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in me m o r i a m

Cornelis Dekker
(1933-2012)
Op 18 december 2012 overleed in Odijk op negenzeventigjarige leeftijd Professor dr Cornelis
(Kees) Dekker, een van de oprichters van onze
vereniging en als archivaris, onderzoeker en
auteur van grote betekenis voor het KrommeRijngebied.
Dekker groeide op in het Zeeuwse Wemeldinge.
Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde
hij middeleeuwse geschiedenis in Gent. In
1962 werd hij benoemd tot archivaris aan het
Rijksarchief in de provincie Utrecht en ging hij
wonen in het landelijke Odijk.
Wat hem direct opviel, was de geringe belangstelling van de inwoners van het KrommeRijngebied voor de buitengewoon interessante
geschiedenis van het gebied. Nu was dat in de
beginjaren 60 van de vorige eeuw niet uitzonderlijk, want er waren in de hele provincie
Utrecht maar drie historische verenigingen,
Flehite in Amersfoort, Nifterlake in de Vechtstreek en Oud-Utrecht, dat zich vooral op de
stad Utrecht richtte.
In 1964 kreeg Odijk weer een eigen Katholieke
kerk. De pastoor van de Odijkse parochie vroeg
aan Dekker of hij ter gelegenheid daarvan de
geschiedenis van de Katholieke kerk in Odijk
wilde beschrijven. Hij stemde daar in toe en
schreef het boek Odijk, van parochie tot parochie.
De Bunnikse wethouder Jan Oostendorp, die
als een van weinigen in die tijd wel belangstelling en oog had voor de streekgeschiedenis,
vond in Dekker een gelijkgestemde en besprak
met hem zijn wens om een historische vereniging op te richten voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dekker beloofde mee te werken als
Oostendorp het initiatief nam. Die liet er geen
gras over groeien en schreef zestien geestverwanten aan met het verzoek op 29 maart 1966
bijeen te komen in het Oude Raadhuis van
Bunnik om de mogelijkheden tot oprichting
van een historische kring te bespreken.
Het enthousiasme voor het plan bleek groot bij
de zeventien aanwezigen (negen uit Bunnik,
vijf uit Odijk, een uit Werkhoven en twee uit
Utrecht). Er werd diezelfde avond nog een be47 | 1/2 | 2 0 1 3 

Professor Dekker tijdens de presentatie van zijn standaardwerk Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen in het gemeentehuis van Houten op 4 november
1983 (RHCZOU, THA Houten (353), foto O.J. Wttewaall)

stuur gevormd. Dekker werd unaniem tot voorzitter benoemd, de eerste secretaris was C.A.
van Wiggen, de eerste penningmeester A.G. de
Wit van de Rabobank in Odijk, N. Legemaat
uit Werkhoven en mevrouw Van Ginneken
uit Bunnik waren de eerste bestuursleden. Het
lidmaatschap werd bepaald op ƒ10,-. Om de
bevolking te bereiken en te enthousiasmeren,
wilde men lezingen organiseren, deelnemen
aan tentoonstellingen, een periodiek uitgeven
en excursies organiseren.
De eerste lezing op 25 mei 1966 in Kasteel
Beverweerd was een enorm succes. Meer dan
80 personen kwamen luisteren en kijken naar
de jurist W. van Iterson die een boeiend verhaal
bracht over de rechtshistorische aspecten van
het Kromme- Rijngebied. Onder zijn gehoor
bevonden zich ook de Houtenaar Leen de
Keijzer en Piet Heijmink Liesert uit Schalkwijk.
Zij waren zeer enthousiast en verzochten het
bestuur van de kring of het interessegebied, dat
in het begin uitsluitend bedoeld was voor de
gemeente Bunnik, niet uitgebreid kon worden
met Houten, Schalkwijk en Wijk bij Duurstede.
Ze beloofden zelf onmiddellijk leden te gaan
werven in hun omgeving. De acties verliepen
het kromme-rijngebied



succesvol en zij traden al in juni van 1966 toe
tot het bestuur. De naam van de kring werd nu
definitief: Historische Kring Tussen Rijn en Lek.
In 1967 werd in een bestuursvergadering
genotuleerd dat men de activiteiten wilde structureren door het instellen van drie werkgroepen met als werkterreinen de archeologie, de
fotografie en het archiefonderzoek. Slechts één
van deze werkgroepen is succesvol gebleven,
tot op de dag van vandaag.
Het eerste bestuur zag een ‘periodiek’, zoals
dat destijds heette, als een belangrijk communicatiemiddel met de leden. Via het uitgebreide netwerk van Dekker bood A. Graafhuis,
ambtenaar bij het Gemeentearchief Utrecht,
zijn gratis hulp aan, mits hij het op zijn eigen,
eenvoudige wijze mocht vormgeven en uitvoeren. Het eerste ‘periodiekje’ verscheen in maart
1967. De artikelen werden in die beginperiode
voornamelijk geschreven door mensen als Van
Iterson, mevrouw Polak de Booy, Weijtens,
Damsté, Oostendorp en Dekker zelf. Tot 1979
is Graafhuis eindredacteur geweest. In dat jaar
trad Professor Dekker af als bestuursvoorzitter. Hij kon aan zijn opvolger een bloeiende
vereniging overdragen met 209 leden, een goed
gelezen kwartaaltijdschrift, een druk bezocht
lezingenprogramma en goede contacten met de
bevolking.
Als voorzitter werd Dekker opgevolgd door
H.M.J. Tromp. Dekker bleef echter in het
bestuur. In 1984 wilde hij aftreden als bestuurslid. In de notulen van de bestuursvergadering
van 27 november 1984 lezen we hierover het
volgende: Dekker wil aftreden. Is nu 20 jaar lid
bestuur waarvan 13 jaar voorzitter en hij vindt dit
te lang. Hij functioneert niet meer zoals hij vroeger
deed en kan dat ook niet meer vanwege gezondheid.
Hij neemt de stap niet licht. Wil er eventueel tijdelijk
uit en bestuur kan beroep op hem blijven doen.
Het bestuur biedt tegenwicht. Argumenten o.a. een
beroepshistoricus moet in het bestuur zitten ook al om
zijn ingevoerd zijn bij andere historici. Dekker zwicht
voor de algemene aandrang maar behoudt zich voor
niet alle lezingen bij te wonen en evt. zelfs bestuursvergaderingen. Maar rest bestuur moet niet aarzelen
zijn raad en advies te vragen. Dekker bleef nog tot
1987 deel uitmaken van het bestuur. Behalve
zijn werk als bestuurslid gaf hij in de loop der
jaren voor de vereniging diverse lezingen, zoals
over de ontginningen in Houten en Schalkwijk
en de aanleg van de dam bij Wijk bij Duurstede
in 1122.
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Dekker heeft als historicus, archivaris en
hoogleraar paleografie aan de Universiteit van
Amsterdam vele wetenschappelijke publicaties
op zijn naam staan. Voor het gebied van onze
vereniging is zijn boek Het Kromme Rijngebied in
de Middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie uit 1983 een standaardwerk te noemen, dat
iedereen die zich bezig houdt met de geschiedenis van deze streek in zijn boekenkast heeft
staan en geregeld raadpleegt. Bij de totstandkoming van dit boek heeft Dekker veel met Leen
de Keijzer door het Kromme-Rijngebied gewandeld op zoek naar zichtbare restanten van
middeleeuwse ontginningen, wegen, watergangen en dijken. Dekker heeft het boek dan ook
aan hem opgedragen en bij de presentatie in
het gemeentehuis van Houten werd het eerste
exemplaar aan Leen de Keijzer uitgereikt.
Ook nadat hij uit het bestuur van de vereniging
was getreden, bleef Dekker betrokken en geïnteresseerd in het wel en wee van de vereniging. Vanwege zijn grote verdienste voor onze
vereniging heeft het bestuur op 29 maart 2006,
precies 40 jaar na de oprichtingsdatum, hem
het erelidmaatschap aangeboden.
Otto Wttewaall,
voorzitter van de Historische Vereniging ‘Tussen
Rijn en Lek’
in memoriam

Ton van Rooijen
(1953-2012)
Op 7 december 2012 overleed Ton van Rooijen,
bij velen bekend als de assistent-provinciaal archeoloog en als het meldpunt archeologie van
de provincie Utrecht. Maar niet minder was hij
de initiatiefnemer en drijvende motor achter de
provinciale contactdag voor de amateur-archeologie in Utrecht.
Voor onze Archeologische Werkgroep heeft
hij in de jaren na het overlijden van Leen de
Keijzer in 1995 enorm veel betekend. Zijn niet
aflatende zorg voor de continuïteit en activiteiten van de werkgroep en zijn inzet om de
deskundigheid te verhogen, maken dat wij in
dankbaarheid aan hem terugdenken. In het

je er wel eens wanhopig van werd. Regelmatig
hebben wij hierover met elkaar in de clinch gelegen, omdat ik de informatie zo snel mogelijk
in Archis (de digitale databank voor vondsten
en waarnemingen) wilde hebben en Ton dat
pas deed als het aanmeldformulier volledig
was ingevuld. Met de vele onderzoeken in de
negentiger jaren was dat voor onze werkgroep
onmogelijk, omdat dan vaak grote delen van
het onderzoek al uitgewerkt zouden moeten
zijn en daar konden we niet aan voldoen. Het
ontwikkelen van allerhande formulieren om
de opgravingen vast te leggen, werd niet altijd
door ons op prijsgesteld, maar ook hier bleek
zijn behoefte om gedetailleerd te willen weten
wat je gevonden had en het hield en houd je
bovendien bij de les.
bijbrengen van aspecten van het veldwerk die
we destijds nog niet goed onder de knie hadden, bleken zijn didactische kwaliteiten. Hij
leerde ons hoogtemeten, gedetailleerd tekenen,
en ‘zien wat we eerst niet zagen’. Maar ook om
de tijd te nemen na te denken over wat we in
die grondpatronen zagen en wat de grondsporen ons te vertellen hadden. Het werk daarvoor
stilleggen en filosoferen, was iets waar we toen
veel moeite mee hadden, maar dat uiteindelijk
wel zijn vruchten afwierp. Zijn begeleiding ging
ver en hij maakte ook tijd voor je vrij bij hem
thuis om over de voortgang van een opgraving
te spreken. Maar ook later, toen we meer aan
uitwerken van onderzoeken toekwamen, werd
menig uurtje thuis besteed aan het kritisch
tegen het licht houden van een rapportage of
boek over een onderzoek. Zijn rode potloodje
was scherp, maar er was altijd ruimte om dat
weer te weerleggen. Dat scherpte de geest en
zijn kritiek was waardevol. Ook in de avonduren was hij aanspreekbaar, alleen toen zijn
kinderen klein waren was bellen rond zeven
uur uit de boze, dan was hij verhalen aan het
vertellen en wenste daarbij niet gestoord te
worden.
In zijn notities was hij fabuleus; wat hij helder
maar minuscuul op een klein geeltje kon
krijgen, grensde aan het ongelooflijke. Aan
de andere kant wilde hij vaak zo gedetailleerd
zaken weten, zeker bij locatiemeldingen, dat
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Aan Ton van Rooijen zijn de stormen van
reorganisaties ook niet voorbij gegaan, maar hij
heeft altijd weer zijn plek kunnen veroveren en
bleef het aanspreekpunt voor de vrijwilligers in
de archeologie. Hierbij gold vooral het zo dicht
mogelijk op de activiteiten willen zitten en daar
ook de nodige tijd voor kunnen krijgen om
in het veld te zijn. Dat dit niet altijd lukte, gaf
hem soms een onbevredigend gevoel. Hij heeft
steeds de samenwerking gezocht tussen de vrijwillige detectorarcheologen en de amateurs in
de, laten we zeggen, veldarcheologie. Dit heeft
er zeker toe bijgedragen dat er bij velen onderling meer begrip en samenwerking tot stand is
gekomen.
Nu is onze vraagbaak er niet meer. Wij zullen
Ton missen, maar ik ben ervan overtuigd dat
zijn naam nog vaak zal vallen en dat hij in onze
herinnering zal voortleven als de man waar
je binnen het vakgebied altijd een beroep om
hulp of advies op kon doen. En dat is toch het
belangrijkste dat iemands leven voor het nageslacht kan opleveren.
Wij wensen zijn vrouw Mirjam en de kinderen
Ewoud en Carla goede herinneringen toe aan
hun man en vader en heel veel sterkte in de
komende tijd.
Joop van Herwijnen,
Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’

het kromme-rijngebied



Raymon d U p p e l sc h o t e n *

Het Kromme-Rijngebied in de oorlog van
1794-1795
Op 1 februari 1793 verklaarde de jonge Franse
republiek de oorlog aan onze stadhouder Willem V. Enkele weken later trokken de legers
van generaal Dumouriez de zuidelijke Nederlanden binnen. Pas twee jaar later stonden ze
(nu onder bevel van generaal Pichegru) aan
de overkant van de Lek en de Rijn, klaar om
de provincie Utrecht in te trekken over de
bevroren rivier. In publicaties over deze periode
wordt vrijwel alleen dat laatste feit vermeld:
in 1795 trokken de Fransen ons land binnen
over de bevroren rivieren. Maar dat gebeurde
niet zomaar. En op het moment dat Utrecht
ingenomen werd, waren het Kromme-Rijngebied en vrijwel het hele oostelijke deel van de
provincie al leeggeroofd. Hoe kon dat terwijl
de vijand nog niet was binnengetrokken? In
dit artikel kijken we naar de maanden vóór de
Utrechtse overgave: het leed van de plaatselijke
bevolking, de wanhoop van lokale bestuurders
en de eindeloze kolonnes soldaten die door de
provincie trokken en een spoor van vernieling
en reddeloosheid achterlieten.1

Achtergrond
Vanaf oktober 1794 werd het Kromme-Rijngebied overspoeld door verschillende legers:
Staatse (eigen) troepen, maar vooral ook Britse
en Duitse (Hessische en Hannoverse) soldaten,
ruiters en artillerie. De inwoners waren overigens wel gewend aan vreemde eenheden die
onderdak zochten en meevochten met de eigen
legers. Immers, sinds de stichting van de republiek in de zestiende eeuw waren altijd Duitse,
Zwitserse en Engelse of Schotse compagnieën
ingehuurd in onze oorlogen. Die hadden altijd

*Raymond Uppelschoten doet onderzoek naar de
periode 1780-1795 in Nederlandse en buitenlandse
archieven. Hij verzorgt op verzoek groepswandelingen, begeleid door een patriot of prinsgezind
personage, in verschillende steden. Verder verzorgt
hij lezingen en publiceert hij over deze periode. Zie
www.prinsenpatriot.nl.
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gevochten in Staatse (lees: Nederlandse) dienst.
En in onze eigen Staatse regimenten vochten ook talloze buitenlanders. Maar in 1794
was de situatie anders: voor het eerst streden
de Staatse èn buitenlandse legers tegen een
gemeenschappelijke vijand op het grondgebied
van onze Republiek der Verenigde Provinciën.
Deze oorlog en de gevolgen daarvan voor het
Kromme-Rijngebied zijn het onderwerp van
dit artikel. Maar voor de achtergrond van deze
gebeurtenissen moeten we eerst kort kijken
naar de ontwikkelingen op het wereldtoneel in
die tijd.
Na de Franse Revolutie in 1789 raakten alle
monarchieën rond Frankrijk in verwarring
en probeerden op allerlei manieren de macht
van de Franse revolutionairen te breken. In
september 1792 werd de Franse Republiek
uitgeroepen. De afgezette koning Louis XVI
werd op 21 januari 1793 onthoofd. Kort daarna
werd ook koningin Marie-Antoinette geëxecuteerd. Groot-Brittannië verbrak daarop alle
diplomatieke banden met Frankrijk. Op 1
februari 1793 verklaarde de Franse Republiek
dan ook de oorlog aan George III, de koning
van Groot-Brittannië en diens bondgenoot
Willem V, stadhouder van onze Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. De oorlogsverklaring was niet aan het Britse of ‘Nederlandse’
volk: die moesten juist ‘bevrijd’ worden van de
aristocratische heersers. Een grote legermacht
onder aanvoering van generaal Dumouriez
trok op naar de grenzen van de Republiek,
door de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden.
Door deze oorlogsverklaring en aanval werden
de Republiek, Groot-Brittannië en Oostenrijk
bondgenoten tegen de revolutionaire legers
van Frankrijk. Maar ook het Duitse Hessen en
Hannover namen deel aan de oorlog. De Britse
koning George was tevens keurvorst van Hannover en alle betrokken Europese staatshoofden waren via huwelijk of familie verbonden
met elkaar en met de Franse koning Louis XVI.
Hiermee was de zogenaamde Eerste Coalitie
tegen Frankrijk een feit. Gedurende het jaar
1793 verzamelden Britse, Hessische, Hannoverse, Staatse en Oostenrijkse troepen zich ten

Naam

Titel

Relaties

Willem V van Oranje
(1748-1806)

Erfstadhouder van de Republiek
der Verenigde zeven Provinciën
(1751-1795)

Neef van Wilhelm IX van HessenKassel, neef van George III van
Groot-Brittannië

Wilhelm IX (1743-1821)

Landgraaf en keurvorst van Hessen-Kassel (1785-1821)

Neef van George III, neef van stadhouder Willem V

George III (1738-1820)

Koning van Groot-Brittannië en
Ierland, keurvorst van Hannover
(1760-1820)

Neef van Wilhelm IX van HessenKassel, neef van stadhouder
Willem V

Louis XVI (1754-1793)

Koning van Frankrijk (1774-1792)

Zwager (gehuwd met zuster) van
Leopold II van Oostenrijk, oom van
Frans II van Oostenrijk

Leopold II (1747-1792)

Keizer Heilige Roomse Rijk, koning
Bohemen en Hongarije (17901792), vader van Frans II

Zwager van Louis XVI van Frankrijk

Frans II (1768-1835)

Keizer Heilige Roomse Rijk,
koning Oostenrijk en Hongarije
(1792-1835), opvolger van vader
Leopold II

Neefje (aangetrouwd) van Louis XVI
van Frankrijk

Staatshoofden betrokken bij coalitieoorlog in 1793-95 en hun onderlinge relaties

zuiden van onze grenzen en dreven de Fransen
terug op eigen grond.

van de coalitie van oude vijanden minstens
twijfelachtig.

Dit verbond tussen Britse, Duitse, Oostenrijkse
en Staatse troepen moet zowel voor de officieren als de soldaten en eigen bevolking bijzonder geweest zijn. De samenwerking was vooral
tot stand gekomen vanwege de banden die
bestonden met de Britse koning George III en
onze stadhouder Willem V. Maar het gezag van
de stadhouder was al jaren tanende. In 1787
was er zelfs een bijna-burgeroorlog uitgebroken om het stadhouderlijk gezag tenminste te
hervormen en liefst helemaal omver te werpen.
De dreigende revolutie was neergeslagen door
Pruisische troepen van de zwager van Willem
V (hij was getrouwd met de Pruisische prinses
Wilhelmina). In diezelfde tijd vormden ook de
andere latere coalitiepartners belangrijke tegenstanders van onze republiek. Tegen de Engelsen
vochten we tussen 1780 en 1784 de vierde
Engels-Nederlandse oorlog uit, die desastreus
zou blijken voor de Nederlandse zeemacht en
handel. En de militaire macht van de Oostenrijkers hadden we leren kennen in 1784, toen
de keizer van Oostenrijk de vrije doortocht over
de Schelde eiste en er enkele schermutselingen
plaatsvonden en de republiek een aantal zuidelijke forten verloor. Al met al leek het succes

Ommezwaai
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Tijdens de winter van 1793-94 hielden de
coalitielegers en de Fransen zich rustig en
namen zij nieuwe posities in. Vanaf april 1794
werd er weer gevochten in de Oostenrijkse
Nederlanden. Door een paar strategische fouten
ontstond er groot wantrouwen tussen de Engelsen en Nederlanders aan de ene, en de Oostenrijkers aan de andere kant. In de loop van
de zomer moesten de geallieerden zich steeds
verder terugtrekken. Op 22 juli 1794 trokken
de Nederlanders zich bij Baarle terug op het
grondgebied van de Republiek. De Engelsen
volgden op 25 juli bij Roosendaal. Vanaf dat
moment werd de strijd gevoerd in het huidige
Brabant.
Op dat moment dringen de berichten over de
Franse veroveringen ook door in Wijk bij Duurstede en de dorpen langs de Kromme Rijn. Of
liever gezegd, op de kansels van de dorpskerken. Op verzoek van de Staten Generaal en de
Staten van Utrecht wordt al sinds februari 1793
in de kerken maandelijks gebeden voor het behoud van het vaderland. Het is aan de stads- en
dorpsbesturen om die zogenaamde bedestond
het kromme-rijngebied



Willem V Batavus (1748-1806), Prins van Oranje,
Vorst van Nassau-Dietz, erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1751-1795) (bron:
Wikipedia)

verder invulling te geven. In Wijk bij Duurstede wordt de maandelijks biddag bijvoorbeeld
gewoon verschoven: van de eerste dinsdag
wordt het de eerste donderdag, vanwege de
normale kerkdienst. Een paar dagen later moet
het stadsbestuur de regeling echter helemaal
veranderen. Op besluit van de Staten van
Utrecht wordt de maandelijkse biddag tot een
wekelijkse gemaakt, ‘vanweege de zorgwekkende staat van het vaderland en de voorspoed
der Fransche wapenen’. Vanaf 27 juli 1794
wordt in Wijk bij Duurstede iedere donderdag
om half 7 gebeden voor het einde van de oorlog
en op 17 augustus wordt in de hele provincie
een algemene biddag gepland.2

Vervelende maatregelen
Vanaf juli 1794 worden ook de bestuurlijke teugels wat strakker aangetrokken. Alle schouten
ontvangen op 24 juli van de Staten van Utrecht
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een publicatie tegen ‘onbehoorlijke en verleidelijke zamenkomsten of gezelschappen’ en het
maken en verspreiden van lasterlijke geschriften. Iedere schout wordt daarin gesommeerd
tegen dergelijke groeperingen en publicaties
op te treden. Het plakkaat wordt uiteraard aan
alle schouten in Utrecht gestuurd, maar zeker
in Wijk bij Duurstede zal het met gemengde
gevoelens zijn ontvangen. Van alle plaatsen in
de provincie, was Wijk bij Duurstede één van
de meest revolutionaire in de Patriottentijd
van 1783-1787. Hoewel de Oranjegezinden het
stadsbestuur sindsdien weer stevig in handen
hadden, was men ook binnen de muren dat
revolutionaire verleden niet vergeten. En nog
altijd kan in 1794 het gedachtegoed onder een
groot deel van de katholieke stadsbewoners op
sympathie rekenen, zo zou enkele maanden
later blijken. De stadsbestuurders worden dan
ook opgeroepen alles te doen wat zij nodig achten ‘tot conservatie van de algemene rust’3.
De bewoners van de provincie krijgen ook in
hun vertier te maken met de oorlog aan de
zuidgrens: de kermissen worden afgelast. De
provinciale bestuurders achten het niet juist
om feest te vieren terwijl de zuidelijke bevolking lijdt onder de strijd. Overtreding van het
verbod zal fors bestraft worden en vooral de
boetes op gokken in de herbergen zijn niet mis.
De herbergier moet dan 100 gulden betalen en
degenen die spelen 25 gulden. Het bedrag zal
worden verdeeld voor een derde aan de aanbrenger, een derde aan de officier van justitie
en een derde aan de armen van het dorp waar
het vergrijp plaatsvindt.4
Andere financiële consequenties van de oorlog
zijn vooral de belastingen. Van één belastingverhoging staat vast dat deze voor de oorlogsuitgaven is: gedurende de oorlog wordt
een belasting van ruim 8,33% geheven op de
opbrengst uit ambten (zoals het schoutambt,
waarbij men belasting int) en de zogenaamde
beneficiën, ofwel de opbrengsten uit eigendommen die behoren bij een functie, zoals
landerijen waarvan dominees de opbrengsten
ontvingen. Van andere nieuwe belastingen
is het onduidelijk of deze vooral de oorlogskas moeten spekken. In augustus adviseert
de Utrechtse Raad van Finantie bijvoorbeeld
een nieuwe provinciale heffing van de 100ste
penning (of 1%) op alle onroerende goederen.
Dat zou dan de tweede keer zijn dat jaar, want
in mei is die 100ste penning ook al geheven.
Daarom verwacht men ongeregeldheden en

aarzelen de provinciale bestuurders om de
belasting opnieuw te heffen. Op 22 september 1794 stemt het stadsbestuur van Wijk bij
Duurstede in met nog twee belastingvoorstellen
van de Staten: 5 stuivers heffing per morgen
land en de verhoging van het dienstbodengeld
met 3 gulden, zoals dat ook in 1768 en 1770
is gebeurd. De hele context waarin dit wordt
besproken, duidt erop dat de grote oorlogsuitgaven met deze verhogingen te maken hebben.
De Wijkse bestuurders geven wel aan dat de
belastingdruk op de gewone man al zodanig is
toegenomen, dat deze nu verder moet worden
ontzien. Zij geven de Gedeputeerde Staten dan
ook in overweging om een belasting op honden
of kaartspelen in te voeren en niet op koffie of
thee, waar klaarblijkelijk sprake van is geweest.
Koffie en thee zijn immers dranken voor de gewone man en met een extra belasting daarop,
zou het volk opnieuw worden getroffen.5

Meer troepen, meer troep
De oorlog verloopt intussen niet zo goed. Hoewel er tienduizenden soldaten van de coalitie
in Brabant zijn, vorderen de Fransen meer en
meer in noordelijke richting. Het Nederlandse
veldleger is op dat moment 22.000 man sterk in
het zuiden, met nog ongeveer 13.000 man paraat in de ‘achterhoede’ in Holland, Utrecht en
Gelderland. De Engelse en Duitse bondgenoten
hebben een leger in het veld dat ongeveer even
groot is, maar dat is zelden helemaal duidelijk.
Het Britse leger en de buitenlandse eenheden
in hun dienst (Hessen, Hannoversen en andere
buitenlandse eenheden) staan onder bevel van
de Britse prins Frederik, hertog van York en
Albany. Tekenend voor de slechte onderlinge
communicatie is dat stadhouder Willem V op 8
augustus 1794 schrijft dat ‘de Engelsche Armee
(lees: het gecombineerde Engels-Duitse leger),
welcker sterkte niet zeker bekend, tusschen de
24.000 en 40.000 man begroot wordt’. Dit zijn
dan soldaten, ruiters, artilleristen en hun officieren tezamen.
Er is in de Republiek eigenlijk geen centraal
defensiebeleid. Alle besluiten worden genomen door de provincies, die weliswaar zijn
verenigd, maar tegelijkertijd enorm verdeeld.

Elke provincie wil vooral beslissingen die het
beste zijn voor de eigen bevolking en veiligheid.
Dat betekent dat in plaats van goede keuzes
om bijvoorbeeld enkele strategische vestingen
te verdedigen, er vaak voor wordt gekozen
om overal alles te verdedigen. Dat verdeelt de
troepenmacht over de hele provincie Zeeland
en Noord-Brabant en verzwakt zo de positie
van de geallieerden. De Fransen maken daar
met een heel centraal geleid offensief dankbaar
gebruik van.
Vanwege het gebrek aan strijdkrachten schrijft
stadhouder Willem V op 4 augustus een voorstel aan de Staten Generaal. Er dienen nieuwe
buitenlandse troepen te worden geworven
en er moet een korps van ‘landzaten’ worden
opgericht. Dat laatste moet bestaan uit jongemannen uit de zeven provincies, die vooral
de artillerie zullen ondersteunen en in ieder
geval alleen zullen vechten op grond van de
Republiek. Dit is het typische resultaat van
de politieke verdeeldheid van de Verenigde
Provinciën: geen enkele provincie wil zijn eigen
mannen laten sneuvelen voor een ander gewest, laat staan op grondgebied van een andere
natie.
Langzaam beginnen ook de inwoners van het
Kromme-Rijngebied de troepenbewegingen te
ervaren en de groei van het aantal soldaten op

Frederik August (1763-1827), hertog van York en
Albany, graaf van Ulster, opperbevelhebber van de
Britse troepen in de Verenigde Nederlanden (Royal
Collection, Londen)
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weg van of naar het front en de garnizoenssteden. Anders dan in de huidige tijd verbleven soldaten in deze oorlog niet in kazernes
of legerkampen. Soldaten, hun officieren te
paard en de wagens met bagage en wapens
werden voor een groot deel gewoon ingekwartierd bij de bevolking in de dorpen en steden.
Zulke situaties hebben we in onze tijd eigenlijk
alleen gekend tijdens de mobilisatie in 1939.
Hoe anders was dat in 1794: militairen waren
overal aanwezig, gekleed in hun rode, blauwe
of groene uniformen, afgezet met gekleurde
biezen, krullen en kwastjes. In sommige dorpen
vormden de langstrekkende compagnieën een
dagelijks spektakel.
Als op 10 juli de Staten van Utrecht toestemming geven aan een detachement artilleristen om vanuit Wageningen via de provincie
Utrecht in de richting van Vlaanderen te marcheren, zullen ze de eerste nacht in de provincie in Amerongen verblijven en de tweede in
Vreeswijk, om daar in te schepen. De marsroute
is dan ook gelijk duidelijk: de kapitein, twee
luitenants, drie wachtmeesters, drie kwartiermeesters, vier korporaals en 40 kanonniers
marcheren in één dag over de dijk langs Wijk
bij Duurstede en Schalkwijk naar Vreeswijk.6
Het is één van de weinige gegevens over een
militair transport in het Kromme-Rijngebied.
Eenmaal ontkomt Wijk bij Duurstede in die
zomer aan een enorm troepentransport. In juli
1794 is er even sprake van het vervoer van
2300 Franse krijgsgevangenen naar Pruisen
over de Lek en Rijn7. Vreeswijk, Wijk bij Duurstede en Rhenen worden ingelicht en beginnen
al voorbereidingen te treffen voor het vrije
transport van tientallen schepen met krijgsgevangenen. Maar de operatie wordt afgeblazen.
De Fransen zullen eerst over land worden vervoerd en verdwijnen uiteindelijk helemaal uit
de documenten. Van het grote transport van de
krijgsgevangenen is verder niets bekend.8
Uit de troepenbewegingen (die vrij goed gedocumenteerd zijn) blijkt dat de inwoners van
het Kromme-Rijngebied vooral geluk hebben.
Voor zover bekend zijn er geen inkwartieringen
van eenheden in juli, augustus en september
1794. Tussen de dorpen aan de Kromme Rijn
of over de Achterdijk lopen dan ook geen grote
marsroutes. Plaatsen als Amerongen, Doorn en
De Bilt (op de route naar Rhenen, Arnhem en
Amersfoort) en Harmelen, Maarssen, Loenen en Vreeswijk (op de route naar Woerden,
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Amsterdam of Gorinchem) hebben het in de
provincie Utrecht veel moeilijker met die inkwartieringen: de gerechten krijgen regelmatig
bezoek van passerende soldaten, die voor één
of enkele nachten moeten worden ondergebracht. Normaal gesproken gebeurt dat met een
aankondiging en toestemming van tevoren,
een zogenaamd provinciaal attache, dat wordt
uitgegeven door Gedeputeerde Staten. Maar
regelmatig verschijnen soldaten en hun officieren plotseling en wordt een slaapplaats geëist
en soms zelfs gevorderd. Klaarblijkelijk is in het
Kromme-Rijngebied een enkele inkwartiering
in Wijk bij Duurstede voldoende. Daar arriveert
alleen in februari een eenheid ruiters voor een
nacht. Vanaf maart verblijft een detachement
infanterie van het regiment Oranje Friesland
in de stad. Op 26 mei krijgt dat detachement
opdracht om naar Utrecht te marcheren en
zich daar samen te voegen met het grotere
tweede bataljon Oranje Friesland en een ander
detachement dat uit Rhenen komt. Na twee
maanden verblijf vertrekt vanuit Wijk een stoet
van ongeveer 100 soldaten met hun officieren
te paard en karren bagage naar Utrecht en daar
blijft het voorlopig bij.9

Hospitalen met gewonden
Op 30 juli 1794 meldt zich in Utrecht een Engelse officier met een verzoek om 5000 zieken
en gewonden vanuit de Betuwe onder te brengen in Rhenen en Wijk bij Duurstede. De ziekenhuizen van de geallieerden bevonden zich
ver achter de frontlinie en met het verschuiven
daarvan naar het noorden, moesten de hospitalen ook worden verplaatst. De voorzitter van de
Gedeputeerde Staten geeft de officier toestemming om zelf te onderzoeken waar de gewonden het beste kunnen worden gehuisvest. De
volgende dag meldt hij dat in het Koningshuis
in Rhenen 900 gewonden geplaatst kunnen
worden. Als dat niet voldoende is, kunnen in
beide steden nog loodsen worden getimmerd.
Men besluit de stadsbestuurders van Rhenen
te informeren dat ze voorbereidingen moeten
treffen om de 900 gewonden te ontvangen. Als
het nodig is, zullen de Staten later wel overleggen waar de gewonden nog meer worden gehuisvest.10 Op 3 augustus ontvangen de Staten
van Utrecht bericht dat de zieken zo snel mogelijk naar Rhenen komen. Ze moeten worden
geborgen in het Koningshuis en in loodsen die
aan de Grebbe staan. Op 8 augustus beginnen

de Engelse soldaten Rhenen binnen te trekken. Met een lange stroom wagens komen 5 à
600 gewonden de stad binnen. Het is het begin
van een langzame ramp die zich voltrekt over
de stad Rhenen: duizenden soldaten moeten
uiteindelijk worden opgevangen, tezamen met
hun begeleiders. En allemaal moeten ze gevoed
en verzorgd worden. Van gewonden in Wijk bij
Duurstede horen we tot dan toe overigens nog
niets.11

tolbediende Anthonij Kloot leggen het schip
van schipper Stephanus Lippers vast op de Lek
omdat hij zijn tol niet wil betalen. Hij claimt te
varen voor de Koning van Groot-Brittannië. De
Staten van Utrecht schrijven terug dat de schepen die varen voor de Engelse majesteit tolvrij
mogen passeren. Maar de tolkantoren moeten
wel betaald krijgen voor roertol en zegel, zoals
ook de schepen die varen voor de Pruisische
majesteit.16

Problemen met de tol

Vorderingen door Hessen

Wijk bij Duurstede heeft inmiddels eigen
problemen, maar die zorgen vooralsnog alleen
voor een financiële strop. Vanwege de diensten voor de Republiek hebben het Britse en
Pruisische leger tolvrijdom: schepen die vracht
voor hen vervoeren, hoeven niet de normale
tol op de rivier te betalen. Zowel in Vreeswijk
als in Wijk bij Duurstede lopen niet alleen de
tollenaars grote bedragen mis, maar ook de
autoriteiten die weer belasting heffen op de
ontvangen tollen en zegels (leges) die hierover
betaald moeten worden. In juni vervoeren
tien schippers via de Lek en Rijn boter, haver
en gerst naar het magazijn van de Pruisen
in Wesel. Zij hoeven in Vreeswijk en Wijk
bij Duurstede geen tol te betalen, maar drie
dagen later klagen ze dat ze soms al tol hebben
betaald en eisen die terug.12 In augustus is het
de heer Eckhart, die hooi en stro levert aan de
Engelsen. Voor een transport van 18 miljoen
pond hooi en 5 miljoen pond stro hebben zijn
schippers in Vreeswijk betaald en dat was ten
onrechte. Ook hij krijgt zijn betaling terug.13
Eind augustus vindt er opnieuw een Pruisisch
transport plaats op de rivieren. Het betreft
meel, haver en uniformbenodigdheden en weer
krijgen de tollenaars van Wijk en Vreeswijk te
horen dat hierop geen tol geheven kan worden.
Dan publiceren de Staten een lijst van schippers die exclusief varen voor de Engelse en
Pruisische legers en dus tolvrijdom genieten.14
Twee maanden later blijken de andere schippers ook niet dom. Op 5 december schrijven
de Staten van Utrecht aan de hoofdofficier van
Wijk bij Duurstede dat er behoorlijk wordt gefraudeerd met de vrijstellingen door schippers
die helemaal niet voor de Engelsen of Pruisen
varen en dat zij hierop scherp moeten letten.15
Dan is het op 18 december raak en krijgen
we ook inzicht in het tolrecht in deze oorlog.
Procureur Nicolaas van Ossenberg en de Wijkse

In september, oktober en november 1794
rukken de Fransen steeds verder op naar
het noorden. Met soms veel en soms minder
tegenstand nemen ze de grote vestingsteden
in: ’s-Hertogenbosch (9 oktober), Venlo (25
oktober), Maastricht (4 november), Nijmegen
(8 november). In Brabant en Limburg wordt
hard gevochten, onder andere tijdens de Slag
om Boxtel op 14 en 15 september.
In oktober komt de oorlog ook echt het
Kromme-Rijngebied binnen. Op vrijdagavond
3 oktober verschijnt in Wijk bij Duurstede een
Hessische (Duitse) officier met een mededeling
van luitenant-generaal Georg von Dalwig, uit
het Hessisch-Engelse hoofdkwartier in Dreumel
in de Betuwe.17 Het Hessisch hospitaal zal uit
het kasteel van Buren worden verplaatst naar
Wijk bij Duurstede. De stadsbestuurders worden vriendelijk bevolen mee te werken aan het
herbergen van de zieken en gewonden in hun
stad. Maar de Wijkse bestuurders kennen ongetwijfeld de situatie in Rhenen. De burgemeesters worden uit de kerk gehaald en ontmoeten
de officier op straat, waar ze hem alle bezwaren
voor de voeten werpen. Ze kunnen onmogelijk
het hospitaal ontvangen als zij geen tijd krijgen
om enkele loodsen te laten timmeren. De Hessische officier maakt echter duidelijk dat de
zieken en gewonden waarschijnlijk al morgen
arriveren en het inrichten van kwartieren niet
langer kan wachten. Het stadsbestuur kan de
tijd krijgen tot de volgende dag twee uur ’s
middags en als er dan geen ruimte is geregeld,
dan zal hij dat zelf doen. Als het moet, vordert
hij zelfs de kerk.
Het hele gesprek vindt plaats voor het ‘huis van
de stadhouder’. Waarschijnlijk wordt hiermee de Prinsenhof of het Prinsenhuis bedoeld
(thans Kloosterleuterstraat 37). Dat was eigendom van stadhouder Willem V en het is bekend
dat hij er een artillerieschool wilde vestigen.
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Het Prinsenhuis te Wijk bij Duurstede, gevorderd voor het Hessisch hospitaal (Kopergravure door K.F. Bendorp
naar J. Bulthuis uit 1788; RHCZOU, THA Wijk bij Duurstede (240))

Als de officier ziet hoe groot het huis is waarvoor hij staat, vraagt hij of het gebruikt kan
worden als hospitaal. Het is echter verhuurd en
weliswaar groot, maar lang niet groot genoeg
voor zijn doel, verzekeren de stadsbestuurders
hem. De huurder woont er nog niet, maar
heeft er al wel meubels geplaatst. De officier
oordeelt echter dat in tijden van oorlog zoiets
als huurbescherming niet geldt en hij wil het
huis bezichtigen. In allerijl wordt daarom ook
de huurder van het Prinsenhuis uit de kerk
gehaald. Omdat de bestuurders beseffen dat ze
de vordering van het huis niet kunnen beletten, adviseren zij de huurder zijn meubels maar
snel weg te halen.

Hessische hospitaal naar Wijk
De volgende dag vertrekt een Wijkse commissie, bestaande uit burgemeester De Ruijter en
secretaris Van Schaik, naar Utrecht om met de
Staten te overleggen over dit bevel om het Hes10
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sisch hospitaal in Wijk bij Duurstede te vestigen. Ze worden direct ontvangen door enkele
Statenleden en deze zijn zeer verbolgen over
het feit dat zo’n bevel wordt gegeven zonder
met het provinciebestuur te overleggen. De
Statenleden kunnen de Wijkenaren melden
dat ze een officier zullen sturen naar het BritsHessisch hoofdkwartier in Dreumel om aan
te dringen op uitstel. Tegelijkertijd krijgen de
Wijkse bestuurders toestemming om loodsen
te laten timmeren om de zieken en gewonden
in onder te brengen. De Utrechtse timmerman
Willem van Driel wordt naar Wijk gestuurd om
daarover te overleggen met de Hessische officier. Niet echt gerustgesteld reizen De Ruijter
en Van Schaik terug en kunnen ze niet anders
dan bericht uit Dreumel afwachten.18
Dat bericht komt: de gewonden zullen al
morgen of overmorgen arriveren en er is geen
tijd om de verplaatsing uit te stellen. Wijk bij
Duurstede is ook nadrukkelijk geselecteerd
door de Engelse bevelhebber de Hertog van

York en diens besluit is definitief. Generaal Von
Dalwig zou het op prijs stellen als het hospitaal
tenminste enkele dagen in Wijk kan blijven.
Hij is dan wel genegen een andere locatie te
overwegen. De Staten van Utrecht adviseren de
Wijkse bestuurders in ieder geval de kerk niet
tot hospitaal te maken, maar vooral te denken
aan het gasthuis in de stad en het raadhuis.
Zieken die nu in het gasthuis liggen, kunnen
het beste ondergebracht worden bij de burgers.
Mochten de kosten van het hospitaal niet door
de Hessen worden betaald, dan staat de provinciale kas garant voor betaling. Op 6 oktober
begint de bevolking van Wijk bij Duurstede dan
ook met het leegruimen van het stadhuis, het
gasthuis, de school, de stadstal en alle andere
beschikbare huizen, schuren, loodsen en stallen, om de Hessische zieken en gewonden in
de herbergen. Op 7 oktober meldt een klerk
van de secretarie van de Staten dat hij in Wijk
is geweest en van de Hessisiche officier heeft
gehoord dat hij enkele dagen zal wachten met
de verdere aanvoer van zieken en gewonden,
tot de loodsen gereed zijn.19
Hoeveel mannen verwachtte men eigenlijk?
Daarvoor kijken we even naar de gegevens die
bekend zijn van het Hessisch hospitaal van een
paar maanden eerder. Op 7 juli, toen het hospitaal nog in Dordrecht was, telde de bezetting 88
gewonden, 500 zieken en 200 herstellenden.20
Gelet op het verloop van de oorlog tussen juli
en oktober en de rol van de Hessen daarin (vrijwel altijd in de voorhoede tijdens de gevechten in Brabant), zal het aantal gewonden vele
malen groter zijn geweest. Het zal niet overdreven zijn dat op het moment van de verhuizing
de bezetting van het hospitaal 1000 tot 1200
zieken en gewonden telde. Daar moeten we
dan ook nog eens de verzorgers en bewakers bij
tellen. De loodsen die in Wijk bij Duurstede getimmerd moeten worden, zullen dan ook hard
nodig zijn. Daarmee doet zich trouwens wel het
probleem voor waar de timmerlieden gehaald
moeten worden om deze loodsen te bouwen. In
Rhenen zijn op hetzelfde moment namelijk 50
arbeiders nodig om twee extra loodsen te bouwen. In Rhenen zijn er maar vier, dus de anderen moeten gezocht worden in Wageningen of
Amerongen. De Rhenense bestuurders zoeken
zelfs timmerlieden in Utrecht, dus hoe Wijk aan
zijn arbeiders moet komen, is onduidelijk…21
Maar de Hessen hebben niet voldoende aan
Wijk bij Duurstede en de timmerlieden in
Amerongen zijn al snel nodig in het dorp zelf.
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Op 10 oktober krijgt de schout van Amerongen
Jan Willem Gerrit Goldbach opdracht om een
tabaksloods leeg te ruimen voor het zogenaamde ‘vliegend hospitaal’ van de Hessen. Op de
avond van 11 oktober 1794 is het Hessisch hospitaal in zowel Wijk bij Duurstede als Amerongen een feit.22
Op 1 november blijkt dat de beide hospitalen
ook financiële perikelen veroorzaken. De heren
Van Sisseren, Hagen en Van den Brink, die de
belasting op bier en wijn in de provincie innen,
klagen dat over de drank voor de hospitalen
geen belasting wordt betaald. Nu de Engelse,
Hessische en Hannoverse soldaten in Rhenen, Wijk en Amerongen worden verpleegd,
wordt de meeste drank van buiten de provincie
aangevoerd. Eind oktober wordt in één week
80 ankers jenever (bijna 3000 liter) naar de
troepen vervoerd. Naar het hospitaal in Wijk bij
Duurstede gaat op 21 oktober een oxhoofd (vat
van 225 liter) wijn. Op 29 oktober volgt een
tweede vat. Naar Amerongen worden vanuit
Rotterdam twee vaten brandewijn gezonden,
speciaal voor de zieken. Over geen van deze
leveringen wordt belasting betaald en de schippers en voerlieden weigeren alle medewerking.
De Staten maken zich om morele redenen ook
druk over deze leveringen, die wellicht onder
de burgers worden verhandeld.23

Bagagewagens en inkwartiering
Op 6 oktober wordt het besluit genomen tot
een andere grote troepenverplaatsing dwars
door de provincie. Een deel van de zogenaamde
‘bagage van de Hollandse Armee’ moet vanuit
het hoofdkwartier Gorinchem in de provincie
Utrecht worden geplaatst. De frontlinie nadert
Gorinchem steeds meer en alle ondersteunende
eenheden moeten terugtrekken. Deze zogenaamde ‘trein’ (de stoet van wagens van het
leger) bestond tegen die tijd uit 2400 mannen
en 2700 paarden. Als we er vanuit gaan dat een
derde hiervan in Utrecht geplaatst werd, kunnen we misschien een voorstelling krijgen van
de stoet die enkele dagen later vanuit het westen in de richting van Zeist rijdt. Daar is nog het
kamp beschikbaar waar in 1787 een groot leger
van Willem V bivakkeerde. Op dat uitgestrekte
heidegebied wordt nu de enorme bagagetrein
geplaatst.24
Twee dagen later meldt de schout van Houten dat daar opeens 250 ruiters en hun 350
paarden zijn gearriveerd. Het zijn de kleurrijke
het kromme-rijngebied

11

wordt gevraagd om een onderofficier en zes
manschappen naar Vreeswijk te sturen om
soldaten daar in het gareel te houden. Het zal
zeker niet het laatste opstootje zijn met de Ulanen, zoals we zullen zien.25

Officier van de Uhlans Britannique van het korps
Bouillé (afbeelding Patrice Coucelle uit R. Chartrand,
Emigré & Foreign Troops in British Service (17931802, Oxford, 1999)

Ulanen, die niet zijn aangekondigd en waar
eigenlijk geen plaats voor is. Zij zijn een ruitereenheid van Franse zogenaamde emigrés: gevlucht voor de revolutie van 1789 en in Britse
dienst getreden. De Staten kunnen niets anders
doen dan naar Zeist en Houten schrijven dat de
manschappen zo goed mogelijk ingekwartierd
moeten worden. Nog dezelfde dag is het raak
met de Ulanen, die blijkbaar ook in Schalkwijk
zijn ondergebracht: in Vreeswijk hebben twee
ruiters uit Schalkwijk in de herberg van Cornelis Hogerkamp iets gedronken en niet betaald.
Ze hebben verschillende keren hun pallas of
sabel getrokken. De Staten schrijven aan hun
kolonel Van Malsen dat zijn ruiters zich dienen
te gedragen en aan de bevelhebber binnen de
provincie Utrecht, generaal Hoeufft van Oijen,
12
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Wijk bij Duurstede krijgt behalve het Hessisch hospitaal ook andere gasten: het korps
van Beon verblijft vanaf 5 oktober 1794 in de
stad. Dit is ook één van de zogenaamde Franse
emigrantenkorpsen. Het korps van Beon was al
vanaf 1793 in Staatse dienst. In Wijk is sprake
van een depot van het korps, dat meestal uit
enkele tientallen mannen bestaat, maar een
paar dagen later wordt er gesproken van vier
korpsen van Beon in de stad, wat we kunnen
schatten op enkele honderden soldaten, die ook
weer inwoning, eten en hout eisen. In Cothen
strijken op 21 november enkele kleinere Hessische eenheden neer: de zogenaamde ‘zware
bagage’. Hier zoeken 83 soldaten en 104 paarden van drie verschillende Duitse eenheden
onderdak…26
Op 1 november 1794 besluiten de Staten van
Utrecht dat de bagage en trein niet langer onder
Zeist op de hei kan blijven. Het is te slecht weer
en de paarden kunnen niet langer ‘aan de
piketten’ staan. Er wordt besloten de enorme
hoeveelheid wagens, paarden en hun begeleiders van het Hollandse leger te verdelen over
Werkhoven, Bunnik en Vechten, Amelisweerd
en Odijk. Een gedeelte wordt ook dichterbij
Utrecht geplaatst in de Grote en Kleine Koppel
en Maarschalkerweerd.27
Niet alleen de boeren en ambachtslieden
krijgen overigens inkwartiering. In Odijk moet
ook de jonge dominee Pfannebekker eraan
geloven. Op 3 december klaagt hij bij de Staten
van Utrecht dat hij eerst een officier in huis
heeft gekregen en nu nog een soldaat met zijn
vrouw. Met name het laatste is een grote belasting en hij verzoekt hiervan verlost te mogen
worden. Maar de Staten schatten zijn klacht op
waarde in deze harde tijd en de jonge dominee
krijgt geen gehoor.28
De problemen met de soldaten groeien; er
wordt beledigd, gestolen, mishandeld en
bedreigd. Het huis van Jan Willem Terweij in
Honswijk wordt geplunderd en vernield door
soldaten die in Vianen gelegerd zijn. Schout
Jacobus van Baaren schrijft een protest aan de
Staten van Utrecht. De Staten kunnen in deze
gevallen niets anders doen dan dit allemaal
voor kennisgeving aannemen en op gezette

Soldaten bij burgers ingekwartierd (Rijksmuseum, collectie Frederik Muller Historieplaten, inv.nr. FMH 4870a/II)

tijden per brief te klagen bij de Britse generaals
of hun representanten in Arnhem, Amsterdam
of Den Haag. Een andere manier is om militaire
bewaking te sturen naar de dorpen: een groepje
betrouwbare (vaak Staatse) militairen om de
orde te handhaven. In oktober wordt Nederlangbroek ondersteund. In november worden
er om die reden drie soldaten naar Houten
gestuurd. En in december verzoeken Honswijk
en Doorn hulp.29
De Engelse officieren zijn zich overigens bewust
van de slechte naam van hun soldaten. Al
maanden voor hun komst op Staats grondgebied, schreef de Hertog van York aan zijn legers:
‘Zijn Koninklijke Hoogheid kondigt daarom zijn
vastbeslotenheid aan, om elke poging krachtig
te ondersteunen, om een einde te maken aan
de voorvallen van plundering en woede, waar
er de laatste tijd zoveel van hebben plaatsgevonden, tot schande van het leger’.30 Maar het
mag niet baten.
Op 14 november vindt er een inventarisatie
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plaats van de inkwartiering in de hele provincie. De schouten krijgen opdracht tweemaal per
week langs de bevolking te gaan om te inventariseren of er problemen zijn, of de leveringen
aan de soldaten worden betaald enzovoort.
Mochten er moeilijkheden zijn, dan moeten de
schouten dat eerst bespreken met de verantwoordelijke commandanten in hun gerecht. Als
dat niets oplevert, moeten ze bericht sturen aan
de Staten.31

Vestingwerken aan de Lek
Op 8 november besluit de erfprins van Oranje
dat er vanwege de Franse opmars vesting
werken moeten worden gebouwd op de noord
oever van de Lek. Tussen de Grebbeberg en het
Culemborgse veer moeten drie ‘kanonbatte
rijen’ worden aangelegd, waar geschut geplaatst
kan worden. Majoor-ingenieur Sluijterman en
dijkmeester De Coole zijn opdrachtgevers voor
de aannemers.32 Als ene Jan Blokland vervolhet kromme-rijngebied
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Gerechten

Inkwartiering

Sinds

Rhenen

Groot Engels hospitaal

8 augustus 1794

Wijk bij Duurstede

Groot Hessisch hospitaal en depot van het korps
van Béon

6 oktober1794

Schalkwijk, Houten en t Goy

Uhlanen van het korps Bouille

7 oktober1794

Amerongen en Leersum

Vliegend hospitaal der Hessen en enkele
Hannoversen

11 oktober1794

Overlangbroek,
Nederlangbroek, Doorn,
Cothen, Driebergen

Hessische bagage met begeleidende soldaten

21 oktober1794

Zeist, Bunnik en Vechten, Odijk,
Werkhoven

Bagage van de Hollandse armee met begeleidende
soldaten

1 november1794

Overzicht plaatselijke inkwartiering op 14 november 1794

gens ruim 50.000 gulden (22.727 euro) factureert voor één van de batterijen en nog twee
vestingwerken, trekken de Staten van Utrecht
aan de bel bij de Raad van State: deze kosten
kunnen zij niet dragen. Maar de Raad van State
kan dat ook niet: zij betaaalt 2.900 gulden en
de Staten van Utrecht besluiten 2.000 gulden
te betalen. Er begint dan een heen-en-weer
geschuif van betalingsorders en toezeggingen. Iedereen beseft dat als deze financiële
onduidelijkheden blijven, de aannemers de
batterijen nooit snel zullen afbouwen. Majoor
Sluijterman wordt daarom gemaand de bouw
ten minste te laten doorgaan. Als Jan Blokland
de tweede declaratie indient voor één van de
batterijen aan de Lek, accorderen de Staten van
Utrecht de declaratie, maar stellen ze intern
wel vast dat zij die niet gaan betalen… Ook de
declaratie van Jan Jacob Both van 5.875 gulden
(2.670 euro), voor bouw van een batterij aan
de Lek bij Wijk bij Duurstede, wordt gewoon
geaccordeerd.33

Stijgende nood
In de loop van november groeit de druk op de
hospitalen in Wijk bij Duurstede, Amerongen
en Rhenen en de burgers in de dorpen met
inkwartieringen. Dan ontvangt men ook nog
de Engelse order om magazijnen aan te leggen
voor meel, haver, hooi, graan enzovoort. Maar
in de steden is geen enkel gebouw of schuur
meer te vinden voor zulke magazijnen! De drie
statenleden Van Wolphaartsdijk, Van Lunenburg en Van Bronckhorst worden aangesteld
14
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om het provinciale voorraadbeheer te coördineren. Er moeten magazijnen komen met
rijst, gort en andere droge waren en er moeten
voldoende aardappels worden ingekocht.34 Op
24 november autoriseert het stadsbestuur van
Wijk bij Duurstede de kameraar (waarschijnlijk
Bonebakkers of Du Bois) om de problemen met
inkwartiering te schikken. Welke problemen
het dan precies betreft, is niet bekend.35
Overal begint nu het besef door te dringen
dat de provincie deze last niet lang meer kan
dragen. De klachten over de vreemde soldaten, zoals de Ulanen in Houten en Schalkwijk,
nemen hand over hand toe. De troepen zijn
vaak zo afgelegen ingekwartierd dat ze niet
goed bevoorraad kunnen worden door de
Engelse kwartiermeesters. Daarom moeten ze
hun eten zelf bij elkaar zoeken en dat resulteert
in talrijke diefstallen en plunderingen. In zijn
memoires schrijft generaal Graham bijvoorbeeld over deze problemen: ‘De antipathie van
de Hollanders werd verergerd door het gedrag
van de voorraadmeesters van het leger. Als
consequentie van de aanstelling van waardeloze mannen op deze positie, sloten de Hollanders hun winkels als de Engelsen naderden
en ontzegden hen alles, terwijl ze de Franse
troepen met open armen ontvingen, want bij
hen waren ze veilig; en als hun eigendommen werden meegenomen voor de dienst, dan
ontvingen ze altijd betaling in papiergeld.’36
Aan Herman Tollius, commissaris voor civiele
zaken bij het Britse leger, wordt geschreven ‘de
troepen voortaan om de provincie te dirigeren,
want alle steden en districten zijn door korpsen

van de armee van de staat, als bagage, artillerietrein en hospitalen, als ook de Engelse en
Hessische troepen, meer dan de uitgestrektheid
toelaat, vervuld en er arriveren er elke dag
meer’. Aan de Britse bevelhebber, de Hertog
van York en Albany, wordt zelfs onomwonden
gevraagd de soldij van de troepen te betalen,
zodat de dorpelingen niet met het onderhoud
van de troepen worden belast.37
Dijkmeester De Ridder uit Schalkwijk meldt
op 25 november dat zijn huis is afgebrand. Het
diende als wachthuis voor de Franse Ulanen in
Britse dienst. De Ulanen eisen van De Ridder
een ander wachthuis. De Staten melden hem
dat hij moet bewijzen dat de brand komt door
de onvoorzichtigheid van de Ulanen en dat
hij zijn declaratie dan moet overbrengen naar
Arnhem, naar de commandant van de Ulanen
Bouillé en dat de heren Staten hierover een
brief zullen sturen aan de heer Tollius. De Ridder moet ondertussen maar een goede plaats
zoeken die kan dienen als wachthuis, hetzij in

een schuur, hetzij door een kleine loods aan
de dijk te laten timmeren. Commissaris Tollius
meldt dat hij de klacht in behandeling heeft
genomen, maar dat de afhandeling niet zo snel
zal gaan, omdat opperbevelhebber de hertog
van York afwezig is… Drie dagen eerder hebben
de Staten van Utrecht al geprobeerd de grote
problemen met de Ulanen te verminderen,
door aan de schouten van Houten, Wulven en
Heemstede te schrijven dat ze met de schout
van De Koppel moeten overleggen of een
aantal Ulanen daar ingekwartierd kan worden. Ook de commanderend officier ter plaatse
kapitein Aubert wordt verzocht hieraan mee te
werken, maar het is niet bekend of de Houtenaren hiermee enige verlichting krijgen van
hun problemen.38
Het is vanwege de vele klaagbrieven en dramatische verhalen niet gemakkelijk om een objec
tieve indruk te krijgen van de aantallen ingekwartierde mannen in de dorpen. Eenheden
komen en gaan immers. Er wordt ook maar zel-

Kanonbatterij zoals die werd aangelegd aan de Lekdijk bij het Wijkse, Beusichemse en Culemborgse veer
(Anoniem, 1787, Rijksmuseum, Collectie Frederik Muller Historieplaten, cat.nr. FMH 4957-12)
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Regiment

Officieren

Onderofficieren

Hollandse gardes

-

2

Zwitserse gardes

-

Oranje Friesland

Paarden

Karren

17

22

11

2

17

25

12

1

2

27

38

18

2e regiment Waldeck

3

10

88

49

21

Oranje Drenthe

1

2

38

58

20

Lantman

3

2

92

124

42

Damas

3

3

46

46

22

Totaal

11

23

325

362

146

den een opsomming gegeven van de werkelijke
hoeveelheid ingekwartierde mannen. Gelukkig
biedt in ons studiegebied een opgave uit Werkhoven uitkomst. Op 19 december ontvangen de
Staten van Utrecht een lijst van inkwartiering
van manschappen in verschillende dorpen. Het
overzicht geeft ook een indruk van de behoefte
aan voedsel en onderdak en de druk die dit legt
op de lokale bevolking. In Werkhoven verblijven op dat moment 360 extra mannen, 360
paarden en er staan 146 karren opgeborgen.
De officieren en soldaten zijn van verschillende
eenheden, wat de communicatie zeker niet ten
goede zal zijn gekomen. Twee dagen later is
er al sprake van 400 mannen en 364 paarden.
Ter vergelijking: in 1798 worden in het dorp
Werkhoven 389 zielen geteld. In deze winter
verblijven er dus driemaal zoveel personen,
waarvan tweederde vreemdelingen.39

Soldaten/knechten

Ingekwartierde
mannen en paarden
in Werkhoven op 19
december 1794

Dichtgevroren rivieren
Tot 27 december 1794 blijft het aan het oorlogsfront in het zuiden vrij rustig. De Fransen
lijken het besluit te hebben genomen de winter
onder de rivieren door te brengen. Die rust
geldt ook voor de Engelsen. Zijne Koninklijke
Hoogheid de Hertog van York, schrijft bij de
overdracht van zijn opperbevel aan de Hannoverse generaal Von Walmoden nog dat hij
er van overtuigd is dat hij zijn troepen veilig
achterlaat omdat de Fransen de rivieren niet
zullen kunnen oversteken. In de nacht van 10
op 11 december proberen de Fransen dat nog
wel op verschillende plaatsen langs de Maas,
maar die aanval wordt afgeslagen. In de loop
van december krijgen zij er echter een belangrijke bondgenoot bij: de vorst. Op 16 december, als de Franse opperbevelhebber generaal
16
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27 december 1794:
Fransen trekken
over de Maas (Dirk
Langendijk, 1795;
Atlas van Stolk Rotterdam, nr. 3224)

Pichegru na een kort ziekteverblijf in Brussel
terugkeert in ’s-Hertogenbosch, begint een
vorstperiode die aanhoudt tot 28 december. Op
19 december moeten de Hollandse officiers het
werk aan de batterijen aan de Lek en aan de
Grebbe staken vanwege de vorst. De Maas is al
snel dichtgevroren en op de Waal, Rijn en Lek
drijven ijsschotsen. Het verhaal over de Fransen
die Nederland binnenlopen over het ijs, begint
zich hier te ontwikkelen. Maar zo eenvoudig als
vaak wordt gesteld, was het niet. In de Betuwe,
waar de Fransen over de bevroren inundaties
dreigen op te trekken, laat Prins Frederik bijvoorbeeld enkele sluizen weer openen, waar-
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door het water gaat stromen en het ijs wordt
ondermijnd. Zo wordt de vorstperiode dus niet
zomaar aanvaard door het Staatse leger en doet
men er alles aan om de doorgang over het ijs te
dwarsbomen.
Maar het feit is dat de uitgestrekte inundaties
én de grote rivieren bevriezen. Op 28 december
1794 schrijft een Britse officier in zijn dagboek:
‘Waar is nu die veiligheid waar de Hollanders
zo over opscheppen, met hun inundaties? Zie
de hand van de Almachtige, die nu de snelle
stroom stillegt: een egale, stevige doorgang
wordt gemaakt over de golven en geen menselijke kracht of wijsheid kan dat voorkomen.
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Zelfs hun belangrijkste verdedigingsmiddel
wordt zo ondergeschikt aan de wil van de
vijand.’40
Dat alle rivieren dichtvroren, was behalve aan
de vorst ook te wijten aan de lage waterstand
en de geringe stroming. De Waal, Rijn en Lek
waren in het begin van de vorstperiode alleen
beladen met ijsschotsen. Maar deze rivieren
konden in de tweede helft van december ook
helemaal dichtvriezen. En met het gestaakte
werk aan de batterijen in de uiterwaarden, lag
de weg naar het noorden dus eigenlijk open
voor de Franse legers.
Zo moet ook Pichegru hebben gedacht. Op 25
december besluiten de Fransen dat als de vorst
aanhoudt, zij op 27 december een algehele
aanval op West Brabant en de Bommelerwaard
zullen uitvoeren. Gedurende de kerstdagen
vriest het eigenlijk alleen maar harder. Op 27
december trekken op vele plaatsen de Fransen
de Maas over en marcheren ze de Bommelerwaard binnen. Binnen één dag wordt het
overgrote deel van de regio veroverd en de
volgende dag kan bijvoorbeeld Herman Willem Daendels, een Nederlandse revolutionair
en patriot die nu generaal in Franse dienst is,
gewoon een bezet Zaltbommel binnentrekken.
Maar opnieuw houden de Fransen daarna halt
op de linkeroever van de Waal. Ze stoten niet
door tot aan de Lek.
De snelle verovering van de Bommelerwaard
en het succes in West-Brabant (de Fransen
drijven het Staatse leger onder andere naar
Geertruidenberg en zelfs Gorinchem) maken
grote indruk op de geallieerde generaals en provinciale bestuurders. De besluiten die vanwege
de veroveringen worden genomen, vergroten
de ellende van de bewoners van het KrommeRijngebied aanzienlijk.

Boerenkarren op dichtslibbende wegen
Secretaris Van Schaik van Wijk bij Duurstede
ontvangt op 18 december van het Hessisch
hoofdkwartier de opdracht om 160 wagens
gereed te houden voor het vertrek van de Hessische zieken. Dat lijkt onmogelijk. Al maanden
worden de wagens van de bevolking gevorderd
om heen en weer te rijden tussen de grote kampementen en hospitalen. Regelmatig komen
de wagens niet eens terug. Van Schaik reist
daarom naar de Hessische generaal in Buren
om te overleggen of het niet beter zou zijn de
18
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zieken over de rivier te vervoeren. De landwegen zijn immers erg slecht in de winter en
schepen kunnen altijd varen: als er geen wind
is, kunnen ze door paarden getrokken worden.
Generaal von Dalwig is het niet met van Schaik
eens. Hij weet allereerst niet wanneer het hospitaal uit Wijk zal moeten vertrekken en waar
het naartoe zal gaan. Verder zijn schepen net
zo moeilijk te krijgen als wagens en het gevaar
dreigt dat de rivieren bevroren zullen raken.
Vervoer over water is dan helemaal niet meer
mogelijk. De generaal belooft wel het komende
vertrek van de Hessische zieken en gewonden
24 uur van tevoren bij de Wijkse bestuurders
aan te kondigen, zodat zij tijd hebben om de
wagens te verzamelen. Of dat gebeurt is, weten
we niet: op 19 december beveelt de BritsHannoverse opperbevelhebber Von Walmoden
dat alle hospitalen zich moeten terugtrekken
achter de IJssel. Maar van speciale bewegingen vanuit Wijk of Amerongen blijkt dan nog
niets. Herman Tollius stelt het vervoer van de
zieken over water ook aan de orde op het Britse
hoofdkwartier in Arnhem. Hem wordt verzekerd dat niet alle zieken in één keer vervoerd
zullen worden, om het aantal gevorderde wagens niet te groot te maken.41
Maar niet alleen het ziekenvervoer vraagt
wagens. De terugtrekkende Engelsen verzamelen zich vanuit het rivierengebied ook rond
het hoofdkwartier Arnhem en de enorme
troepenconcentratie schreeuwt om voorraden.
Deurwaarder Pieter Straatman coördineert het
vervoer van hooi, graan, turf en alle andere
goederen voor de Britten. Op 28 november
heeft hij al bevolen dat de schepen moeten
varen en als de wind ongunstig is, paarden gevorderd moeten worden om de schepen te trekken. Op 15 december krijgt hij toestemming
om paarden te vorderen in Houten, Schalkwijk,
Tull en ‘t Waal, Jutphaas, Lopik en eventueel
andere dorpen. Er moeten niet alleen schepen
met proviand worden getrokken, maar ook lege
schepen waarmee een schipbrug bij Rhenen gelegd kan worden. Schalkwijk doet erg moeilijk
over de levering van paarden. Ze zouden ongeschikt zijn als trekpaard en de knechten worden
mishandeld, zo melden de gerechtslieden. Het
mag niet baten: de paarden moeten gewoon
geleverd worden. Maar op 21 december wordt
Von Dalwigs vrees werkelijkheid: de rivieren
bevriezen en de schepen met hooi, proviand en
munitie komen vast te zitten in het ijs. Straatman heeft daardoor ook 300 wagens nodig

Foeragerende militairen met boerenkar (Dirk Langendijk 1799-1805; Atlas van Stolk Rotterdam, nr. 19266)

voor zijn transporten. Drie dagen later weigeren ook de boeren in Jutphaas, Honswijk en ‘t
Waal wagens te leveren. Ook hen wordt gemeld
dat ze toch vooral mee moeten werken, omdat
de Staten anders grote onlusten vrezen.42
Op 26 december 1794 verordonneren de Engelsen dat er op 29 en 30 december in Amerongen
in totaal 40 wagens dienen te staan om bagage
te vervoeren. Die wagens moeten uit alle
dorpen in het Kromme-Rijngebied komen. Op
hetzelfde moment moeten de zieken uit Wijk
bij Duurstede zijn vervoerd: op 28 december
komen zij, geladen op 184 wagens, aan in
Kampen.43 Het hospitaal uit Rhenen komt op 2
januari 1795 aan in Zwolle met 1800 zieken en
gewonden, wat dus ook een enorme hoeveelheid wagens moet hebben gevraagd. Het is
echter lang niet altijd duidelijk of de wagens die
in deze periode in de dorpen worden gevorderd, zijn bedoeld voor het vervoer van zieken
of voedsel en stro.
De wagens die de zieken uit Amerongen naar
Hasselt brengen, komen op z’n vroegst op 30
december terug, zo wordt gemeld. Maar een
aantal kan helemaal niet terugkeren omdat de
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wegen onder water staan vanwege de inundaties. Cothen, Hardenbroek, Sterkenburg,
Overlangbroek en Nederlangbroek moeten
dus bijspringen om op 29 december de vereiste 40 wagens te leveren. Driebergen, Doorn,
Leersum en Darthuizen moeten dan maar
voor de wagens zorgen op 30 december.44 De
Britse commissaris Six geeft aan dat hij ook
wagens zal vorderen in Holland en niet meer
in Utrecht. Maar de communicatie binnen het
Britse leger verloopt niet erg soepel. Generaal
Harcourt, bevelhebber over de Britten in Arnhem, vordert de volgende dag een groot aantal
wagens uit Over- en Nederlangbroek om het
hospitaal uit Rhenen te verplaatsen. En zo gaat
het maar door: op 5 januari komt het verzoek
om 300 wagens uit de regio tussen IJsselstein
en Utrecht. Uiteindelijk kunnen er 70 bij elkaar
gehaald worden. Op 6 januari worden 200
extra wagens geëist voor levensmiddelen. De
dorpen Jutphaas, Heemstede, Honswijk en Tull
en ‘t Waal kunnen er uiteindelijk 47 leveren45.
Het eigen Staatse leger wordt inmiddels ingezet
om de wagens en paarden voor de Britten met
geweld te vorderen. Gelukkig wordt nu en
dan ook nog gekeken naar het belang van de
het kromme-rijngebied
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burgers: de molenaar van Bunnik verzoekt bijvoorbeeld op 2 januari vrijstelling van de plicht
om paard en wagen te leveren. Hij heeft beide
nodig voor zijn werk. De vrijstelling wordt hem
door de Staten gegund.46

Achter Rijn en lek
Op 31 december neemt de Hannoverse generaal Von Walmoden (die de hertog van York
heeft vervangen als Brits bevelhebber) een
besluit dat de twee volgende weken belangrijke
consequenties zal hebben voor het KrommeRijngebied: of de Waal nu bevriest of niet, het
Britse leger zal zich uiteindelijk terugtrekken
op de rechteroever van de Lek en de Rijn om
op die manier de Grebbelinie te verdedigen en
ook de weg tussen Utrecht en Culemborg veilig
te stellen.
De Nederlandse generaals zijn teleurgesteld en
woedend over de voorgenomen terugtrekking
van de Britten. Ze hebben hen keer op keer gevraagd nog voor Holland te vechten. Ze doen er
dan ook alles aan om de terugtocht te stoppen
of te vertragen. Maar het mag niet baten: Op 6
januari heeft Von Walmoden zijn hoofdkwartier van Arnhem verplaatst naar Amerongen
en kort daarna naar Driebergen. Daar vandaan
worden plannen gemaakt om het grootste deel
van het Brits-Duitse leger dat nu nog in het
rivierengebied is (ongeveer 11.000 man) in
vijf gedeelten te plaatsen langs de noordelijke
oevers van Rijn en Lek, waarvan drie delen
binnen de provincie Utrecht liggen.
Op de ochtend van 6 januari trekken al veel
Hessische eenheden bij Ravenswaaij, Beusichem en Culemborg terug over de Lek. Op de
geplande plaatsen tussen Amerongen en Wijk
zijn dan echter ook al Britten ingekwartierd,
die daar eigenlijk niet thuishoren. De Hessen moeten daarom worden ondergebracht
in Wijk zelf en doormarcheren naar Leersum,
Over- en Nederlangbroek. Ze zijn dan eigenlijk

Oversteekplaatsen en kanonbatterijen aan de
Lek (RHCZOU, THA, Fragment van de Kaart van de
Neder-Rhyn en Leck stroom …, J. Engelman en F.W.
Conrad, 1789-1793)

weer terug op een bekende plek, want op 21
december werden daar door Von Dalwig ook
al 300 Hessen ingekwartierd.48 Terwijl deze
streek eigenlijk helemaal was gereserveerd
voor de Hessen, moeten ze nu hun kwartieren
delen met de ongedisciplineerde Britten, waaraan zij minstens net zo’n hekel hebben als de
bevolking zelf. Een Hessische officier schrijft
over deze confrontatie: ‘Het is vanzelfsprekend
droevig voor een korps dat gewend is aan orde,
discipline en stipte opvolging van bevelen, dat

Posities van Britse legereenheden in Zuidoost-Utrecht vanaf 6 januari 179547

20

Van

Tot

Nationaliteit

Generaal

Verzamelen in

Rhenen

Amerongen

Britten

Coots

Elst

Amerongen

Wijk bij Duurstede

Hessen

Von Dalwig

Leersum

Wijk bij Duurstede

Honswijk

Britten

Dundas

Driebergen

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

het met een ander leger moet dienen, dat deze
primaire militaire deugden niet in gelijke mate
hoog acht.’49
Vanaf 6 januari 1795 behoort het KrommeRijngebied volledig tot de frontlinie. Die dag
arriveren ook de kanonnen. In totaal 33 stuks
zwaar geschut worden opgesteld op zeven verschillende plaatsen. Vanuit de rekeningen van
de aannemers kennen we tenminste drie locaties aan de Lek: bij het Wijkse, Beusichemse en
Culemborgse veer. Daar zijn ook eerder de batterijen aangelegd. Enkele dagen lang is het een
komen en gaan van militaire eenheden over de
Lek. Tussen 8 en 10 januari nemen onder andere de Ulanen uit Houten en Schalkwijk weer
deel aan verkenningstochten in de Betuwe,
zodat de bevolking van die twee dorpen even
lucht krijgt. Een aanval van het Britse regiment
uit Arnhem door de Tielerwaard, wordt echter
compleet afgeslagen door de Fransen. De Britse
en Hessische generaals krijgen op 10 januari
vanuit Amerongen bevel om de resterende
grote eenheden terug te trekken over de Lek
en voor een deel zelfs al helemaal naar Amersfoort! Alleen de veerplaatsen bij Culemborg,
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Beusichem en Rijswijk zullen aan de linkeroever nog door eenheden verdedigd worden. Dat
zijn onder ander de Ulanen, die in Beusichem
blijven. Verder zijn dan in de Betuwe alleen
nog kleine detachementen.
De Wijkse stadsbestuurders proberen nog
te redden wat er te redden valt. Inmiddels
bivakkeren duizenden Britse soldaten in en
om de stad en langs de Lek. En dat in een stad
van ongeveer 1450 inwoners! Secretaris Van
Schaik schrijft op eigen houtje een order aan
het gerecht van Cothen dat 50 soldaten vanuit
Wijk naar Cothen zullen worden verplaatst. De
schout van Cothen meldt dit bij de Staten en
Van Schaik wordt onmiddellijk terechtgewezen: alleen de Staten bepalen waar de soldaten
verblijven. Overigens is deze terechtwijzing
zeer relatief, want in feite bepalen de Britten en Hessen nu zelf waar ze bivakkeren. Er
is dan ook geen houden meer aan. Secretaris
Van Schaik schrijft op 10 januari 1795 dat er
zo’n gebrek aan voedsel en brandstof is in de
stad, dat de Engelsen bezig zijn de bomen om
te hakken en men vreest dat alle boomgaarden in en rond de stad zullen worden gerooid.
Daarom verzoekt hij om vier wagens met hout
het kromme-rijngebied
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Soldaten plunderen een dorp (Dirk Langendijk, 1805; Atlas van Stolk Rotterdam, nr. 40461)

en turf naar Wijk te zenden. Op 11 januari laat
generaal Von Walmoden vier bataljons Engelsen die nog in Culemborg zijn, ook over de
Lek naar Wijk bij Duurstede komen. De dooi
lijkt in te zetten en de bataljons kunnen anders
met de naderende Fransen en de Lek in hun
rug geen kant meer op. Opnieuw schrijft Van
Schaik, zoals hij zelf zegt ‘in groote haast’ over
de burgers die met een ondragelijke inkwartiering zijn belast. Velen hebben 25, 30 of 40
man in huis en in de gebieden buiten de stad
hebben de boeren 50 à 60 man met paarden in
hun huizen. Drie regimenten Engelsen bivakkeren tussen Wijk en Culemborg aan de dijk
en in vele huizen staan zelfs paarden. ‘Veele
lieden verlaaten hunne huijzen’, schrijft Van
Schaik, ‘en zoeken redding door de vlugt. Ieder
vreest en stort traanen.’ Op 13 januari verzoeken de Wijkse bestuurders om de boodschapper die hun brief bij de Staten afgeeft, terug
te sturen met een wagen met kaarsen die dan
nog ’s avonds onder de militairen verdeeld
kunnen worden. Als dat niet gebeurt vreest
22
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het bestuur een muiterij onder het garnizoen
van 6000 mannen dat in en rond de stad ligt.
Verder wordt verzocht enige wagens met hout
te sturen omdat daaraan een groot gebrek is. De
Engelsen slopen schuren en hekken en stoken
alles op.50
Maar opnieuw spannen de Franse Ulanen in
Britse dienst de kroon. Teruggekeerd van succesvolle verkenningen in de Betuwe, overvallen ze in Heemstede de huizen van Willem
van Dijk en Hendrik van Wijk. Met getrokken
pistool en sabel dwingen ze hen de kasten te
openen en stelen ze geld en goederen. Dezelfde
avond wordt het huis van Hendrik van der
Schouw, onder Houten bij de Loerikse Molen,
door een korps Ulanen geplunderd. Zij schieten Hendrik een kogel in de buik, waaraan hij
’s nachts om twaalf uur overlijdt. Zijn zoon
Nicolaas raakt gewond door een kogel naast
zijn oog en zijn dochter wordt gedwongen om
meer geld en goud te geven. Ze ontbloten daarbij haar borsten en dreigen die af te snijden.51

Zo vormen de dagen tussen 12 en 14 januari
1794 het dieptepunt voor de burgers van deze
maandenlange plunderingen door de Engelse
troepen en de Fransen in hun dienst.

Capitulatie
In de dagen na 10 januari verzamelen de Fransen steeds meer troepen tussen de Waal en de
Lek. De Engelse generaals vestigen hun hoop
op het weer: op 12 januari staat er al 10 cm
water op het ijs van de Lek, wat de rivier weer
tot een belangrijke bondgenoot zou maken.
Maar de wind draait. In de nacht van 14 januari
daalt het kwik opnieuw tot beneden min tien
graden. De rivieren bevriezen en weer ontstaat
de toegangsweg van ijs voor de Fransen. Diezelfde nacht geeft de Hannoverse generaal Von
Walmoden bevel om terug te trekken achter
de IJssel. Alle linies aan de Rijn en Lek moeten
verlaten worden. De legers uit het KrommeRijngebied verzamelen zich op de Heuvelrug bij
Elst, Leersum en Driebergen. In verschillende
colonnes marcheren ze vervolgens via Amersfoort en Scherpenzeel naar Hattem, Doesburg,
Deventer en Zutphen. Vandaar zullen ze naar
Duitsland trekken, naar Hannover en Bremen.
Op dat moment hebben de Utrechtse regenten
hun plannen al gereed: vanuit de stad vertrekt
op 15 januari een delegatie naar de Fransen
onder de Lek om over de capitulatie van de
provincie te onderhandelen. Dat plan lag al
drie dagen klaar en was ook al besproken met
de Staten Generaal in Den Haag. Wat was het
geval?
Op 12 januari vergaderen de Staten van Utrecht
over de nieuwe situatie en de nu toch snel
naderende Fransen. Ze besluiten dat, als de Engelsen terugtrekken, zij met de Fransen willen
onderhandelen over een wapenstilstand of een
overgave van de provincie Utrecht op zo gunstig mogelijke voorwaarden.52 Op 13 januari
leggen ze dat plan voor aan de Staten Generaal
in Den Haag. Meldingen in eerdere publicaties
dat onderhandelingen met de Fransen in het
geheim werden gevoerd, zijn dus onjuist.53 De
Staten Generaal waren volledig op de hoogte
van de voornemens van de Utrechtse Staten.
Maar de verzamelde vertegenwoordigers van
de provincies willen geen besluit nemen over
zo’n verzoek aan de Fransen. In plaats daarvan
besluit men twee vertegenwoordigers naar
Pichegru te sturen om te onderhandelen over
een wapenstilstand, ten minste voor de tijd dat
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twee andere diplomaten nog onderhandelen
in Parijs. Daar zijn al vanaf de eerste oorlogshandelingen de afgevaardigden Brantsen en
Repelaar druk doende om een diplomatieke
oplossing te vinden. Maar terwijl de Staten
Generaal twee afgevaardigden naar generaal
Pichegru sturen, trekken de Utrechtse Staten
hun eigen plan. Ritmeester Bergman wordt op
15 januari, na het definitieve vertrek van de
Britten uit de provincie, te paard met een trompetter vooruit gezonden om te verkennen waar
de Franse generaal zich ophoudt. Een commissie bestaande uit de heren Van Wolphaartsdijk,
Van Lunenburg en Van Sterkenburg rijdt achter
hem aan en zal op zijn aanwijzing met de
Franse generaal onderhandelen. Later die dag
treffen de gecommitteerden de Franse generaal Salme in Culemborg en bieden hem een
wapenstilstand aan. De generaal weigert. Vervolgens wordt hem de capitulatie aangeboden
onder enkele voorwaarden. Alleen de eenvoudige voorwaarden over vrijheid van godsdienst
en bescherming van de koophandel worden
toegezegd. De andere voorwaarden moeten
maar onderhandeld worden met de representanten van het Franse revolutionaire bewind,
zo meldt generaal Salme. Met de toezegging dat
de Fransen geen gevaar zullen vormen voor
de burgers, keren de commissieleden terug in
Utrecht en is de overgave van de provincie een
feit. En daarmee capituleert in feite de hele
republiek.54
Op het moment dat de gecommitteerden
terugkeren in Utrecht, hebben ze al Fransen
aan deze kant van de Lek gezien, zo melden ze
in hun rapporten. Ze verzoeken de Staten van
Utrecht om de bestuurders van Montfoort en
Amersfoort in te lichten over de capitulatie. Die
van Wijk bij Duurstede en Rhenen hebben ze
zelf al ingelicht op hun reis terug naar Utrecht.
De generale staf van Pichegru en de vertegenwoordigers van het Franse volk reizen door
naar Amsterdam en Den Haag om de bezetting
compleet te maken. Op 18 januari vertrekt
stadhouder Willem V met zijn gezin van het
strand van Scheveningen naar Groot-Brittannië. Hij zal nooit meer terugkeren en overlijdt
in 1806.

Betekenis van deze oorlog
En zo komt er een einde aan deze eerste
Coalitieoorlog, die in de literatuur vaak wordt
afgedaan als kort en nauwelijks van belang. Rehet kromme-rijngebied
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Vertrek van stadhouder Willem V naar Groot-Brittannië, 18 januari 1795 (Willem Hendrik Hoogkamer,
1795; Atlas van Stolk Rotterdam, nr. 18996)

gelmatig wordt er zelfs gesteld dat de Fransen
redelijk eenvoudig het land konden binnenmarcheren over de bevroren rivieren. Daarmee
worden enkele maanden strijd en het grote
burgerleed dat daarmee samenhing, gebagatelliseerd.
In deze vergeten oorlog vallen voor het
Kromme-Rijngebied vijf periodes te herkennen, waarin de burgerij steeds meer wordt
betrokken bij de oorlogshandelingen of de
consequenties daarvan ondervindt. Tot augustus 1794 is de oorlog nog ver weg. Slechts een
enkele eenheid is ingekwartierd en troepenbewegingen zijn vooral gericht op het gaan naar
en komen van het front. Met de inrichting van
het Britse hospitaal in Rhenen vanaf 8 augustus
verandert dat. Honderden zieken en gewonden
worden daar ondergebracht en het vervoer van
personen, goederen en voedsel legt een eerste
beslag op de bevolking. De lange periode tussen
3 oktober en 18 december 1794 wordt gekenmerkt door inkwartiering in het hele KrommeRijngebied, troepenbewegingen en groeiende
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problemen met de burgerbevolking. Door het
grote beslag op transport (schepen en wagens)
en de behoefte aan voedsel, ontstaan de eerste
tekorten onder de bevolking. Ook de misdaad
groeit in de stad en de dorpen, waar de bevolking wordt geconfronteerd met honderden
ingekwartierde soldaten. Tussen 18 december
1794 en 6 januari 1795 wordt vooral de vordering van wagens vanwege de transporten van
de Engelsen en de bevroren rivieren een groot
probleem. Tussen 6 en 16 januari 1795 verandert het platteland van Kromme-Rijngebied
tenslotte in een verwoeste frontlinie en wordt
de bevolking volledig geruïneerd. We kunnen
ons waarschijnlijk geen voorstelling maken van
de deplorabele toestand van het Kromme-Rijngebied nadat de soldaten in de nacht van 15
januari zijn weggetrokken naar Amersfoort.
De betekenis van deze oorlog lijkt duidelijk. Het
is de laatste ademtocht van een regering van de
stadhouder en zijn regenten. In januari 1795
begint een periode die we kennen als de ‘Bataafse omwenteling’. De stadhouder is afgezet

en in elke stad en elk dorp wordt een nieuw
bestuur gekozen door alle volwassen mannelijke inwoners (behalve degenen die geen
bezit hebben). Tussen 1795 en 1798 worden
verschillende democratische processen in gang
gezet, die de basis vormen van ons moderne
Nederland. Feodale overblijfselen, zoals het
leenrecht, worden afgeschaft. Katholieken en
protestanten krijgen dezelfde rechten. Bestuurders van de stad en de dorpen worden voortaan
gekozen door de (mannelijke) ingezetenen.
De autonomie van de provincies of gewesten
zou in 1798 helemaal worden afgeschaft. Voor
de Franse legers en de representanten van het
Franse volk was het brengen van de revolutie
één van de belangrijkste redenen voor de verovering van de Nederlanden. In Utrecht en de
hele republiek werd het Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap van de Franse Revolutie ingevoerd en toegejuicht. En ook in het KrommeRijngebied. Over deze periode in de Utrechtse
geschiedenis is op andere plaatsen al uitvoerig
gepubliceerd.55
Maar ondanks de ingrijpende bestuurlijke veranderingen, gaat heel veel gewoon zijn oude,
vertrouwde gang en herneemt het normale

leven na de verwoestende oorlog zijn weg. De
provisioneel representanten, de eerste gekozen
vertegenwoordigers van de dorpen en steden,
zorgen bijvoorbeeld dat de uitgeputte provinciekas weer wordt gevuld: de belastingen die al
eeuwen geheven zijn, blijven gewoon in stand
en hiervoor gelden ook de oude ‘deadlines’. Op
vrijdag 20 februari 1795 melden de schouten
van verschillende gerechten dat zij normaal
voor 1 maart het verschuldigde hoorn- en
boomgaardgeld en de belasting op de henneplanderijen zouden moeten innen. Maar
dat kunnen ze niet vanwege de schade die de
inkwartiering hen heeft gebracht. De volgende
dag besluiten de provisioneel representanten dat een maand uitstel voldoende is en de
belastingen voor 1 april geïnd en opgebracht
moet zijn. Schouten die daar niet aan voldoen,
verliezen hun gadergeld (provisie).56
Ook in deze maanden van bestuurlijke wijzigingen worden de wonden nog gelikt en de
balans opgemaakt van de oorlog. In Dwarsdijk
bedragen de kosten van doortrekkende Hessen
en Britten nog altijd 97 gulden, zo blijkt uit
een opgave van het nieuwe dorpsbestuur in
februari.57 Uit plaatselijke archieven in andere
delen van de provincie weten we dat de Britten
vanuit het Noord-Duitse Bremen tot in 1796
declaraties accepteren. Maar tegelijkertijd is het
bekend dat dorpsschouten die tot aan de Raad
van State vechten voor hun betalingen, lang
niet altijd betaald krijgen.58
Het grote materiële en financiële leed van
de oorlog zou met de intocht van de Fransen
voorbij moeten zijn. Immers, één van de artikelen van het capitulatieverdrag waarborgt de
bezittingen en de koophandel van de inwoners
van de provincie. Maar al vrijwel direct blijkt
het tegendeel waar te zijn. De Fransen vorderen
enorme hoeveelheden brood en vleeskoeien
voor hun legers. Betalingen worden gedaan in
de vorm van ‘assignaten’, papieren schuldbekentenissen die weliswaar de vorm van geld
hebben, maar waarvoor geen koers geldt. Burgers kunnen de assignaten dan ook onderling
niet als geld gebruiken en de leveranties aan de
Fransen worden dus eigenlijk niet vergoed.59
Ook de inkwartieringen gaan gewoon door. De
Franse soldaten van de divisie Salme, die vanaf
Franse revolutionaire soldaat zoals deze vanaf 16 januari de provincie binnentrok (gravure H. Bellange, uit:
P.-M. Laurent de L`Ardeche, Histoire de Napoleon, 1843)
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16 januari de provincie binnentrekken, worden
allereerst ingekwartierd in de stad Utrecht en de
omgeving van Jutphaas, Maarssen en Maarssenveen. Maar op 7 februari blijkt er in Wijk bij
Duurstede al een groot detachement cavalerie te
verblijven, waarvoor de nieuwe Utrechtse gedeputeerden van de ‘provisionele representanten’
5.000 pond hooi bestellen. De stad Rhenen
klaagt op 17 februari over de leveranties van
brood die aan de Franse troepen gedaan moeten
worden, die de failliete stad niet kan dragen. Het
nieuw gekozen stadsbestuur wordt ondersteund
met 1.000 gulden. In juni 1795 krijgt de nieuwe
‘municipaliteit van Houten’ en de gerechten die
daartoe behoren (’t Goy, Schalkwijk, Wulven,
Honswijk, Tull en ‘t Waal) opdracht om zich
klaar te maken voor Franse inkwartiering. En zo

gaat het maar door.60
Daarmee kunnen we de droevige conclusie
trekken dat het lijden van de inwoners van het
Kromme-Rijngebied ook na januari 1795 nog
wel even is doorgegaan. Na de roverijen van de
Britten en vooral ook de Franse eenheden in
hun dienst, de hospitalen en inkwartieringen
hadden die plaats gemaakt voor bezetting door
de Franse legers. Deze leken zich redelijk te
gedragen, maar ze vorderen minstens zoveel
onderhoud en ze zouden nog wel even blijven.
Zonder voorraden of bezittingen, met vernielde
huizen, maar óók met nieuwe, gekozen vertegenwoordigers in het provinciebestuur, konden
de bewoners van het Kromme-Rijngebied zich
dus opmaken voor de laatste paar jaar van de
achttiende eeuw.
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Peter va n d e r Ee r d e n *

Claude Paradin in Wijk bij Duurstede.
De ikonologie van het kerkzegel
Wapenborden
Wie de Wijkse Grote Kerk bezoekt, kan nauwelijks het vijftal wapenborden missen, dat aan
de muur van de noordelijke zijbeuk is opgehangen. Het zijn curieuze pronkstukken uit de
achttiende eeuw, waarop leden van de kerkenraad hun namen en wapens hebben laten
aanbrengen. Dergelijke borden behoren niet tot
de gangbare uitrusting van een hervormde kerk
en zij verdienen dan ook een nader onderzoek
naar de geschiedenis van hun ontstaan en behoud door de eeuwen heen.
Het is echter louter een detail aan de bovenzijde van de borden, dat in dit artikel onze
aandacht zal krijgen. Op alle vijf borden bevindt zich een voorstelling van een rood schild
waarop kruiselings drie beenderen zijn aangebracht waaruit korenaren tevoorschijn komen.
Aan weerszijden is steeds een jaartal geplaatst,
alleen bij het oudste bord uit 1706 vergezeld
van een uitgeschreven ‘anno’. De voorstelling
is overigens bij vier borden (1706, 1717, 1724
en 1775) enigszins afgesneden door de lijst, wat
vermoedelijk op latere herstellingen wijst. Alleen op het bord uit 1738, waarop ook als enige
een gebogen schildvorm voorkomt, is het schild
integraal zichtbaar.
De vijf voorstellingen variëren onderling
aanzienlijk, wat erop wijst dat zij niet achteraf
tegelijk zijn aangebracht, maar gespreid door de
tijd, zoals ook de wapenschilden op de borden zelf. Slechts de borden van 1724 en 1738
groeperen de drie doodsbeenderen op dezelfde
wijze, op de overige zijn ze telkens op een
andere manier over elkaar heen gelegd. Ook de
korenaren verschillen nogal in uitvoering en

*P.C. van der Eerden (1945) studeerde middeleeuwse geschiedenis en is in dat vak werkzaam
geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert over cultuurhistorische onderwerpen. Over
de kerk van Wijk bij Duurstede verschenen eerder
enkele artikelen van zijn hand.
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De voorstelling aan de bovenzijde van de vijf wapenborden van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede uit
1706, 1717, 1724, 1738 en 1775 (RHCZOU, THA Wijk
bij Duurstede (240), foto’s T. Gelok)

in de wijze waarop ze aan de botten ontspruiten. Op het oudste bord uit 1706 lijken ze zelfs
boven het gebeente te zweven, al kan daar een
ongelukkige restauratie debet aan zijn.

Een kroonluchter
De aandachtige beschouwer zal dezelfde voorstelling op nog enkele andere plaatsen in de
kerk aantreffen, al moet hij daarvoor wel wat
meer moeite doen. Min of meer in tijd overeenkomstig met de wapenborden is een schildje op
de fraaie grote kroonluchter die bij de kansel hangt. De luchter zelf zou wel eens uit de
zeventiende eeuw kunnen dateren, maar het
bordje is in 1724 geschilderd door de schepen,
kerkmeester en schilder Bartram Willem de
Fouchier, die zichzelf overigens zeer royaal
beloonde met een betaling van 59 gulden voor
zijn werk aan dit schildje en aan een tweede
met het stadswapen.1 Hoewel de weergave van
de botten en de korenaren nog weer wat anders
is uitgevallen dan op de wapenborden, wat het
minder waarschijnlijk maakt dat ook daarvoor
een beroep op het penseel van De Fouchier was
gedaan, gaat het onmiskenbaar om dezelfde
voorstelling.

Het orgel
Voor een aanzienlijk vroegere toepassing van
de doodsbeenderen en de aren moet men de
steven naar het orgel wenden. Daar vinden we
de voorstelling tot twee maal toe terug, namelijk op de orgelkas zelf en op het klankbord dat
boven het orgel is aangebracht. In het eerste
geval gaat het om fraai snijwerk aan de onderkas, waarin onze voorstelling gecombineerd
wordt met de wapens van de stad en het gewest. Op het klankbord worden het stadswapen
en de doodsbeenderen op twee schilden in opgehangen cartouches met kwabwerk afgebeeld
tegen een achtergrond met engelen en een
sterrenhemel met zon en maan. Dit opmerkelijke klankbord, dat pas in 1970 achter het orgel
is teruggevonden, wordt in de literatuur als
achttiende-eeuws aangeduid.2 In het kwabwerk
van de cartouches is echter het jaartal 1631
aangebracht en op stilistische gronden lijkt
mij dat een waarschijnlijker datering. Toevalligerwijze is in een geprofileerde regel precies
onder het snijwerk van de onderkas hetzelfde
jaartal ingekerfd, zij het dermate slordig, dat het
dubieus is of die datering tot de oorspronkelijke
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Het schildje op de kroonluchter in de Grote Kerk uit
1724 (RCHZOU, THA Wijk bij Duurstede (240), foto T.
Gelok)

opzet van het orgelfront behoort. Voor zover
thans bekend, is vanaf ca 1615 aan het vermoedelijk in oorsprong zestiende-eeuwse orgel
gewerkt, waarbij het overigens onduidelijk is
welke speciale gebeurtenis het jaartal 1631 zou
markeren.3 Hoe dan ook, onze voorstelling is
daarmee ook voor de eerste helft van de zeventiende eeuw gedocumenteerd.

Een kerkwapen?
De vraag rijst naar de aard en de oorsprong
ervan. In de locale traditie wordt veelal van het
‘kerkwapen’ gesproken. Dat is niet zo vreemd.
Alle afbeeldingen plaatsen de doodsbeenderen
en de korenaren immers tegen de achtergrond
van een wapenschild. En in het geval van de
kroon en het orgel wordt de voorstelling gecombineerd met de heuse wapens van de stad
Wijk bij Duurstede en de provincie Utrecht. Bovendien spreken schriftelijke bronnen meermahet kromme-rijngebied
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Links een detail van de orgelkas en rechts het klankbord van het orgel in de Grote Kerk, 1631, (foto’s particuliere
collectie T. Gelok)

len van het ‘kerkwapen’, wat bewijst dat deze
aanduiding al een lange voorgeschiedenis heeft.
Als De Fouchier zijn lucratieve schilderwerkje
aan de kroon bemachtigt, vermeldt de desbetreffende magistraatsresolutie van januari 1724
bijvoorbeeld dat hij op het ene schildje het
stadswapen zal aanbrengen en op het andere
het ‘kercke wapen’.4
Toch is dit geen gelukkige aanduiding. Zowel
omdat zij geen recht doet aan oorsprong en
wezen van de voorstelling, als omdat zij de ‘heraldiseringsneiging’ verhult, die zo kenmerkend
is voor de nieuwe elite, die zich in de zestiende
en zeventiende eeuw alom in de Republiek
manifesteert.
Naar oorsprong en wezen gaat het niet om een
wapen. Calvinistische kerken voerden geen
wapens. De diverse acta van de classes en de
synoden bevatten, voor zover ik die ken, geen
enkele verwijzing naar een kerkelijk wapen.
Zelfs de stadswapens, die sommige hervormde
gemeenten gemakshalve op hun zegel afbeeldden, waren de kerkbestuurders aanvankelijk
een doorn in het oog.5
Waartoe zou een wapen ook hebben gediend?
De calvinistische eredienst kende immers geen
processies of andere optochten, waarin vaandels en vlaggen werden meegevoerd. En de
liturgie binnen de kerk gaf al helemaal geen
aanleiding tot de toepassing van heraldische
tekens.
Het gebruik van de term ‘wapen’ in schrifte30
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lijke bronnen betekent op zich zelf ook weinig
tot niets. Vooral relatieve buitenstaanders, en
daar behoorden ook locale gezagsdragers toe,
spraken te pas en te onpas van ‘wapens’, een
courant woord in hun eigen kringen. In het bijzonder zegels en wapens haalden ze gemakkelijk door elkaar. Geen wonder, omdat vanouds
wapens tot de meest gebruikte zegelafbeeldingen behoorden, juist in hun milieu. Hoe ver die
terminologische losheid kan gaan, illustreert
een opdracht uit 1632 van de drost en gedeputeerden van Drenthe aan een Steenwijkse
zilversmid om ten behoeve van de Drentse classes en de provinciale Synode vier zilveren zegelstempels te laten maken. De heren duidden
de stempels aan als ‘vyer silveren wapens ofte
cachetten’.6 De betrokken zegelafbeeldingen
hadden dan ook nog eens geen enkele heraldische connotatie.7 Als zelfs een dergelijk stempel
als ‘wapen’ kon worden betiteld, dan natuurlijk
helemaal zegelafdrukken en zegelvoorstellingen in het algemeen.
Nu behoeven we deze Drentse magistraten
of hun Wijkse collegae daarover niet hard te
vallen. Zulk los taalgebruik en zulke vervaagde
afbakeningen van begrippen zijn natuurlijk van
alle tijden. We dienen er echter evenmin in
mee te gaan. De moderne historicus tracht zijn
termen zo eenduidig mogelijk te maken en zijn
begrippen zo goed mogelijk te definiëren. Zegel
en wapen zal hij derhalve van elkaar onderscheiden, naar functie en vorm.

Het tekeningetje met
doodshoofd dat Abraham Booth maakte
boven een lijst met
kerkmeesters (HUA,
Collectie Buchel-Booth
(355), 112, fo.73, foto C.
van Burik, 2013)

Een kerkzegel
Dus wordt het tijd de Wijkse voorstelling uit
haar heraldische omgeving te lichten en in de
juiste historische en kunsthistorische context
te plaatsen. Daarbij is ons de Wijkse secretaris Abraham Booth, een jongere broer van de
meer bekende Cornelis Booth, van nut. Net als
zijn Utrechtse broer was ook deze Booth een
gedreven antiquarisch verzamelaar en in zijn
Wijkse ambtsperiode (1630-1636), die voortijdig door zijn dood werd afgebroken, heeft hij
verscheidene lijsten van diverse locale ambtsdragers uit de archieven van de stad samengesteld. Eén van dergelijke lijsten betreft de
kerkmeesters en daarboven heeft hij een eenvoudig schetsje gemaakt met onze voorstelling
gevat in een schildje.8 Of liever met een variant
van onze voorstelling, want er ontbreekt één
van de drie beenderen en er is een doodshoofd
aan toegevoegd. Nu zal men terecht aan een
bot meer of minder bij een schetsmatig tekeningetje als dit weinig belang toekennen, maar
een hele doodskop erbij gefantaseerd zou toch
wel eigenaardig zijn. Booth heeft zijn krabbeltje
gemaakt in dezelfde jaren, dat de schilder(s)
van het klankbord en het orgel werkten. Het
moet wel haast zo geweest zijn, dat hij destijds
nog een andere variant van onze voorstelling
inclusief doodskop heeft gekend. En die andere
variant is waarschijnlijk de oudste en de oorspronkelijke.

Om dat te adstrueren moeten we weer terug
naar de kerk, of liever naar het kerkzilver, dat
gelukkig op een veilige plaats is opgeborgen.
Tussen allerlei later werk beschikt de Wijkse
gemeente over twee avondmaalsbekers uit
1614.9 En aan de onderzijde daarvan vinden
we in beide gevallen onze voorstelling terug, en
wel in de variant zoals die bij Booth voorkomt,
dus inclusief doodshoofd. De doodsbeenderen zijn overigens weer gedrieën present, wat
bevestigt dat de Wijkse secretaris inderdaad niet
meer dan een vluchtig schetsje gemaakt heeft,
waarbij één bot vergeten is en het doodshoofd
wat ongelukkig in de compositie terecht is
gekomen.
Er vallen bij de nadere beschouwing van de bekers echter nog twee zaken op. En dan bedoel
ik niet zo zeer de letters onder de voorstelling
die verwijzen naar de kerkmeester die de be-

De onderzijde van de avondmaalsbeker van de Grote
Kerk uit 1614 (Part. coll., foto H. Dirksen, 2012)
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kers geschonken heeft, laat staan de afgesleten
zilvermerken. Voor het begrip van de afbeelding zijn die niet relevant.
Maar wèl ter zake doet de afwezigheid van een
schild en de aanwezigheid van een omgeschreven Latijnse spreuk. Zowel formeel als
inhoudelijk blijkt daaruit afstand tot de latere
pseudo-heraldische context van de voorstelling.
De grondslag voor al die latere varianten werd
kennelijk gevormd door een ronde afbeelding
met een randschrift. En daarmee zijn wij eindelijk beland bij des Pudels Kern. Dergelijke symbolische ronde voorstellingen met randschrift
zijn namelijk, anders dan wapens, wel heel
gebruikelijk in calvinistische kringen. En het
zijn zonder uitzondering zegelvoorstellingen.
Helaas zijn we daarmee echter ook beland bij
een lastig probleem. Van het Wijkse kerkzegel,
zoals dat eventueel in 1614 in gebruik was, is
vooralsnog geen enkele afdruk tevoorschijn
gekomen. Heel verwonderlijk is dat niet, want
het zoeken naar kerkelijke zegels is een lastige
zaak. Bezegeld werden namelijk vooral attestaties, getuigschriften, die gemeenteleden
meekregen, wanneer ze naar elders verhuisden.
De gezegelde stukken werden dus niet bewaard
in het archief van de zegelaar, in dit geval de
Wijkse kerkenraad, maar meegegeven aan
particulieren, die her en der vertrokken. Bovendien volstonden de gemeenten waar dezen
zich aanmeldden meestal met de controle van
het stuk en de registratie van de nieuwkomer
in het lidmatenboek. De attestatie zelf bleef in
het bezit van degene voor wie het getuigschrift
was opgesteld. En werd dan, net als een lang
verlopen identiteitsbewijs, op den duur vaak
weggegooid.
Al in de achttiende en negentiende eeuw werden de resterende, zeldzame kerkelijke zegelafdrukken verzameld door liefhebbers, onder wie
begrijpelijkerwijze veel predikanten.10 Uiteindelijk is ook de Nederlands Hervormde kerk zelf
een collectie gaan aanleggen, die in 1996 tot
de enige recente, helaas nogal oppervlakkige,
overzichtspublicatie op dit terrein van de hand
van T. L. Korporaal heeft geleid. Maar noch bij
de oudere verzamelaars, noch bij Korporaal is
een concreet voorbeeld van het Wijkse zegel uit
de vroegste periode van de gemeente overgeleverd.11 Zo lang geen oude afdruk van dit kerkzegel boven water komt, zullen we dus moeten
volstaan met de hypothese dat de afbeelding op
de Wijkse avondmaalsbekers van de zegelvoorstelling van de kerk is afgeleid.
32

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

Hervormde gemeenten en kerkzegels
Laten we eerst deze veronderstelling wat aannemelijker trachten te maken. Om te beginnen
dient de vraag beantwoord te worden, of het
plausibel is, dat in 1614 überhaupt een Wijks
kerkzegel bestaan heeft.
Ook in deze kwestie laten de bronnen ons
danig in steek. Het archief uit de begintijd van
de hervormde gemeente is uiterst lacuneus
overgeleverd, waardoor we bijvoorbeeld stukken over de bestelling van een zegelstempel of
met de beraadslagingen over de vorm daarvan
niet meer in handen zullen krijgen. De vroegste tot nu toe teruggevonden vermelding van
een stempel dateert van 1646, dat wil zeggen
precies uit de periode dat de kerkelijke bronnen weer wat royaler beginnen te vloeien. Op
dat moment is het stempel al een bestaand
gebruiksobject, waarvan de bewaring wordt gereglementeerd door een ad hoc-commissie van
drie schepenen en een kerkmeester, die was
ingesteld om in het beheer van de kerk orde
op zaken te stellen. De heren verordonneren
dat het zegelstempel diende te berusten onder
de oudste kerkmeester.12 De terloopsheid bij de
vermelding van het zegel wijst erop dat het in
1646 het gebruik ervan al enige tijd gangbaar
moet zijn geweest, maar verder dan tot daar
strekken de aanwijzingen niet.
Het is ook mogelijk met andere hervormde
gemeenten te vergelijken. De genoemde
bronnenschaarste is er debet aan, dat over de
vestiging van een geregelde reformatorische
gemeente in Wijk weinig met zekerheid valt te
zeggen. Nochtans zijn er voldoende aanwijzingen dat deze in het begin van de jaren ‘80 van
de zestiende eeuw gestalte moet hebben gekregen.13 En met de gemeentevorming ging, vooral
in de steden, na enkele jaren, hooguit enkele
decennia, in het algemeen de aanschaf van een
eigen zegel gepaard. De plattelandsgemeenten
bleven daarbij achter, ongetwijfeld vanwege de
kosten.14 Kerkrechtelijk werd aan de handtekeningen van tenminste twee kerkenraadsleden
op attestaties dezelfde bewijskracht ontleend als
aan een zegel. Geen wonder dat de gemiddeld
kleinere en minder gefortuneerde gemeenten
ten plattelande hun prioriteit niet bij zegelstempels legden. In Utrecht komt daar nog bij, dat
de pressie op elke gemeente van de kant van
provinciale synoden en classicale vergaderingen om zegelstempels te laten vervaardigen,
die elders stevig was, nagenoeg ontbrak, omdat

de synodale en classicale bovenbouw van de
Utrechtse kerk tot 1619, zoals algemeen bekend, weinig tot niets te betekenen had.
Een stadje als Wijk zal zich echter niet hebben gespiegeld aan het lakse platteland, maar
aan andere kleine steden in de omgeving en
bovenal aan de stad Utrecht. En daar was een
kerkzegel al in 1588 in gebruik. De kerk in het
nabije Culemborg ging in 1599 zijn stukken
bezegelen en ook van plaatsen als Oudewater en Woerden dateren de oudste afdrukken
van rond de eeuwwisseling.15 Dat Wijk dus
eveneens rond 1600 over een eigen kerkzegel
beschikte, ligt in de rede.

De vorm van kerkzegels
Ook de hierboven gesuggereerde vorm van een
kernafbeelding met randschrift in een cirkel
besloten, is als zodanig alleszins plausibel. Bijna
alle bekende oudste zegels waren rond, naar
men wel veronderstelt mede als reactie op de
katholieke sigillografische traditie die voor
kerk- en kloosterzegels vaak een ovalen vorm
gebruikte, die zich beter leende om een heiligengestalte af te beelden.
Waar men zich evenmin over moet verbazen is een randschrift, waarin de naam van
de betrokken gemeente niet genoemd werd.
Veruit de meeste moderne kerkzegels hebben
een dergelijke prozaïsche, maar wel duidelijke
verwijzing naar de plaats van de gemeente. Dat
kan in het Nederlands, maar dat kan ook in het
Latijn, zoals bij het huidige Wijkse kerkzegel
het geval is. Onder de zegels uit de zestiende
en de vroege zeventiende eeuw komen echter
talrijke voor met louter een stichtelijke tekst als
randschrift. Dat kon een bijbelcitaat zijn, zoals
het zeer geliefde ut lilium inter spinas (Hooglied
2:2), dat tientallen gemeenten kozen, maar
ook een spreuk van andere herkomst met een
zedelijke boodschap, zoals bijvoorbeeld het
Haarlemse prudentia et fortitudine ad astra, of wel
‘met beleid en moed tot de sterren’.16 Zoals we
zullen zien, kozen ook de Wijkse protestanten
voor deze laatste variant. Bijzonder verwarrend was het weglaten van de plaatsnaam niet,
omdat de tekst van attestaties, geloofsbrieven
en dergelijke voldoende informatie gaf over de
plaats van herkomst van het stuk en daarmee
van het zegel.
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De Wijkse voorstelling
Dan blijft nog de vraag of de voorstelling en de
tekst zoals die op de avondmaalsbekers staan,
zich elk afzonderlijk en in hun samenhang voor
een kerkzegel zouden hebben kunnen lenen.
Om daarop antwoord te geven, moeten beide
eerst nader worden bekeken.
Daarbij dient om te beginnen de tekst te worden recht gezet. De Latijnse spreuk, zoals die
onder op de beide avondmaalsbekers staat,
bevat namelijk een lelijke taalfout. Er staat onmiskenbaar spes altera vita en dat is geen Latijn.
Er had, een beetje stijf, kunnen staan spes alterae
vitae, maar liever en eleganter spes altera vitae. In
beide gevallen betekenen die woorden: de hoop
op het andere leven.17
Wat er nu staat, vormt geen zin en betekent,
strikt genomen, niets. Met dergelijke bekers
had men bepaald een mal figuur geslagen in de
grote stad en het was dus maar gelukkig dat de
avondmaalsviering beperkt bleef tot de plaatselijke gemeenteleden, die van Latijnse woorduitgangen waarschijnlijk weinig kaas hadden
gegeten. De beide Wijkse dominees van 1614
zullen we maar niet te hard vallen over deze
fout. We kennen hun rol bij het vervaardigen
van de bekers immers niet. Misschien waren ze
door de zilversmid, die nog een andere en veel
grovere fout heeft gemaakt, voor een voldongen feit gesteld. Bovendien waren de bekers
een geschenk van een kerkmeester en een
gegeven paard...18
Wiens fout het ook was, spreuk en voorstelling
behoren natuurlijk bij elkaar. De symboliek van
de uit doodsbeenderen groeiende korenaren
lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk te
duiden. Kennelijk gaat het om nieuw leven dat
voortkomt uit de dood. In christelijke zin is dat
nieuwe leven dan het ‘andere’ leven van de
spreuk, het hemelse leven na het aardse leven,
waarop de gelovige zijn hoop heeft gevestigd.
Korporaal heeft in de verzameling van de Nederlands Hervormde kerk een aantekening gevonden, waarin de voorstelling met de doodsbeenderen en de aren wordt gekoppeld aan Joh
12:24-25, de bekende tekst waarin Christus zijn
dood metaforisch aankondigt: Voorwaer voorwaer
segge ick u, ten zy dat het tarwen koren in de Aerde
valle, ende versterve, so blijft het alleen: maer indien
het sterft, so draecht het veel vrucht.19
Bij nadere beschouwing is een rechtstreekse
koppeling van de voorstelling aan de bijbelplaats echter weinig gelukkig. Ten eerste omdat
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in 1551 in Lyon een verzameling symbolische
afbeeldingen, vergezeld van Latijnse motto’s.
Dergelijke deviezen werden in de vijftiende en
zestiende eeuw vaak door aristocraten gevoerd
als persoonlijke merktekens, te onderscheiden van hun wapens die een erfelijk karakter
hadden. De verzameling van Paradin bestond
echter voor een groot deel uit zijn eigen, vaak
moralistische, bedenksels en ontwerpen, die
hij aan historische personages toebedacht. In
1557 volgde een tweede, uitgebreide druk, die
de basis zou vormen voor een hele reeks nog
verder vermeerderde uitgaven, vanaf 1562 ook
in het Latijn en het Nederlands. In 1591 voegde
zich daarbij een Engelse vertaling. Een belangrijke rol bij de verspreiding van het boek over
heel Europa speelden de Antwerpse drukken
van het grote uitgevershuis van Plantijn vanaf
1561.Tot de jaren ‘20 van de zeventiende eeuw
bleven Franse edities verschijnen. In Leiden
werd in 1615 de Nederlandse vertaling nog
eens herdrukt.20 In al deze drukken bleven
de motto’s overigens in het Latijn staan, dat
Paradin al in 1551 daarvoor gebruikt had. De
devises van Paradin werden in de edities vanaf
1557 tot complete emblemata uitgebreid: aan

Boven Claude Paradins devise Spes altera vitae en
rechts zijn Victoria limes (ed. Silvius, Antwerpen 1563)

de woorden uit het evangelie de aanwezigheid
van het doodshoofd en de doodsbeenderen niet
goed verklaren kunnen. Uiteraard kan daarmee
niet naar Christus’ eigen herrijzenis verwezen
worden en over de menselijke wederopstanding wordt op deze plaats niet gesproken. Ten
tweede, omdat de woorden spes altera vitae of
iets wat daarop lijkt door Johannes in het geheel niet gebruikt worden.

Claude Paradin
Er moet derhalve gezocht worden naar een tussenschakel, waarin de graansymboliek gecombineerd wordt met die van de doodsbeenderen
en waarin bovendien de tekst over de ‘hoop
op het andere leven’ voorkomt. Die schakel
bevindt zich in de Devises heroïques van Claude
Paradin. Onder deze titel publiceerde de auteur
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het motto en de symbolische voorstelling werd
nu ook een geleerd onderschrift toegevoegd,
waarin tekst en beeld nader werden toegelicht.
Deze drievoudige opbouw is kenmerkend voor
de emblematiek, één van de meest populaire
literair-picturale genres in de periode waarin de
Wijkse voorstelling gestalte kreeg.
Het laatste devise van de uitgebreide tweede
druk van 1557 vormt de gezochte bron voor
het symbool dat de Wijkse gemeente op enig
moment voor 1614 heeft aangenomen. De
voorstelling en de Latijnse tekst zijn hier voor
het eerst gecombineerd. Wat ontbreekt is alleen
het doodshoofd, dat op de bekers en in het
schetsje van Booth nog aanwezig was, maar op
de latere afbeeldingen in de kerk is verdwenen.
Het is verleidelijk om aan te nemen, dat de
Wijkse bedenkers zich ook daarbij door Paradin
hebben laten inspireren, want het voorlaatste devise, waarvoor men slechts één bladzijde
behoefde terug te slaan, bestond uit een groot
doodshoofd.21
Hoewel de kans het grootst is, dat zich een
exemplaar van één van de talrijke uitgaven van
de Devises heroïques in Wijk bij Duurstede heeft
bevonden, moet nog gewezen worden op de
mogelijkheid, dat men beeld en tekst middels
een andere tussenschakel heeft leren kennen.
Populaire emblematische voorstellingen zoals
die door Paradin ontworpen, werden vaak door
andere schrijvers van embleemboeken overgenomen, soms nagenoeg ongewijzigd, soms met
enige aanpassingen. Dat is ook gebeurd met
de voorstelling van de doodsbeenderen en de
korenaren.
In 1590 gaf de Duitse emblematicus Joachim
Camerarius junior in Neurenberg de eerste
Centuria uit van zijn Symbola et emblemata tam
moralia quam sacra.22 Het laatste en honderdste
embleem van deze eerste reeks (er zouden nog
twee centuriae van zijn hand volgen) is de aan
Paradin ontleende voorstelling, waarbij hij een
uitgebreid theologisch commentaar voegt, dat
zich niet alleen op de eerder genoemde evangelietekst van Johannes baseert, maar vooral op
het nog toepasselijker hartstochtelijke wederopstandingsbetoog van Paulus in zijn eerste
brief aan de Korinthen, c. 15.23
Hoewel de emblematiek in de zestiende en
zeventiende eeuw dermate populair was, dat
de vele tienduizenden afbeeldingen die door
Europa circuleerden gemakkelijk godsdienstige
grenzen konden overschrijden, heeft Camerarius vanwege zijn religieuse achtergrond iets
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Joachim Camerarius, Spes altera vitae (ed. Hoffmann
en Caimox, Neurenberg 1590)

betere papieren dan Paradin om op de boekenplank van een vrome Wijkse protestant te
belanden. Zijn vader was een vooraanstaand
hervormer en een vriend van Melanchthon.
Paradin daarentegen, was een katholieke geestelijke, een kanunnik uit de Beaujolais.

Emblematische kerkzegels
Nadat we de herkomst van het Wijkse kerksymbool hebben vastgesteld, kunnen we
terugkeren naar de vraag, of het plausibel is dat
een dergelijke emblematische voorstelling in de
jaren voor 1614 in een zegelstempel is gegraveerd. Het antwoord daarop is bevestigend.
Hoewel, zoals hiervoor gezegd, de inventarisatie van de kerkzegels lacuneus en oppervlakkig
is gebleven, zijn ook bij de huidige stand van
de kennis al verscheidene parallellen aan te
wijzen. Het zegel van de classis Steenwijk-Vollenhove (1623) met zijn twee ineengeslagen
handen en de spreuk En dextra fidesque komt
uit Rollenhagens Centuria Secunda, die tien jaar
eerder in Arnhem verschenen was.24 Meerdere gemeenten, waaronder Dordrecht al in
1595, gebruikten een zegel met een palmboom
waarop een last drukt. De bijbehorende spreuk
Palma pressa valentior en de voorstelling drukken de gedachte uit dat de palmboom onder
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druk aan sterkte wint. Vanaf Alciato (1531), die
als de grondlegger van de emblematiek geldt, is
dit een bekend thema in talrijke embleemboeken.25 De slang tenslotte, die op het Haarlemse
zegel van voor 1597 om een zwaard kronkelt,
behoort eveneens tot het vaste emblematische
repertoire.26
Nader onderzoek zal vermoedelijk nog wel
meer emblematiek opleveren, die is opgegaan
in ikonologie van de kerkzegels. Verwonderlijk
is dat niet: weliswaar besloeg de emblematische
beeldtaal een veel breder terrein, waartoe ondermeer de velden van de politiek en de liefde
behoorden, maar zij leende zich ook bij uitstek
voor godsdienstige en moraliserende allegorieën. Juist in de Nederlanden was deze beeldtaal
rond 1600 dermate algemeen gangbaar onder
intellectuelen, dat predikanten en onderlegde
gemeenteleden bij het ‘verzinnen’ van een
kerkzegel gemakkelijk naar een hun bekende
emblematische voorstelling zullen hebben
gegrepen.

Verbasterde vormen
Nu de herkomst van het Wijkse kerksymbool
is geïdentificeerd en aannemelijk gemaakt, dat
dit symbool, nog vòòr de oudste overgeleverde
afbeelding ervan op twee avondmaalsbekers
uit 1614, als zegelvoorstelling heeft gediend,
moeten we nog eens de weg in de omgekeerde
richting op slaan, vanuit de emblematische
oorsprong naar de toepassingen tot in de achttiende eeuw. Twee aspecten verdienen daarbij
de aandacht. Ten eerste een zekere ikonologische verbastering en ten tweede de aan het
begin van dit artikel genoemde ‘ heraldiseringsneiging ‘.
De ikonologische ontwikkeling op de Wijkse
voorstelling laat zich vergelijken met wat er
met de Latijnse tekst geschied is: een schijnbaar kleine verandering die tot ernstig betekenisverlies heeft geleid. Een blik op de diverse
afbeeldingen levert twee in het oog springende
verschillen op tussen de emblemata van Paradin en Camerarius enerzijds en de Wijkse
gravures en schilderingen aan de andere kant.
Deze laatste missen de uit de aren op de aarde
vallende graankorrels, die de bron van nieuw
leven zullen vormen en vooral de latere Wijkse
schilderingen op het orgel, de wapenborden
en de kroon suggereren uitdrukkelijk dat de
aren uit de doodsbeenderen groeien in plaats
van eromheen, zoals bij de emblemata. Zou
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men het ontbreken van de korrels nog als een
vorm van stilering kunnen verdedigen, de aan
de beenderen ontspruitende korenaren wijzen
op theologisch onbegrip, te vergelijken met het
taalkundig onbegrip, dat tot verbastering van de
Latijnse tekst heeft geleid. De commentaren bij
de emblemen zijn eenduidig. Wat voorgesteld
wordt is, naar bijbels model, een vergelijking:
zoals de ‘gestorven’ graankorrel in de aarde tot
nieuw leven komt, zo zal de gestorven mens
bij de wederopstanding eveneens tot nieuw
leven komen, het ‘andere leven’, waarnaar de
spreuk verwijst. Om de Nederlandse vertaler uit
een Antwerpse druk van 1563 aan het woord
te laten: Tcoorne ende ander saet/ gheworpen ende
ghestorven inder aerden/crijgen een nieuwen was
ende worden groene. Alsoo oock de lichame vande
menschen gevallen zijnde door die doot/ sullen inde
generale verrijsenisse weder opstaen gheglorificeert.27 De twee onderdelen van de vergelijking
worden overeenkomstig de gebruiken van de
emblematische beeldtaal in één beeld verenigd.
Maar ze dienen wel gescheiden te blijven!
Graankorrels en botten maken als het ware een
parallel proces van resurrectie door, maar het is
zeker niet zo, dat de één uit de ander opgroeit.
Wanneer deze fout in de Wijkse afbeeldingen
geslopen is, valt moeilijk te zeggen. Op de
avondmaalsbekers lijken aren en botten nog
gescheiden te bestaan, op het orgel groeien de
aren al evident uit de botten omhoog en op de
latere voorstellingen blijft dat zo, op een enkele
uitzondering na, waar de aren boven de botten
zweven. Waarschijnlijk representeren taal- en
beeldfouten in een op zichzelf ambitieuze voorstelling beide een kleinsteedse elite, die net niet
reikte tot het peil van de intellectuele en sociale
voorhoede, die men wilde navolgen.

De hang naar heraldiek
Tenslotte de tendens tot heraldiseren. Door
wezen en oorsprong van een voorstelling op te
sporen wordt het duidelijker wat daar eventueel in de loop van de tijd mee gebeurd is en
soms ook waarom dat gebeurd is. Wezen en
oorsprong meen ik hiervoor te hebben aangetoond. Laten we nu nog eens terugkomen op
de onmiskenbare neiging om de voorstelling als
een wapen af te beelden en aan te duiden. Nog
niet op de avondmaalsbekers, maar kort daarna
al wel op het orgel. Het is hier niet de plaats om
diep in te gaan op de dialectiek tussen de brede
processen van sociale egalisering en mobiliteit,

die de Republiek vanaf de zeventiende eeuw
doormaakte enerzijds, en de wildgroei van
wapens in die periode anderzijds. Daarvoor is
het patroon vermoedelijk ook veel te ingewikkeld: wapens waren immers zowel entreebewijzen van telkens nieuwe generaties parvenus
in de maatschappelijke elite, als waarmerken,
waarmee verkalkte aristocratische geslachten
hun steeds inhoudslozer pretenties trachtten
te verankeren. Maar het is ook moeilijk om de
neiging van de brave Wijkse kerkmeesters, zelf
heren van enige, doch beperkte stand, om hun
kerkelijke symbool in een wapenschild onder
te brengen, geheel los te zien van die bredere
dialectiek. Daarvoor is de hang naar aristocratische presentatie, zoals die nog sterker blijkt uit
de eigenaardige wapenborden van de kerkenraadsleden, te evident.
Het is in dat verband aardig om naar twee
vergelijkbare stadjes in de nabije omgeving
te kijken, Rhenen stroomop- en Culemborg
stroomafwaarts. In Rhenen is het met de overlevering van het zegel van de Cunerakerk, net
als in Wijk, maar matig gesteld. Een afgeknipt
exemplaar in de door Korporaal bewerkte
verzameling van wat thans de Protestantse
Kerk in Nederland is, vormt de basis voor de
oudst bekende datering: 1767.28 Wel echter is
er een toekenning uit 1818 door de Hoge Raad
van Adel van een wapenschild met granaatappel uit het hart van dit zegel als wapen aan de
Kerkenraad der Hervormde Gemeente der Stad
Rhenen. Een volstrekt unicum en min of meer
een vergissing, want de Hoge Raad was bezig
met een campagne om de wapens van publiekrechtelijke lichamen te registreren. Geen
enkele andere kerkgemeente had dan ook een
aanvraag ingediend. Kennelijk was de hang
naar een wapen bij de Rhenense kerkbestuurders echter zo groot, dat zij zich, zo waar met
succes, in Den Haag hadden gemeld. Overigens
blijkt uit de aanvraagbrief, dat in Rhenen ook
nog in 1818 wapen en zegel onbekommerd in
het spraakgebruik door elkaar werden gehaald.
In deze aanvraagbrief luidt het als volgt: Dat
dezelve (de kerkenraad) sedert onheuglijke tijden
hunne kerkelijke acten, trouwbrieven, attestatien
en andere documenten heeft bezegeld en gecachetteerd met een wapen, waarvan het afdruksel hierbij
wordt overgelegd. Het gaat daarbij natuurlijk niet
om een wapen, maar gewoon om het destijds
in Rhenen gehanteerde kerkzegel, dat ook
inderdaad keurig is bijgevoegd. Dat voor een
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Detailfoto van de Culemborgse avondmaalsbeker
uit 1606 (Collectie en foto Museum Elisabeth Weeshuis
Culemborg)

wapen in heraldische zin kleuren tot de eerste
vereisten behoren, was de kerkenraad kennelijk ontgaan, want daarvan rept de aanvraag
niet.29 Dit eigenaardige Rhenense ‘wapen’
spreekt kennelijk nog steeds tot de verbeelding
van de locale kerkbestuurders, want toen in
2007 de hervormde en gereformeerde kerken
ter plaatse fuseerden tot de nieuwe Protestantse
Kerk informeerde men bij de Hoge Raad of de
fusiegemeente bij Koninlijk Besluit haar wapen
bevestigd zou kunnen krijgen. De Hoge Raad
hield de boot wijselijk af door het verzoek als
zodanig af te wijzen, maar toe te staan dat
men het in 1818 verworven wapen behield,
‘als zegel’, zoals daar terughoudend aan werd
toegevoegd.30
Ikonografisch boeiender dan de Rhenense
zucht naar een kerkelijk wapen is de gang van
zaken in die andere nabije stad, Culemborg.
Door een gelukkig toeval is daar een reeks
stukken kerkzilver uit de zeventiende eeuw
bewaard gebleven, die het mogelijk maakt een
met de Wijkse gang van zaken vergelijkbaar heraldiseringsproces op de voet te volgen. De gereformeerde gemeente van Culemborg schijnt
in 1599 een zegel te zijn gaan gebruiken.31 Het
stelt een naar links gewende leeuw voor met
een opengeslagen boek in de voorklauwen,
vergezeld van drie zuilen. De zuilen stammen
uit het wapen van de heren van Culemborg,
die het Zuilenwapen voerden, dat ook de stad
het kromme-rijngebied

37

Links een detailtekening van de Culemborgse schotel bij een avondmaalskan uit 1654/1671 en rechts een detailtekening van de avondmaalsschotel uit 1689 (Collectie Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg; tekeningen uit
Beltjes, 1949, 87)

had overgenomen. Het ligt voor de hand dat de
kerkelijke gemeente de in 1598 overleden Floris van Pallandt, de Culemborgse graaf, die zo
veel voor de reformatie en de opstand had betekend, met deze geste wilde eren. De leeuw met
een boek is een interessanter geval. Uiteraard
denkt men aan de Venetiaanse Marcusleeuw,
maar meer voor de hand ligt een associatie met
het kleinzegel van de Heidelbergse universiteitsrector, dat bij zoveel calvinistische theologiestudenten bekend moet zijn geweest en dat
via Matthäus Merian der Ältere en de emblematicus Zincgreff ook nog een emblematisch
vervolg heeft heeft gekregen.32
Hoe dan ook, deze zegelvoorstelling belandde,
net als die in Wijk bij Duurstede, ook op het
kerkzilver en wel voor het eerst op twee bekers
uit 1606. Dan gaat het nog om een ‘eenvoudige’ weergave, waarbij de voorstelling in een
lauwerkrans is geplaatst die het midden houdt
tussen een cirkel en een ovaal. Heraldische
elementen ontbreken volledig. In 1654 maakte
de zilversmid Hendrik Step vervolgens twee
avondmaalskannen met schotels, waarop in
1671 de zegelvoorstelling opnieuw werd aangebracht. Deze is nu gevat in een omkranst ovaal,
dat als schild zou kunnen worden opgevat,
met daarboven een kroon, waarschijnlijk de
Culemborgse gravenkroon. En tenslotte maakte
de zilversmid Pieter Beumer in 1689 nog een
avondmaalsschotel voor de kerk, weer met
de zegelvoorstelling. De verder uitgewerkte
gravenkroon dekt daarop uiteindelijk een
onmiskenbaar accoladeschild in een zeer rijke
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omkransing. 33 Zo werd ook in Culemborg de
symboliek van een kerkelijke zegelvoorstelling geleidelijk verdrongen door de hang naar
heraldische praal. Een onthullend detail daarbij
is, dat op de oudste stukken het door de leeuw
gedragen opengeslagen boek nog een minuscule, maar leesbare tekst bevatte: de weg des
heeren. Op het latere, veel rijker gegraveerde
werk is die moeite niet meer genomen. Het
zwaartepunt is verschoven naar wapen, kroon
en kunstige omkransing.

Samenvatting
Vatten we de resultaten kort samen. We menen
te hebben aangetoond, dat het Wijkse kerksymbool is afgeleid van een emblematische
voorstelling, ontworpen door Claude Paradin
in 1557. Voorts hebben we getracht aannemelijk te maken, dat dit symbool in oorsprong en
wezen een zegelvoorstelling was.
Bovendien hebben we de iconologische ontwikkeling van het symbool beschreven en
daarbij gewezen op een zekere verbastering van
de voorstelling. Tenslotte hebben we aandacht
besteed aan de neiging om dit soort kerkelijke
zegelvoorstellingen een min of meer heraldische uitdossing te geven.

De auteur bedankt T. Gelok, C. van Burik, A. de
Jong en E. J. Wolleswinkel, die hem van nuttige informatie voorzagen.
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28 W.H. Strous, ‘Sigillum Ecclesiae
Rhenensis II’, Oud Rhenen, 27 (2008),
21. De auteur zegt terecht dat een dergelijke bijgeschreven datering bij een
uitgeknipt en weer opgeplakt zegel
een mager bewijs vormt.
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P.J.Beltjes, ‘Goud- en zilversmeden te
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Wim en Id a K e m p e r man - W i l k e *

Jezus op de ezel: een bijzondere vondst
afkomstig uit Wijk bij Duurstede
Enkele jaren geleden erfden de auteurs van
dit artikel een vitrinekastje waarin een houten
beeldje stond. Het kastje was afkomstig van
de boerderij ‘Adrianahoeve’ van de familie
C.E. (Kees) van den Heiligenberg aan de Graaf
Van Lynden van Sandenburgweg 3 in Wijk bij
Duurstede. Deze grote rooms-katholieke familie
heeft een echte Wijkse achtergrond: vanaf ca
1650 tot 1914 was hun boerderij binnen de
stad gevestigd aan de Achterstraat 36-42.
De religieuze voorstelling van het beeldje,
Jezus op een ezeltje, riep allerlei vragen op.
Een afbeelding van Christus of Maria komt wel
meer voor, maar waarom was voor dit tafereel
gekozen? Had het een functie op Palmzondag
wanneer de intocht van Jezus in Jeruzalem
werd gevierd? En was het kastje misschien uit
een ander gebied afkomstig, zou het misschien
in zuidelijker provincies bij een wegkapelletje
hebben gestaan? Op zoek naar een antwoord
op deze vragen werden kastje en beeldje in
september 2011 meegenomen naar een taxatiedag van het televisieprogramma Tussen Kunst
en Kitsch in Slot Zeist. Hier had de deskundige
Marco van Leeuwen niet veel tijd nodig om
een oordeel over beiden te geven. In het, naar
zijn mening, achttiende-eeuwse devotiekastje
stond een beeldje dat veel ouder was. Geschat
werd dat Jezus en zijn ezeltje waarschijnlijk in Utrecht gesneden waren in het laatste
kwart van de vijftiende eeuw. Het beeldje was
verschillende malen overgeschilderd waardoor
de hoogwaardige kwaliteit van het snijwerk
niet meer tot zijn recht kwam. Van Leeuwen
noemde zelfs heel voorzichtig de naam van een
mogelijke beeldsnijder.
Nu is er wanneer de woorden ‘Utrecht’ en
‘religieuze kunst’ vallen maar één instantie
waar je onmiddellijk aan denkt voor een se-

*Wim Kemperman (1947) was werkzaam in het
bedrijfsleven. Sinds zijn pensionering maakt hij
glas-in-loodramen. Ida Kemperman-Wilke (1948) is
oud-gemeentearchivaris van Weesp.
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Het waarschijnlijk achttiende-eeuwse devotiekastje
met het eind vijftiende-eeuwse beeld (foto auteurs)

cond opinion: het Museum Catharijneconvent
in Utrecht. Een gelukkig toeval was dat hier,
onbekend voor de buitenstaander, al werd
gewerkt aan een expositie over in Utrecht gemaakt middeleeuws beeldhouwwerk. Conservator Micha Leeflang, haar assistent Annabel
Dijkema en medesamensteller van de tentoonstelling Henri Dufoer kwamen bij ons thuis het
beeldje bekijken en bevestigden enthousiast het
eerdere oordeel. Wat zou dit beeldje mooi passen in de komende tentoonstelling die toen nog
de titel had ‘Made in Utrecht’ !

Utrechts beeldhouwwerk
Ter voorbereiding op de tentoonstelling en de
catalogus stelde het museum een uitgebreid
onderzoek in naar de functie, de herkomst en
de conditie van het beeldje. Hoe paste het in
het geheel van de overige beelden die op de

tentoonstelling te zien zouden zijn? Het feit dat
het beeldje van eikenhout gemaakt was, bevestigde al direct het idee dat het uit een Utrechts
atelier afkomstig zou kunnen zijn: eikenhout
is een stijlkenmerk van de Utrechtse houten
beelden. Utrecht was juist in de periode ca
1430-1530 een belangrijk centrum voor religieuze beeldhouwkunst omdat de vraag er groot
was. De voortdurende bouw aan de Dom en
de verfraaiing van de andere Utrechtse kerken,
maakten dat de markt voor stenen en houten beelden groot was. In navolging hiervan
bestelden ook Utrechtse particulieren religieus
beeldhouwwerk voor gebruik in huis. Zo raakte
de gewoonte in zwang om de stenen schouw
rond de haard met religieuze motieven te
laten versieren. De expertise van de Utrechtse
beeldhouwers raakte zo bekend dat ook export
ontstond tot ver in Europa, bijvoorbeeld naar
Duitsland, Frankrijk en Noorwegen. Naast veel
vrijstaande beelden werden ook altaarstukken
gemaakt, zogenaamde retabels. In zo’n retabel
werd een gedeelte, of het gehele leven, van
Jezus of van andere heiligen afgebeeld. Zo ontstond een soort stripverhaal. Men denkt dat het
beeldje ‘Jezus op de ezel’ deel heeft uitgemaakt
van een dergelijk retabel. Het zou dan een
onderdeel geweest zijn van het verhaal van de
passieweek, de week van het lijden en sterven
van Jezus. Die week begint op Palmzondag met
de intocht van Jezus, gezeten op een ezelsveulen, in Jeruzalem.

Werkwijze
Retabels waren zeer kostbaar en werden alleen
op speciale bestelling gemaakt in het atelier van
een beeldsnijder. Naast de beeldsnijder werkten hier verschillende medewerkers: meesterknechten, knechten en leerjongens. Wanneer
de opdrachtgever akkoord was met het ontwerp en de prijs was vastgesteld, ging men aan
de slag. Alle scenes werden gesneden en in een
houten kast geplaatst. Hiermee was het werk
nog niet gedaan: het retabel stond er nog kaal
bij. Tijd voor de volgende fase het ‘polychromeren’, het aanbrengen van een verflaag. Dit was
een apart vak waar de beeldsnijder zich niet
aan waagde, maar dat werd overgelaten aan
De voor- en achterzijde van het beeld van Jezus op
de ezel (Utrecht, ca 1490, eikenhout met moderne polychromie, 32 x 25,3 x 12,5 cm; foto’s C.J.F. van Schoten,
Museum Catharijneconvent Utrecht)
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een schilder. Deze voorzag het
retabel van een gladde grondlaag van lijm en kalk en hierop
werd de verf, of -als het echt een
kostbare uitstraling moest krijgen- een laagje bladgoud, aangebracht. Het beschilderen van
het snijwerk ter verfraaiing werd
in die tijd onmisbaar geacht.
Vanwege de kostbare pigmenten
waarmee de verf moest worden
gemaakt werd de prijs van het
totale beeldhouwwerk zeer hoog.
Uit onderzoek in het restauratieatelier van Museum Catharijneconvent bleek dat het beeldje
‘Jezus op de ezel’ ook zo’n kostbare behandeling kreeg, maar dit
is nu niet meer te zien. Zoals al
eerder gezegd, werd het beeldje
drie keer overgeschilderd. Oorspronkelijk werden de mantel
van Jezus en ook het tuigje van
de ezel, voorzien van bladgoud.
Deze gouden laag werd, omdat
het een scene uit de passieweek betrof, voorzien van een transparante paarse laag. De rand
van de mantel werd afgewerkt met azuriet, een
kostbare blauwe kleurstof. In die rand werd
een, nu nog onbekende, tekst geschreven.
Hopelijk is deze tekst na de restauratie weer
leesbaar. De ezel was vroeger donkergrijs tot
bruinachtig, het haar van Jezus was donker.
Deze eerste verflaag werd in het begin van
de zestiende eeuw overgeschilderd, zo werd
bijvoorbeeld de mantel dekkend paars. Aan het
einde van de zestiende eeuw moet de mantel
verzilverd zijn geweest. Uiteindelijk kreeg het
beeldje in de negentiende eeuw het tegenwoordige uiterlijk.
Door al die verflagen bleek de kwaliteit van het
houtsnijwerk nog nauwelijks zichtbaar, maar
door het onderzoek werd er niet aan getwijfeld dat een meesterhand aan het werk was
geweest.

Adriaen van Wesel
Een meesterhand aan het werk? Onder deskundigen van het vijftiende-eeuwse Utrechts
houtsnijwerk wordt dan al snel gedacht aan
Adriaen van Wesel. Deze Adriaen van Wesel (ca
1417-kort na 1490) was een befaamd Utrechts
houtsnijder waarover vrij veel bekend is. Om
42

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

Het beeld Maria met Kind uit een Vlucht naar Egypte
(Utrecht, ca 1500, eikenhout met (latere) polychromie,
107 x 65 x 22 cm, Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM11769)

zijn kwaliteit van snijwerk wordt hij zelfs wel
de Rembrandt onder de beeldsnijders van zijn
tijd genoemd.
Inmiddels wordt nu aangenomen dat het
beeldje, vanwege verschillende stijlkenmerken,
behoort tot de directe omgeving of het atelier
van Adriaen van Wesel. Tijdens de tentoonstelling die in de maanden november 2012 - februari 2013 onder de nieuwe titel ’Ontsnapt aan de
Beeldenstorm’ in Museum Catharijneconvent is
gehouden, werd het beeldje dan ook met deze
toeschrijving getoond.

Wijk bij Duurstede
Ook na intensief familieonderzoek werd niet
duidelijk hoe lang het beeldje al bij de Wijkse
familie Van den Heiligenberg aanwezig was.1
Heeft het van oudsher zijn oorsprong in Wijk
bij Duurstede? De periode waarin het beeldje
werd gemaakt was zeker een belangrijke tijd
in de Wijkse geschiedenis. In de tweede helft
van de vijftiende eeuw was hier volop bouwactiviteit. Kasteel Duurstede werd verbouwd
door bisschop David van Bourgondië. Deze was

ook de initiator voor een verdere uitbreiding
van de Grote Kerk. De toren van de kerk stamt
bijvoorbeeld uit deze tijd. Het is bekend dat
bisschop David van Bourgondië contact gehad
heeft met Adriaen van Wesel, zo gaf hij hem
opdracht tot het maken van een retabel voor
het Agnietenklooster in Zwolle. Het is verleidelijk om te veronderstellen dat het beeldje van
Jezus op de ezel ook voortkomt uit deze connectie tussen David van Bourgondië en Adriaen
van Wesel. Zou er een retabel van Van Wesel in
Wijk bij Duurstede hebben gestaan?
Al eerder werd in een publicatie de naam van
Van Wesel genoemd met betrekking tot Wijk
bij Duurstede. Enkele sculpturen in de Wijkse
toren vertonen volgens Den Hartog stijlkenmerken van Adriaen van Wesel of diens entourage.2 Ook wordt een console in de Bourgondische toren van Kasteel Duurstede met hem
geassocieerd.
Tijdens de expositie ’Ontsnapt aan de Beeldenstorm’ was het beeldje Jezus op de ezel niet het
enige voorwerp dat afkomstig was uit Wijk bij
Duurstede.
In 1904 werd op de zolder van het stadhuis een
beeld gevonden voorstellende Maria met het
kind Jezus op een ezel, ‘de vlucht naar Jeruzalem’. Dit grote beeld van ongeveer 1 meter
breed en 60 cm. hoog wordt gedateerd op ca
1500 en is ook in Utrecht gemaakt.
In 1999 is er in dit tijdschrift uitgebreid aandacht aan besteed.3 In het artikel wordt onder
meer beschreven hoe pastoor Pruijn probeert
om het beeld voor een zacht prijsje van de
gemeente te kopen. Aan burgemeester en wethouders geeft hij ‘met verschuldigde eerbied
te kennen dat hij wenschte in de gelegenheid
gesteld te worden tegen billiken prijs te kunnen
kopen: een oud en nog al beschadigd houten
beeld van ± 80 cm hoog, voorstellende eene
moeder met kindje, gezeten op een ezel’. Hij
biedt hiervoor f 25,-.
In aanvulling op dit artikel valt nog te zeggen
dat de actie van pastoor Pruijn ook in andere
dan de Wijkse archieven is vastgelegd. In het
archief van de Firma Brom uit Utrecht, een belangrijke leverancier van religieuze kunst voor
de katholieke Johannes de Doperkerk in Wijk
bij Duurstede, en aanwezig bij het Katholiek
Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen,
vonden wij bij toeval een brief van pastoor
Pruijn over dit beeld. In de brief vraagt hij
Brom dringend om naar Wijk bij Duurstede te
komen om het bijzondere beeld van Maria op
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waarde te komen schatten.4 Zoals beschreven
in het artikel van mevrouw Van Nimwegen,
heeft het gemeentebestuur dit beeld uiteindelijk in 1903 voor f 250,- verkocht aan het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Het is een leuk toeval dat bij beide beeldhouwwerken een ezel een rol speelt.

Tenslotte
De tentoonstelling ’Ontsnapt aan de beeldenstorm’ is tussen februari en juni 2013 nog te zien
in het Suermondt-Ludwig museum in Aken
onder de naam ‘Made in Utrecht’. Ook daar zijn
dus de beide Wijkse beelden te bezichtigen.
Het beeldje ‘Jezus op de ezel’ wordt hierna
voor een periode van 25 jaar opgenomen in de
collectie van Museum Catharijneconvent. Het
komt, met andere ‘topstukken’, in de zogenaamde Utrechtzaal van het museum te staan.
In de komende jaren wordt de negentiendeeeuwse verflaag verwijderd zodat de oude
polychromie weer zichtbaar wordt.
Het beeld ‘De vlucht naar Egypte’ keert na de
tentoonstelling terug naar het Rijksmuseum
Amsterdam.
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beelden uit Utrecht 1430-1530, Antwerpen, 2012, in het
bijzonder 247 (Jezus op de ezel) en 265-266 (Maria met
Kind uit een Vlucht naar Egypte).
> M. Leeflang, ‘Kleurrijk verleden. Restauratie van beelden’, in: Catharijne, Magazine van Museum Catharijneconvent Utrecht, 2012, nr 3, 31.
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G era rd van W o ud e n b e r g *

De indeling van het huis Royestein te Cothen
ontdekt
Met de komst van de website Historische Kranten
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is
er een enorme bron van onvermoede gegevens beschikbaar gekomen. Zo vond ik enkele
maanden geleden op de site een advertentie uit
de negentiende eeuw die de indeling van het
vroegere huis Royestein aan de Dwarsdijk in
Cothen beschreef.
In mijn artikel over de historie van het vergeten huis Royestein kon aan de hand van
de gevonden bronnen de buitenkant van het
huis en de bijbehorende voorburcht worden
beschreven en getoond.1 Maar hoe het huis was
ingedeeld, bleef een raadsel. Met de vondst van
een advertentie in de Utrechtse courant van 1814
werd echter duidelijk hoe het er van binnen
moet hebben uitgezien.2
Nadat de toenmalige eigenaresse Agnes Geertruida Schadé in 1812 overleed, kwam het
huis Royestein aan haar erfgenamen. Wellicht
waren er onder hen geen liefhebbers om het
huis te gebruiken, want in 1814 werd het te
huur gezet. De advertentie waarin het huis te
huur werd aangeboden, loste het raadsel van
de onbekende indeling op. Het huis bleek te
zijn voorzien van twee benedenkamers, drie
bovenkamers en een ruime zolder met twee
slaapplaatsen. In het onderste gedeelte van het
huis bevonden zich een kelderkeuken, pomp
en provisie- en wijnkelder. De verhuurders
prezen het huis aan als ‘bijzonder geschikt voor
een jagthuis’.
Nadere informatie over het huis en de verhuur kon men verkrijgen bij timmerman Jan
de Graaf aan de Dwarsdijk, notaris Buddingh
in Utrecht of notaris Noordbeek in Wijk bij
Duurstede. De markt voor de verhuur van het
huis was blijkbaar niet erg gunstig, want in de

*Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur in Wageningen en publiceert geregeld over genealogische en
historische onderwerpen, met name in het KrommeRijngebied.
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Het in verval verkerende huis Roijestein bij de
Dwarsdijk in Cothen op een tekening door J. van den
Berg uit 1856 (potlood, 27x24 cm, Particuliere collectie
Familie Thieme, foto Winfried Leeman, 2011)

periode van september 1814 tot en met januari
1816 werd de advertentie meer dan vijftien
keer in de Utrechtse courant geplaatst.
Wat opvalt, is dat de beschrijving van de indeling van het huis erg goed past bij de tekening
van Royestein zoals die in 1856 werd gemaakt
door J. van den Berg. Op die tekening is inderdaad te zien dat het huis toen bestond uit een
kelderverdieping met daarboven twee woonlagen en een zolder. Dat huis is kleiner dan naar
voren komt in de, in het eerdere artikel afgebeelde, tekening uit circa 1665. Een verklaring
zou kunnen zijn dat de in de Tegenwoordige Staat
der Vereenigde Nederlanden (1772) genoemde
‘verbetering’ van het huis mede tot gevolg heeft
gehad dat het zeventiende-eeuwse huis werd
verkleind en terug gebracht tot de basisvorm, te

weten de door mij in mijn artikel al veronderstelde oorspronkelijke woontoren. Een dergelijke verkleining lijkt overigens niet zo vreemd
als men bedenkt dat de ‘verbetering van het
huis plaats had in de periode dat de erfenis van
Pieter Schadé, waartoe ook het huis Royestein
behoorde, werd beheerd door zijn weduwe
Cornelia Elisabeth van Schoorel. Deze dame,
afkomstig uit het milieu van grote Amsterdamse zakenfamilies, was een kordate, zakelijk
ingestelde vrouw. Het is niet onmogelijk dat

zij bij de genoemde ‘verbetering’ van het huis
Royestein heeft gekozen voor een oplossing
waarbij Royestein werd verkleind.

Noten
1 G.B.H. van Woudenberg, ‘Het vergeten huis Royestein te Cothen: Historie, eigenaren en bewoners (ca
1400-ca 1950)’, Het Kromme-Rijngebied, september
2011 (45-3), 1-25.
2 www.kranten.kb.nl, Utrechtse courant, 5-9-1814,
nummer 06.

De advertentie uit de Utrechtse courant van 5 sept. 1814 (www.kranten.kb.nl)
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‘Een alleraangenaamst tooren-vertrek’:
de indeling van het huis Rhodesteyn in
Nederlangbroek nu bekend
Tijdens het onderzoek naar de historie van het
goed en huis Rhodesteyn in Nederlangbroek,
dat twee jaar geleden werd gepubliceerd, waren
er helaas niet genoeg bronnen beschikbaar om
een volledige beschrijving te kunnen geven van
de indeling van het huis.1 De lezer had tamelijk
veel fantasie nodig om zich voor te stellen hoe
het huis er van binnen uitgezien moet hebben.
Maar gelukkig vond ik enkele maanden geleden op de website
Historische Kranten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een advertentie uit 1778
waarin de ‘vermaaklyke en welgeleegen buitenplaats, genaamd Rhodestein’ te huur werd
aangeboden.2 En daarin stond een duidelijke
beschrijving van de indeling van het huis.
Het huis c.a. werd te huur gezet omdat de laatste eigenaar-bewoner, jonker Eduard (Alard)
Pieter Ram van Schalkwijk, in 1775 overleed.
Het goed Rhodesteyn vererfde op zijn drie
onmondige dochters die, na de scheiding van
tafel en bed tussen hun ouders, bij hun moeder
in Haarlem woonden. Omdat testamentair was
vastgelegd dat het goed nooit verkocht mocht
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worden besloten de voogden van de meisjes het
te verhuren. Dat was wel toegestaan.

Het huis in 1778
De advertentie geeft ondermeer een gedetailleerde beschrijving van de indeling van het huis.
Het bestond uit twee woonlagen, een zolder
en een torenkamer. Aan de oostzijde was het
deels onderkelderd. De begane grond bestond
uit een ‘luchtig voorhuis’ [waarschijnlijk de
vestibule] en vier ruime kamers; de bovenverdieping telde vijf kamers. Uit andere bronnen,
genoemd in het artikel uit 2010, weten we dat
in het midden van de achttiende eeuw op de
begane grond een opkamer, gelegen boven de
kelderverdieping in gebruik was als slaapkamer.
Op de bovenverdieping waren in die tijd in elk
geval twee slaapkamers, een zogenoemde ‘beste
bovenkamer’ en een huiskapel gesitueerd.
Alle kamers op de beneden- en bovenverdieping waren voorzien van zogenaamde Engelse
ramen [schuiframen]. Dit soort schuifraam,
waarvan het onderste paneel omhoog kon
het kromme-rijngebied
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schuiven, was een Engelse uitvinding die sinds
het begin van de achttiende eeuw ook in Nederland werd toegepast. De kelderverdieping
telde twee ruime keukens en twee kelders.
Op de zolderverdieping bevonden zich twee
meiden- en twee knechtenkamers, een provisiekamer en drie zolders. De kers op de taart
was het ‘alleraangenaamst tooren-vertrek, zyn
ruim en plaisant uitzigt hebbende op Amersfoort’ en verscheidene omliggende plaatsen en
dorpen, zowel in de provincie Utrecht als in de
Betuwe. Dat men in die tijd zonder noemenswaardige belemmeringen vanuit de torenkamer
tot aan Amersfoort kon kijken had te maken
met het feit dat de Utrechtse Heuvelrug toen
bedekt was met uitgestrekte heidevelden. Pas

later werden deze heidevelden omgevormd tot
de huidige bossen.
Ten tijde van de advertentie bevatte het naastgelegen koetshuis, dat in 1965 helaas door
brand werd verwoest, uiteraard een stallingmogelijkheid voor enkele koetsen, een stal voor
tien paarden en een tuinmanswoning. Verder
stonden er op het terrein rond het huis een
berging voor hout en turf, een schuurberg, een
hoenderhok en een duivenvlucht boven de
poort. Uit het laatste gegeven is af te leiden dat
het poortgebouw, zoals dat voorkomt op de tekening van L.P. Serrurier uit 1728, aan het eind
van de achttiende eeuw dus nog bestond.
Om aan te geven hoe goed Rhodesteyn be-

Het huis Rhodestein in Langbroek op een tekening door J. van den Berg uit 1855 (potlood, Particuliere collectie
Familie Thieme, foto Winfried Leeman, 2011)
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De advertentie uit de Oprechte Haarlemsche courant van 12 nov. 1778 (www.kranten.kb.nl)

reikbaar was, werd in de advertentie gewezen
op het feit dat er dagelijks schuiten uit Wijk
bij Duurstede en andere plaatsen passeerden,
evenals de postwagens van ondermeer Utrecht
en Nijmegen.
Nadere informatie over de verhuur kon worden
verkregen bij de Utrechtse notaris Jan Tieleman Blekman, een van de voogden van de drie
onmondige dochters.

Huuradvertenties 1778-1878
In de periode van 100 jaar tussen 1778 en
1878, het jaar waarop het huis Rhodesteyn
werd gesloopt, probeerden de toenmalige
eigenaren - sinds 1782 de familie Van Brienen
- vele malen het huis c.a. te verhuren. Ik vond
minstens achttien advertenties in onder meer
de Opregte Haarlemsche courant, de Utrechtsche
courant, het Algemeen Handelsblad en het Nieuws
van den Dag. Zoals in het eerder genoemde artikel te lezen is, zijn er zes huurders van Rhodesteyn bekend. Allen huurden het huis slechts
één tot enkele jaren. De laatste huurder was de
gemeente Langbroek die het huis in 1852 tijdelijk huurde. Na het gebruik door de gemeente
verscheen in 1862 opnieuw een advertentie
voor de verhuur van het landgoed genaamd
Rhodesteijn in de gemeente Langbroek.3
Opmerkelijk was dat in deze advertentie werd
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vermeld dat het herenhuis, onmiddellijk nadat
het huurcontract was opgesteld, behoorlijk zou
worden gerepareerd. Dat wijst op achterstallig
onderhoud.
Ondanks deze schone belofte vond men echter
geen huurder meer, zodat een Luikse notaris,
namens de toenmalige eigenaresse Adelaide
Henriette Angelique van Brienen, getrouwd
met de graaf van Mercy-Argenteau, ‘le chateau
de Rhodesteyn’ samen met 228 ha land, gelegen in Langbroek, Wijk bij Duurstede, Amerongen en Cothen, ín 1873, via een Franstalige
advertentie, in het Algemeen Handelsblad te koop
aanbood.4 Blijkbaar had dit niet het gewenste
resultaat, want uiteindelijk verkocht Adelaide
in datzelfde jaar het goed Rhodesteyn plus de
228 hectare land aan haar welgestelde neef
Arnold, baron van Brienen.

Noten
1 G.B.H. van Woudenberg, ‘Het goed Rhodesteyn in
Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners
(1615-1965)’, in Het Kromme-Rijngebied, 2010 (44-2/3)
14-49.
2 www.kranten.kb.nl, Oprechte Haarlemse courant, 1211-1778, Dag, nr 46.
3 www.kranten.kb.nl, Utrechtsche provinciale en stadscourant: algemeen advertentieblad, 8-7-1862, Dag, nr
160.
4 www.kranten.kb.nl, Algemeen Handelsblad, 27-71873, Dag, nr 13151.
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Jaarverslag over 2012 van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’ Houten (AWN afd. 12)
Een buitengewone activiteit in 2012 was voor
onze werkgroep het opsporen en zo mogelijk verwerven van archeologische collecties
in particulier bezit, afkomstig uit de directe
omgeving van het Romeinse grensfort Fectio.
In de jaren 1976/77 werd daar - rond de gemeentegrens tussen Bunnik en Houten - bij de
verbreding van rijksweg A12 veel grond verzet.
De betrokken archeologische instanties hadden
onvoldoende aandacht voor de gevolgen voor
het archeologische erfgoed. Gelukkig namen
destijds ‘vrijetijdsarcheologen’ en andere geïnteresseerden wèl hun verantwoordelijkheid en
redden veel vondsten uit de grondhopen. De
vaak unieke vondsten dreigden uit het oog te
geraken, maar onze werkgroep heeft via gerichte publiciteit (ondermeer in dit tijdschrift) vijf
van deze archeologische collecties opgespoord,
verworven en deels gedetermineerd.
Ook hebben wij verder gewerkt aan het ver-

groten van onze bekendheid in de gemeente
Houten. Op vele manieren hebben we de
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten, de resultaten van ons veldonderzoek
en de presentatie ervan. Het volgende overzicht
getuigt ervan.
De archeologische werkgroep telt twintig leden,
die veelal wekelijks actief zijn. Met elkaar hebben we in het verslagjaar zo’n 3.800 uur aan
allerlei vormen van archeologisch werk verzet.
Aan het eind van 2012 overleed Ton van Rooijen (zie het In memoriam voorin dit tijdschrift).
Vanuit verschillende functies, het laatst bij
Landschap Erfgoed Utrecht, was hij jarenlang
de grote animator van de vrijetijdsarcheologie
en vraagbaak voor vrijetijdsarcheologen in onze
regio. Gelukkig wordt zijn werk voortgezet.

Opgravingen In opdracht van de lokale
overheid heeft de werkgroep op vier locaties in

De werkgroep tijdens de voorbereiding van een veldloopactie
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Veldlopen op de akkers van Brandkamp in Schalkwijk

de gemeente Houten archeologische waarnemingen gedaan. Eén langs de Tetwijkse weg in
Schalkwijk (sporen uit de Middeleeuwen), één
bij de aanleg van een fietspad op bedrijventerrein De Veste (sporen uit de Romeinse tijd) en
één bij grondverzet rond het nieuwe winkelcentrum Castellum in Houten-zuid (sporen uit
de IJzertijd). De vierde activiteit is eind 2012
gestart en betreft archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van boerderij Looijendaal aan
de Beusichemseweg in het buitengebied van
‘t Goy (sporen uit de late Middeleeuwen tot
recent). Deze te verbouwen boerderij staat op
de gemeentelijke monumentenlijst. Voor zover
afgerond hebben wij over deze archeologische
waarnemingen korte rapportages en adviezen
opgesteld, bestemd voor de gemeente Houten.
In het buitengebied van Schalkwijk, op een
perceel van ca twee hectare bekend als Brandkamp, heeft onze werkgroep de archeologische
waarden in kaart gebracht, door middel van
systematisch veldlopen. Ook zijn wij begonnen
aan een onderzoek naar de definitieve locatie
van het voormalige kasteel Schalkwijk langs
of aan de Tetwijkseweg in Schalkwijk. We zijn
van plan om beide archeologische activiteiten
in het voorjaar of de zomer van 2013 af te
ronden.
Enkele leden van onze werkgroep werkten op
uitnodiging mee aan twee archeologische on-

derzoeken binnen in het Waterliniefort Vechten. Deze onderzoeken, uitgevoerd door de
archeologische adviesbureaus RAAP en BAAC,
brachten bijzondere vondsten uit de Romeinse
tijd aan het licht. Het eerste onderzoek had
betrekking op de doorgraving van de verdedigingswal en het tweede (nog niet afgeronde)
veldonderzoek had te maken met de voorbereiding van het Nationale Waterliniemuseum.

Graven op de deel van boerderij Looyendaal
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Publicaties Nieuwe publicaties zijn in voorbereiding, één over al het eerder verrichte archeologisch onderzoek aan de Beusichemseweg te
Houten en één gewijd aan ons bouwhistorische
en archeologische onderzoek op landgoed Wickenburgh in ‘t Goy.

Museum Na de succesvolle expositie ‘Romeins
glas en andere oudheden uit Houtens bodem’
brachten wij vanaf begin september 2012 de tentoonstelling ‘Van top tot teen door de eeuwen
heen’, gewijd aan lichaamsverzorging sinds de
oudheid. We ontvingen tot nu toe 561 bezoekers

Tentoonstelling ‘Van top tot teen’ in het museum

voor deze expositie, en daarnaast twee Houtense
basisscholen, enkele bewonersgroepen, twee
groepen kinderen van de naschoolse opvang en
leden van Probus Houten. Het museum is het
hele jaar gedurende twee dagdelen per week
geopend, en wel op de dinsdagen en de zaterdagen.

Voordrachten en presentaties Werkgroepsleden gaven verschillende voordrachten en
presentaties over archeologische en historische
onderwerpen aan lokale organisaties, zoals de
Houtense gezelligheidsclub Probus, bewonersgroepen en twee groepen van de Houtense
Zomerschool.

Website Leden van de werkgroep hebben
onze website www.archeologiehouten.nl. geheel vernieuwd en verder uitgebouwd.

Educatie Onze leskisten over de Romeinse
tijd en de Middeleeuwen vonden wat minder
aftrek dan vorige jaren. Beide leskisten zijn
Kommetje van terra sigillata, Vechten 1977
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beschikbaar voor alle basisscholen in Houten. Wij verzorgden op verzoek de praktische
begeleiding bij de leskisten. Aan kinderen
van de naschoolse opvang, onder andere Kids
Lodge, hebben wij opnieuw enkele workshops
gegeven over archeologie en verhalen verteld op onze archeologiezolder, over het verre
verleden van Houten. Ook werd weer een
maatschappelijke stageplaats aangeboden aan
een VWO-leerling.

Manifestaties De werkgroep was wederom
actief in Houten op de Open Monumentendag,
de jaarlijkse Activiteitenmarkt en de Boekenmarkt.

Mediacontacten Bij diverse gelegenheden
waren lokale pers en radio aanwezig om reportages te maken over onze activiteiten in het
veld en op onze archeologiezolder. We werkten
daarbij samen met Omroep Houten.

Contacten met de gemeente De subsidieovereenkomst met de gemeente Houten is ook
in 2012 op het gebruikelijke niveau voortgezet.
Onze werkgroep verricht als tegenprestatie
voor de gemeentelijke subsidie: archeologisch
onderzoek in Houten, presenteert museale
collecties op de archeologiezolder en levert
diensten aan onderwijs en instellingen in de
gemeente. Periodiek is er overleg met de wethouder, terwijl intensieve contacten bestaan

De werkgroep op de Activiteitenmarkt, Het Rond in
Houten

met de gemeentelijke archeoloog.

Overige activiteiten Werkgroepleden deden
mee aan activiteiten van de AWN: een archeologisch graafkamp in het Duitse Trier, veldwerk
op fort Vechten, een Romeinendag op fort
Asperen, de bezichtiging van de PUG-collectie
in Utrecht en vakcursussen en determinatie van
vondsten uit de regio.
Ook waren we weer aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije Universiteit
Amsterdam.
> Pieter Frederiks

Tijdens een workshop kennis delen
met collega’s

NB Alle foto’s zijn
gemaakt door werkgroepslid Peter Koch
in 2012
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Schatten uit Museum Dorestad: de barnstenen kam van
een lier
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten.
Daarvan wordt in deze rubriek telkens één, die in de vaste opstelling van het museum te
bewonderen is, voor het voetlicht gebracht. Deze eerste keer gaat het om de bijzondere
barnstenen kam van een lier.
Barnsteen is versteende hars van naaldbomen
die voornamelijk uit het Oostzeegebied werd
ingevoerd. In de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad werd barnsteen niet alleen
verhandeld, maar ook verwerkt tot allerlei siervoorwerpen, zoals kralen, knopen en hangers.
Het relatief zachte materiaal leent zich dan ook
uitstekend voor allerlei bewerkingen.
Bijzonder is de toepassing van barnsteen als
kam van een snareninstrument. Zo’n kam
droeg de trillingen van de snaren over op de
klankkast van het muziekinstrument, waarschijnlijk een lier.
Net als bij een harp werd er op de snaren getokkeld. Deze waren over de kam gespannen,
zodat die ingeklemd zat tussen de snaren en
het bovenblad van de klankkast. Deze kammen
zijn uiterst zeldzaam. Van vroegmiddeleeuwse
snareninstrumenten blijft sowieso maar zelden
iets over. Toch zijn er in de bodem van Wijk bij

Duurstede drie barnstenen kammen teruggevonden. Van twee zijn geen vondstgegevens
bekend, het derde exemplaar - hier afgebeeld is uit het noordelijke havengebied van Dorestad
afkomstig.
Ze zijn alle drie op dezelfde manier opgebouwd.
In de bovenrand zitten zes of zeven groeven die
de snaren op hun plaats moesten houden. De
onderzijde is uitgehold, zodat de kam slechts
op twee plaatsen op de klankkast drukte.
Daarmee werd een perfecte trillingsoverdracht
verkregen. Het exemplaar uit het havengebied
wijkt hier echter van af. Het is met een volledig
vlakke onderzijde een onvoltooid werkstuk.
Mogelijk heeft een breuklijn die onderin de
kam zichtbaar is, de barnsteenbewerker doen
besluiten om dit exemplaar niet af te maken.

> Luit van der Tuuk

Barnstenen kam van een
snareninstrument uit het
havengebied van Dorestad
(Karolingische periode). De
breedte is 38 mm. (Museum
Dorestad, Inventarisnummer
1/387-4-2)
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