden voorzien’, namelijk dat er tegen de ‘nalatige wegplichtigen maatregelen worden genomen’.9 Die
maatregelen konden door de provincie worden
genomen. Door een jaarlijkse controle werd er
door de provincie op toegezien dat de bewoners
voor hun weg zorgden. Een speciaal daarvoor
aangesteld persoon, de kameraar, nam de zogenaamde schouw op zich.

De voetpaden
Naast het Houtense Zandpad lag dus een afzonderlijk pad voor voetgangers. Dit was niet
ongebruikelijk. Om voetgangers de gelegenheid
te geven ook in natte periodes naar de markt
in Utrecht of Wijk bij Duurstede te kunnen of
naar de kerk of de school een dorp verderop,
werden vanaf de 17de eeuw door de Gedeputeerde Staten voetpaden, trekpaden en jaagpaden aangelegd.10 Zo kwam er in de provincie
Utrecht een uitgebreid net van zandpaden.
Er waren drie soorten zandpaden: zandpaden
met een breedte van drie tot vijf voet (een voet
is 31 cm), alleen voor voetgangers bestemd. Het
tweede soort waren de even brede zandpaden
langs vaarwater, bestemd voor voetgangers en
schippers, die hun vaartuig te voet vanaf de
wal voort trokken. Deze zandpaden werden
ook wel trek- of lijnpaden genoemd. Dit type
pad was in 1633 door de Staten van Utrecht
langs de Kromme Rijn aangelegd.11 Het derde
soort, een breder zandpad van 8 tot 12 voet,
ook wel trek- of jaagpaden genoemd, was zo
breed dat er trekpaarden over konden lopen.12
De Kromme Rijn was, vooral vanwege de lage
bruggen maar ook door de geringe diepte, niet
geschikt voor schuiten die door paarden getrokken moesten worden. Langs de Langbroekerwetering, die bij Odijk in de Kromme Rijn uitmondt en die tot de kanalisatie van de Kromme
Rijn rond 1870 veel belangrijker was dan de
bochtige Kromme Rijn, werden de trekschuiten
soms wel door paarden getrokken.
De zandpaden voor voetgangers naast de rijwegen lagen altijd vrij van de rijbaan. Ze lagen
in de wegberm of in het aanliggend land, en
werden van de rijweg gescheiden met palen of
greppels.13
De aanleg en het onderhoud van wegen en
voetpaden is voor een aantal jaren goed te
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volgen in Odijk. Daar werd in 1857 door Bakker, De Kruif en Strik voor de gemeente het
voetpad met zand, en de binnenweg met zand
en puin verhard. De kosten voor aanleg en
onderhoud werden in eerste instantie door de
bewoners langs de weg opgebracht. Zij betaalden ieder jaar voor elke bunder land die aan
de weg grensde een vast bedrag. Zo ontstond
er een pot waaruit de kosten konden worden
betaald. Door Bakker werd jaarlijks voor twee
gulden het voetpad opnieuw van zand voorzien. Strik onderhield de Binnenweg. De Kruif
herstelde in 1862 ook nog een verzakking op de
Achterdijk.
Een echt grote klus was echter het verbeteren
van de weg van Odijk naar Houten in 1863. De
kosten hiervan waren ongeveer 1000 gulden.
In de kas zat al een flink bedrag dat in de jaren
ervoor door de bewoners was opgebracht. De
provincie betaalde ook mee. Bouman vroeg
voor het greppels graven alvast een voorschot
voor het dagloon, Vernooy voor de wegverbetering. De weduwe Van Nes leverde de zandtrekker, terwijl Van Dam voor 300 gulden ‘kegels’
(palen) leverde, die bij Wijnbergen werden
gelost.14 De aanleg en het onderhoud van de
wegen in de Kromme-Rijnstreek gaf zo werkgelegenheid en economische activiteit.
Het onderhoud van wegen gebeurde doorgaans
door onderhandse aanbesteding. Dit onderhoud bleek echter ook ingezet te worden als
werkverschaffing. In 1862 werd in de Bunnikse
gemeenteraad al aan de orde gesteld of er door
werkverschaffing ‘in de behoefte van minvermogenden en armen kon worden voorzien’. De
burgemeester pleitte er in een vergadering voor
om het geld voor dat werk wel uit een speciaal
daarvoor te houden collecte te halen, want
anders zou het op de gemeenterekening drukken. De vergadering kon daarmee uiteindelijk
instemmen.15 Vijftien jaar later werd nog steeds
‘zoveel mogelijk werk verschaft tot verbetering
van de wegen’ om de armoede te bestrijden. Zo
zien we dat verbetering van de infrastructuur in
het sociaal-economisch kader van arbeidsverschaffing werd ingezet.

‘Voor meer communicatie is de gemeente
niet vatbaar’
Tot ver in de 19de eeuw lag het accent in het
verkeer op het goederenvervoer. Mobiliteit van
personen had nog niet veel aandacht, omdat
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Gezicht op de oude trapgevels van de in 1934
gesloopte herberg Het Rode Hert op de hoek van
de Veldpoortstraat en het Kokkestraatje in Wijk bij
Duurstede op een foto uit de jaren twintig van de
vorige eeuw door J.C. Lington. Vanaf hier vertrok
de postwagen naar Utrecht. (RHCZOU, THA Wijk bij
Duurstede (240); reproductie H. Dirksen)

er volgens de autoriteiten aan personenvervoer minder behoefte was.16 Tot ‘gerief van de
inwoners’ ging er vanaf 1838 een voetbode
naar Utrecht. Die kon pakjes en dergelijke
meenemen.Verder reden er tweemaal per week
‘postwagens van Wijk naar Utrecht waardoor
genoegzame gelegenheid tot vervoer van personen en goederen bestaat’. Meer communicatie,
met andere woorden meer verbinding, leek niet
nodig.17
De postwagen vertrok om vijf uur ‘s ochtends
voor herberg Het Rode Hert in Wijk bij Duurstede naar Utrecht, waar hij om acht uur moest
aankomen. Althans in de zomer. In de winter
wanneer de wagen over de (provinciale) zandweg moest, kwam hij om 9 uur aan. De provincie stelde in 1820 wel eisen aan het vervoer. De
postwagen moest een regendichte huik hebben
het kromme-rijngebied



De Kromme Rijn in Odijk met een Krommerijnder op een potloodtekening door Johan de Kruijf uit 1926 (RHCZOU, THA Bunnik, Odijk en Werkhoven (84); fotografische reproductie)

en door twee goede paarden getrokken worden.
Verder werd van de voerman verwacht dat hij
de passagiers met beleefdheid zou behandelen.
Het was mogelijk om een plaats in de wagen
te bespreken; voor ‘vrachtloon van iedere passagier’ mocht de voerman voor de eerste twee
plaatsen wat meer vragen dan voor de overige
plaatsen. Als alle plaatsen bezet waren, was de
voerman niet verplicht nog een wagen in te zetten.18 De postwagen bleef tot de jaren ’70 van
de 19de eeuw twee keer per week rijden.
Behalve de postwagen reed er rond het midden
van de eeuw drie keer per week een vrachtkar
van Wijk naar Utrecht.19 Het meeste goederenvervoer ging echter met schuiten over de
Kromme Rijn.20

De Kromme Rijn
De kiezels die Van Dam voor het werk aan de
Houtense weg bij Wijnbergen loste, liet hij op
Krommerijnse schuiten aanvoeren. In mei en
in december 1863 waren daarvoor in totaal
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negen schuiten nodig. In dit geval ging het om
vervoer van wegmateriaal, maar meestal werden er ‘koopmans- en winkelgoederen, hout en
boomgaardvruchten, aardappelen of mestspecie’ naar de markt in Utrecht gebracht.21 Twee
maal per week voer een Krommerijnder, vijf
ton zwaar, naar Utrecht om goederen te verkopen en te kopen.
Markten hadden voor de voedselvoorziening
een onmisbare functie. Groente, fruit en vis
werden dagelijks aangevoerd per schuit of
per (honden)kar. Op zaterdag was het een
grote drukte in de stad, wanneer vanaf de
Oude Gracht de tientallen beurtschippers en
vrachtschuiten vertrokken die de vrachtdienst
onderhielden op de kleinere plaatsen in de
provincie.22
De veerschippers op Utrecht werden aangesteld
door de gemeente. De schipper moest volgens
vaste regels handelen. Toen in 1842 Dirk Middelman tot veerschipper van Bunnik op Utrecht
werd benoemd, kreeg hij een voorlopige los- en
laadplaats aangewezen aan de Oude Gracht

tussen de Weesbrug en de Hamburgerbrug.
Hij moest op zijn schuit op een goed zichtbare
plaats een bord hangen waarop alleen de naam
van de Gemeente Bunnik vermeld mocht staan
‘en dus weglating van alle zoodanige namen als
men zoude verlangen te voegen ter aanduiding
in welke nabijheid de gemeente Bunnik gelegen is’. Alleen met toestemming van de havenmeester mocht hij vanaf elf uur zijn ligplaats
verlaten en hij mocht ‘niemand aanroepen tot
het mede nemen van goederen voor andere
veren bestemd’.23 Alles werd gereguleerd en er
mocht geen valse concurrentie ontstaan.
Het ging bij het vervoer over de Kromme Rijn
vooral om ‘kleinhandel’. Fruit, hout, mest en
landbouwartikelen werden zo in Utrecht aan de
man gebracht. De schipper bracht in opdracht
voor deze en gene ook weer spullen mee terug.
Voor elk artikel of pakje, dat de schipper uit
Utrecht voor iemand meenam of -bracht, moest
men een vast bedrag aan vracht- of bestelloon
betalen. De commissaris van het buitenveer
controleerde de vrachtbrief van de schippers.24
Het ‘vracht- of bestelloon’ van Utrecht naar
Wijk bij Duurstede en vice versa was in het
begin van de 19de eeuw voor bijvoorbeeld
brieven en draagbare pakjes 5 cent; voor een
zak aardappelen of noten moest men 7½ cent
betalen.
In februari 1826 nam de schipper van Wijk
bij Duurstede voor verschillende mensen wat
mee. Behalve brieven en pakjes had hij in zijn
schuit een aantal stroopbussen, een zak koffie,
een pak gerst, stokvis, een halve ton zeep, een
halve zak zout en een zak kalk. Verder bracht
hij gereedschap mee, een pakje spijkers, een
schop, een ‘mat’ koper, ijzer en stenen. En een
mand met 44 flessen. De schipper zou ook voor
iemand wijn meenemen, maar die bleek tot
verbolgenheid van de klant niet te zijn aangekomen.25
Schippers hadden vaak last van ondieptes in de
rivier, waarover zij dan ook geregeld klaagden.26 Wel profiteerde de lokale scheepvaart
van de verbreding van de Kromme Rijn, toen er
om militaire redenen in 1870 twee bochten bij
Odijk en Werkhoven werden afgesneden.27
Bij het vervoer van de agrarische producten
ging tegen het einde van de eeuw het fruit een
steeds belangrijker plaats innemen in de economie. Na de depressie in de landbouw rond
1880 daalde de prijs van tarwe en verdween
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Het trekken en duwen van een Krommerijnder
stroomopwaarts langs de Kromme Rijn met een lange
stok, een boom aan de voorkant van de boot, ter
hoogte van Nieuw-Amelisweerd met op de achtergrond de Domtoren, ca 1920 (Foto: C. Steenbergh. In:
A. Loosjes, Utrecht in beeld, Amsterdam, 1930, 149)

in de Kromme-Rijnstreek de graanbouw bijna
helemaal. De groente– en fruitteelt beleefde
tijdens deze periode juist een bloeitijd doordat de stadsbevolking groeide en de welvaart
toenam.28 Waren er in 1854 32 boomgaarden
op 36 bunder grond, in 1859 ging het al om 49
boomgaarden op 66 bunder grond.29 Hiervan profiteerde de Kromme-Rijnstreek, want
nergens in provincie werden zoveel akkers
omgezet in appel-, peren en kersenboomgaarden.30 Het vervoer van fruit over de Kromme
Rijn werd daarmee ook steeds belangrijker. De
kersen werden naar Utrecht en ook wel naar
Amsterdam vervoerd.31
Terwijl de agrarische sector zijn plek in de
economie versterkte door in te spelen op de
toenemende behoeftes van de stad, bleef de
nijverheidssector van weinig betekenis. In de
tweede helft van de eeuw werden aan de binnenbocht van de Kromme Rijn bij Werkhoven
het kromme-rijngebied



De Oude Gracht te Utrecht bij de Stadhuisbrug. Op de voorgrond de stadskraan waarmee tot 1838 zware
vrachten uit en in de boten van en naar het Kromme-Rijngebied werden getakeld, ca 1800 (pen in zwart penseel
in kleur, anoniem; Het Utrechts Archief, cat.nr. 30407)

de steenfabrieken Kattenveld en De Leemkolk
opgericht, maar uiteindelijk kregen zij te veel
concurrentie van de fabrieken langs de grote
rivieren.32

De los- en laadplaatsen
In Utrecht kon er geladen en gelost worden bij
de daarvoor bestemde plaatsen. In de dorpen
aan de Kromme Rijn werd dat in eerste instantie bij particulieren, die met hun grond aan
de rivier grensden, gedaan. In 1862 loste Van
Dam de kiezels voor het Houtense Zandpad bij
Wijnbergen. In diezelfde tijd waren de gemeentes bezig om grond te vinden voor de aanleg
van een gemeentelijke los- en laadplaats. De
landbouwers en handelaren moesten zich tot
dan toe met hun ‘lossing van mest, houtwaren
en andere materialen tot particulieren wenden,
die landen aan de Kromme Rijn hebben, om
materiaal te lossen’.33 En dat vond de gemeente
een last voor eigenaren. In Bunnik kocht het
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gemeentebestuur daarvoor in 1864 aan de
Langstraat vijf huizen met tuingrond tot aan de
Kromme Rijn. De los- en laadwal deed tevens
dienst als schuitenhaven. In Odijk kwam er
een losplaats in het gekanaliseerde deel en in
Werkhoven midden in de kom van het dorp. Tot
ongeveer 1930 had de Kromme Rijn een economische functie voor het vervoer van fruit en
‘kleinhandel’. Toen met name de fruithandel het
lokale belang ging overstijgen, koos men voor
het snellere vervoer over land en over het spoor.
De belangrijkste economische activiteit bleef
de agrarische sector. Voor het transport van de
agrarische producten was de Kromme Rijn tot
1930 de meest aangewezen weg. Er was wel
vraag naar vervoer van bijvoorbeeld bouwmateriaal, maar het ging vooral om agrarische
producten. Om het laden en lossen hiervan te
professionaliseren,werden in de tweede helft
van de 19de eeuw laad- en losplaatsen aangelegd. Het belangrijkste product, het fruit, vond

met de Krommerijnse schuiten zijn weg naar
Utrecht en vervolgens naar Amsterdam. In
deze periode kwam er gericht aandacht voor de
verbetering van die onderdelen van de infrastructuur, die voor de kleine handel van belang
waren.

De nieuwe transportmogelijkheden.
Het spoor
De in 1919 door Nico de Jong in Bunnik opgerichte Fruitveiling geeft op een goede manier
weer hoe een grotere bedrijvigheid andere
eisen ging stellen aan het vervoer. Terwijl De
Jong de eerste tien jaar zijn Fruitveiling aan
de loswal had, verhuisde hij in 1930 naar de
Schoudermantel aan het spoor. De te veilen
volumes waren zodanig toegenomen dat dit
transport beter voldeed. 34
De aanleg van het spoor halverwege de 19de
eeuw was in eerste instantie voor goederenvervoer bedoeld en niet voor personenvervoer. In

veel gevallen lag daarom de Rhijnspoorweg van
Amsterdam naar Arnhem ver van een dorpskern. Na de aanleg van de Rhijnspoorweg tussen Utrecht en Arnhem in 1844 kreeg Vechten
een halte. De directie van Rhijnspoor had de
halte bedoeld om vanaf hier goederen uit het
Kromme- Rijngebied te transporteren. Dat was
nog een stap te ver voor de landbouwers en
fruittelers, die het toen nog gewoontegetrouw
bij het transport over het water hielden. Wegens gebrek aan belangstelling werd de halte al
snel opgeheven.35
Toen vanaf de jaren ’70 de vraag naar personenvervoer toenam en de bevolking per trein
ging reizen , deed de gemeente Bunnik allerlei
pogingen om een halte te krijgen. Met naburige
gemeenten was men bereid om 5000 gulden
mee te investeren, maar door de directie van
Rhijnspoor werd tot dan toe ‘die alleszins
gegronde hoop om een halte te zien verrijzen’
verijdeld.36 In 1884 was het dan toch zover.
Alhoewel het gemeentebestuur vond dat niet

Wegenkaartje van Bunnik uit 1947 op een tekening van J. van Overhagen. Linksboven tussen de Kromme Rijn
en Langstraat de loswal en rechtsonder de latere plaats van de Fruitveiling op de Schoudermantel aan het
spoor (RHCZOU, GB, 2369-1)
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Het oude, in 1884 geopende en in 1938 afgebroken, treinstation aan de Stationsweg in Bunnik op een foto uit
1913 (Collectie Het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht; foto E. Sanders; reproductie: RHCZOU, THA Bunnik,
Odijk en Werkhoven (84)

helemaal met de belangen van de inwoners
rekening was gehouden (‘de tijd en het getal
der treinen is wel niet zo geregeld als men
graag wenste’), was men er toch zo blij mee dat
de burgemeester in 1886 kon melden dat ‘op
deze voor Bunnik nieuwe reisgelegenheid met
genoegen gewezen mag worden als een der
belangrijkste factoren tot gemeentelijke bloei
en welvaart’.37
Ondertussen was het spoor overgegaan in de
staatspoorwegen. Tegen het snellere vervoer per
trein of stoomtram was de postwagendienst niet
opgewassen en deze hield er eind jaren ’70 mee
op. Voor de inwoners van Odijk betekende het
dat men eerst naar station Zeist of na 1884 naar
Bunnik moest lopen, beide ongeveer ‘een half
uur gaans’ .38 In de jaren ’90 maakte men vanuit
Odijk ook gebruik van de Oosterstoomtram, die
van Zeist via Driebergen naar Arnhem liep.
Terwijl het Rijk de spoorlijnen naar zich had
toegetrokken, liet het bij de aanleg van stoomtramlijnen het initiatief over aan particulieren.
De stoomtram kwam voor een deel door de
Kromme-Rijnstreek, namelijk van Wijk bij
Duurstede naar Driebergen. Van de tussen
Utrecht en Driebergen lopende lokaaltrein werd
‘doorlopend veel gebruik gemaakt’. Die stopte
10
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niet alleen in Bunnik en bij de nieuwe halte
Vechten maar ook bij de voornaamste overwegen om reizigers in – en uit te laten.
Na 1918 kreeg de stoomtram concurrentie van
de autobus. Deze moderne versie van de bodediensten met paard en wagen startte in 1922
met de concessie van de Wijksche Automobielomnibus Onderneming, waarmee al gauw
enkele ondernemingen begonnen te concurreren en waarbij de WABO, de Werkhovense
Autobusonderneming, overbleef.
Terwijl in de eerste helft van de 19de eeuw de
nadruk bij vervoer vooral op dat van goederen lag, werd zeker in het laatste kwart van de
eeuw het personenvervoer steeds belangrijker.
Wegen werden vanaf 1850 overal verhard met
puin en grind. Het goederenvervoer vond zijn
weg veelal over het water; agrarische producten als het fruit werden tot in de 20ste eeuw
met de Krommerijnse schuit vervoerd. Met
de toename van de volumes koos de fruithandel vanaf 1930 voor het spoor. Ondertussen
werd een goed vervoer van de inwoners van
de Kromme-Rijnstreek als belangrijk ervaren.
Toen het station in Bunnik er eenmaal was,
werd nog eens benadrukt dat de trein bloei en
welvaart bracht. De verbetering van de infra-

structuur had overigens geen aanmerkelijke
groei van de bevolking tot gevolg. De bevolking
nam in deze periode wel gestaag toe, maar dat
is mede te verklaren doordat er zeker vanaf de
jaren ‘70 meer kinderen geboren werden dan
dat er mensen overleden. Van stilstand was
zeker geen sprake, want elk jaar vestigden zich
rond de honderd personen in Bunnik, maar
evengoed vertrok ongeveer een zelfde aantal.39
(zie de tabel)

Bunnik
Odijk
Werkhoven

1807
649
338
595

1849
888
423
810

1890
1087
429
972

1930
1684
468
987

Groei van de bevolking tussen 1807 en 1930

Een klein uitstapje naar de Vechtstreek
Zijn regio’s langs rivieren in de provincie
Utrecht met elkaar te vergelijken? Zijn plaatsen langs de Vecht te vergelijken met die langs
de Kromme Rijn? Tot in de jaren ’80 is er nog
sprake van overeenkomsten. In Maarssen bijvoorbeeld werden de laad- en losplaatsen aan
de Vecht ook voor het regionale goederenvervoer gebruikt, net als in Bunnik. Beide plaatsen
waren gericht op Utrecht waar de weekmarkten waren. In beide regio’s duurde het een
aantal jaar voordat men de mogelijkheden van
het goederentransport per trein ging inzien.
Van een echte bevolkingsgroei is ook dan nog
geen sprake. Na de jaren tachtig van de 19de
eeuw ging echter voor de Vechtstreek de ligging bij Utrecht én Amsterdam in het voordeel
werken. De infrastructuur ging daar met het in
1892 deels naast de Vecht aangelegde Merwedekanaal met sprongen vooruit, de economie
profiteerde daarvan en het bevolkingsaantal
nam behoorlijk toe.40

Veiligheid in verkeer en vervoer
Na 1850 werd veiligheid steeds meer een factor
in het verkeer en vervoer. Dat kwam tot uiting
in de politiereglementen, in verschillende verordeningen en in de rol die de Algemene Wielrijdersbond bij de veiligheid in het verkeer had.
De regels voor het weggebruik, die rond 1850
overal werden ingesteld, waren erop gericht om
botsing en stagnatie te voorkomen. Ze dienden
daarmee het algemeen belang om de openbare
weg vrij te houden. De reglementen hadden
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Dienstregeling van de WABO uit 1936 (RHCZOU, Collectie Losse Aanwinsten (22), 223)

als bijkomend gevolg dat de landwegen, die
tot dan toe als bezit van de bewoners werden
beschouwd, door politieverordeningen als een
algemeen bezit werden gezien, en zo steeds
meer als een openbaar gebied ervaren.41
Om botsing en stagnatie te voorkomen, werd
tot in detail aan de inwoners kenbaar gemaakt
wat wel en niet mocht. Niemand mocht vuilnis of stenen op openbaar terrein gooide. Men
mocht geen water uit gebouwen op straat
gooien. Boeren mochten geen korenbergen of
hooischelven op publiek terrein zetten. Paarden
moesten voor een herberg goed vastgebonden
worden en het was verboden om wagens, rij- of
voertuigen, karren en kruiwagens zonder toezicht op de weg te laten staan. Men mocht zonder toestemming van de burgemeester geen vee
langs de weg laten weiden. Het was eveneens
verboden om achterop rijtuigen te klimmen of
zich daaraan vast te houden.42

het kromme-rijngebied
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‘Op een landweg is er geen behoefte aan
een achterlicht’
Vanaf 1900 werd de weggebruiker er steeds
meer op gewezen dat hij zijn snelheid moest
aanpassen en zichtbaar moest zijn. In een briefwisseling tussen provincie en gemeente blijkt
hoe de gedachtevorming hierover plaatsvond.
Toen de provincie in 1917 een reglement wilde
doorvoeren om automobilisten in bochten
en kruisingen niet harder dan 10 km te laten
rijden, waren Burgemeester en Wethouders
(B&W) van Bunnik het daarmee eens. Maar
het voorstel om een rode reflector aan de
achterzijde voor rijwielen in te voeren, werd als
overbodig aangemerkt. Het achterop komende
voertuig was volgens B&W tenslotte al van
minstens één lantaarn voorzien. Die lantaarn
straalde een helder wit licht naar voren uit en
daardoor kon het voorliggende weggedeelte
voldoende worden belicht, was de gedachtegang. Daarbij was voor degene die erachter
reed ‘de uitstralende lichtbundel der lantaarns
van het voorrijdende vervoermiddel’ ook nog
eens duidelijk zichtbaar. En het laatste argument tegen het voeren van een achterlicht was
dat ‘voor het verkeer op de duistere landwegen
nimmer de behoefte wordt gevoeld aan het
hebben van een achterlicht’.43
De overwegingen van de gemeente Bunnik hadden vaker een wat behoudende, zelfs
subversieve ondertoon. Toen de provincie in
1896 vanwege de veiligheid in het verkeer
overwoog om de begeleider van een hondenwagen te verbieden om op de wagen plaats te
nemen en om de honden een muilkorf te laten
dragen, had de gemeente hier een duidelijk
eigen kijk op. Muilkorven vond men onzin, die
dieren werden door hun zware vracht vooral
in de zomer al nodeloos gekweld. Dat men als
geleide niet plaats mocht nemen op een met
honden bespannen voertuig vond men voor
de verkeersveiligheid niet noodzakelijk. Het
verkeer werd er, zo luidde de reactie, niet door
belemmerd. Tegen hetzelfde reglement werd
twee jaar later door de gemeente nog een ander
argument aangevoerd, namelijk dat er op het
platteland weinig politietoezicht was en dat op
de ‘uitgestrekte landwegen het bewuste artikel
ook in tegenwoordige tijd herhaaldelijk wordt
overtreden’ omdat het gemak voor de rijders
om buiten de bebouwde kom toch op hun
voertuigen te gaan zitten, ‘blijkbaar ruimschoots opweegt tegen de vrij geringe kans een
12
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bekeuring te krijgen, welke met het betalen van
een onbeduidende geldboete gestraft wordt’.44
In de gemeente leek men zich nog niet erg
bewust van de eisen die het moderne verkeer
stelde.

Veiligheid en de rol van de ANWB
Een particuliere organisatie, de Algemene
Nederlandsche Wielrijders-Bond, opgericht
in 1883, heeft een grote rol gespeeld in de
bewustwording van de modernisering van
het verkeer. Deze belangenbehartiger van de
fietsende toerist doordrong de gemeentebesturen van een moderne kijk op hun dorpen. De
bond wees de gemeenten er bijvoorbeeld op
dat een plaatsnaambord van belang was. Zo
stuurde in 1912 de ANWB een brief dat ‘het
voor enige tientallen van jaren voldoende was
om de plaatsnamen slechts te vermelden op de
spoorweg- en tramstations of de aanlegplaatsen
van booten, omdat alleen daar vreemdelingen
langs - of aankwamen. Dat thans het verkeer
zich belangrijk heeft uitgebreid en vermelding
ook aan de voornaamste openbare land- en
waterwegen van grote betekenis wordt geacht’.
De bewegwijzering voor het fietsverkeer vond
plaats met houten wegwijzers, die al gauw
werden vervangen door metalen. Tot 1919 werden deze borden op kosten van de leden van
de ANWB geplaatst De veiligheid van de fietser
werd tegelijkertijd benadrukt want het aanbevolen bord kon tevens als bord voor maximum
snelheid dienen.45
Dat de Wielrijdersbond de gemeenten op het
belang van de veiligheid voor fietsers wees,
blijkt uit een briefwisseling van de bond met
de gemeente Bunnik. 46 De ANWB vroeg de
gemeente in 1912 omwille van de veiligheid
een deel van de pastorietuin van de Hervormde
kerk in Bunnik te kopen en zo de gevaarlijke
bocht voor de kerk te kunnen aanpakken. De
burgemeester was daartoe bereid en probeerde
dit met gesloten beurs met de kerk te regelen.
In ruil voor het stuk tuin zou de kerk een klok
met uurwerk krijgen. Toen echter de kerkvoogdij ook nog een nieuwe omrastering ter
waarde van f 340 eiste, gooide de burgemeester
het over een andere boeg en schreef naar de
ANWB dat de ingezetenen bekend waren met
de bocht en dat die dus niet gevaarlijk was.
Voor niet-ingezetenen was de bocht volgens
hem wel gevaarlijk en vergde in ieder geval

Links: Situatietekening van de ligging van de pastorietuin, waarover de ANWB correspondentie voerde, 1905
(RHCZOU, GB, 2385). Rechts: Voorstel van de ANWB aan de gemeente Bunnik voor een waarschuwingsbord,
1912 (RHCZOU, GB, 2385)

grote oplettendheid. Maar, was zijn redenering,
als de Bond daarom verbetering verlangt, dan
hoefde de gemeente daar toch niet voor op te
komen. Mocht de ANWB willen doorzetten,
dan wilde men het bedrag voor het nieuwe
hek wel delen. De ANWB wees vervolgens op
de gemeentewet waarin stond dat B&W voor
de veiligheid op de wegen dienden te zorgen.
Daarin gaf de burgemeester de Bond gelijk,
maar hij meldde vervolgens wel dat de wielrijders in plaats van vóór de kerk ook achterlangs konden rijden. Uiteindelijk kwam men
er samen uit en droeg de Bond met de Nederlandse Automobilistenclub bij aan de kosten en
stuurde een enveloppe met 230 gulden.
De gemeentebesturen werden meegetrokken in
een proces van vernieuwing van het verkeer,
waar andere eisen aan veiligheid werden gesteld. Dat ging niet altijd van harte, omdat men
het nut er niet meteen van inzag.

Die jeugd van vroeger!
Het aspect van veiligheid speelde ook een rol bij
de aanleg van de elektrische verkeersmiddelen.
Toen in 1900 B&W van Bunnik voorstelden om
een rijkstelefoonkantoor op te zetten, leek hen
van groot belang dat er ‘telegrafische gemeenschap’ was om bij brand en andere ongevallen
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spoedig hulp te krijgen.47
Overal werden telegraaflijnen langs de spoorbaan aangelegd. Op een rij palen van 1,25 cm
werd een lijn van Engels ijzerdraad gelegd. In
de bebouwde kom ging de lijn onder de grond.
Elk treinstation kreeg een eigen telegraaf.
Om de communicatienetwerken efficiënter te
maken werden in kleine plaatsen de post- en
telegraafdiensten samengevoegd. Het postkantoor werd voortaan tevens telegraafkantoor.
Met een telefoon kon het kleine postkantoor
berichten door bellen naar een groter postkantoor waar een telegraafinstallatie was. Telefoonkabels werden bij steunpunten gesplitst en
elke abonnee kreeg zijn eigen aansluiting.48 De
directeur- generaal van Posterijen en Telegraphie had geen bezwaar tegen een vestiging in
Bunnik, maar dan moesten er wel een gebouw
en personeel zijn. Hij benadrukte dat de kosten
van f 9,60 voor de aanschaf en het onderhoud
van de ‘telephoonplank met lessenaar’ voor rekening van de gemeente kwamen. Het postkantoor vzou in de kom van het dorp komen en
de brievengaardster (verantwoordelijk voor de
inzameling en de eerste distributie van brieven
en andere poststukken) zou tevens als telefoonhoudster aangesteld worden.49
Bunnik kreeg zijn aansluiting ‘door bovengrondse elektrische geleiding tussen het aangehet kromme-rijngebied
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Foto van het Bunnikse postkantoor, z.j. (reproductie; RHCZOU, THA Bunnik, Odijk en Werkhoven (84))

wezen perceel en de halte van Staatsspoorweg’.
De telegraaflijn kwam gedeeltelijk langs de bermen van de provinciale grindweg te liggen. 50
Hoe trots men ook was op deze nieuwe verbinding, het was binnen de kortste keren voor de
schooljeugd een uitdaging om de isolatoren van
de telegraaf- en telefoonlijn stuk te gooien. De
secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken ging zich er zelfs mee bemoeien omdat het schade voor het rijk betekende.
In een brief riep hij de burgemeester en de
schoolhoofden op om te zorgen dat er een eind
aan de vernielingen van de isolatoren kwam.
Bunnik was het enige dorp met Breukelen en
Willeskop waar deze vorm van vandalisme
voorkwam!51
Aan het einde van de hier besproken periode,
in de jaren ’30, lag er een getypt vel op het
gemeentehuis met als aanhef: ‘Belangrijk om
te lezen, veilig verkeer’. Hierin werden vier
groepen verkeersdeelnemers aangesproken.
Het geeft volledig weer hoe de gedachten over
veiligheid zich hadden ontwikkeld.
‘Voetgangers: loopt steeds uiterst rechts van den
weg en laat het achter u aankomende verkeer
steeds voldoende ruimte om u op het rechter
weggedeelte te passeren. Gaat niet op kruispunten van wegen, hoeken van straten of op
14

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

bruggen staan praten. U hindert daardoor het
verkeer en brengt de veiligheid van U zelf en
anderen in gevaar.
Kerkgangers: uw aandacht wordt speciaal op
het bovenstaande gevestigd. Bedenk als gij uit
de kerk komt, dat er andere weggebruikers zijn
en loop dus niet met meer dan twee personen
naast elkander. U beveiligt hierdoor uzelf en
anderen.
Wielrijders: berijdt waar rijwielpaden zijn niet
het voor ander verkeer bestemde gedeelte
van de weg. Anders niet met meer dan twee
personen.
Een half uur na zonsondergang en een half uur
voor zonsopgang het rijwiel voorzien van een
lantaarn, wit of geel uitstralend. Achterlicht
ook overeenkomstig de voorschriften brandt.
Bestuurders van motorrijvoertuigen: Gebruikt
geen alcohol, wanneer gij een motorrijtuig
moet besturen. Rijdt steeds indachtig aan de
voorschriften van een veilig verkeer en zorg dat
de letter- en nummerplaat op de juiste wijze is
aangebracht en dat deze steeds leesbaar en goed
verlicht is.’52
Hieruit blijkt dat er ondertussen aandacht te
over was voor een veilig verkeer, waarin alle
weggebruikers hun eigen ruimte werd toegewezen en waarin een goede verlichting en de
juiste snelheid een vereiste was.

Conclusie
Gedurende ruim een eeuw vanaf 1813 is
de ontwikkeling van de infrastructuur in de
Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk in
beeld gebracht. Er werd gedurende die periode met enige regelmaat aan de aanleg en het
onderhoud van de wegen gewerkt. Dit bracht
werkgelegenheid en economische activiteit met
zich mee. De belangrijkste economische sector
was de agrarische en op den duur met name de
fruithandel. Voor het transport van de agrarische producten bleef het water, de Kromme
Rijn, tot 1930 de meest aangewezen weg. Met
name het kanaliseren van een deel daarvan
was gunstig voor de vaart. Van gemeentewege
werden in de tweede helft van de 19de eeuw
laad- en losplaatsen langs de rivier aangelegd.
De producten werden tot in de 20ste eeuw met
de Krommerijnders naar Utrecht vervoerd. In
de periode van deze economische activiteit is
sprake van een lichte bevolkingsgroei.
Terwijl in de eerste helft van de 19de eeuw de
nadruk bij vervoer vooral op dat van goederen
lag, werd het personenvervoer na 1850 steeds
belangrijker. De wegen werden veelal verhard

met puin en grind.
De aanleg van het spoor bracht niet meteen
verandering voor de Kromme-Rijnstreek. In
eerste instantie was er niet genoeg animo om in
te gaan op de mogelijkheid om de goederen per
spoor te vervoeren. Pas in 1930 met de toename van de volumes kiest de fruithandel voor
het spoor. Ondertussen kreeg de mobiliteit van
de inwoners van de Kromme-Rijnstreek meer
aandacht. Nadat het station in Bunnik in 1884
werd geopend, werd eens te meer benadrukt
dat de trein bloei en welvaart bracht. Het inwoneraantal in Bunnik nam gestaag toe, terwijl
het in Werkhoven en Odijk nauwelijks groeide.
Na 1850 werd veiligheid steeds meer een factor
in het verkeer en vervoer. Door een particuliere
organisatie als de ANWB werden de gemeentes
meegetrokken in een proces van vernieuwing
van het verkeer, waar andere eisen aan veiligheid werden gesteld.
Verbeteringen in de infrastructuur in de
Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk vergemakkelijkten de economische activiteit, de
komst van het station vergrootte de activiteit,
maar van een aanmerkelijke bevolkingstoename was nog geen sprake.
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D eni s V e r h o ef*

Huwelijken van Krommerijners vóór 1650 in
Utrecht
De betekenis van Utrechtse bronnen voor
genealogisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied
(deel 1. Huwelijken 1586-1615)

Met name vóór 1650 reisden bruiden en
bruidegommen van heinde en verre naar de
stad Utrecht af om hun huwelijk aldaar voor
schepenen (vanaf 1585) en later voor huwelijkscommissarissen (vanaf 16301) te laten
afkondigen. Het aantal huwelijken uit deze
periode, waarbij de bruidegom of de bruid uit
het Kromme-Rijngebied afkomstig is, overstijgt
de 300! De huwelijken zijn door de schepenen
(huwelijkscommissarissen) genoteerd in registers. Deze registers maken deel uit van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de

* Dr Ir T.F. Verhoef (1967) is co-initiator en -redacteur van de reeks Utrechtse Parentelen vóór 1650.
Zijn genealogische interesse gaat uit naar families
uit (zuid- en west-) Utrecht vóór 1700.
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De aantekening in het Publicatieboek van de tweede
en de laatste afkondiging van het huwelijk van Aert
Cornelisz de Cruijff van de Dwarsdijck en Marichgen
Jan Loefszdr 2 april 1586. Het huwelijk werd een
week later gesloten (HUA, S.A.II 153-1)

stad Utrecht en zijn aanwezig bij Het Utrechts
Archief (HUA).
Ik heb de aangetroffen huwelijken van Krommerijners uit de jaren 1586-1649 op een rij
gezet, zodat genealogen met interesse in het
Kromme-Rijngebied vóór 1650 hier profijt van
kunnen hebben. Deze bronnenpublicatie zal in
tenminste drie delen in dit tijdschrift verschijnen. Hieronder treft u het eerste deel aan, met
de huwelijken uit de periode 1586-1615.
De huwelijken uit de Huwelijksregisters zijn
bovendien aangevuld met enkele mij bekende
gegevens:

1.	Een vermelding uit het Publicatieboek van
de stad Utrecht (het eerste gebod of de eerste
afkondiging) als uit het Huwelijksregister
niet blijkt dat een van de echtelieden uit
het Kromme-Rijngebied afkomstig was. En
andere relevante gegevens uit het Publicatieboek (HUA, S.A.II 153).
2.	Eerdere en latere huwelijken van bruid of
bruidegom, voor zover deze ook voorkomen
in de Utrechtse registers.
3.	Consenten (toestemmingen) van ouders of
andere familieleden, zoals die blijken uit de
stukken die aan de huwelijkscommissarissen
overlegd dienden te worden (HUA, S.A. II
3295).
4.	Akten van huwelijkse voorwaarden van het
bruidspaar, vóór 1650 verleden voor een
Utrechtse notaris.
5.	Testamenten van het echtpaar, verleden
voor een Utrechtse notaris.
6.	Vermeldingen van het bruidspaar in de literatuur, zover deze bekend zijn.
Wat betreft het laatste: ongeveer een kwart van
de hier genoemde Krommerijnse bruidsparen
is in de literatuur reeds nader gedocumenteerd. Vermeldenswaard is in het bijzonder de
reeks Utrechtse Parentelen vóór 1650; alleen al in
de eerste drie delen zijn circa 40 van de hier
genoemde bruidsparen terug te vinden.2

Huwelijken 1586-1615
9-4-1586: Aert Cornelisz de Cruyff, van de
Dwersdijck x Marichgen Jan Loeffszdr.
Aert Cornelisz van den Dwarsdijck, schoenmaker, wordt 23-6-1586 burger van Utrecht.3
28-5-1586: Lambert Baers Dircksz, te
Schalckwijck x Hubertgen Gerrit Janszdr
(Holl), in Tolsteeg
10-6-1587 (eerste gebod): Adriaen Dircks
geb. wt het Goij x Aeltgen Gerrit Thonis
van Brouckhuysensdr
15-10-1587: Jan Damen, geb. uyt Oick
(Odijk) x Hendrickgen Aert Hendrickszdr,
van Utrecht
13-1-1588: Adriaen Eelgisz (Stulting),
te Werckhoven x Hendrickgen Adriaen
Dirckszdr, op Groenewoude
Hendrickgen is weduwe van Beernt Huijgen.4
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20-1-1588 (eerste gebod): Adriaen Rochusz
van Utrecht x Marrichgen Rutgers te Houten
17-2-1588: Gijsbert Cornelisz van Odijck x
Stijntgen Adriaen Aelbertszdr, uit Jutfaas
2-3-1588: Dirck Hermansz x Aeltgen Gerrit
Dirckszdr, te Bunnick
Aeltgen is dochter van Gerrit Dircksz Baers en
Lijsbet en zij is weduwe van Henrick Willemsz
op Rijnauwen (vergelijk: 12-12-1601). Dirck
Hermansz woont 1588 in de Lage Weide5 en
1600 op Rijnauwen.6
2-3-1588: Schaijck Jansz, van het Overeind
van Jutphaas x Anna Aert Janszdr, uit
Heemstede
17-4-1588: Evert Beerntsz, van Voorthuysen, borger van Utrecht x Catharina Adriaensdr van Schayck, tot Houten
Catharina is een dochter van Adriaen Damen
van Schayck en Sophia Jansdr de With. Evert
Beerntsz van Voorthuysen is in Utrecht schoenmaker van beroep. Het echtpaar is in 1603
overleden en heeft twee onmondige kinderen.7
6-6-1588: Gerrit Bartholomeusz Feyt,
te Utrecht x Jannichgen Beerntsdr van
Voirst, te Wijck
15-6-1588: Jan Adriaensz ’t Hoen, van
Wijck x Marichgen Aert Gerritszdr, te
Werckhoven
6-7-1588: Jacob Pelgromsz, te Wijck x Gerrichgen Gijsbertsdr, wed Cornelis Aertsz,
te Werckhoven
Dit echtpaar laat in Utrecht in de periode 16021632 tenminste negenmaal een testament (of
aanvullingen daarop) opstellen.8 Hij is een
Van Velpen9 en zij is een dochter van Gijsbert
Goosensz van Schayck. Zij overlijden zonder
kinderen na te laten; (achter)neven en -nichten
zijn hun erfgenamen.10
7-9-1588: Steven Willemsz Pauw, van Houten x Aelbertgen Thonisdr, van Utrecht
Steven is zoon van Willem Eersten Pauw en
N.N. Stevensdr van Schayck. Aelbertgen is
dochter van Anthonis Hermansz van Legendael
en Willemtgen Davidsdr.11
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21-9-1588: Gosen Petersz, van Geldorp x
Niesgen Hendricksdr, uit Langbroek
Gosen Petersz van Geldorp wordt 8-10-1589
burger van Utrecht.12
18-1-1589: Jacob Antonis Jansz, jm van
Utrecht x Geertruyt Hendrick Lubbertszdr,
van Werckhoven
22-11-1589: Adriaen Claes Simonss, van
Houten x Adriaentgen Adriaen Hermanszdr, van Utrecht
Dit echtpaar testeert in 1615 en 1640.13
28-5-1590: Willem Woutersz Keytinck,
van Utrecht x Ariaentgen Eerst van Rossumsdr, van Houten
6-2-1591: Antonis Eelgis Jansz, van Werckhoven x Cunera Frans Janszdr Lachmont,
in Tolsteeg
Antonis is zoon van Eelgis Jansz Stultinck en
Cornelia Aertsdr Vereem.14
19-5-1591: Oth de Goyer, van Wijck x Annichgen France, te Utrecht
21-8-1591: Helias Claesz van Oudewaert,
van Wijck x Maria Gerrit Gerritszdr van
der Eem, van Utrecht
25-1-1592: Claes Hubert Claesz, in ‘t Ghoy x
Neeltgen Ewitsdr van Everdingen, beiden
te Utrecht

9-2-1594: Adriaen van Oestrum, van Wijck
x Anna Gerritsdr van Cromwijck, van
Utrecht
22-8-1594: Antonis Egbert Jansz (van
Capellenhoffstede), te Houten x Adriaen
Baers Peterszdr, aan de Hogeweide
13-7-1594: Meus Claes Hendricksz, in de
Lageweide x Willemtgen Thonisdr, wed
Jan Gijsbertsz, tot Odijck
Hij is zoon van Claes Hendricksz (van Swesereng) en Haesgen Goyertsdr (Goerdt Jacobszdr);
zij is dochter van Anthonis Willemsz en Evertgen Jansdr van Bosch.16 Het echtpaar testeert
30-5-1640; ze wonen in Utrecht.17
30-11-1594: Frans Wouter (Goessen)sz
Block, van Wijck x Jannichgen Jan
Janszdr, van Utrecht
18-1-1595 (1e gebod): Johan Cornelis de
Moelres zn van Wijck ende Anna de Bruijn
van Arnhem.
15-2-1595: Gerrit Cornelisz, van Werckhoven x Hillichgen Jansdr van Amerongen,
beiden te Utrecht

2-9-1592: Hendrick Jan Heynricksz, van
Overlangbroeck x Neeltgen Jans van Noey

5-4-1595 (1e gebod): Cornelis Eersten
Cruijff wonende op Cuijlemborger veer
x Nellichgen Gijsbert Goosensdr van
Schayck op de Cleij

18-11-1592: Peter van Westrenen, advocaet
x Mechtelt Gijsbertsdr van Herdenbroeck,
te Wijck

26-4-1595: Oth Timansz de With van Wijck
x Jannichgen Jacob Willemszdr, geb van
Zeist, beiden te Utrecht

14-12-1592: Oth Timansz de With, tot
Wijck x Judith van Roeijen, weduwe Gerrit Gerritsz Bieser

14-6-1595: Tomas Jan Philipsz te Werckhoven x Anthonia Cornelisdr wed Hubert
Cornelisz van Overdam, te Vechten
Het echtpaar testeert 29-12-1620; ze wonen in
Odijk.18 Thomas hertrouwt Anna Aert Hendrickszdr.19

24-3-1593: Gijsbert Jansz, tot Houten aan
de Achterwetering x Mertijntgen Adriaen
Gerritszdr, aan de Oudenrijn
Mertijntgen, weduwe zijnde, testeert 7-9-1639;
ze woont te Houten.15

18

28-4-1593: Frans Beernt Beerntsz (van
Grol) x Marichgen Eerst van Rossumsdr,
van Houten
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15-11-1595: Hubert Jan Beerntsz (de Roy)
op Alendorp x Gerrichgen Dirck Willemszdr van Bemmel, te Werckhoven

25-11-1595: Dirck Cornelisz de With, te
Wijck x Christina Willemsdr van Lommel,
van Utrecht

15-7-1597: Anthonis Jansz van Schalckwijck x Annichgen Jan Philipszdr, te Werckhoven

24-1-1596: Adriaen Daem Willem Woutersz, te Odijck x Anna Cornelis Geliszdr,
op de Coppel
Hij heet Van Dalenoort.20

23-7-1597: Jan Willem Jansz van Rijn, van
Utrecht x Adriana Cornelis Jacobsdr, te
Werckhoven
Jan is zoon van Willem Jansz van Rijn en Marijtgen Jansdr.24

29-5-1596 (eerste gebod): Cornelis Henrick
Cornelis van Rijnszn tot Odijck x Marichgen Cornelis Corneliszdr tot Achthoven
27-11-1596: Bastiaen Cornelisz, geb van
Zeyst, lest tot Wijck gewoont x Marichgen
Gijsbert Corneliszdr, wed Cornelis Cornelisz, van Vleuten
Bastiaen is zoon van Cornelis Herbertsz van
Deyll en Mechtelt N.N. Marichgen is dochter
van Gijsbert Cornelisz van Schoonderwoert en
Gouda Loeffsdr.21 Bastiaen testeert 30-5-1610.22
Hij hertrouwt, genaamd Van Deyl en weduwnaar van Marichgen Gijsberts van Schoonderwoerd, 20-1-1638 Claertgen Jansdr. van
Halswijck. Ze wonen beiden in Utrecht.
4-12-1596: Baltasar Vermeulen Baltasarsz,
van Antwerpen wonende Utrecht x Jannichgen Jansdr Verschuijr, te Wijck
16-12-1596: Cors Jan Gerritsz, in Papendorp x Marigen Cornelisdr de Cruyf, wed
Willem Gerritsz, aen de Dwersdijck
Cors is zoon van Jan Gerritsz van Papendorp
en Adriaentgen Gijsbertsdr. Zijn nakomelingen
noemen zich Van den Nieuwendijk. Marigen is
dochter van Cornelis Dircksz de Cruijff.23
24-12-1596: Tomas Stevensz x Marigen
Dircksdr van Wolfswinckel, van Wijck,
beiden te Utrecht
Marichgen hertrouwt 27-7-1599, wonende in
de Weerd (Utrecht), met Peter Gijsbert Daemsz
te Utrecht.
9-7-1597: Cornelis Beernt Hugen, op de
Cuyl x Neeltgen Gerrit Janszdr, in Tolsteeg
9-7-1597: Gerrit Hubertsz Overdam te
Vechten x Willemptgen Jansdr, tot Werckhoven
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24-9-1597: Claes Jaspersz van Blanckevoort x Cornelia Jacobsdr van Zijl, te
Schalckwijck, beyden te Utrecht
15-10-1597: Dirck Cornelisz Cock, tot
Cothen x Aeltgen Adriaen Gerritszdr van
Royen, aan de Meern
Dirck Cornelisz Cock is een zoon van Cornelis
Jansz. (de) Cock en Anna van Zeyst.25 Hij hertrouwt 12-12-1601.
26-11-1597: Jan Hermansz Overdam x
Meynsgen Cornelis Eelgisdr (Stulting), op
de Coppel
31-12-1597: Lourens Tonisz van Zijl, te
Bunnik x Adriaentge Aertsdr van Zijl, te
Houten
Lourens Tonisz van Zijl is een zoon van Anthonis Jansz van Zijl. Adriaentge Aertsdr van
Zijl, dochter van Arend Stevensz van Zijl en
Neeltgen N.N., is zijn verre achternicht.26 Het
echtpaar testeert 25-7-1622.27
11-2-1598: Cornelis Jansz Buth, te Montfoort x Guertgen Aert Hendrickszdr, te
Houten
28-10-1598: Cornelis Jansz Verkerck, tot
Houten x Catrijn Frederick Aertszdr, op
Oudewulven
Catrijn wordt ook wel dochter van Frederick
Andriesz genoemd.28
16-12-1598: Dirck Willemsz Clinck, van IJsselstein x Magdalena Gelisdr van Huemen,
tot Werckhoven
20-1-1599: Gijsbert (Andriesz) van Cleeff,
van Wijck, wedr x Vuyltgen Sebastiaensdr
de Cruyff, wed Gijsbert Dircksz, borger
Utrecht
Dit echtpaar testeert 29-7-1614; ze wonen in
Wijk bij Duurstede.29 Vuyltgen huwt eerst Jan
het kromme-rijngebied
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de With (en vervolgens Gijsbert Dircksz). Ze is
een dochter van Sebastiaen Willemsz de Cruyff
en Nellichgen Hubertsdr.30

11-11-1600: Dirck Jansz van Schaijck, in
Tolsteeg x Aeltgen Egbert Hendrickszdr,
tot Houten

3-2-1599 (eerste gebod): Anthonis Cornelisz
van Wijckersloot x Cunera Cornelis Eersten dr wonende op Attevelt
Zij heet Van Schayck.31

8-11-1600: Cornelis Dirck Gerrit Joostensz, op de Heemstede x Aeltgen Jan
Beerntszdr, te Vleuten

22-3-1599: Hendrick Willemsz Bosch, in
Tolsteeg x Neeltgen Cornelis Aertszdr, tot
Houten
3-7-1599: Cornelis Hendricksz, op de Bolgerij in het land van Vianen x Jannichgen
Frederick Hendrickszdr, op Oudewulven
4-8-1599: Peter Gijsbert Daemsz, van
Utrecht x Marichgen Dircksdr van Wolffwinckel, van Wijck, wed Tomas Stevensz,
in de Weerdt
Het eerste huwelijk van Marichgen: 24-121596. Dit echtpaar testeert tweemaal in 1610.
Hij is herbergier aan de Bemuurde Weerd te
Utrecht.32
27-9-1599: Roeloff Jacobsz van Ewijck x
Ariaentgen Simon Janszdr, van Wijck
17-11-1599: Johan Adriaensz van Schayck,
van Wijck x Catrijn Claesdr, uit den Haag
1-12-1599: Jan Jansz Stoock in Tollesteech
x Neeltgen Frans Cornelisdr, tot Odijck
Neeltgen hertrouwt waarschijnlijk 21-12-1605,
maar heet dan Neeltgen Frans Franszdr te
Odijk.
5-1-1600: Johan Gregorius Jansz, van
Utrecht x Margareta Lambertsdr, van
Wijck
Het echtpaar testeert tweemaal: 1626 en 1647;
hij heet Van Swoll, zij heet Van Reyerweerd.33
29-3-1600: Herman Cornelisz Blom, van
Wijck x Jannichgen Adriaen Hermanszdr
van Royen, van Utrecht
19-4-1600 (eerste gebod): Gerrit Gijsbert
Henricksz wonende op Cranenhoffstede
x Maijken Wessel Thoniszdr van Houthen
wonende te Utrecht
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21-12-1600: Cornelis Huybertsz van
Schayck, tot Houten x Jannichgen Crijn
Gerritszdr, in Abstede
Het echtpaar testeert 27-12-1644; hij is schoenmaker te Houten.34
24-1-1601: Tonis Daem Hendrick Trantensz, van Wijck x Marichgen Cornelis
Janszdr, beiden te Utrecht
Het echtpaar testeert 22-11-1601; Marichgen is
een dochter van Rycklant Cornelisdr.35
31-1-1601: Cornelis Dircksz Roest, te
Utrecht x Catharina Cornelisdr de With, te
Wijck
12-7-1601: Gijsbert Beernt Cornelisz, in de
Weerd x Marichgen Dirck Dirckszdr, te
Vechten
3-10-1601: Cornelis Cornelisz den jongen
den Berger, te Utrecht x Teuntgen Adriaen
Gijsbertszdr van Schayck, tot Houten
12-12-1601: Dirck Cornelisz Cock x Gerrichgen Jansdr van Schayck, tot Houten
Dirck Cornelisz Cock is weduwnaar, zie 1510-1597. Gerrichgen is een dochter van Jan
Adriaensz van Schayck en Geertgen Willemsdr
de Cruyff.36
12-12-1601: Adriaen Daem Adriaensz van
Schaijck x Tuentgen Hendrick Willemszdr,
tot Bunnick
Adriaen is een zoon van Daem Adriaensz van
Schayck, landgebruiker, kerkmeester en schepen te Houten, en van Geertruyt Stevensdr van
Sijll. Tuentgen is een dochter van Hendrick Willemsz wonende op Rijnauwen en diens tweede
vrouw Aeltgen Gerrit Dirckszdr Baers (vergelijk: 2-3-1588). Tuentgen hertrouwt Ernst Jansz
van Oostrum.37
17-4-1602: Joost Cornelisz Verwey, van
Wyck x Teuntgen Lenaert Turensz, uit
Zeeland

3-10-1602: Gijsbrecht Grauwert, te Langbrouck x Johanna van der Vecht, te
Utrecht
23-10-1602: Peter Warnaertsz van Royen
wedr van Jacobgen Gijsberts van Druenen
van Utrecht x Geertgen Aert Jacobszdr, op
Oud Wulven
15-1-1603 (eerste gebod): Henrick Hubert
Bernts tot Houten x Merrichgen Jan Aertsdr tot Vlueten.
14-5-1603: Gerrit Willem Gerritsz van
der Meer, te Cothen x Maria Dirck Gijsbertszdr, int gerecht van Suijlen tot Swesereng
Maria is dochter van Dirck Gijsbertsz en Jannichgen Wijers en zij is weduwe van Adriaen
Jan Gerritsz uit Papendorp met wie zij 16-121590 te Utrecht trouwt. Zij woont 1590 in de
Lage Weide buiten Utrecht.38
27-8-1603: Philips Jan Philipsz x Grietgen
Harmen Jasperszdr, beiden tot Werckhoven
Grietgen Hermansdr weduwe van Philips Jansz,
wonende te Werkhoven op Scherpenburch, testeert 7-11-1641.39
27-8-1603: Jacob Hermansz, op de Lageweide x Neeltgen Hendrick Willemszdr, op
Rynouwen
Neeltgen is dochter van Hendrick Willemsz te
Rijnauwen en Aeltgen Gerrit Dirckszdr Baers.40
Zij hertrouwt 25-4-1629, wonende op Swesereng, met Ansem Gerritsz weduwnaar van
Neeltgen Cornelisdr wonende te Maarssenveen.
8-10-1603: Toenis Egbert Hendricksz, te
Houten x Stephania Antonis Janszdr de
Wit, op de Heemstede
Toenis is een zoon van Egbert Hendricksz en
Metgen Anthonis Aertszdr. Stephania is een
dochter van Antonis Jansz de With en Geertruyt Hillebrantsdr van Rossum.41 Zij is weduwe
van Cornelis Aertsz op de Heemstede. Het
echtpaar testeert, wonende op de Heemstede,
20-5-1614.42

28-4-1605: Frederick de Man, van Wijck
x Maijcken Dirck Aertszdr van Bueren,
beiden te Utrecht
Frederick is procureur voor het gerecht van
Wijk bij Duurstede.43
13-7-1605 (eerste gebod): Henrick Jan van
Rijbeecks zoon wonende binnen Wijck x
Bartraet Niclaes van Sompeecken dr won
binnen Utrecht.
12-10-1605 (eerste gebod): Jacob Corneliss
de Cruijff wonende aen den Nijendijck x
Antonia Joost Cornelissdr wonende int
Oostveen
21-12-1605: Bernt Hubert Berntsz, te Houten x Neeltgen Frans Franszdr, te Odijck
Neeltgen is waarschijnlijk weduwe van Jan
Jansz Stoock, met wie getrouwd 1-12-1599,
hoewel zij aldaar Neeltgen Frans Corneliszdr
wordt genoemd.
10-5-1606: Caesar Pauwelsz Schotsijn, op
de Bilt x Jannichgen Jan Corneliszdr, in ‘t
Goy
26-7-1606: Steven Aertsz van Zijll x
Hendrickgen Aert Jacobszdr, beiden te
Oudwulven
Steven is een zoon van Arend Stevensz van Zijl
en Neeltgen N.N. Hendrickgen is een dochter
van Aert Jacobsz en Lijsgen N.N.44 Zij testeren
28-2-1622; ze wonen op Oudwulven.45
4-10-1606: Wouter Aertsz van Schuylenborch, te Wijck x Beertgen Jansdr van
Cootwijck, te Utrecht
Zie voor dit echtpaar de genealogie van de
familie Van Schuijlenburch te Wijk bij Duurstede.46
6-12-1606: Erst Philips Claesz (Pauw), te
Schalckwijck x Mentgen Baers Peterszdr,
in de Lageweide
Erst woont later in de Hoge Weide als hij 271-1616 als weduwnaar trouwt met Maychgen
Claes Gerritszdr (van Bijlevelt), ook aldaar
wonende.
31-1-1607: Reyer Gijsbert Reyersz, op de
Heemstede x Jannichgen Jan Lubbertszdr,
in Wee (Weyen).
Reyer Gijsbert Reyersz is een zoon van Gijs-
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bert Reyersz (van Schayck) op de Heemstede,
schout aldaar, en van Sophia Luyten de With.47
Jannichgen Jan Lubbertszdr hertrouwt 18-91619.
2-4-1608: Claes Petersz van Ravesteyn,
te Utrecht x Truychgen Willemsdr van
Schayck, te Vechten
26-6-1608: Eelgis Cornelisz Stulting, op de
Coppel x Anna Adriaen Lambertszdr van
Nyenhuysen, buiten de Wittevrouwenpoort
Eelgis, wonende buiten de Tolsteegpoort
(Utrecht) hertrouwt 1-6-1639 Catharina Lucasdr van Brussel. Zij hertrouwt 7-2-1652 Chijl
(Michiel) Adriaensz te Bunnik.
1-10-1608: Peter Adriaensz ten Berch x
Steventgen Aertsdr van Schuylenburch, te
Wyck
Zie voor dit echtpaar de genealogie van de
familie Van Schuijlenburch te Wijk bij Duurstede.48
22-10-1608: Jan Lambert Jansz van Rijweert (Reyerweert), van Wijck x Christina
Dirck Goyertszdr Block, te Utrecht
Jan hertrouwt 18-1-1634 Grietgen Willemsdr
van Nolden weduwe van Bernt Berntsz van
Coesfelt. Hij is schout aan de Oude Rijn en
overleden voor 7-1-1665 als zijn weduwe
hertrouwt.
28-1-1609: Dirck Cornelis Dircksz, tot IJsselstein x Gouchgen Laurens Thoniszdr, te
Houten
1-2-1609: Joost Huybertsz van Vulpen, te
Wageningen x Mayken Hendricksdr, geb.
van Werckhoven
Dit echtpaar testeert 12-8 en 4-12-1638.49 Zij
nogmaals als weduwe op 15-12-1642 en 26-71643.50
3-7-1609: Gerrit Frans Cornelisz, te Odijck
x Jannichgen Dircksdr, te Vleuten
Dit echtpaar testeert 17-5-1639; ze wonen op
Themaat (Vleuten).51
6-5-1609: Jasper Thonisz Schaijck te
Utrecht x Aeltgen Jan Eerstendr, te Houten
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29-7-1609: Gerrit Hendricksz, op Rijnouwen x Margriet Adriaen Joostendr, te
Bunnick
Gerrit is zoon van Hendrick Willemsz op
Rijnauwen en Aeltgen Gerrit Dirckszdr Baers.
Zijn kinderen heten Van Schayck.52
4-11-1609: Hendrick Egbert Hendricksz,
te Houten x Neeltgen Jan Stoffelszdr, weduwe Pons Jansz, in Tolsteeg
Dit echtpaar testeert 22-8-1611; ze wonen buiten de Tolsteegpoort (Utrecht).53
17-3-1610: Bernt Lambertsz van Schaijck,
binnen Utrecht x Gerrichgen Laurens
Claeszdr (van IJsendoorn), te Houten
Gerrichgen hertrouwt 16-2-1639, wonende te
Utrecht, met Lambert Gerritsz weduwnaar van
Marichgen Dircksdr te Buren.54
1-5-1610: Cornelis Adriaensz Verkerck,
van Werckhoven x Fennichgen Jansdr van
Coesfelt, beiden tot Utrecht
Cornelis hertrouwt 10-4-1624 Niesgen Gerrit
Corneliszdr (Pijsel); beiden wonen te Utrecht.
9-2-1611: Jan Cornelisz Stulting, te Werckhoven x Willemken Aertsdr van Wijckersloot, wed Adriaen Lambertsz van Nyenhuijsen, buiten de Wittevrouwenpoort
Dit echtpaar testeert tenminste zevenmaal;55
zij als weduwe nog eens vijfmaal.56 Zij wonen
buiten de Wittevrouwenpoort (Utrecht).
30-3-1611: Sweer Gerrit Jansz van Raelt x
Anneken Jansdr, van Houten
18-5-1611: Reyer Adriaen Eelgisz, te
Cothen x Annichgen Cornelis Eelgiszdr
Stultinck, op de Coppel
Reyer, zoon van Adriaen Eelgisz en Aertgen
Reyer Aertszdr Vinck, is telg uit de uitgebreide
familie Van de Leemkolk.57 Reyer en Annichgen testeren 19-11-1636.58
18-5-1611: Cornelis Jan Gerritsz (van Papendorp alias den Geelen), in Papendorp
x Geertruyt Gerrit Jacobszdr van Rossum,
in ’t Wael
Cornelis is zoon van Jan Gerritsz van Papendorp en Adriaentgen Gijsbertsdr.59

8-6-1611: Hendrick Jan Lambertsz, op de
Heemstede x Elsgen Cornelisdr, wed Gillis
Martensz, buiten Wittevrouwen
Elsgen huwt eerste maal 23-8-1600.
26-10-1611: Herman Daemsz van Schayck,
te Werckhoven x Mentgen Thonis Huygen,
op Oudaen
1-2-1612: Jacob Jan Jacobsz Borszn x Elysabeth Jansdr de With, van Wyck beiden te
Utrecht
18-4-1612: Aelbert Gerrit Adriaensz, in de
Ganssteeg x Hillichgen Wouter Jacobszdr,
te Vechten
Hillichgen hertrouwt 31-5-1623, wonende buiten Tolsteeg (Utrecht), met Marcelis Jacob Stoffelsz (van Weerdenborch) wonende in Abstede.
1-6-1612: Dirck Cornelisz van Noij, te
Wijck x Cornelia Cornelisdr Verhaer, te
Utrecht
Dit echtpaar testeert 23-7-1628; ze hebben
geen kinderen; hij heet Vernoij.60
11-7-1612: Frederick Dircksz van Bemmel,
te Sterckenburch x Maria Peter Gerritszdr,
op de Bilt
Frederick is een zoon van Dirck Willemsz van
Bemmel en Anthonia Fredericksdr. Maria is
mogelijk een dochter van het echtpaar Peter
Gerritsz en een dochter van Luyt de With.61 Zij
hertrouwt 10-6-1615, woont dan te Werkhoven.
3-10-1612 (eerste gebod): Gijsbert Jacobsz
van Harthals wedr van Elsken Harmens
wonende op de Vaert x Adriaentgen Evert
van Hemskercksdr wonende tot Ween
(Waaijen)
8-11-1612: Jacob Hendricksz, in den Elst
van Schalckwijck x Luytgen Jan Franszdr,
beiden te Utrecht
Dit echtpaar testeert tenminste drie maal 2111-1627, 21-12-1646 en 10-3-1650; hij heet
Van Schalckwijck en zij heet De Heij. Ze wonen
buiten St Catharijnenpoort (Utrecht).62
17-7-1613: Jan Hubert Berntsz, te Houten x
Elisabeth Jan Dirckszdr, te Vleuten
Jan hertrouwt 12-12-1618.
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17-9-1613: Jan Cornelis Daemsz (de With),
in Tull x Celichgen Jan Stoffelszdr, op
Velthuysen
Jan is een zoon van Cornelis Daemsz te Zeist en
van een dochter van Luyt de With. Celichgen
is een dochter van Jan Christoffelsz, schepen te
Veldhuizen, en van Marrichje Jansdr Verhoeff.63
19-2-1614: Steven Goyert Aertsz, te Werckhoven x Grietgen Hendricksdr Biesser,
wed Cornelis Cornelisz, te Schalckwijck
4-7-1614: Peter Aertsz van Doorn, te
Utrecht x Maycken Cornelisdr Coppelman,
op de Coppel
16-7-1614: Gerrit Cornelis Thonisz x Aefgen Gerrit Jacobszdr, beiden in ‘t Waell
Gerrit wordt zoon van Cornelis Tonisz Dijckmeester genoemd.64 Hij hertrouwt 21-7-1621.
6-8-1614: Cornelis Willemsz Verwey, van
Maarssen x Maria Hendrick Willemszdr, op
Rynnouwen
Dit echtpaar testeert 19-3-1615; ze wonen op
Oudwijk (Utrecht).65
12-11-1614: Jacob van Amerongen, te
Utrecht x Heylwich van Hattum, tot Wyck
26-11-1614: Adriaen Jan Adriaensz van
Schayck, tot Houten x Jannichgen Cornelis Crijnen, op Rietvelt
Adriaen is een zoon van Jan Adriaensz van
Schayck, boer op “Steven de Wittengoet” te
Houten, en Geertgen Willemsdr de Cruyff. Jannichgen hertrouwt Herman Jansz de Roy uit
Vleuten.66
30-4-1615: Hendrick Hendrick Hendricksz,
op Schoonnouwen x Belichgen Adriaensdr
Verhouff, te Utrecht
13-5-1615: Augustijn Jan Augustijnsz,
te Werckhoven x Elsgen Jan Janszdr, op
Alendorp
10-6-1615: Jan Hendrick Wijersz, op Tolsteeg x Marichgen Peter Gerritszdr, wed
Frederick Dircxz, tot Werckhoven
Het eerste huwelijk van Marichgen: 11-7-1612.
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24-6-1615: Jan Gijsbertsz van Nijendael,
te Utrecht x Anthonia Roeloff Thoniszdr
Vermuer, tot Wijck
24-6-1615: Willem Goyertsz Schijff, buiten
de Wittevrouwenpoort x Jannichgen Jacobsdr van Eyndoven, te Wijck
Willem is een zoon van Goyert Willemsz Schijff
en Jannigen Jan Jansz Lachmontsdr. Jannichgen is een dochter van Jacob Gerritsz van Eyn-

doven en Hendrickgen Willemsdr Cluetinck.67
8-7-1615: Joost Jan Hermansz van den
Berch, tot Maarssen x Grietgen Gerrit Gerritszdr, tot Coten
14-10-1615 (eerste gebod): Jan Dircksz van
Beyverweert (Beverweerd) x Meynsgen
Claes van Bemmelsdr, beiden wonende
binnen Utrecht68
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Varia
Twee nieuwe boeken in de Historische Reeks
In het najaar van 2012 verschenen de delen 12 en 13 in de Historische Reeks Kromme-Rijngebied.
Deze boekenserie van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek startte in 1993 met de publicatie
van de doctoraalscriptie van Rob Butterman over het Wijkse stadsbestuur in de tweede helft van
de zeventiende eeuw. Hoewel het voornemen uit 1993 om jaarlijks een studie uit te geven die te
groot was voor het tijdschrift niet is uitgevoerd, zijn in een kleine twintig jaar toch dertien boeken
verschenen. De delen die nog te koop zijn (deel 2, 4, 10 en 11 zijn uitverkocht) en de wijze waarop
u deze kunt bestellen, vindt u op de binnenomslag achterin dit tijdschrift. Hieronder wordt kort
aandacht besteed aan de twee recente uitgaven. Beide auteurs houden begin 2013 een lezing
over hun boek: Ad van Bemmel op 30 januari in  Cothen en Wijnand Thoomes op 14 februari in
Schalkwijk (zie voor meer informatie: www.tussenrijnenlek.nl).

Tull en ’t Waal in de 17de en 18de eeuw

Cothen en het Delliusfonds

Het nieuwe boek van Wijnand Thoomes gaat
over de kleine boerengemeenschap Tull en
’t Waal in de 17de en 18de eeuw. De auteur
publiceerde al eerder over Vuylcop en Schonauwen. Op basis van archiefonderzoek wordt
in twaalf korte, thematische hoofdstukken een
beeld geschetst van het dagelijks leven van de
dorpelingen. Getracht wordt om een antwoord
te geven op vragen zoals: hoe groot waren de
gezinnen, waar leefde men van, welke belastingen moesten er betaald worden, hoe was
het onderwijs geregeld, waar kerkte men, wat
betekende het wonen aan de rivier en welke
contacten had men buiten het eigen dorp? In
het laatste, grote hoofdstuk12 wordt de geschiedenis van de bewoners en eigenaren van
de negen grote en de acht kleine boerderijen in
Tull en ’t Waal en de aangrenzende polder Het
Rietveld beschreven.
Het boek telt vier kaarten en ruim twintig
andere kleurenafbeeldingen en eindigt met een
toelichting op enkele begrippen en een lijst van
de gebruikte publicaties en bronnen.

Vrijdagmiddag 30 november 2012 woonden
in de sfeervolle Protestantse Kerk in Cothen
ruim zestig genodigden de feestelijke uitreiking
van dit boek bij. Het is geschreven door onze
oud-redacteur Ad van Bemmel, die eerder al
in de Historische Reeks publiceerde over de
Kromme Rijn, de Lekdijk en (samen met Kees
Vernooy) over katholiek Cothen. Nu gaat het
om een boek over het relatief onbekende ondersteuningsfonds voor arme bloedverwanten,
gesticht door een eenvoudige dorpspredikant
uit Cothen in 1740, dat nog steeds bestaat: het
Delliusfonds. De auteur ging op zoek naar een
antwoord op de vraag hoe een gewone dominee aan zoveel geld kon komen. Hij vond het
uiteindelijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in de staat New York. Godefridus
Dellius jr bekeerde daar eind 17de eeuw vele
Indianen en bemiddelde in de strijd tussen de
Engelsen en Fransen en werd daarvoor vorstelijk beloond.
Het boek beschrijft de lotgevallen van het
Delliusfonds door de eeuwen heen, maar ook
de bijna 100 jaar dat een Dellius predikant in
Cothen was, hun familie-afkomst en hun moeizame relatie met de Cothense katholieken.

W. Thoomes, Leven met de Lekdijk. De boerengemeenschap Tull en ’t Waal in de zeventiende en
achttiende eeuw. Historische Reeks KrommeRijngebied 12. Bunnik/Houten, 2012 . Oplage:
100 exemplaren; omvang: 80 bladzijden; prijs:
€ 12,50. Alleen te koop via: de Historische
Kring (zie de website www.tussenrijnenlek.nl),
bij het RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede (rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl)
en bij Boekhandel Wijs in Houten (Spoorhaag
144 / www.boekwijs.nl)
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De eerste exemplaren van het boek werden
op 30 november door de voorzitter van de
Historische Kring Tussen Rijn en Lek, Otto Wttewaall, overhandigd aan de Cothense predikant, mevrouw Rebecca Onderstal en aan de
voorzitter van de Stichting Boedel Dellius, de
heer De Vries. Mevrouw Onderstal vertelde
daarna vooral over het huidige leven van een
Cothense predikant en de heer De Vries over

Varia

de recente geschiedenis van het Delliusfonds.
De heer Herman Postema hield een voordracht
over de gevolgen van de Reformatie eind 16debegin 17de eeuw in deze contreien. Hij vergeleek bovendien de verdiensten van met name
predikant Godefridus Dellius sr (1641-1679)
met die van zijn collega en tijdgenoot in Nederlangbroek, Andreas Essenius (1640-1651). Deze
vergelijking viel beslist niet in het voordeel
van de drie Cothense predikanten Dellius uit.
Postema concludeerde zelfs dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld in het mislukken van
de Reformatie in Cothen.
De feestelijke bijeenkomst werd besloten met
een gloedvol betoog van Ad van Bemmel
over zijn jarenlange speurtocht. Aan het eind
daarvan onthulde hij de intrigerende titel van
zijn volgende boek (De Springende Tiend in het

De uitreiking van het boek over het Delliusfonds
op 30 november 2012 in de Protetstantse Kerk in
Cothen (foto W.R. Leeman)

Gat van de Berg) en daagde hij de aanwezigen
uit om tijdens de borrel op zoek te gaan naar de
betekenis daarvan.
A. van Bemmel, Het Delliusfonds (1740-2012). De
nalatenschap van predikanten in Cothen, New York,
Halsteren en Culemborg, Bunnik/Houten, 2012;
ISBN 979-90-9027151-4; oplage: 450. Het
rijk geïllustreerde en gebonden boek telt 104
bladzijden, kost € 14,95 en is alleen verkrijgbaar bij Boekhandel Nieskens ‘The Read Shop’,
Steenstraat 1 in Wijk bij Duurstede, tel. 0343577285.
> Ria van der Eerden-Vonk

Tarieven en pachtcondities van het Wijkse veer in 1704
De tarieven en andere voorwaarden waaronder
het Wijkse of Rijswijkse veer werd verpacht, zijn
op verschillende momenten vastgesteld.

A. Johanna Maris in haar artikel Het Wijkse of
Rijswijkse veer over de Lek meldt een tarievenlijst
uit 1684.1 Maris beschrijft hoe eeuwenlang de
eigendom van het veer was gesplitst waardoor
de verpachting in afzonderlijke delen (bijvoor46 | 4 | 2 0 1 2 

beeld twee derde deel van de helft) gebeurde.
Na verloop van tijd wist de stad Wijk bij Duurstede het volledige veer te verwerven. Van de
tarieven die in 1791 door de stad werden vastgesteld, is een gedrukte ordonnantie bewaard
gebleven.2 Toen Johannes Walewijn het veer in
1704 pachtte, is zo’n biljet niet gedrukt, maar de
tarieven en pachtcondities die toen ter sprake
kwamen, leveren mooie beschrijvingen op:3
het kromme-rijngebied
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Extract uit de condities en voorwaarden
waarop mr. Johan van Borrevelt als rentmeester van zijne Kon. Maj. etc (..) den 6 october
zal verpachten twee derde parten van de helft
van het vheer voor Wijck bij Duurstede over de
rivier de Lek en dat voor de tijd van zeven jaar,
waarvan het eerste jaar ingaan zal op Lamberti
dag of den 17 september 1704 en zo voorts.

Clausula concernens
Sullende de paghter tot vheer geld genieten als
volgt
Van een waagen met de paarden het sij twee
ofte drie, ijder reijse vier stuijvers.
edogh vraghtwagens gelaaden met volck sal
ijder persoon nogh moeten betaalen aght
penn[ingen].
Een waagen met vier paarden, ses en meer
gespan naar advenant.
Van alle coorn en hooijwagens met boomen
gegort gaen (?) en weder vijf st[uijve]rs.
Dogh met meer als drie paarden gespannen
naar advenant.
Van ijder bierwaagen bij sonne schijn wegh
ende weder aght st[uijve]rs.
ende naar sonneschijn bij naght twaalf
st[uijve]rs.
Sullende alle vraght en bierwagens, schoongenomen andere eerst op het vheer moghte
weesen geprefereert weesen.
Van een gesadelt paardt sal betaalt worden twee
st[uijve]rs.
Van een ongesadelt hengst paard drie
st[uijve]rs.
Van een gesadelt paart daar een man of knegt
op sit anderhalve stuijver.
Van ijder koe beest eene stuijver.
Ten waare daar meer herders bij waaren welck
haar vheer als andere moeten betaalen.
Van een carosse off calesse met twee paarden,
ijder reijs aght st[uijve]rs.
Met vier paarden twaalf st[uijve]rs.
Met ses paarden sestien st[uijve]rs.
Van ijder schaap ofte varcken vier penn[ingen].
Van ijder parsoon te voet inlandsche oft uijtlandsche vrouw ofte man 8 penn[ingen]
uijtgesondert die van Rijswijck en Wijck die
maar geven half gelt.
Wel verstaande dat allen die geene die voor
28
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sonne opganck ofte naar sonnen onderganck bij
naght overgeset sullen worden ofte ofte soo het
sodaenigh hart weer mogte weesen, dat de molens geswight ende het water soo hoogh dat de
vheer steegh overloopt, alsdan sullen gehouden
sijn te betaalen dobbelt gelt.
Op alle voorgaande conditien conditien submissien en verband heeft Johnnes Walewijn het
voors[eijde] vheer ingeset voor de somme van
105 gld ende is bij Johannes Walewijn gehooght vier slagen en is bij Johannes Walewijn
vier en dartigh guldens hooger gemijnt tot den
slagh en stelt tot borge Gijsbert Stiltingh, brouwer tot Wijk, oircont haar beteeckeninge op
den 22 october 1704 en was geteekent Johannes Walewijn, G. Stiltingh (...)
> Casper van Burik

Noten
1 A.J. Maris, ‘Het Wijkse of Rijswijkse veer over de Lek’,
Jaarboekje Oud-Utrecht 1963, 27-48, alwaar de verdeling van het veer in parten wordt verklaard. De tarievenlijst (p. 48); de pachter Johannes Walewijn (p. 45). Maris
maakt onder andere gebruik van archiefstukken die zich
bevinden in het archief van het Stadsbestuur van Wijk bij
Duurstede, 1300-1810 (1) op het RHC Zuidoost Utrecht.
2 A.A.B. van Bemmel, ‘Naar de markt. De stad in
haar omgeving’, in: Wijk bij Duurstede 700 jaar stad.
Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, M.A. van der
Eerden-Vonk e.a. (red.), Hilversum, 2000, 41-66, ald. 54.
3 Regionaal Archief Rivierenland, Oud Rechterlijk
Archief Neder-Betuwe, 139-8.
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‘Tot gemeentelijke bloei en welvaart’:
De geschiedenis van weg en water in de
Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk
tussen 1813 en 1930
T.F. Verhoef
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Huwelijken van Krommerijners vóór 1650
in Utrecht:
De betekenis van Utrechtse bronnen voor
genealogisch onderzoek in het KrommeRijngebied (deel 1. Huwelijken 1586-1615)

Sinds maart 2012 herbouwen vrijwilligers in
Wijk bij Duurstede, onder
auspiciën van de Stichting
Wijkse projecten, een zogenaamde Krommerijnder.
Dergelijke open trekschuiten speelden tot ongeveer
1930 een belangrijke rol in
het vervoer over het water
van de Kromme Rijn.
Zie voor meer informatie
over het project:
www.krommerijnder.nl
(foto W.R. Leeman,
6 december 2012)
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