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Caspe r A . va n Bu r i k *

Enkele opmerkingen over de historie van de
korenmolen in ‘t Goy
Toen P.M. Heijmink Liesert en O.J. Wtte
waall (in het kort) de historie van de Goyse
korenmolen behandelden, kwamen zij tot de
conclusie dat deze de oudste molen binnen de
gemeente Houten moet zijn geweest.1 Reeds
in 1434 was er sprake van ‘molenlant’ (en dus
van een molen) dat behoorde tot het middel
eeuwse ‘huse ten Goey’, de benaming van het
reeds lang verdwenen kasteel van de graven,
later heren van Goye. De eerste vermelding
van de molen zelf dateert van 1489 toen enkele
ingezetenen van ‘t Goy werden beboet omdat
zij zich niet aan de aldaar heersende molen
dwang hadden gehouden. De exacte plaats
van de molen bleef tot nu toe een onopgelost
vraagstuk, zij het dat duidelijk was dat hij in de
directe nabijheid van het huis ten Goye heeft
gestaan. Misschien zelfs binnen de omgrachting
van het kasteel, bijvoorbeeld op de voorburcht,
omdat blijkens het oudschildgeldregister de
‘molenwerff en het vervallen sloth’ in 1536 een
perceel vormden. De geschiedenis van de Goyse
korenmolen eindigt in 1594, of kort daarvoor,
toen de molen werd verplaatst naar Loerik en
in het vervolg de boeren in Houten aldaar hun
koren lieten malen.
Voordat Heijmink Liesert en Wttewaall hun
artikel lieten verschijnen, had Marcel Kemp
al enkele wetenswaardigheden over de Goyse
molen gepubliceerd.2 Marcel Kemp noemde
een aantal 16de-eeuwse molenaars en hij
ontdekte dat de molen tot de tijnsgoederen van
de keizer behoorde, een belangrijk aankno
pingspunt voor verder onderzoek. Evenzo van
belang is zijn vondst van enkele uit 1578 date
rende procesakten waarin sprake is van ‘sekere
kleine plaats van de moelenwerff (waar) ge
staen hadde een huijs (..) toebehoort hebbende
den grave van Goye,’ een aanwijzing te meer
dat de historie van de Goyse molen en die van
het huis ten Goye met elkaar zijn verbonden.
Zelf publiceerde ik over een van de molenaars
van de Loerikse molen.3 Mijn interesse voor
de molens in Houten en ’t Goy heb ik sinds
dien behouden en de aanvullende gegevens
die ik heb gevonden sluiten naadloos aan op
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de publicaties van de genoemde auteurs. In dit
artikel komen de bovengenoemde aspecten van
de Goyse molen nogmaals, maar uitgebreider
ter sprake. Door de literatuur in het onderzoek
te betrekken kon ik bovendien enkele aspec
ten in een breder historisch verband plaatsen
waardoor de begrippen tijnsgoed, tafelgoed,
molendwang en recht van de wind extra aan
dacht krijgen. Ook lukte het mij het bezit van
de molenwerf, na de verplaatsing de molen
boomgaard, te volgen tot in de 19de eeuw.
Met behulp van de dan beschikbare registers
van het kadaster was vervolgens duidelijkheid
te verkrijgen omtrent de exacte locatie van
de molen. Een reeds lang bestaand vraagstuk
kwam zodoende tot een oplossing. Aan het
eind van het artikel volgen in een bijlage de
molenaars van de Goyse molen die tijdens het
onderzoek naar voren zijn gekomen.

Tijnsgoed van de keizer
Dat de molen in ‘t Goy behoorde tot de tijns
goederen van Karel V (Philips II), was een be
langrijk aanknopingspunt voor het onderzoek.
Tijnsgoederen zijn goederen die door de lands
heer tegen periodieke betaling van een bedrag,
de tijns, werden uitgegeven. Overdracht van
tijnsgoederen gebeurde niet voor het gerecht
maar in de tijnshof voor de tijnsheer (of diens
gemachtigde de tijnsmeester) en tijnsmannen
of tijnsgenoten. Vóór 1528 bezat de bisschop
van Utrecht een aanmerkelijk aantal tijnsgoe
deren en nadat hij in 1528 het wereldlijk gezag
over het Sticht had overgedragen, kwamen
deze goederen in bezit van Karel V (Philips II).
De tijnsgoederen maakten vervolgens deel uit
van en werden samen geadministreerd met de
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J. van Liender. Gezicht in het dorp ’t Goy (1749). Penseeltekening in kleur (waterverf) (Collectie beeldmateriaal
HUA, cat.nr. 200544)

domeinen (goederen) van de keizer (koning).
De administratie van de Utrechtse Tijnshof is
slechts fragmentarisch overgeleverd.4 De enig
bekende tijnsakte van de Goyse korenmolen
dateert van 4 juni 1560.5 In dat jaar droeg de in
Asch wonende Gheertruijdt Claes Willemszdr,
eerder weduwe van Thonis Gerritsz en thans
gehuwd met Steven Hendricksz, de molen
op aan de tijnsmeester van de domeinen van
Utrecht die vervolgens de molen in tijns uitgaf
aan Adriana weduwe van Cornelis Willemsz.
De omschrijving van het goed luidde: ‘den
molen metten werve ghelegen int Ghoij met
alle getimmer visscherije6 ende andere gerech
ticheijden daertoe behorende wesende tafelgoet
ende tijnsgoet des conincx’. De molen bevond
zich dus op een werf en het geheel werd de
molenwerf genoemd, dit is een terrein dat
meestal verhoogd en afgesloten was.7 De molen
werd in deze akte aanvankelijk als erfpacht
goed van de domeinen aangemerkt. Drie jaar
later echter werden de passages die betrekking
hebben op de erfpacht gewijzigd in bepalingen
die behoren bij een tijnsgoed. Ondanks deze
correctie doet zich hier het verschijnsel voor dat
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tijnsgoed in erfpacht werd uitgegeven.8
In 1560 werd verwezen naar een voorgaande
akte van 4 april 1525 waarbij bisschop Hen
rick van Beijeren (hij bezat nog de wereldlijke
macht) met de vijf kapittels (hun rol komt
nog ter sprake) de molen aan de timmerman
Lourens Goertsz in pacht had uitgegeven. De
akte is in afschrift bewaard gebleven.9 Men
meldde in 1525 dat de oude molen was om
gewaaid en Lourens Goertsz diende daarom
de molenwerf opnieuw te betimmeren en een
nieuwe molen met een huis daarbij te plaatsen,
‘t sijnen schoensten’. Dit laatste waarschijnlijk
te interpreteren als op de best mogelijke wijze.
De pachtprijs bedroeg met ingang van ‘petri ad
vincula’ (1 augustus) 1525 drie oude Frank
rijkse schilden, voor elke schild te rekenen 1 ½
gouden rijnse gulden. Voorts kwamen partijen
overeen dat mocht de bisschop (of zijn rechts
opvolger) menen dat de molenwerf meer zou
mogen ‘gelden’ (opbrengen) dan drie oude
Frankrijkse schilden, in dat geval de pachtprijs
verhoogd zou mogen worden. Als Lourens
Goertsz (of zijn opvolger) niet met de verhoging
akkoord ging, dan was de bisschop gehouden

de door Lourens Goertsz geplaatste bebouwing
en de geplante bomen te laten waarderen door
een commissie. Deze commissie zou bestaan uit
twee mannen benoemd door de bisschop en
twee mannen van wegen Lourens Goertsz c.s.
De bisschop diende het geheel voor de aldus
overeengekomen waarde over te nemen. Het
gehele molencomplex zou vervolgens opnieuw
in pacht worden uitgegeven waarbij Lourens
Goertsz de eerste keuze zou genieten.
Omdat de molen in de 16de eeuw tot de do
meinen behoorde, is hij ook in de rekeningen
van de generaal-rentmeester van de domeinen
te traceren en wel als verantwoording van drie
Frankrijkse schilden met aantekening ‘erfpacht’
in de rubriek ‘ontvangsten van pachten in ’t
Goy.’10 In de oudste rekening van 1529 komt
de molen voor als ‘de molen int Goij mitte voir
borch ende een hofstede’.11 Uit de rekening van
1531 komen we te weten dat de molen in het
jaar 1514 was omgewaaid en dat de molenwerf
daarna door bisschop Philips van Bourgondië
in pacht was gegeven aan Lourens Goertsz met
een verwijzing naar de door bisschop Henrick
van Beijeren in 1525 uitgegeven pachtakte.12
De pachtsom bedroeg de eerder genoemde drie
Frankrijkse schilden, die werden omgerekend
voor een schild ter waarde van 42 stuiver,
zijnde 6 pond en 6 stuiver en dit te betalen
conform de in 1525 gemaakte afspraak.
Vanaf 1533 luidde de omschrijving in de reke
ningen steevast ‘die moelenwerff int Goij mit
alle ‘t getijmmer de visscherije ende andere
gerechticheijden’ die daartoe behoren.13 Vanaf
1533 werd in de rekeningen ook de clausule
betreffende de verhoging van de pachtprijs in
de omschrijving opgenomen en wat diende te
gebeuren als Lourens Goertsz (of zijn opvolger)
een verhoging niet accepteerde. Hoewel vanaf
1551 telkens op deze clausule werd gewezen,
is de pachtsom nooit gewijzigd.14 De gene
raal-rentmeester deed het elk jaar af met een
opmerking in de marge ‘geen meerder profijt.’
Zelfs tot het laatst toe (in de 18de eeuw) be
droeg de jaarlijkse pacht niet meer dan 6 pond
6 stuiver.

Tafelgoed van de bisschop
De pachtakte van 1525 en de tijnsakte van
1560 melden dat de Goyse molen behoorde
tot de tafelgoederen van de bisschop. In 1525
ontving Lourens Goertsz de molenwerf in pacht
teneinde de tafelgoederen van de bisschop te
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‘vermeren’. Van Iterson heeft het verschijnsel
tafelgoederen van de Utrechtse bisschop nader
bestudeerd.15 De inkomsten van deze goederen
waren bestemd om het wereldlijk gezag van de
bisschop te bekostigen. Oorspronkelijk behoor
den de tafelgoederen tot het totale, ongeschei
den bezit van de Utrechtse kerk, dat wil zeggen
de bisschop en de kapittels samen. De bisschop
genoot slechts de revenuen van deze goederen;
hij was een soort vruchtgebruiker. Hij diende
goed te waken over de tafelgoederen, deze bij
elkaar te houden en zo mogelijk de inkomsten
daaruit te vermeerderen. Het was hem ver
boden om tafelgoederen van bestemming te
veranderen, te vervreemden, te bezwaren of
anderszins te belasten zonder de toestemming
van de vijf kapittels.16 In dit licht moet de be
moeienis van de vijf kapittels bij de verpachting
van de Goyse molen in 1525 worden gezien.
De tafelgoederen van de bisschop bestonden
uit landerijen en rechten van allerlei soort,
waaronder tijnsplichtige goederen.17 Tijnsgoe
deren waren zelfs bijzonder geschikt omdat zij
een rendement opleverden. Het beheer van de
goederen was in handen van een persoon, de
hof- en tijnsmeester. De exacte aard en omvang
van de tafelgoederen van de bisschop zijn he
laas niet bekend.
Nadat de bisschop in 1528 het wereldlijk gezag
over het Sticht had overgedragen aan Karel
V, veranderde de situatie. De overdracht van
het wereldlijk gezag omvatte ook de daaraan
verbonden goederen (domeinen).18 De nieuwe
landsheer gebruikte deze goederen voor de
uitoefening van zijn gezag en de verantwoor
ding geschiedde in de rekeningen van de
generaal-rentmeester. Over de benaming en
de oorspronkelijke doeleinden van de goede
ren bekommerde men zich niet langer want
de landsheer resideerde niet meer in Utrecht.
Dat de molen in ‘t Goy tafelgoed was, had geen
bijzondere betekenis meer.

De Goyse korenmolen en het huis ten
Goye
Eerdere onderzoekers meenden dat de Goyse
korenmolen was geplaatst nabij het huis ten
Goye, de gebruikelijke benaming van het
voormalige kasteel in ’t Goy en de residentie
van de graven, later heren van Goye. Misschien
bevond de molen zich zelfs binnen de omgrach
ting van het kasteel. Met name de vermelding
in de leggers van het oudschildgeld geeft aanlei
het kromme-rijngebied



ding tot deze veronderstelling; bijvoorbeeld in
1548 toen Jan Lourensz de molenwerf en het
‘vervallen slot’ in erfpacht had van de keizer.19
Evenzo spreken de oudste rekeningen van de
generaal-rentmeester van de molenwerf ‘mitte
voirborch’.20 Afbeeldingen van het kasteel die
duidelijkheid kunnen verschaffen, zijn helaas
niet bekend.
De historie van het huis ten Goye en zijn be
woners is beschreven door Vermast.21 Hij heeft
tevens het huis gesitueerd in de oude dorpskern
van ’t Goy en haar omgeving (zie de afbeel
ding). Het huis en het gerecht van den Goye en
Houten waren sinds 1333, de oudste geschiede
nis laat ik buiten beschouwing, een leen van
de graaf van Holland. Op 28 mei 1397 kwam
het leen in handen van Willem van Abcoude
na overdracht door Henrick heer van Vianen
van den Goye en van Ameide, een verre nazaat
van de heren van Goye. Na het overlijden van
Willem van Abcoude vererfden diens bezittin
gen in 1407 op Willems neef/oomzegger Jacob
van Gaasbeeck; de belening met het huis ten
Goye c.a. volgde in 1410. Het huis kwam echter
in 1422 weer in handen van het geslacht Van
Vianen en de beleningen geschiedden verder
binnen deze familie. Na de dood van Jacob van
Gaasbeeck in 1459 vervielen de stad Wijk en de
sloten Duurstede en Abcoude aan de bisschop
van Utrecht omdat Jacob van Gaasbeeck enige
jaren eerder met de bisschop in onmin was
geraakt. Van Gaasbeecks overige bezittingen,
waaronder die in ‘t Goy, kwamen in 1472 (via
een omweg) in handen van de bisschop.
Intussen had het huis ten Goye aan het begin
van de 15de eeuw aan militaire betekenis inge
boet. In 1422 sprak men nog slechts van ‘den
borch’ in plaats van de eerdere omschrijving
‘dat huys ende slot van den gooye metter hof
stad daar t up staet binnen den uyttersten kant
van den uyttersten cingel.’ In 1488 heet het
huis zelfs alleen nog ‘de hofstede vant Goye’.
Uit het jaar 1493 dateert de laatst bekende
vermelding van ‘den Huse van den Goey’ (een
belending). Volgens Vermast is tussen 1410 en
1422 het huis wellicht ten dele en tussen 1493
en 1536 waarschijnlijk geheel verdwenen.
Van de Goyse molen zijn 15de-eeuwse vermel
dingen bijzonder schaars. Een indirecte aan
wijzing voor de aanwezigheid van een molen
bevindt zich in de oudst bewaard gebleven leg
ger van het morgengeld van het Overkwartier
van ca. 1435-1440:22
it(em) Sweer van Maern dat molenlant hoirt
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totten huse ten Goey ende is I hoeve.
Sweer van Maern werd voor het morgengeld
aangeslagen voor het ‘molenlant’, groot een
hoeve (16 morgen) en het land behoorde bij
het huis ten Goye. Er was dus in 1435 een
molen aanwezig in ‘t Goy, althans er was een
molen geweest.
Naast het morgengeldregister bevinden zich
in de judicialen (‘gerechtsboeken’) van de bis
schoppen drie 15de-eeuwse vermeldingen van
de molen in ‘t Goy, in 1475, 1489 en 1491.23 In
1475 is sprake van het ‘moelnershuijs int Goij’.
De andere kwesties komen hierna ter sprake;
hier merk ik echter op dat de kwesties duiden
op bisschoppelijk bezit van de molen in de
genoemde jaren.
Wat kunnen we op basis van het bovenstaande
concluderen omtrent de exacte locatie van de
molen? De molen bevond zich nabij het huis
ten Goye, dat is duidelijk, maar bevond de
molen zich ook op het terrein van het huis?
Deze vraag wil ik vervangen door een vraag die
iets minder moeilijk te beantwoorden is, name
lijk of er omstandigheden zijn die verhinderen
dat de molen op het terrein van het huis was
geplaatst.
Als eerste moet opgemerkt worden dat de
molen geen deel kon uitmaken van het leen
omdat na 1422 (1472,1491) het bezit van
de molen en dat van het huis ten Goye niet
synchroon lopen. De leenakten van het huis
bevatten evenmin woorden die het tegendeel
doen vermoeden. Hiermee is de discussie over
de plaats van de molen op het terrein van het
huis niet gesloten omdat opstallen van beperkte
omvang vaak als roerend werden beschouwd
en de eigendom daarvan kan afwijken van
de eigendom van de grond waarop deze zich
bevinden.
Een tweede opmerking vloeit voort uit een
eventueel bisschoppelijke bezit van de molen in
de vroege 15de eeuw en in de eeuwen voor
dien. Met andere woorden dat de situatie in de
16de eeuw, waarin de molen tot de tafelgoe
deren van de bisschop behoorde, een onon
derbroken voortzetting zou zijn van een reeds
eeuwen bestaande situatie. In dat geval acht ik
het zo goed als uitgesloten dat de molen zich op
het terrein van het huis bevond en wel op basis
van rechtshistorische gronden en gelet op de
machtsverhoudingen destijds. Tafelgoed van de
bisschop bevond zich niet op de grond van de
heren van Goye respectievelijk Van Abcoude/
Van Gaasbeeck (graaf van Holland).

Kaart van de omgeving van het
voormalige huis ten Goye en de
oude dorpskern van ’t Goy door
P.G.E. Vermast (Uit De Ned. Leeuw
66 (1949), 395-396 (Detail en
bewerkt). Links de Utrechtse weg
(huidige Beusichemse weg)
Verklaringen: A: plaats van het
voormalige huis ten Goye; B: bijbehorend land; C: het Goyerdorp met
de brink; D: kerkgracht; E: kerk; F:
kerkhof

Luchtfoto van ’t Goyse Dorp uit
het noordwesten. Op de achtergrond de bebouwing van ’t Goy
aan de Beusichemseweg (voormalige Utrechtse weg). Rechts op
de achtergrond het AmsterdamRijnkanaal. (13-6-1983). Delta-Phot
Luchtfotografie. (Collectie beeldmateriaal HUA, cat.nr. 50198)
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Anders ligt het als ten tijde dat de genoemde
heren zeggenschap hadden over het huis
ten Goye, ook de molen tot hun bezittingen
behoorde. Een aanwijzing voor deze mogelijk
heid is te vinden in de kwesties betreffende
de molen die in de jaren 1489 en 1491 voor
komen in de judicialen van de bisschop. De
kwesties komen hierna in een ander verband
aan de orde. De gezochte aanwijzing volgt uit
het gegeven dat de bisschop zich in deze zaken
beriep op de toestand zoals die voorheen, ten
tijde van de heer Van Gaasbeeck, heerste.
Jacob van Gaasbeeck werd zodoende in ver
band gebracht met de molen. De bisschop had
hiermee een bedoeling; wellicht dat hij doelde
op Gaasbeecks bezit van de molen. Als dat het
geval was dan kan de molen in 1472, samen
met de andere Gaasbeeckse goederen, in bezit
gekomen zijn van de bisschop. De bisschop be
schouwde vervolgens de zogeheten Gaasbeekse
erfenis als zijn tafelgoed waarmee we aanslui
ting vinden met de 16de-eeuwse situatie.24
Het is zelfs zo dat Van Iterson constateerde dat
tijnsgoed van de heren Van Abcoude (Gaas
beeck) na 1459 als tijnsgoed van de bisschop
naar voren komt.25 Het zou verklaren waarom
de molen in de 16de eeuw tot de tijnsgoederen
werd gerekend. Maar het is natuurlijk geens
zins gezegd dat de molen in ’t Goy tot de tijns
goederen van Van Abcoude behoorde.
De voorzichtige conclusie aan het eind van
deze paragraaf moet luiden dat ik geen on
overkomelijk bezwaren heb gevonden voor
een aanwezigheid van de molen op het terrein
van het huis ten Goye. Tegelijkertijd moet ik
constateren dat er nog veel onduidelijk en
onzeker is. Bijvoorbeeld de vraag: waarom
ontbreekt een gebruiksovereenkomst van de
grond als de molen op het terrein van het huis
was geplaatst? Te meer een vraagstuk omdat
het een molenwerf betrof. De grond behoorde
immers tot het huis (het leen), in tegenstelling
tot de molen.26 Daar staat tegenover dat het
(leen)bezit van het huis c.a. in de loop der eeu
wen, gelet op de vage bewoording in de leenak
ten, meer en meer in de vergetelheid geraakte.
Tot slot nog een andere onzekerheid: wat te
denken als in de 15de eeuw (of eerder), of in
1514 bij de herbouw, de plaats van de molen is
gewijzigd, er dus meer dan één molen in ‘t Goy
heeft gestaan, op verschillende plaatsen, eerst
op het terrein van het huis en later daar buiten
(of andersom)...
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De oudste gegevens
In het bisschoppelijk archief bevindt zich een
charter dat tot nu toe niet in het onderzoek is
betrokken.27 Het charter bevat de overdracht
van negen (of tien) percelen land in ‘t Goy
door Henrick heer van Vianen van den Goye
en van Ameide aan Willem van Abcoude op 9
juli 1397. Deze overdracht heeft ongetwijfeld
een verband met de overdracht van het huis
ten Goye c.a. (het leen) enkele maanden eerder
waarbij dezelfde partijen betrokken waren.
Twee percelen die in het charter voorkomen
zijn van belang voor het onderzoek naar de
molen in ‘t Goy:
-2 morgen land achter de molenwerf int Goy,
belend (..), beneden de molensteeg;28
-15 morgen geheten dat molenlant (...).
In het tweede perceel meen ik het in de vorige
paragraaf genoemde perceel te herkennen. Het
is kennelijk in de periode 1397-1435 door Wil
lem van Abcoude of Jacob van Gaasbeeck over
gedragen aan Sweer van Maern. Buiten deze
percelen behelsde de overdracht 7 morgen land
geheten ‘dat weerlant’ belend aan de molen
steeg. Afgaande op het bovenstaande mogen
we aannemen dat eind 14de eeuw reeds sprake
was van een molenwerf (molen).
In een andere bron bevinden zich aanwijzingen
die duiden op een nog (veel) oudere oorsprong
van de molen. Ik doel op de administratie
van de tienden in ‘t Goy. Over de tienden in
‘t Goy zal ik niet uitweiden; ze hebben een
vroeg middeleeuwse oorsprong.29 Voor het
onderzoek naar de molen is van belang een
uit 1388 daterende lijst met een beschrijving
van de tiendblokken, waaronder zich het blok
van de zogeheten Molentiend of Meulentiend
bevindt.30 Gegeven het vroege ontstaan van
de tienden en daarmee wellicht ook zeer oude
oorsprong van de namen van de tiendblokken,
laat het jaar van de bouw van de molen zich
niet makkelijk raden.

Molendwang en recht van de wind
De eind 15de-eeuwse judicialen (‘gerechtsboe
ken’) van de bisschop bevatten twee kwesties
die betrekking hebben op de molen in ‘t Goy.
In 1489 gaat het om enkele bewoners van Hou
ten en ‘t Goy die door de maarschalk werden
gedagvaard omdat zij ‘op mijns heeren molen
nijet gemaelt en hebben’ zoals de bewoners
van Houten en ’t Goy dat behoorden te doen.31

Nadat de gedaagden beterschap hadden be
loofd, trok de maarschalk zijn vordering in.
Ruim een jaar later speelde een nagenoeg
identieke kwestie.32 Wederom werden enkele
bewoners van Houten en ‘t Goy gedagvaard,
thans door de pander van de bisschop. Ook in
dit geval beloofden de beklaagden ‘voirt aen’
op de molen van de bisschop te malen waarna
de pander zijn vordering liet vallen. In beide
gevallen dienden de beklaagden zich te houden
aan de gewoonte ‘als van tijden mijns joncke
ren van Gaesbeke gewoentlijken’ was. Ten tijde
van Jacob van Gaasbeeck heerste er dus molen
dwang in ‘t Goy.33 Met het recht van molen
dwang of het recht van ‘gemael’ kon de bezitter
van de molen de ingelanden verplichten hun
koren op zijn molen te laten malen. Het was
een zogeheten banmolen of dwangmolen en er
heerste gedwongen nering.
Molendwang moet onderscheiden worden
van het recht van de wind. Dit behelsde de
windvang: men mocht gebruik maken van de
wind.34 Zowel molendwang als het recht van
de wind was een regaal van de landsheer.35
Volgens Van Iterson werden deze regalen pas
laat in de middeleeuwen door de landsheer
benut door de rechten tegen een vergoeding uit
te geven. Vooral bedoeld ter compensatie van
een slecht functionerend belastingstelsel. Beide
rechten konden in één hand zijn, maar dat was
niet noodzakelijk. Van Iterson concludeerde dat
in het Utrechtse het recht van de wind voor het
eerst in de tweede helft van de 15de eeuw werd
uitgegeven en dat het alleen gold voor molens
die sindsdien waren gebouwd.36 Hoe het met
het recht van de wind in Houten en ‘t Goy was
gesteld, komt hierna aan de orde.
Van molendwang in ‘t Goy is ook een 16deeeuws bewijs voorhanden. Het is een kwestie
die in 1554 speelde voor het Hof van Utrecht
tussen Adriaen Gerritsz, de molenaar in ‘t Goy,
althans bezitter van de molen aldaar, enerzijds,
en Roelof van Schonauwen, anderzijds. Laatst
genoemde had verzocht een molen te mogen
bouwen, waarschijnlijk niet in ‘t Goy. Adriaen
Gerritsz en de procureur-generaal van het Hof,
als gevoegde partij, hadden bezwaar gemaakt
tegen de bouw. Het Hof besloot in een tussen
vonnis dat Roelof van Schonauwen de molen
mocht bouwen, zij het onder beding dat hij de
molen zou afbreken indien dat in het eindvon
nis bevolen zou worden. In de tussentijd was
het Roelof van Schonauwen verboden om het
koren van ingezetenen van Houten en ‘t Goy
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te malen.37 Laatst genoemde clausule duidt op
de aanwezigheid van molendwang in ‘t Goy. De
procureur-generaal trad op namens de Staten
van Utrecht en mengde zich in de zaak omdat
het belang van het land (Utrecht) in het geding
was. De afloop van de kwestie is helaas niet
bekend.

De processen in 1578 en 158138
In 1578 en 1581 procedeerden voor het Hof
van Utrecht: Cornelis Jansz, eiser, en Cornelis
Hermansz, verweerder. Cornelis Jansz was enig
erfgenaam van zijn zoon Henrick Cornelisz die
gehuwd was geweest met Marichgen die op
haar beurt weduwe was van Henrick Huijgens,
de gewezen molenaar op de Goyse molen. De
verweerder was gehuwd met een dochter van
Marichgen en Henrick Huijgensz. De molen
was tot aan de dood van Marichgen en Henrick
Cornelisz in bezit geweest van de opeenvol
gende echtelieden. Inzet van het geschil was in
1578 de helft van de molen en het ‘molenhuis’
met toebehoren die volgens Cornelis Jansz
diens zoon Henrick Cornelisz had nagelaten. In
1581 vorderde Cornelis Jansz een vergoeding
van de kosten die Henrick Cornelisz had ge
maakt voor reparaties aan de molen en verbe
teringen van het omliggende land zodat ‘t selve
land dat men van te voren niet gebruijcken en
konde nu goedt weijland was omme mit bees
ten te beweijden.’ Daarnaast was er onenigheid
over de huisraad en inboedel en over betalin
gen die uit de boedel waren gedaan.
Zoals zo vaak: bij ruzie wordt de vuile was
buiten gehangen. Partijen beschuldigden elkaar
van allerlei (vermeende) onrechtmatigheden
en over de molen voerden zij een reeks van
wetenswaardigheden aan ter ondersteuning
van hun gelijk. De zaak is te uitgebreid om hier
volledig te behandelen. Ik volsta daarom met
het noemen van enkele opmerkelijke aspecten
die partijen te berde brachten; ze sluiten soms
naadloos aan op hetgeen eerder ter sprake
kwam. Bijvoorbeeld het gegeven dat de molen
tot de tafel- en tijnsgoederen behoorde en daar
om zogeheten vorderlijk goed was. Dat wil zeg
gen dat de molen vererfde zoals een leengoed,
ongedeeld, en dat het diende te komen op een
afstammeling van de verkrijger. Dit conflic
teerde met de eis van Cornelis Jansz die daarom
ontkende dat de gehele molenwerf tafelgoed
was omdat deze ‘op simpele huijre (werd)
vuijtgeslagen’ waaruit zou blijken dat de molen
het kromme-rijngebied



en opstallen eigen en niet vorderlijk goed
waren. Nauw hiermee samenhangend rees de
vraag of de molen ‘immeubel’ (onroerend) was
omdat hij ‘in die eerde gemetselt’ was.39 Men
spreekt overigens in de akten steeds over twee
molens: een wind- en een rosmolen.40
Als argument tegen de vergoeding van kosten
voerde de verweerder aan dat Henrick Corne
lisz de fundamenten van het huis ten Goye, ‘dat
op seeckere cleijne plaetse in voortijden gestaen
hadde’, uitgegraven had en dat hij de stenen
te gelde had gemaakt. Daarna waren de gaten
met ‘peijn, eerde, messe en diergelijcke materie
gestopt en gevult geweest.’ (Dat opgravingspo
gingen die in de eeuwen nadien werden onder
nomen vruchteloos bleven, behoeft dus niet te
verbazen.41) De zaak kwam tot een einde nadat
het Hof enkele commissarissen had benoemd
om partijen tot overeenstemming te brengen
en vervolgens sententie wees waarin Cornelis
Hermansz werd veroordeeld tot betaling van
de helft van de gevorderde bedragen. Het totaal
bedroeg ruim 350 gulden vermeerderd met de
interest.

De molen verplaatst naar Loerik
Begin 1593 diende de weduwe van Cornelis
van Nesch een (niet bewaard gebleven) rekest
in bij de Staten van Utrecht.42 Gedeputeerde
Staten, die de zaak in behandeling hadden,
reageerden op het rekest door op 2 maart 1593
de rentmeester van de domeinen opdracht te
geven met de weduwe tot overeenstemming
te komen aangaande ‘den wijnt tot Houten’
en dit onverminderd de erfpacht in ‘t Goy. Met
deze gang van zaken was de weduwe kennelijk
niet tevreden, want een maand later diende

zij nogmaals een, evenmin bewaard geble
ven, rekest in, waarop de Gedeputeerden niet
anders reageerden dan te wijzen op hun eerder
genomen besluit. Op 25 mei 1593 werd de
kwestie duidelijker. De Gedeputeerden ver
leenden thans hun goedkeuring aan hetgeen
de rentmeester had afgesproken. De weduwe
van Cornelis van Nesch was in bezit van ‘het
erff int Goy met die visscherije ende toebeho
ren’ en hiervan zou de pacht van 6 gulden en
6 stuivers voortduren. Tevens zou de weduwe
jaarlijks 3 gulden betalen voor de wind van de
molen te Houten die door haar ‘nijeuwelix’ was
gebouwd. (De molen was op dat moment dus
al verplaatst.) Tot deze regeling was besloten
omdat Houten en ‘t Goy tot hetzelfde gerecht
behoorden. Mocht de molen in Houten afge
broken worden en in ‘t Goy op dezelfde plaats
worden herbouwd, dan zou de oude pachtsom
van 6 gulden en 6 stuiver worden hersteld.
De aan de domeinen verschuldigde 3 gulden
voor het recht van de wind in Houten blijkt ook
uit een andere, in dit geval onverwachte bron.
Tevens wordt nu duidelijk dat de nieuwe molen
op Loerik was geplaatst. Wat is namelijk het
geval? Het register van transporten en plechten
van de stad Utrecht bevat op 24 april 1613 een
akte waarin Thomas van Nijkercken (gehuwd
met Cornelia van Nesch) een rentebrief van de
domeinen overdraagt aan de rentmeester van
de domeinen Johan van Westrenen.43 Onder
deel van de transactie was dat Van Westrenen
in het vervolg jaarlijks aan de domeinen 3
gulden recognitie zou betalen die de erfgena
men van de weduwe van Cornelis van Nesch
verschuldigd waren wegens de wind ‘vuijt
de coornmolen staende alsnu op Loerick’ te
Houten. Men verwees naar de toestemming
die de weduwe had verkregen om de molen te
verplaatsen.
De genoemde Thomas van Nijkercken is ook
bekend uit een sententie van het Hof van
Utrecht van 13 mei 1595, dus kort na de
verplaatsing van de molen.44 Het Hof deed
uitspraak in een geschil tussen Peter Fransz,
molenaar te Houten, enerzijds, en Thomas van
Nijkercken, anderzijds. Inzet van het geschil
was het beslag dat Thomas van Nijkercken we
gens wanbetaling op de molen van Peter Fransz
Bernard de Roy. ‘Nieuwe caerte vande provincie
van Utrecht’, verkleinde versie met toevoeging van
de gehele Veluwe (1696). (Detail) (Collectie Deys,
RHCZOU)
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De voormalige Loerikse molen (Misschien identiek aan de molen in ’t Goy). Henrick Verstrale. De
hofstede Overdam (Houten) (1626). (HUA, Kapittel
Oudmunster, 933 (kaartboek), 98-99) (Detail)

had laten leggen en waartegen Peter Fransz in
verweer was gekomen. Het Hof bepaalde dat
Van Nijkercken de executie mocht voortzetten
mits dat hij 31 gulden en 6 stuiver zou verre
kenen, zijnde het restant van de verkoop van
het ‘brauwgetouw’ dat Peter Fransz aan Van
Nijkercken had verkocht. Tevens diende Van
Nijkercken aan de rentmeester van de domei
nen (eenmalig) de 3 gulden voor de wind te
Houten te betalen die Peter Fransz verschuldigd
was.
Het bovenstaande samenvattend, kunnen we
concluderen dat de molen eind 1592 of begin
1593 is verplaatst van ‘t Goy naar Loerik. Dat
kort na de verplaatsing Thomas van Nijkercken,
die gehuwd was met de dochter van Cornelis
van Nesch,45 wellicht samen met zijn schoon
moeder, de molen op Loerik heeft verkocht aan
Peter Fransz. En dat de betaling van de koop
som mogelijk problemen heeft opgeleverd. Na
1613 was de rentmeester Johan van Westrenen
de jaarlijkse 3 gulden voor het recht van de
wind te Houten verschuldigd aan de domeinen.
Hiermee zijn aan de oudste geschiedenis van de
molen op Loerik weer enkele gegevens toege
voegd.46 Voor welke molen het ‘brauwgetouw’
moest dienen, blijft in het ongewisse.
Resteert de vraag wat de weduwe van Cor
nelis van Nesch kan hebben bewogen om de
molen van ‘t Goy te verplaatsen naar Houten.
Louter een geografisch voordeel zal het niet
zijn geweest; hemelsbreed bedraagt de afstand
tussen de twee plaatsen nauwelijks meer dan
2500 meter en de vervoersmogelijkheden
waren zodanig dat die niet van invloed zijn
geweest. Nu wil het geval dat in de resolutie
van Gedeputeerde Staten van 25 mei 1593 voor
het eerst het recht van de wind in Houten (en
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‘t Goy) ter sprake komt. Voordien zijn in de
rekeningen van de generaal-rentmeester geen
betalingen voor windrecht in Houten te vinden
en de 16de-eeuwse akten spreken slechts van
‘andere gerechtigheden tot de molen behoren
de’. Ik vermoed daarom, de woorden van Van
Iterson indachtig dat het windrecht een nieuw
regaal was dat alleen aan nieuw gebouwde
molens werd toegekend, dat het windrecht in
Houten en ’t Goy pas in 1593 is gevestigd. De
directe aanleiding voor de verplaatsing was
wellicht verminderde windvang in ‘t Goy door
bebouwing of hoge bomen. Met het windrecht
in haar bezit kon de weduwe in ieder geval
makkelijker optreden tegen oorzaken die de
windvang hinderden. Maar het blijft de vraag
of we hiermee de volledige reden voor de ver
plaatsing van de molen hebben achterhaald.

De ‘molenwerf’ in ‘t Goy in de 17de
eeuw47
Nadat de molen was verplaatst en het perceel
in ‘t Goy leeg achterbleef, wijzigde de omschrij
ving van het goed vooralsnog niet. Zo compa
reerde op 15 april 1611 voor tijnsmeester en
tijnsgenoten Cornelis Dircksz Holl en bekende
150 gulden schuldig te zijn aan Cornelis de
Reuver.48 Hij verleende hypoteek op de molen
werf met ‘het getimmer’, de visserij etc. In het
oudschildgeld staat Cornelis Dircksz Hol te boek
als eigenaar en gebruiker van de molenwerf
in 1599.49 Het is niet bekend hoe hij in bezit is
gekomen van de ‘molenwerf’.
De jaarlijkse betaling van de erfpacht van 6
pond 6 stuiver wijzigde evenmin na de ver
plaatsing van de molen. In een (gedeeltelijk)
bewaard gebleven rekening van de generaalrentmeester uit 1617 is de post te vinden;
Johan van Westrenen, dezelfde als in 1613,
betaalde de 6 gulden en 6 stuivers.50 In de
andere 17de-eeuwse rekening daterend uit
1675 staat de post op naam van Margareta Pel
lecorn weduwe van Lubbertus van Westrenen,
met de opmerking dat Evert Gosensz molenaar
(op Loerik51) heeft betaald.52 De verplichting
is kennelijk binnen de familie Van Westrenen
vererfd, terwijl de betaling werd afgewenteld
op de molenaar in Houten. Rijst de vraag of de
familie Van Westrenen in bezit was van de ‘mo
lenwerf’ of dat zij slechts verplicht was de pacht
te betalen zoals dat bij het windrecht te Houten
het geval was (en de betaling vervolgens af
wentelde op de Houtense molenaar).53 Het lijkt
het kromme-rijngebied



er sterk op dat naast de transactie in 1613 een
tweede transactie met Johan van Westrenen
heeft plaatsgevonden waarbij de molenwerf in
‘t Goy was betrokken.

De molenboomgaard in de 18de eeuw
De oudschildgeldregisters van 1699 en 1706
melden respectievelijk Joost Dircksz smid aan de
‘kerckenbrugh in ‘t Goy’ en Thonis van Oostrum,
smid in ‘t Goy, als eigenaar en gebruiker van de
‘molenwerf’ in ‘t Goy.54 Hierop sluit aan wat in
de midden 18de-eeuwse rekeningen aan ont
vangsten in het ‘t Goy werd verantwoord:55
1745-1755: Jacob Thonisz van Oostrum; nu:
Willem van Oostrum. Op 13 september 1745
ontving Willem van Oostrum de molenwerf in
erfpacht, na overlijden van zijn vader Jacob van
Oostrum.56
De omschrijving en misschien ook de daadwer
kelijke omvang van het perceel hadden in de
tussentijd een wijziging ondergaan. In de pacht
brief van 1745 spreekt men van ‘twee morgen
boomgaard in het Goij vanouds genaamd de
molenwerff met het regt van de wind, vis
scherij ende verdere gerechtigheden.’ De grond
waarop ooit de molen had gestaan, was thans
in gebruik als boomgaard, de molenboomgaard.
Misschien was het perceel tevens uitgebreid tot
een omvang van 2 morgen, indien de molen
werf en het terrein van het ‘vervallen sloth,’
waarvan in de leggers van het oudschildgeld
sprake is, samen geen 2 morgen omvatten.
Het verschuldigde bedrag was niet veranderd
en bedroeg 6 gulden en 6 stuivers, zij het dat
de betaling tot een einde was gekomen omdat

de molen was ‘vervoert’ naar Houten. Wat
overeenkomt met hetgeen we constateerden in
de rekening van 1675. Bovendien was 3 gulden
recognitie verschuldigd wegens het recht om de
molen te mogen terugplaatsen in ‘t Goy. Wat
niet overeenkomt met eerdere afspraken tenzij
werd gedoeld op de betaling voor het windrecht
te Houten.57
De kinderen van de Jacob van Oostrum lieten
de molenboomgaard in april 1755 publiekelijk
verkopen.58 De verkoopcondities melden dat
behalve de boomgaard tot het complex een
huis en een erf behoorden en er is sprake van
een ‘oude vervallen huijsinge’. De opstallen
werden niet nader omschreven. Een van de
huizen was waarschijnlijk het radermakershuis
waarvan eveneens sprake is in de verkoop
voorwaarden. Koper van het complex was ene
Johan Trant. Op 22 mei 1755 ontving hij de erf
pachtbrief.59 Johan Trant verzocht vervolgens in
1760 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om
korting in het huisgeld.60 De schepenen van ‘t
Goy ondersteunden zijn verzoek met een ver
klaring dat het huis en de windkorenmolen die
ooit in de molenboomgaard hadden gestaan,
thans ‘weg zijn geraakt’, zodanig dat ‘men de
plaats selfs niet meer bekennen kan waar dit
huijs off molen gestaan heeft als zijnde met gras
bewassen.’ Trant verkreeg vermindering in het
dubbele huisgeld.
Johan Trant deed meer landaankopen in ‘t Goy;
in totaal negen percelen waaronder 2 morgen
boomgaard, belend aan de Kerkbrink (niet te
verwarren met de molenboomgaard), leengoed
van het huis Moersbergen.61
Na Trants dood kwam zijn bezit, overeenkom
stig de voorwaarden in zijn testamenten, in
handen van de diaconie van de kerk van Bun
schoten.62 De afgifte van de erfpachtakte van
de molenboomgaard volgde in 1777.63 In 1797
maakte de diaconie gebruik van de mogelijk
heid om de jaarlijkse erfpacht van 6 gulden en
6 stuiver af te kopen. De afkoopsom bedroeg
157 gulden en 10 stuiver.64 De erfpachtver
plichting die bijna 275 jaar had bestaan, kwam
hiermee tot een einde.

Bewijs van afkoop van de tijns (erfpacht) van de molenboomgaard in ’t Goy (22 november 1797). (HUA,
Fam. Van Boetzelaer, 527)
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Kadastrale kaart
Houten, sectie C,
blad 1 (‘Het Gooij’)
(1832). (Detail)

De molenboomgaard in de 19de eeuw
In 1810 deed de diaconie van Bunschoten
haar goederenbezit in ‘t Goy van de hand. De
molenboomgaard werd daarbij omschreven als
2 morgen boomgaard ‘zijnde voorheen geweest
de molenwerff der Gooische molen’. Hendrik
de Wit, een ‘huisman’65 in ‘t Goy, was de koper
van het geheel. De Utrechtse notaris Cornelis
de Wijs stelde op 22 juni 1810 het koopcontract
op en een maand later volgde het transport
voor het gerecht van Houten en ‘t Goy.66 De
koopsom bedroeg in totaal 6.000 gulden die de
koper tegen 5 procent rente per jaar schuldig
bleef aan de verkoper en waarvoor hij hypo
theek verleende op zijn verworven bezit.67
In 1824 liet Hendrik de Wit op zijn beurt
(waarschijnlijk) zijn gehele vastgoedbezit
in het openbaar verkopen.68 Hij was intus
sen getrouwd met Anna Maria van Dam. Het
echtpaar bood negen percelen land ter verkoop
aan waarvan enkele met opstallen.69 De Mo
lenboomgaard werd niet met naam genoemd,
maar is te herkennen met behulp van de belen
dingen: de Molenweg70 en aan drie zijden het
land van de ‘heer Wttewaal’, dezelfde belen
dingen als in 1810.71 Bij de Molenboomgaard
is in 1824 een ‘stukje griendland’ gevoegd
of misschien is dergelijk land op het perceel
ontstaan. De omvang van het perceel bedroeg:
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een bunder, 70
roeden en 18
ellen.72 Koper was
Johannes Wil
helmus Arends,
broodbakker op
het Oud Kerkhof
te Utrecht. De
Molenboomgaard
kostte hem 1.425
gulden (plus op
centen).
Met de verkoop
in 1824 zijn we
het jaar 1832
genaderd, het jaar
dat het Kadaster
in werking trad.
Daarmee ontstaat
de mogelijkheid om het perceel van de Molen
boomgaard (molenwerf) exact te localiseren.
De belendingen die in 1810 en 1824 werden
genoemd, zijn ook nu van toepassing. Bekijken
we de kadastrale kaart van 1832 van Houten (‘t
Goy), dan leiden de belendingen naar perceel
nummer 67.73 (De perceelnummers 66 en 74
staan op naam van professor Gerard Wttewaal.)
Zie de afbeelding. In de OAT (oorspronkelijke
aanwijzende tafel) staat dit perceel ten name
van Johannes Wilhelmus Arends, bakker te
Utrecht, die zoals we zagen de percelen in 1824
aankocht. Perceelnummer 67 staat te boek
als boomgaard en de oppervlakte bedraagt
1 bunder, 21 roeden en 20 ellen. Het in 1824
genoemde stukje griendland is waarschijn
lijk te herkennen in perceelnummer 71. Dit
perceel staat eveneens op naam van Arends
en het wordt aangeduid als ‘bosch en water’
ter grootte van 43 roeden en 10 ellen. Beide
percelen zijn grotendeels omgeven door een
sloot. Dit zijn de restanten van de oorspronke
lijke omgrachting van het huis ten Goye. Deze
omgrachting is ook nu nog aanwezig.74
Hiermee eindigt het artikel. Het vervolg van
de geschiedenis van de Molenboomgaard
(molenwerf) valt buiten het onderzoek. In dit
artikel wilde ik enkele aspecten van de Goyse
korenmolen belichten en daarmee de lacunes
in de kennis over de oudste geschiedenis van de
het kromme-rijngebied
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molen (enigszins) invullen. In de bijlage volgen
nog de molenaars (bezitters van de molen) die
uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Bijlage. Bezitters van de korenmolen
(molenaars) in ‘t Goy tot 1593
1525,1531,1533,1535: Laurens Goertsz (Goij
ertsz), burger van Utrecht;75
1536: Jan Laurensz;76
1554: Adriaen Gerritsz;77

1555,1556: Thomas Gerritsz;78
1560,1561: Thonis Gerritsz;79
1560,1561,1563: Adriana weduwe van Cornelis
Willemsz te Zuilen;80
1560,1566,1567: Henrick Huygen;81
vóór 1578: Marichgen weduwe van Henrick
Huygen (gehuwd met Henrick Cornelisz);
Goossen Gerritsz is molenaar;82
1581,1585: Herbert Henricksz van Meurs;83
1583: Cornelis van Nesch;84
1593: de weduwe van Cornelis van Nesch.85
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Fred G a a s b e e k *

Wijks café bevat de overblijfselen van een
uniek kaatsbaanhuisje
Een verrassende functie
Wanneer men bij Markt 16 (Restaurant Naast
de Poort) in Wijk bij Duurstede onder de
poort door loopt naar de plaats er achter, staat
men recht voor een op het eerste oog weinig
spectaculair gebouwtje, Markt 15a. Het heeft
een gepleisterde muur met drie deuren en
twee kleine rondboogvensters. In het gebouw
is Café ’t Hoff gevestigd. Eenmaal binnen krijgt
de bezoeker al snel door dat het niet zomaar
een gebouwtje is. In het midden ondersteunen
natuurstenen achtkante pijlers enkele gemet
selde segmentbogen en het plafond is deels
voorzien van schuin gelegde kinderbinten. De
pijlers zijn van Drachenfels trachiet. (De oude
vulkaan Drachenfels is één van de zeven top
pen in het Zevengebergte aan de Rijn tussen
Königswinter en Bad Honnef). Op de borstwe
ring zijn platen van Belgische kalksteen uit de
groeven bij Doornik gelegd. Dendrochronolo
gisch onderzoek van het hout van het speciale
plafond heeft uitgewezen dat het in 1460/61
is gebouwd. Het bouwwerk is dus tot stand
gekomen vlak nadat bisschop David van Bour
gondië (1427-1492) Wijk bij Duurstede als zijn
residentiestad had uitverkoren. Dat het gebouw
onderdeel uitmaakte van het Nederhofcom
plex, dat in handen is geweest van bisschop
David, was wel duidelijk, maar men had geen
idee wat de functie van het gebouw is geweest.1
In mijn onderzoek naar de geschiedenis van de
Nederhof kwam ik achter de oorspronkelijke
functie van het gebouw.2 Het blijkt om een
uniek kaatsbaanhuisje te gaan, waarvan, zover
ik kon nagaan, geen enkel exemplaar in Europa
bewaard is gebleven.
In 1979 werd het gebouwtje door de Rijks

* Drs F.L. Gaasbeek (1961) studeerde kunstgeschiedenis aan de Utrechtse Universiteit, werkt als
freelance onderzoeker en publiceert geregeld over
architectuur en geschiedenis, monumenten en
topografie.

14

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

Situatieschets van Markt 15a. Bewerkt detail van een
opmetingstekening uit 1979 door M.W.J. van Ruuden
naar gegevens van O.J. Stokhof de Jong (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), collectie bouwtekeningen, nr BT 017554)

dienst voor de Monumentenzorg onderzocht en
opgemeten. Het pand verkeerde in een slechte
staat en restauratie was onzeker. In ieder
geval wilde men het geheel documenteren
omwille van het bijzondere interieur. Geluk
kig zag men de waarde van het pand in en is
Markt 15a uiteindelijk in 1979 gerestaureerd
naar de plannen van architect O.J. Stokhof
de Jong.3 Uit de opmeting bleek dat het deel
ten zuiden van de zuilengalerij in latere tijd is
aangebouwd. Het oorspronkelijke gebouw was
dus half zo diep als tegenwoordig en had aan
de zuidkant een open galerij. De diepte van
het oorspronkelijk pand bedroeg vijf meter. De
pijlers stonden oorspronkelijk op een gesloten
borstwering. De huidige doorbraak is van latere
datum. In de oostelijke muur was de ingang tot
het gebouwtje uitgespaard. Ook bleek uit de
muur op zolder dat het gebouw oorspronkelijk
een verdieping had. Recht boven de zuilen
galerij is op zolder een geveldeel aanwezig

De noordgevel van Markt 15a gezien vanaf de binnenplaats (foto auteur, 2009)
Rechts: Het interieur van het café met de galerij en
het bijzondere plafond (RCE, foto nr. 310.274, 1995,
IJ. Th. Heins)

als standmuur met sporen van vensters. De
westelijke muur is van latere datum en aan de
zuilengalerij is te zien dat de galerij verder in
westelijke richting (richting Volderstraat) heeft
doorgelopen. Onbekend is hoe ver, maar de
galerij liep minstens nog één extra travee door.
Dit valt op basis van symmetrie te concluderen
omdat de meest oostelijke travee met de halve
pijler als beëindiging een kleinere segmentboog
heeft. Een dergelijke kortere overspanning met
halve pijler zal hoogstwaarschijnlijk ook aan
westelijke kant hebben gezeten omwille van
de symmetrie. Aangezien de meest westelijke
travee die afgekapt is al een grotere overspan
ning heeft dan de oostelijke eindtravee, moet
er eerst nog een normale pijler zijn geweest om
daarna te eindigen met een kleinere segment
boog. Zoals gezegd, waren er misschien nog
meer traveeën, maar erg waarschijnlijk is dat
niet omdat de inkorting van het gebouwtje mo
gelijk het gevolg is geweest van een erfsplitsing
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tussen Markt 14, het grote huis de Nederhof,
en Markt 16. Een langer deel zou de kans heb
ben verhoogd tot behoud van het verdwenen
deel van het gebouwtje. Met slechts één travee
extra, bedroeg de lengte van het pand ongeveer
11,25 meter.
Een andere vermeldenswaardige bevinding was
een aanzet van een getoogde poort/doorgang
links van de noordelijke muur of voorgevel,
tegen de oude oostgevel. Markt 15a was vroe
ger niet tegen het buurpand aangebouwd. Het
gedeelte geheel links van de regenpijp en het
boven het dak uitstekende geveldeel, het deel
met de deur zonder bovenlicht, is van latere
het kromme-rijngebied
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Plattegrond van Markt 15a. Bewerkt detail van een
opmetingstekening uit 1979 door M.W.J. van Ruuden
naar gegevens van O.J. Stokhof de Jong (RCE, collectie bouwtekeningen, nr. BT 017554)

datum. Hier was een gangetje dat afgesloten
kon worden.
Het meest opmerkelijk aan het gebouwtje is
de open galerij. Vreemd is dat de galerij gericht
is op het zuiden, terwijl de noordelijke gevel
vroeger blind was. Het gebouwtje lijkt zich
geheel af te keren van het huis de Nederhof.
Nu was het in de vijftiende eeuw wel zo dat de
tuin van de Nederhof veel verder doorliep over
de Mazijk. Het huisje zou dus wel mooi zicht
hebben gegeven op de tuin. Maar dan nog blijft
het vreemd dat het pand op zo’n omslachtige
manier bereikbaar was. Eerst een poort door
Aanzicht van de galerij vanuit het noorden (bewerkt
detail van RCE, collectie bouwtekeningen, nr. BT 017554)
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en dan een zijdeur om in de galerij te komen.
Waarom was de relatie met de Nederhof zo
moeizaam?
Het antwoord ligt besloten in een bouwaan
vraag van 1474. De meesterkok van David
van Bourgondië woonde bij de Nederhof. Hij
woonde in het pand dat nu Markt 15b/c (Bras
serie ’t Klooster) is. Het huis was eerst kleiner
en in 1474 vroeg hij aan de bisschop of hij zijn
huis mocht uitbreiden tot aan de muur van de
bisschopshof/Nederhof. Interessant is dat in het
verzoek geschreven staat dat het huis van de
kok gelegen is bij een Kaetzespil (kaatsspel).4
Dus het huis van de meesterkok grensde aan
een kaatsbaan. De uitbreiding zal in zuidelijke
richting hebben plaats gevonden, maar waar
schijnlijk nog niet tot de huidige, zeer zwaar
gereconstrueerde, zuidelijke trapgevel die
vermoedelijk pas in de zestiende eeuw tot stand
kwam. Waarschijnlijk lag de zuidgevel eerder in
één lijn met de noordgevel van het hier bespro
ken café waar de muur van het Nederhofterrein
zich voorbij het poortje voortzette. Dit was de
muur waartegen de meesterkok zijn uitbreiding
mocht bouwen.
Nu we weten dat hier een kaatsbaan lag, kun
nen we het gebouwtje met de open galerij ook
benoemen. Het zal een kaatsbaanhuisje zijn
geweest waar toeschouwers van het spel zich
konden ophouden. De verdieping zorgde voor
een extra kijkplaats en zicht op de tuin voorbij
de kaatsbaan. Wellicht kunnen we de verdie
ping nog het meest vergelijken met de moderne
skyboxen waar de beste plaatsen zijn voor de
happy few. Een eerste-rangplaats voor de bis
schop.

David van Bourgondië, lid van een familie
van kaatsfanaten
Is een speciaal voor het bekijken van het kaats
spel geconstrueerd vijftiende-eeuws gebouw
een plausible optie? Om die vraag te beant
woorden, zullen we ons moeten verdiepen in
de geschiedenis van het kaatsspel.5 Het kaats
spel is een voorloper van het tennis. Het werd
aanvankelijk met de hand gespeeld en later
met een racket. In Friesland heeft men de oude
variant van het spelen met de hand behouden
tot op de dag van vandaag. Men neemt aan
dat Franse kloostermonniken begonnen zijn
met het spel om de tijd te verdrijven. Zij waren
uitgesloten van het meedoen aan balspelen
met het gemene volk (onder andere een soort
voetbal) omdat deze nogal eens uitliepen
op knokpartijen. Rond 1162 beklaagde de
Franse liturg en theoloog Jean Beleth zich in
zijn Summa de Ecclesiasticis Officiis over hoe het
mogelijk was dat tal van Franse bisschoppen en
aartsbisschoppen zich verlaagden tot het spelen
van balspelletjes in de kloosters. De verma
nende boodschap sloeg niet aan. Integendeel,
ook de wereldlijke leiders raakten verslingerd
aan het spel. Het werd zelfs onderdeel van de
opvoeding van de hoge adel. Op een miniatuur
uit het manuscript Avis aus Roys uit circa 13471350 staat de opvoeding van een prins aan het
hof van Karel V afgebeeld. Hij krijgt onder meer
onderricht in jeu de paume oftewel het kaats
spel. Vooral in Frankrijk werd het spel immens
populair.
Maar ook hier ten lande kende de sport zijn
liefhebbers. Al in de veertiende eeuw zijn er
vermeldingen van het kaatsspel. Veel familiele
den van de bouwheer van het kaatsbaanhuisje
in Wijk bij Duurstede waren kaatsspelfanaten.
De vader van David van Bourgondië, Filips de
Goede (1396-1467), was een liefhebber van het
spel en liet bij vrijwel elk paleis in zijn bezit een
kaatsbaan aanleggen. Zo legde hij in 1453-55
in Brugge bij het Prinsenhof een kaatsbaan aan
voor de halfbroer van David, Karel de Stoute
(1433-1477). Dit was een van de eerste be
kende ommuurde kaatsbanen. Mogelijk heeft
David nog op deze baan gespeeld met zijn half
broer. De dochter van Karel de Stoute, Maria

Detail uit het manuscript Avis aus Roys rond 1350:
een vorstenkind krijgt onderricht in het kaatsspel
(Pierpont Morgan Library New York, Ms M456, fol 68v)

van Bourgondië (1457-1482) trouwde zelfs
op deze kaatsbaan, die voor de gelegenheid
als een tent overspannen werd om een zaal te
krijgen groot genoeg om de vele bruiloftsgas
ten in te ontvangen. Haar man Maximiliaan
I van Oostenrijk (1459-1519) was eveneens
een gepassioneerde kaatser. De Franse dichter
Jean Molinet (1435-1507), die aan het hof van
Maximiliaan verbonden was, schreef over de
overwinning van Maximiliaan op de stad Gent
een lofgedicht dat de vergelijking trekt tussen
het kaatsspel en de oorlog. De tegenstander is
de Franse koning Karel VIII (1470-1498) die
partij koos voor de stad Gent. Ironisch genoeg
kwam Karel VIII om naar aanleiding van een
kaatsspel. Bij kasteel Amboise was een kaats

Kaatsers spelen via een tegen de muur aangebracht
afdakje. Zestiende-eeuwse kopergravure uit het boek
Jeux des Enfants (Bibliothèque Nationale, Cabinet des
Estampes, Parijs)
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spel aan de gang en dat was zo spannend dat
hij zijn echtgenote ging halen om haar ook te
laten kijken. Die echtgenote, Anna van Bre
tagne (1477-1514), had hij overigens afgetroefd
van Maximiliaan. In de haast om bij het spel
terug te komen, liep hij in volle vaart tegen
een deurkalf aan en als gevolg daarvan stierf
hij. Een kaatsspel liep ook fataal af bij Filips
de Schone (1478-1506), de achterneef van
David van Bourgondië en zoon van Maria van
Bourgondië en Maximiliaan I van Oostenrijk.
Filips reisde naar Spanje om daar de troon op
te eisen van Castilië. In het warme land dronk
hij na een potje kaatsen zoveel koud water dat
hij onwel werd en kort daarna overleed. Boze
tongen beweren dat hij vergiftigd is, maar hoe
dan ook zijn einde werd in ieder geval ingeluid
op een kaatsbaan. Filips speelde al met een
racket, een idee dat hij in de Nederlanden had
opgepikt. Hij was ook degene die in 1500 achter
de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag
een kaatsbaan heeft laten aanleggen. Gezien
de populariteit van het kaatsspel en het ‘must
have-gehalte’ van een kaatsbaan bij een Bour
gondisch hof, waar recreatie en amusement een

belangrijke rol in het hofleven speelden, moest
ook David van Bourgondië een kaatsbaan heb
ben.

De kaatsbaan in de bronnen en de
uniciteit van het Wijkse kaatsbaanhuisje
In het handschrift Dat kaetspel ghemoralizeert, in
gheestelike en waerlike justicien van Jan van den
Berghe uit 1431 - dus dertig jaar eerder dan het
kaatsbaanhuisje te Wijk bij Duurstede - wordt
een vergelijking getrokken tussen het kaats
spel en justitie, in het bijzonder rechtszaken.6
Een vergelijking die gaandeweg het handschrift
steeds meer spaak loopt, maar voor ons zijn van
belang de beschrijvingen van het kaatsspel en
de kaatsbaan. Op folio 3 begint een stukje geti
teld ‘Vander stede daermen kaetsen zal’.
‘So wanneer dat men kaetsen zal so pleghen de
speelders te
zouckene eene goede behouvelike stede omme
te speelne
daer een goet hooghe dack sij
daert schoone es omme uut te slane ende
schoone es weder in keeren
rume plaetse ende heffene ende uter zonne
daer ment goelicx vinden mach omme te scu
wene de hitte’.
Deze tekst vereist enige uitleg. De schrijver
heeft het over het vinden van een geschikte
plek om te kaatsen. Vroeger en zeker onder
de gewone lieden zette men een kaatsbaan
uit waar men genoeg ruimte bezat. Dat kon
ergens in de stad of het dorp zijn of eventueel
ergens buiten. Als vereiste vermeldt Jan van
den Berghe dat er een hoog dak aanwezig moet
zijn. Waarbij het mooi is om de bal via het dak
te spelen zodat hij indirect op het andere veld
komt. Dit is iets dat als relict van het kaatsen
op de binnenhoven van kloosters in het spel
bewaard is gebleven. Monniken speelden de bal
via de schuine daken van de kloostergangen. In
het kaatspel werd dat een regel. De verdedigers
mochten de bal via een dak in het veld van de
aanvallers brengen. Bij plekken in de stad ging
dat via de bestaande bebouwing of, op plekken
waar veel gekaatst werd, werden luifels tegen
de muren gehangen om zo indirect te kaatsen
(zie de afdbeelding hiervoor). Het spelen via
Weergave van het kaatsspel in een stad. Afbeelding
uit het Heure de la Duchesse de Bourgogne, ca 1450
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daken leeft nog voort in de uitdrukking: ‘Het
loopt als van een leien dakje’. Waarmee waar
schijnlijk meteen de vraag beantwoord is waar
mee het dak van het Wijkse kaatsbaanhuisje
gedekt was. In de overdekte kaatsbanen die
pas in de tweede helft van de zestiende eeuw
ontstaan, ziet men boven de galerij nog steeds
schuine daken. Allereerst om te voorkomen dat
de bal op het dak blijft liggen, maar ook om via
die schuinte te serveren.
Volgens Jan van den Berghe moet de baan
ruim en vlak zijn en een plek uit de zon hebben
om de hitte te schuwen. Op een afbeelding uit
een getijdenboek van circa 1450, zien we hoe
een kaatsspel in de stad wordt voltrokken met
een schuilplaats tegen de zon. Maar niet altijd
was er bij een geimproviseerd kaatsterrein een
schaduwplaats aanwezig. Op vaste kaatsbanen
bij de hoven van hoge adel en geestelijken was
bijna altijd een galerij aanwezig. Op de oudste
afbeelding van een vaste kaatsbaan, gemaakt
tussen 1473-1480, zien we langs de baan een
galerij met zuilen. Op een bladzijde in een
Frans getijdenboek uit de periode 1520-1550
zien we een gelijksoortige galerij.7 In het Frans
is de oude betekenis van Galerie: Allée longue et
couverte qui bordait l’un des côtés des terrains des
jeux de paume et où se tenaient les spectateurs. In het
Nederlands vertaald: Een galerij is een langge
rekt, overdekt paadje langs een kaatsbaan waar
de toeschouwers zich ophouden.8 In Wijk bij
Duurstede hebben we ook te maken met een
galerij, weliswaar niet zo langgerekt, alhoewel
we niet weten hoever het gebouwtje zich uit
strekte richting Volderstraat, maar toch… het is
een galerij… bij een kaatsbaan!
Bekijken we een schilderij waar een renaissan
ce-pleziertuin van een paleis op staat afgebeeld
dan valt de centrale plaats van de kaatsbaan in
de compositie op9. Er bestaan meerdere versies
van dit schilderij. De schilderijen zijn overdui
delijk op elkaar geïnspireerd en hebben het
zelfde onderwerp, namelijk Koning David en
Batsheba, maar waar het ons hier om gaat is de
manier waarop men zicht heeft op de kaatsbaan
middenvoor. Klaarblijkelijk was een kaatsbaan
een belangrijk gegeven in de tuinaanleg van
belangrijke huizen. Men kijkt op het hier af
gebeelde schilderij over het muurtje en er lijkt
een soort afdak aanwezig tegen de binnenmu
ren, maar het kan evengoed een geschilderde
band zijn, de zogenaamde bandeau of dode-bal
lijn. Op de andere schilderijen heeft men zicht
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Illustratie uit Les Fais et les Dis des Romains et de
autres gens (deel 2, vol. 2) van Valerius Maximus in
een vertaling van S. de Hesdin en N. de Gonesse.
Manuscript Harley 4375 f 141v in de British Library
te Londen. In de galerij spelen twee mensen schaak.
Schaken werd als een koninklijk spel gezien, evenals
het kaatsen in die tijd

op de baan vanaf terrassen. Deze terrassen kun
nen om compositoire redenen zijn geschilderd,
maar bij het hier afgebeelde schilderij is direct
aan de kopse rechterkant van de baan een ge
bouwtje geplaatst met een verdieping waarvan
men zicht heeft op de baan. Het kaatsbaan
huisje te Wijk bij Duurstede lijkt te bestaan uit
een combinatie van een galerij langs de baan en
een verdieping zoals op het schilderij te zien is.
Dit is op zich al een zeldzame combinatie, maar
wat de uniciteit nog verder verhoogt, is dat
men een dergelijk vijftiende-eeuws pand - voor
zover bekend - nergens anders in Europa in een
of andere vorm zal aantreffen.

Het verdwenen deel van de kaatsbaan
Hoe zag de kaatsbaan er in Wijk bij Duurstede
uit en waar lag hij precies? In 1461 bestonden
nog geen overdekte banen. Wel werd op de
residenties van de hoge adel en geestelijken
al tussen vier muren gespeeld. Niet alles was
echter van steen. De schoonzus van David
van Bourgondië en echtgenote van Karel de
Stoute, Margaretha van York (1446-1503), was
vrouwe van Voorne. ’s Heerenhof te Brielle was
de residentie van de heren en vrouwen van
Voorne en zij liet de daar aanwezige kaatsbaan
tussen 1477 en 1483 renoveren. Uit de reke
ningen blijkt dat de galerij van hout was.10 Een
dergelijke oplossing vermoed ik ook in Wijk bij
Duurstede. Naast het centrale stenen kaats
baanhuisje zal de galerij zich in hout naar het
het kromme-rijngebied
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westen en oosten hebben voortgezet. Of de rest
van de kaatsbaan stenen muren had of houten
wanden is niet bekend. Van stenen muren is in
de archivalia geen sprake, wel van houten hei
ningen! In een inventaris van de Nederhof uit
1536 wordt gemeld dat ‘die glynten inden hoff
dattet meeste deel all wech was ende dat ander
all onstucken gebrocken’. Glynten zijn houten
planken/omheiningen en aangezien de tuin
van de Nederhof door de oude stadsmuur langs
de Mazijk afgesloten was, kunnen deze houten
schuttingen om de kaatsbaan hebben gestaan.11
Ook kan de oude stadsmuur aan de Mazijk als
muur hebben gediend.
Gezien de positie van het kaatsbaanhuisje - het
zal in het midden van de kaatsbaan hebben ge
staan - liep de kaatsbaan van oost naar west of
vice versa. Dit is de ideale baan in verband met
de zonnestand, zodat zo min mogelijk spelers

verblind zouden worden. De ruimte tussen de
Volderstraat en de Mazijk of de oude stadsmuur
was ruim genoeg voor de aanleg van een kaats
baan. Ommuurde/omheinde kaatsbanen op de
hoven van de edelen waren ongeveer 36 meter
diep. In de tijd van David van Bourgondië kon
den de maten iets groter zijn. Men speelde het
spel met zes spelers.
Ook al is het meeste van de kaatsbaan verdwe
nen, wat er nog van over is, is zo uniek dat
Wijk bij Duurstede er als monumentenstad met
recht trots op mag zijn. In een speciaal thema
nummer van dit tijdschrift voorjaar 2014 hoop
ik de gehele geschiedenis van het Nederhof
complex, waar het kaatsbaanhuisje deel van
uitmaakte, te beschrijven.

Bijbels tafereel met koning David en Batsheba. Centraal middenvoor bevindt zich een kaatsbaan. Aan de kopse
rechterkant een gebouw met een verdieping. Toegeschreven aan een schilder uit de kring van Lucas Gassel,
gedateerd rond 1559 (Schilderij in particulier bezit; geveild door Sotheby’s in 2004, foto RKD nr. 117315)
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Reconstructie van
de zuidgevel van
het kaatsbaanhuisje in Wijk bij
Duurstede door
middel van een
fotomontage. Op
de verdieping van
links naar rechts:
een concubine
van David van
Bourgondië, Margaretha van York
(echtgenoot van
Karel de Stoute),
David van Bourgondië, Karel de
Stoute (halfbroer
van David), Filips
de Goede (vader
van David en
Karel), Isabella van
Portugal (moeder
van Karel). In de
galerij hebben
zich verschillende
gasten verzameld
om naar een kaatswedstrijd te kijken
(montage auteur,
2013)

Noten
1 D.J. de Vries, ‘De oudste huizen
van Wijk bij Duurstede’, In: M.A. van
der Eerden-Vonk e.a. (reds), Wijk bij
Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke
structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum, 2000, 115-136. De Vries noemt
op pagina 121 een mogelijke functie
als loopgang, arcade of uitspanningsplaats voor paarden.
2 De volledige geschiedenis van het
Nederhofcomplex zal hoogstwaarschijnlijk begin 2014 verschijnen in
een speciaal themanummer van Het
Kromme-Rijngebied.
3 Gemeente Wijk bij Duurstede,
Bouwvergunningen Wijk bij Duurstede,
1935-1995 (404), 1979-118.
4 S. Muller Fz., Regesten van het
archief der bisschoppen van Utrecht
(722-1528), 3 dln. Utrecht, 1917-1919.
Regest 4193 in deel 3.
5 Veel van de hier vermelde feiten
zijn ontleend aan twee boeken over de
geschiedenis van het tennis, te weten:
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C. de Bondt, ‘Heeft yemant lust met
bal, of met reket te spelen...?’: Tennis
in Nederland tussen 1500 en 1800,
Hilversum, 1993 en H. Gillmeister,
Kulturgeschichte des Tennis, München,
1990.
6 Gebruikt is de transcriptie in het
proefschrift van J.A. Roetert Frederikse, Dat Kaetspel Gehemoralizeert,
Leiden, 1915. Jan van den Berghe was
een liefhebber van het kaatsspel en is
ook enige tijd bevoegd geweest tot
rechtsspraak.
7 Te zien op een illustratie in een
Frans getijdenboek uit 1520-1550
dat berust in de Bodleian Library van
Oxford University.
8 Zie verscheidene oude woordenboeken, zoals het Nouveau vocabulaire Français, door Noël François de
Weilly, Etienne Augustin de Wailly &
Alfred Wailly, Parijs, 1827 en Le Grand
Vocabulaire François, etc., 11e deel,
uitgegeven door C. Panckoucke, Parijs,
1770.
9 Naast het hier afgebeelde schilderij

is dit bijbelse tafereel met koning
David en Batsheba en centraal middenvoor een kaatsbaan ook te vinden
op nog zeker tien andere schilderijen. Deze groep van schilderijen is
vervaardigd in de periode 1530-1560.
Al deze schilderijen hebben dezelfde
opzet, maar verschillen in details. Ze
worden toegeschreven aan verschillende schilders, maar de meeste aan
Lucas Gassel. Enkele schilderijen zijn in
museale collecties o.a. Isabella Stewart
Gardner Museum te Boston Massachusetts, (inv.nr P25W40 toegeschreven
aan Henri met de Bles); Wadsworth
Athenaeum, Hartford (toegeschreven
aan Lucas Gassel); Marylebone Cricket
Club, Lord’s, London (toegeschreven
aan Jan van Amstel); Louvre Museum,
Parijs (tekening toegeschreven aan
Lucas van Leyden).
10 Zie Bondt, 1993, 25.
11 Nationaal Archief Den Haag,
Archief 3.01.27.01, Grafelijkheidsrekenkamer 659-B, map hh.
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Peter va n d e r Ee r d e n *

Geloof, hoop en liefde. Twee avondmaals
bekers uit Wijk bij Duurstede
In 1580 heeft een dubbele catastrofe het
interieur van de Wijkse kerk getroffen. Kort
na elkaar moeten een beeldenstorm en een
hevige brand in het koor een groot deel van de
kerkschatten hebben verwoest, die in eeuwen
van katholieke eredienst waren bijeengebracht.
Het heeft daarna enkele decennia geduurd
alvorens de nieuwe gereformeerde machtheb
bers zijn begonnen met de aanschaf van eigen
inrichtingsstukken en liturgische voorwerpen.
De vroegste geschiedenis van de protestantse
gemeente, die in 1577 de politieke leiding in
de stad en vermoedelijk ook de zeggenschap
over de kerk had overgenomen, is in nevelen
gehuld. Nochtans staat wel vast dat het de
eerste tientallen jaren om een tamelijk kleine
minderheid ging, waarvoor alleen al het onder
houd van het gebouw een fikse aanslag op haar
schaarse middelen moet hebben gevormd.1
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw
werd dat anders. Twee zilveren avondmaalsbe
kers uit 1614 vormen vermoedelijk de vroegste
thans nog resterende voorwerpen, waarmee de
calvinistische gemeente iets van de liturgische
glans herstelde, waarin de kerk voor 1580 ge
baad zal hebben. Deze twee bekers vormen het
onderwerp van dit artikel.

Beschrijving van de bekers
De beide bekers zijn nagenoeg gelijkvormig.
Zoals veruit de meeste avondmaalsbekers on
derscheiden zij zich in vorm niet wezenlijk van
de bekers die gangbaar waren voor niet-kerke
lijk gebruik. Hierin spiegelt zich de afstand die
de reformatorische kerken zochten tot de vasa
sacra van hun roomse opponenten.

* P.C. van der Eerden (1945) studeerde middeleeuwse geschiedenis en is in dat vak werkzaam
geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
publiceert over kunsthistorische onderwerpen. Over
de kerk van Wijk bij Duurstede verschenen eerder
enkele artikelen van zijn hand.
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Op een standring is een min of meer conisch
gevormd bekerlichaam met een licht gebogen
verwijding aan de top geplaatst. De standring
zelf vertoont een vaker voorkomende vorm
van twee ringen met daartussen een friesach
tige band, versierd met triglieven en liggende
ruiten.2
Ook de maten zijn courant. De hoogte van de
bekers is 163 mm, die van de bescheiden stand
ring 11 mm; de diameter aan de voet is 81 mm,
die op het smalste punt boven de standring
71,5-72,5 en die bij de monding 105-107 mm.3
Aan de onderzijde van de bekers bevinden zich
het stadsmerk van Utrecht en de jaarletter T,
die correspondeert met het jaar 1614, dat ook
als datering onder op de bodem is gegraveerd.
Verder is daar het meesterteken afgeslagen,
dat ondanks de afgesleten staat kon worden
geïdentificeerd als een roos, gevoerd door de
Wijkse meester Jacob Jacobsz. van Dort.4 Ter
hoogte van het stadsmerk en de jaarletter be
vindt zich op beide bekers een trembleersteek.
Dan treft men op de bodem nog de letter
combinatie A.V. KMR aan, waarop hieronder
nader wordt ingegaan. In het midden is een
voorstelling van een doodshoofd met gekruiste
doodsbeenderen en korenaren gegraveerd, die
het onderwerp vormt van een onlangs in dit
tijdschrift verschenen artikel.5
Op het overigens gladde bekerlichaam zijn de
belangrijkste voorstellingen gegraveerd: drie
allegorische vrouwengestalten, die de drie
christelijke deugden voorstellen: Geloof, Hoop
en Liefde. Ze zijn gevat in een omlijsting van
fantasie-architectuur, die bekroond wordt door
een eigenaardige rand van slingerende lijnen.
In kapitalen onder de figuren staan hun La
tijnse namen vermeld: Fides, Spes en Charitas.

De plaats van de Wijkse bekers binnen de
Hervormde traditie
Met de inventarisatie en de beschrijving van
het Nederlandse reformatorische avondmaals
zilver is het droevig gesteld. In 2005 stelde
Graas al vast, dat er geen enkel overzichtswerk,

Beker A (foto H. Dirksen)

Beker B (foto H. Dirksen)

De onderzijde van
beker B (foto H.
Dirksen)
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zelfs geen beknopt artikel, bestaat, waarin de
ontwikkeling van het avondmaalsgerei syste
matisch wordt behandeld.6 Met het eenvoudi
ger werk van de inventarisatie is het nauwelijks
beter gesteld. Het verouderde, weinig infor
matieve en verre van complete overzicht van
Wildeman uit 1908 is voor de meeste onder
zoeksdoelen onbruikbaar.7 Een opvolger ont
breekt. Enig soelaas biedt de documentatie van
de voormalige Stichting Kerkelijke Kunstbezit
in Nederland, die onlangs als een afdeling van
Museum Het Catharijneconvent weer enigszins
toegankelijk is geworden. Ook deze documen
tatie is echter onvolledig en kwalitatief nogal
verschillend en een overzicht van het materiaal
is nooit tot stand gekomen. Op bescheidener
provinciale schaal zijn wel twee goede inven
tarisaties beschikbaar, die van Tupan over Dren
the en die van Graas over Noord-Brabant.8 Niet
toevallig gaat het daarbij echter om provincies
met een beperkt aantal hervormde gemeenten
en een tamelijk gemakkelijk overzienbare hoe
veelheid kerkzilver. Voor de andere gewesten
moet men het stellen met incidentele gegevens.
Tegen deze achtergrond hebben uitspraken
over de positie van de Wijkse bekers binnen
het geheel van het protestantse kerkzilver per
definitie een voorzichtig en voorlopig karakter.
We zullen er niettemin enkele doen, al was
het maar om te voorkomen dat het belang van
dit historisch erfgoed veronachtzaamd zou
worden.
Ten eerste met betrekking tot de ouderdom
van de stukken. We zagen al dat de bekers uit
1614 stammen. Aan de onderzijde zijn ze met
dat jaartal gedateerd. Voor avondmaalszilver is
dat vroeg. Wanneer wordt afgezien van enkele
voor het protestantse avondmaal ‘hergebruikte’
voorreformatorische kelken, begint de traditie
van het hervormde zilver, voorzover bekend,
met twee bekers uit de Utrechtse Buurkerk, die
uit 1591 dateren.9 Deze stukken vormen echter
niet dadelijk de opmaat tot een brede stroom
vergelijkbare producten. Graas registreerde
voor de 16de eeuw slechts drie andere stukken,
waaraan wellicht hooguit nog enkele kunnen
worden toegevoegd .10 Tupan vond in Drenthe
geen enkele beker vòòr 1627 en Graas memo
reert slechts twee Brabantse bekerparen die
juist voorafgaan aan het Wijkse stel.11 Een voor
zichtige eigen inventarisatie leverde tot 1614
circa dertig bekers op en dat is een handje vol
in vergelijking tot de meerdere duizenden, die
in de loop der eeuwen zijn vervaardigd. Alleen
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al om hun respectabele ouderdom verdienen de
beide Wijkse bekers derhalve aandacht en zorg.
Een tweede plaatsbepaling binnen het grote
aantal stukken kerkelijk zilver is nog belang
wekkender. Zoals verderop nader zal worden
uiteengezet, behoren de bekers van de Grote
Kerk door het graveerwerk dat erop is aan
gebracht tot een aanzienlijke iconografische
groep, gekenmerkt door allegorische voorstel
lingen van de drie christelijke deugden Geloof,
Hoop en Liefde.
Staat het inventariserend onderzoek naar
avondmaalsbekers nog in de kinderschoenen,
dat geldt a fortiori voor onderzoek naar de
voorstellingen op de bekers. Toch ontlenen ze
juist daaraan hun kunst- en cultuurhistorisch
belang, in het bijzonder door de relatie van
deze voorstellingen met de prentkunst. Nu wil
het geval, dat het alle schijn heeft, dat de Wijk
se bekers tot de alleroudste representanten van
de genoemde allegorische deugdengroep beho
ren. In die hoedanigheid dient hun belang voor
het in kaart brengen van de gehele verzameling
dan ook zeer hoog te worden aangeslagen: de
Wijkse bekers stonden aan het begin van een
belangrijke, typisch 17de- eeuwse kerkelijke
beeldtraditie.
Nog om een derde reden, waarop verderop
nader wordt ingegaan, vormen de twee
bekers voor de Grote Kerk een interessant
geval binnen het geheel van het Nederlandse
avondmaalsgerei. Het kwam tamelijk vaak
voor, dat bekers paarsgewijs werden besteld of
geschonken, zeker wanneer de kerkgemeente
enige omvang had en één beker om liturgische
redenen te kort schoot. In bijna alle gevallen
vormden die bekers dan meer of minder iden
tieke pendanten, die alleen bij nadere beschou
wing uit elkaar gehouden kunnen worden. Met
de beide Wijkse bekers is echter iets eigenaar
digs aan de hand. Ze zijn nagenoeg identiek, als
men de graverende zilversmid tenminste niet al
te kritisch op de vingers kijkt. Op één punt ech
ter verschillen ze onderling aanzienlijk. Terwijl
de allegorische vrouwengestalten, die Geloof en
Liefde moeten verbeelden op beide bekers geen
noemenswaardig onderscheid vertonen, zijn
de beide vrouwen die de Hoop verbeelden we
zenlijk verschillend en zelfs naar verschillende
prenten geconcipiëerd. Een dergelijke onder
linge afwijking is, voorzover ik weet, ongebrui
kelijk en maakt deze twee Wijkse bekers eens te
meer tot uitzonderlijke stukken in hun soort.

De opdrachtgever: kerkmeester Anthonis
Vermuer
Het kerkzilver dat aan het eind van de 16de
eeuw en in de loop van de 17de eeuw de pro
testantse kerken binnenstroomde, werd ofwel
betaald uit de eigen middelen van de gemeente,
in het algemeen afkomstig uit de kas van de
diaconie of uit die van de kerkmeesters, ofwel
geschonken door particulieren, die op enigerlei
wijze bij een bepaalde kerk betrokken waren.
Dat konden aristocraten zijn, die rechten in
of op een kerk bezaten, maar ook bemiddelde
gemeenteleden, die een vroom gebaar wilden
maken. In ons geval zal het om een variant van
het tweede soort zijn gegaan. De schenker was
een lid van de gemeente en meer dan gemid
deld bij haar betrokken. Op de onderzijde van
de bekers heeft hij zijn initialen en functie laten
vermelden: A.V. KMR (zie de afbeelding). De
laatste drie letters, monogrammatisch geschre
ven met een afkortingsstreepje boven de R,
betekenen stellig ‘kerkmeester’. En dat maakt
het zoeken naar degene die achter de initialen
schuil gaat een stuk eenvoudiger.12 Weliswaar
was van St Victor 1613 tot St Victor 1614, het
jaar dat op de bekers vermeld staat, Gerrit de
Cock kerkmeester, maar in het daaraan voor
afgaande boekjaar vervulde ‘Anthoni Vermuer’
deze functie.13
We zullen dus wel moeten aannemen, dat het
om een particuliere schenking ging van een
oud-kerkmeester. De Vermuers (de naam wordt
verschillend gespeld) vormen een tamelijk
vooraanstaande Wijkse familie in de 16de en de
eerste helft van de 17de eeuw. Van Burik heeft
in 2001 hun genealogie opgesteld, zodat de
sociale identificatie weinig problemen oplevert.
Anthonis’ overgrootvader Dirck Rutgersz. Ver
muer had het tot schepen gebracht, zijn vader
Dirck Jacobsz Vermuer zelfs tot burgemeester.
Ook zijn jongere broer Jacob en zijn zwager
Jacob van Leerdam bekleedden meermalen
magistraatsfuncties. Anthonis zelf was in 1606,
1607, 1609 en 1610 schepen, in 1606-1607 en
1610 daarnaast keurmeester en in 1614 pest
huismeester.14 De familie behoorde kennelijk
tot de bovenlaag van de calvinistische minder
heid in de stad en voelde zich verbonden met
de kerk: ook Anthonis’ zwager Jacob van Leer
dam bekleedde het kerkmeestersambt, in 1614161515. De Vermuers waren stellig voldoende
bemiddeld om een dergelijk kostbaar geschenk
te kunnen opbrengen.
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Natekening door Abraham Booth van het zegel van
Anthonis Vermuer (HUA, Collectie Buchel-Booth (355),
112 (foto C. van Burik)

De zilversmid: Jacob Jacobsz ofwel
Jacques Jacquessen van Dort
De schenking was derhalve een locale Wijkse
affaire. De vervaardiging van de beker is dat
evenzo geweest. Vermuer heeft de bestelling
geplaatst bij de enige goud- en zilversmid die
met zekerheid in Wijk heeft gewerkt. Het gaat
om een Jacob Jacobsz. van Dort, die zich ook
met een verfranste vorm van zijn naam liet
aanduiden als Jacques Jacquessen en zelfs als
Jaques Jacquiss.16
Zijn naam duikt op aan het eind van 1609
wanneer hij als Wijks burger en zilversmid in
conflict blijkt te zijn geraakt met het Utrechtse
gilde, dat niet accepteerde dat Jacobsz. zijn
productie buiten het gezag van de Utrechtse
keurmeesters hield. De stad Wijk, vanzelfspre
kend geneigd haar autonomie te verdedigen,
steunde haar burger aanvankelijk, maar ging al
snel door de knieën toen een zware commissie
bestaande uit de Utrechtse aristocraat Nicolaas
van Berck en Jacob Foeck, één van de gene
raalmeesters van de munt in de Republiek, naar
Wijk afreisde en de Wijkse bestuurders onder
druk zette, onder andere door te verwijzen naar
de ordonnantie van Karel V uit 1551 op het
Utrechts goud- en zilversmedenbedrijf. Jacob
Jacobsz. moest als uitkomst van deze interven
tie zijn merk in de stad Utrecht laten vastleg
gen en voortaan zijn werk aldaar laten keuren
door de keurmeesters van het gilde.17 De Wijkse
toegevendheid zal wel mede zijn ingegeven,
doordat er hoogstwaarschijnlijk geen enkele
het kromme-rijngebied
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pensnyder’, wat wil zeggen dat hij voor de stad
zegelstempels vervaardigde.21 Van al dit werk,
laat staan van de stellig veel talrijker opdrach
ten van particulieren, is tot nu toe niets terug
gevonden. De beide Wijkse bekers, die thans
aan hem kunnen worden toegeschreven, vor
men de enige bekende stukken uit zijn oeuvre.

Fides, spes en charitas: de voorstellingen
op de bekers

Het meesterteken gereconstrueerd door M. Houtman. Onder de afgesleten merken op de bekers,
boven de reconstructies

plaatselijke traditie van edelsmeedwerk heeft
bestaan en er in samenhang daarmee ook geen
sprake was van een locale ambachtsorganisatie.
Jacob Jacobsz. had zich vermoedelijk in het
kleine stadje aan de rivier gevestigd in de
hoop, dat hij de geringe vraag ter plaatse naar
edelsmeedwerk kon compenseren, doordat hij
er de enige representant van zijn beroepsgroep
was. Hij heeft het in Wijk in elke geval nog een
flink aantal jaren uitgehouden. In de kerk
rekeningen van 1616-1617 tot en met 16191620 wordt hij jaarlijks vermeld omdat hij een
zilveren band moest leggen om de stok van de
‘eenerm Hendrick Ioncbloet’, die het kerkhof
onderhield. Telkens leverde dat klusje Jacobsz.
tussen de vijf en zes gulden op.18 In 1617 stelde
de stad hem als ijkmeester aan tegen een ‘re
cognitie’ van vijf gulden.19
Van dergelijke kleine bedragen kon een
ambachtsman echter niet leven en het is ook
de vraag of opdrachten van Wijkse particulie
ren voldoende soelaas boden. Waarschijnlijk
heeft Jacobsz. dan ook geprobeerd vanuit zijn
vestigingsplaats de wijde omgeving te bestrij
ken. Een spoor daarvan is te vinden in 1621 en
1622, als hij voor het stadje Buren de bodebus
mag vervaardigen.20
Uiteindelijk zal ook dat onvoldoende hebben
opgeleverd. In 1628 schrijft hij zich als meester
in bij het Utrechtse gilde, waar hij tot 1654 als
lid vermeld blijft. Van zijn activiteiten uit die
periode zijn in de Utrechtse kameraarsreke
ningen van 1638 tot 1650 verscheidene sporen
terug te vinden, waarbij hij optreedt als ‘wa
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Het zijn vooral de gegraveerde voorstellingen,
die de Wijkse avondmaalsbekers tot bijzondere
stukken maken. Het gaat om drie deugden, die
men gemeenlijk als de ‘christelijke deugden’
aanduidt, ter onderscheiding van de vier klas
sieke kardinale deugden justitia, fortitudo, pru
dentia en temperantia. Hun oorsprong als trits
ligt in de Eerste Korinthenbrief 13:13, waarin
Paulus zowel hun canonieke volgorde als hun
hiërarchische verhouding vastlegt. Op de lange
weg die de deugden door de middeleeuwse li
teratuur en beeldende kunst aflegden, was hun
vaste verschijningsvorm die van allegorische
vrouwengestalten. Overeenkomstig de typisch
middeleeuwse neiging om alle verschijnselen,
dus ook deugden en ondeugden als eigenschap
pen van de menselijke persoonlijkheid, in ge
talsmatig bepaalde reeksen te ordenen, maakte
het godsdienstig deugdentrio vaak deel uit van
een zevental, samen met de genoemde antieke
deugden. Ook een octet werd wel gevormd,
waarbij de Paulinische trits werd uitgebreid met
de humilitas en zelfs twaalftallen kwamen voor.
Fides, spes en charitas hadden echter voldoen
de gewicht om daarnaast als zelfstandig trio te
blijven opereren en waar nodig ook als solisten
op te treden.
Vanaf de Karolingische tijd begon men de
gepersonifieerde deugden af en toe ook met
attributen uit te rusten, wat de herkenning
uiteraard ten goede kwam, al bleef het tame
lijk gewoon om in bijschriften de namen te
vermelden, zoals dat ook op de Wijkse bekers
het geval is.22
Anders dan die van heiligen, stuitten de afbeel
dingen van gepersonifieerde deugden bij de
reformatorische kerken niet op overwegende
theologische bezwaren. De middeleeuwse en
renaissancistische beeldtraditie kon derhalve
ook in protestantse kringen worden omarmd,
behalve wanneer het om specifieke verwijzin
gen naar katholieke theologische en liturgische
denkbeelden en vormen ging. We zullen daar

Fides op beker A (foto H. Dirksen)

Fides op beker B (foto H. Dirksen)

dadelijk nog voorbeelden van ontmoeten.
Tot nu toe worden de afbeeldingen op avond
maalsbekers zelden in hun kunsthistorische
context geplaatst. Soms wordt dat zelfs bij
voorbaat als ondoenlijk afgedaan. Men kan zich
moeilijk aan de indruk onttrekken, dat daarbij
enerzijds een zekere verontachtzaming van het
kunstambacht door kunsthistorici in het geding
is en anderzijds onvoldoende kennis van de
kunsthistorische achtergrond van het graveer
werk bij veel zilverspecialisten. Op die manier
vallen de voorstellingen op zilverwerk vaak
tussen wal en schip.
Het is echter wel degelijk goed mogelijk om
veel graveerwerk thuis te brengen in het
kunsthistorisch kader waarin het tot stand
gekomen is. Prenten, vooral ornamentpren
ten, spelen daarbij een cruciale rol. Men moet
zich vermoedelijk voorstellen dat zilversme
den over een portefeuille met dergelijke, vaak
speciaal ten behoeve van het kunstambacht
vervaardigde, prenten beschikten. En dat zij,
zelf ook min of meer scheppende kunstenaars,
de daarin aanwezige afbeeldingen, vrijelijk
variërend, gebruikten als basis voor hun eigen
graveerwerk. Systematisch onderzoek naar de
picturale bronnen van het kunstambacht zou
het mogelijk maken beter afgewogen oordelen
te vellen over de artistieke kwaliteit van de di
verse edelsmeden. En het zou een verhelderend
licht werpen op de mate van verbreiding en

populariteit van het grafisch werk van kunste
naars, waartoe thans meestal alleen de prenten
zelf als uitgangspunt worden genomen.
De analyse van de voorstellingen op de Wijkse
bekers wil een bescheiden bijdrage leveren aan
dat onderzoek.
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Fides
De Fidesvoorstellingen op beide bekers lopen
wat betreft de uitvoering nogal uiteen. Men
kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken,
dat de graverende hand van Jacob Jacobsz.
door een zekere onvastheid werd gekenmerkt.
Vooral de beide hoofden verschillen onder
ling aanzienlijk. De vormgeving op de beker
die door mij met B is aangeduid, lijkt duidelijk
meer geslaagd. Daarnaast zijn er talrijke kleine
verschillen. De eerste I in Religio op het boek
dat de vrouw in haar hand houdt, is bijvoor
beeld op beker B min of meer mislukt. En op
beker A is het lusje van de bovenomlijsting bij
de rechterhand van Fides correct aangebracht,
op B is het vergeten.
Nochtans is de voorstelling verder duidelijk. De
vrouwengestalte gaat vergezeld van twee at
tributen: een opvallend groot kruis, waartegen
zij aanleunt en een omhoog gehouden, open
geslagen boek, waarop in kapitalen CHRIST
RELIGIO staat, te lezen als christiana religio. De
vrouw is gelauwerd en draagt een rommelige,
het kromme-rijngebied
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Theodor de Bry, Fries met grotesken. In het midden cartouche met Religio (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-BI5149, foto Rijksmuseum)

aan één zijde openvallende tunica, die de rech
terborst ontbloot laat. Er is een vreemde indica
tie van de navel te zien. Aan het linkerbeen is
een enkelband zichtbaar. Zij bevindt zich in een
nisachtige omlijsting in fantastische vormen,
die vrijwel identiek is aan die waarin de twee
andere vrouwengestalten gevat zijn.
Verwante Fidesafbeeldingen uit de 16de en
17de eeuw zijn er vele. Kruisen, meestal in de
hand gedragen en met een crucifix, vormen
het meest frequente attribuut van de geperso
nifieerde deugd. In de reformatorische kunst
moest het crucifix het veld ruimen, het kruis
bleef gehandhaafd. Ook een tweede veelvul
dig gehanteerd symbool, een door de vrouw
gedragen miskelk, hield natuurlijk niet stand
in hervormde kringen. Een boek als verwijzing
naar het woord des heren daarentegen, dat ook
al onder katholieken voorkwam, paste volledig
in de calvinistische geloofswereld.
Op het eerste oog lijkt er dus weinig met deze
Fidesvoorstelling aan de hand. Toch wringt
er wel het één en ander. Om te beginnen het
feit, dat in de Nederlandse grafiek van voor
1614 geen Fides kan worden gevonden die als
direct voorbeeld zou kunnen hebben gediend.23
Dan zou men moeten denken aan ofwel een
volledig eigen inventie van de zilversmid, wat
bij deze mediocre Wijkse meester wel heel
onwaarschijnlijk zou zijn, ofwel aan een zeer
zeldzame prent waarvan alle of bijna alle exem
plaren verloren zijn gegaan. Er is echter meer.
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De lauwerkrans die de vrouw draagt, strookt
met geen enkele afbeelding van de allegorische
gestalte. En vooral het goed leesbare boekop
schrift geeft te denken.
En dat laatste biedt dan ook de sleutel tot iden
tificatie. Jacob Jacobsz. heeft helemaal geen
Fides als voorbeeld genomen, maar een andere,
verwante, veel zeldzamer personificatie, die
zich toevallig in zijn portefeuille met prenten
zal hebben bevonden, even aangenomen, dat
het niet de opdrachtgever Anthonis Vermuer
geweest is, die de details voor de beker heeft
aangeleverd. Volledig uit te sluiten valt dat niet,
want min of meer bescheiden prentencollec
ties waren in menig welgesteld huishouden te
vinden. Wie van beiden ook de keuze gemaakt
heeft, deze is gevallen op een allegorie waarin
de hoofdpersoon haar eigen naam middels het
opgeheven boek laat lezen. Zij is niet Fides - dat
heeft Jacobsz. er achteraf maar onder geschre
ven. Zij is Religio, ofwel de Christelijke Gods
dienst, zoals ze zich ook laat kennen.
En met die kennis ligt ook de weg open naar
de prent waarvan Jacobsz. zich zal hebben be
diend. Het gaat om een gravure uit een kleine
serie met de veelzeggende titel Grotisch fur alle
Kunstler. Grotis Pour Tous Artisien, ontworpen,
gestoken en uitgegeven in Frankfurt door The
odor de Bry, gewoonlijk gedateerd 1589-1590.24
De werkwijze van Jacobsz. wordt bij vergelij
king van de beker met de prent meteen duide
lijk. Hij heeft een aantal ‘onbruikbare’ elemen

ten eenvoudig weggelaten, zoals de dood die
door Religio zo treffend overwonnen wordt, het
van het kruis afhangende toom, dat de beheer
sing der driften aanduidt of de vleugels waar
mee zij ten hemel kon vliegen, maar die haar
voor een kritisch calvinistisch oog verdacht veel
op een engel deden lijken. Wat bleef was de bij
een Fidesvoorstelling curieuze lauwerkrans, die
de triomf van Religio over de dood symboliseer
de. De kleding moest Jacobsz. een beetje oplap
pen. De Bry had zijn Religio duidelijk in vod
den en lappen gestoken, waardoorheen haar
blote buik goed zichtbaar was. Daarmee kon
zinnebeeldig worden aangegeven, dat Gods
dienst niet om uiterlijke vertoon gaf. Deugden
misten echter een dergelijke beeldtraditie, zodat
Jacobsz.’ Fides toch nog wel een schijn van
nette kledij heeft gekregen, al kon de zilver
smid het kennelijk niet laten om de zo duidelijk
zichtbare navel van het voorbeeld toch met een
steekje van zijn stift aan te duiden. Daarmee
was de aanpassing echter nog niet compleet.
Omdat Jacobsz. een zekere eenheid in zijn trits
deugden wilde aanbrengen koos hij voor alle
drie dezelfde omlijsting. En die was afkomstig
uit een heel ander voorbeeld zoals hierna in de
paragraaf over Charitas zal blijken.

Spes A
Zoals hiervoor al aangekondigd, dragen de
beide bekers geheel verschillende Spesvoorstel
lingen. We behandelen eerst die van beker A.
In een identieke omlijsting als de Fides is een
geheel naakte vrouw afgebeeld, aan wier voe
ten een groot anker ligt. Zij heeft de gebogen
rechterarm op een eigenaardige wijze boven
het hoofd geheven, draagt aan beide polsen
armbanden en heeft achter zich een geplooid
kleed hangen, waarvan een klein stukje over
de linkerarm valt, maar waarvan de ophanging
niet duidelijk wordt gemaakt.
De herkomst van deze Spes laat geen enkele
twijfel. Men kan haar terugvinden in één van
talrijke deugdenseries, die in de 16de en 17de
eeuw in onze gewesten circuleerden. En wel in
het septet dat de grote Haarlemse kunstenaar
Hendrick Goltzius ca. 1583 vervaardigde.25
Het libidineuze element is in heel het werk van
Goltzius onmiskenbaar. Het wekt dan ook geen
verwondering dat zelfs bij een reeks voorstel
lingen die aspecten van de deugdzaamheid
verbeelden een zekere erotische uitstraling niet
ontbreekt. Dat geldt voor alle zeven deugden,
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Spes op beker A (foto H. Dirksen)

elk in hun attractieve naaktheid in eenvoudige,
nauwelijks van de gestalte afleidende nissen
uitgestald, maar het geldt het meest voor de
Spesfiguur met haar op het eerste oog nogal
gekunstelde pose.
De erotische uitstraling van deze deugdzame
dame kan op een verrassende wijze met haar
picturale herkomst worden verbonden. Bij
nadere beschouwing blijken bij Goltzius de
armbanden die zij draagt geen vrouwelijke
sieraden te zijn, maar eerder ketenen waarmee
zij aan de achtergrond van de nis is vastge
klonken. Dat zijn, anders dan het anker, dat tot
haar vaste uitrustingsstukken behoort, hoogst
ongebruikelijke attributen van deze gepersoni
fieerde deugd. De schijnbaar gekunstelde pose
is geen vrijwillig ingenomen stand, maar een
door de ketenen afgedwongen strekken van het
naakte lichaam.
En daarmee doemt achter deze Spes een veel
bekendere figuur uit het oeuvre van Goltzius
op, namelijk Andromeda, de beeldschone ko
ningsdochter, die naakt geketend aan een rots
de prooi van een akelig zeemonster zou zijn
geworden, als de held Perseus haar op het laat
ste moment niet had weten te bevrijden.26 Het
het kromme-rijngebied
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Hendrick Goltzius, Spes, ca 1583.
(Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB10.252, foto Rijksmuseum)
Rechts: Hendrick Goltzius, Andromeda, tweede versie, ca 1590.
(Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB10.236, foto Rijksmuseum)

Andromedathema dankte zijn populariteit in de
prentkunst aan de bij uitstek erotische conno
taties van deze scene, die dan ook een gewild
onderwerp voor vele kunstenaars vormde.27
Goltzius had voor de zinneprikkelende stand
van Andromeda zelf weer gebruik gemaakt van
een tekening van Anthonie Blocklandt en ook
een prent van Virgil Solis heeft waarschijnlijk
invloed op hem uitgeoefend.28 Het is hier niet
de plaats om verder op de uitgebreide beeld
traditie van de Andromedafiguur in te gaan.
Wel is het aardig om te vermelden, dat ook
de eenmaal door Goltzius tot Spes-allegorie
omgebouwde mythische prinses in haar nieuwe
deugdzame gedaante enig succes gekend heeft.
Zo is het goed mogelijk dat niet de Goltzius
prent zelf in de portefeuille van de Wijkse
zilversmid heeft gezeten, maar een bewerking
daarvan door de obscure Franse graveur Daniel
30
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Mignot, die rond 1593 in Augsburg een aantal
ornamentprenten heeft gepubliceerd.29 Daar
onder is een deugdenserie, waarvan tot nu
toe de afhankelijkheid van Goltzius niet was
gesignaleerd. Zij is echter onmiskenbaar, zoals
uit de hier afgebeelde Spes overduidelijk blijkt30
En dat Jacobsz. deze serie gekend heeft, zal
verderop nog blijken.
Tenslotte moet erop gewezen worden, dat de
Wijkse avondmaalsbeker niet de enige in zijn
soort is waarop de Goltzius-Mignotvoorstelling
prijkt. Een veel latere beker uit 1670, die in Har
lingen vervaardigd is door Jan Dirksen Roorda,
bevat een cartouche tussen band- en spitswerk
dat zonder twijfel in dezelfde beeldtraditie
staat.31 En wanneer de inventarisatie van het
kerkelijk zilver de hierboven betreurde rudi
mentaire staat zal verlaten, zullen waarschijnlijk
nog wel meer parallellen tevoorschijn komen.

Daniel Mignot, Hanger met Spes, ca 1593. (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1963-486, foto Rijksmuseum)

Spes B

Theodor, die nauw met zijn vader samenwerk
te. De Wijkse zilversmid kon er de drie gods
dienstige deugden bij elkaar vinden.32 Hoewel
de kwaliteit van de op het zilver gegraveerde
gestalte nogal achterblijft bij die van de prent
van De Bry jr, zijn de overeenkomsten toch
treffend. Vooral de wijze waarop het gewaad
gedrapeerd is, toont zo veel overeenkomsten,
dat het geen twijfel lijdt, dat de prent als voor
beeld heeft gediend.
Over de vraag waarom besloten is tot het
maken van twee verschillende Spesvoorstel
lingen op de beide bekers kan alleen gespe
culeerd worden. Het is mogelijk, dat Jacobsz.
heeft willen variëren, eenvoudigweg omdat hij
diverse prenten tot zijn beschikking had, maar
dan is het onduidelijk, waarom hij dat niet ook
met de Fidesvoorstelling gedaan heeft, waar
voor hetzelfde blad van De Bry hem eveneens
een tweede variant aanreikte. Verleidelijker is
de hypothese dat de erotische uitstraling van
de Goltzius-Mignot Spesvoorstelling minder in
de smaak gevallen is bij de opdrachtgever. Een
toonbeeld van calvinistische ingetogenheid kan
men er immers bezwaarlijk in zien en het is de
vraag, of Anthonis Vermuer dezelfde ruimgees
tige opvattingen koesterde als het internatio
nale en aristocratische publiek waarop Goltzius
zich in eerste instantie richtte.33 In dat geval
zou de beker B een gecorrigeerde en gefatsoe
neerde pendant van de beker A zijn.

Wonderlijk genoeg bevat de tweede beker een
volkomen andere voorstelling van Spes. Een
voortschrijdende in een lang gewaad geklede
vrouw, met op de linkerarm een valkachtige
vogel, wordt schuin van achteren afgebeeld, het
gelaat en profil. Links boven haar schijnt een
zon, op de grond ligt het vaste Spes-attribuut,
een groot anker. De omlijsting stemt overeen
met die van de andere figuren.
Deze Spesvariant is in de Nederlandse prent
kunst tamelijk verbreid. Nauw verwante
prenten zijn die van Crispijn de Passe en Jacob
Matham. De vogel en de zon, minder bekende
elementen van hoop komen ook bij deze beide
kunstenaars voor. Maar het was niet één van
deze beide gravures die Jacob Jacobsz. als voor
beeld gebruikte. Voor zijn tweede Spesvoorstel
ling greep hij hoogstwaarschijnlijk naar een
blad van Johann Theodor de Bry, de zoon van
Spes op beker B (foto H. Dirksen)
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Johann Theodor de Bry, Fries met deugden in medaillons, rechts Spes, midden Charitas, ongedateerd.
(Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-BI-5172, foto Rijksmuseum)

Charitas
Belanden we tenslotte bij de Liefde. Net als bij
de Fides valt het onvermogen van de graveur
op, om het verschil tussen beide bekers zo klein
mogelijk te houden. De beide Charitasvoorstel
lingen zijn ongetwijfeld naar één voorbeeld
vervaardigd, maar bijna geen detail is geheel
hetzelfde uitgevallen. Vooral het gezicht van
de vrouw op beker A heeft bijna karikaturale
trekken gekregen, onder andere door een veel
te geprononceerd uitgevallen kinlijn.
De allegorische gestalte is overigens van een
zeer gebruikelijke aard: het gaat om een vrouw
met twee kinderen, één in haar arm tegen de
borst gedrukt en een wat groter kind naast zich,
dat haar een vrucht aanreikt. In een bescher
mend gebaar ligt haar hand op het hoofd van
dit laatste kind. Van dit type Charitasallegorieën
bestaan tientallen varianten, soms met drie of
32
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zelfs vier kinderen rond de vrouw gegroepeerd.
Het motief van de geheven kinderhand die iets
aanreikt komt veelvuldig voor, evenals dat van
een zuigeling aan de borst. De vrouw zelf kan
in alle mogelijke standen worden afgebeeld.
Het is dus zaak om te bezien of tussen deze
overvloed aan onderling sterk verwante voor
stellingen er één is, die rechtstreeks naar Jacob
Jacobsz.’ avondmaalsbeker verwijst.
En dat blijkt het geval. Hetzelfde fries van
Johann Theodor de Bry, dat als voorbeeld voor
de Spes van beker B heeft gefunctioneerd, heeft
ook het beeldmateriaal geleverd voor de Wijkse
Charitas, zoals opnieuw vooral door de vormen
van het gewaad onomstotelijk wordt aange
toond (zie de afbeelding).
Zoals aangekondigd, blijft nog één zaak te
bespreken, namelijk de omlijsting die de Wijkse
zilversmid heeft aangebracht. De constructie
doet enigszins denken aan de nissen waarvoor
vanaf de Renaissance veel kunstenaars alle
gorische figuren plaatsten, die dan zelf min of
meer sculpturaal werden afgebeeld. Goltzius’
naakte Spes is daarvan een voorbeeld uit vele.

Charitas op beker A (foto H. Dirksen)

Daniel Mignot, Hanger met Charitas, ca 1593. (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1963-187, foto Rijksmuseum)

Charitas op beker B (foto H. Dirksen)
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Het bouwsel dat Jacob Jacobsz. rond al zijn
zes vrouwengestalten heeft geplaatst is echter
dermate fantastisch, dat een relatie met de al
legorieën uit de prentkunst niet voor de hand
ligt. De flinterdun toelopende balustervormige
zuilen op hun merkwaardige voetstukken en
de vreemde bekroning met lussen, die vaag
iets weg hebben van het lijnenspel van een
conchavormige afsluiting, hebben nauwelijks
een verbinding met enige vorm van bouwkun
dige realiteit. Er zal dus moeten worden ge
zocht onder ontwerpen die louter decoratieve
doeleinden nastreefden. In de context, waarin
zilversmeden werkten, gaat de gedachte dan uit
naar ornamentprenten, waarin de fantasie van
de kunstenaar de vrije loop had.
Het bleek uiteindelijk een Charitasafbeelding
uit die hoek, die de bron voor Jacobsz. heeft
gevormd. En wel Mignots bewerking van Golt
zius’ Charitas tot een nisvormig medaillon in
het kromme-rijngebied
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één van de fantastische hangers, die de eerste
in Augsburg ontworpen heeft.34 Op de voet
stukken na heeft de complete omlijsting van
deze hanger Jacobsz. tot voorbeeld gediend bij
alle zes vrouwenfiguren op zijn beide bekers.

delleerd naar de prent van Theodor de Bry,
van alle onbruikbare elementen van haar bron
ontdaan was.

De aanpak van de zilversmid

Resumeren we kort de resultaten. Achter
eenvolgens hebben we de opdrachtgever en
de vervaardiger van de beide Wijkse avond
maalsbekers geïdentificeerd en de afbeeldingen
op de bekers in hun kunsthistorische context
geplaatst. Het bleek, dat deze in de Neder
lands-Duitse prenttraditie van de late 16de
eeuw passen en het was mogelijk voor elk van
de voorstellingen op de bekers de concrete
prenten op te sporen, die de zilversmid-gra
veur tot leidraad hebben gestrekt. Zijn eigen
inventie bleek beperkt te zijn gebleven tot de
combinatie en reductie van de voorbeelden, die
hij aan zijn prentenverzameling had ontleend.
Een meesterlijk graveur was Jacob Jacobsz. niet
bepaald. Zijn figuren blijven duidelijk achter
bij de prenten, die hij gebruikte. Maar zijn al
legorische deugden stonden aan het begin van
een traditie, die in het protestantse kerkzilver
nog lange tijd opgang zou maken. Alleen al om
die reden hebben de Wijkse bekers museale
waarde en verdienen zij zorgvuldig gekoesterd
te worden.
We hopen hiermee zowel recht te hebben
gedaan aan het historisch en kunsthistorisch
belang van beide stukken kerkelijk zilverwerk,
als aannemelijk te hebben gemaakt dat onder
zoek naar de iconografie van avondmaalszilver
goede mogelijkheden biedt om de onderlinge
relatie tussen prentkunst en edelsmeedwerk
stelselmatig in kaart te brengen.35

Tenslotte kan een blik worden geworpen op de
aanpak van de zilversmid. Hij blijkt, net als de
meesten van zijn vakgenoten, sterk afhankelijk
te zijn geweest van prenten, vermoedelijk uit
een eigen verzameling afkomstig. Zijn persoon
lijke bijdrage lag vooral in de combinatie van
elementen daaruit. De Charitas van Jacobsz.
toont aan, hoe ver hij daarin ging. De hanger
van Mignot bevatte een prachtige Charitas ge
baseerd op een prent van Goltzius uit dezelfde
reeks, waarvan diens Spes op beker A deel uit
maakt. Jacobsz. had deze Charitas zonder meer
kunnen overnemen, van Goltzius zelf, als hij
diens prent bezat en in elk geval van Mignot,
wiens ornamentprent hij in elk geval in zijn
portefeuille had. Maar om enige reden heeft
hij liever de Charitas van Johann Theodor de
Bry gebruikt. De Charitasomlijsting van Mignot
beviel hem kennelijk wel, want die werd voor
alle andere afbeeldingen ook gebruikt, zodat
ook Mignots Spes uit haar kader werd gehaald
om in de Charitaslijst gevat te worden. Aan
Mignot tenslotte werden ook alle onderschrif
ten ontleend, zowel wat betreft de vorm van de
plint waarop ze geschreven zijn, als wat betreft
hun belettering in kapitalen.
Behalve combinatie van elementen uit voor
beelden, behoorde ook vereenvoudigende
adaptatie tot zijn repertoire. Het duidelijkst
kwam dat naar voren bij de Fides, die, gemo

Conclusie

Noten
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Wijnan d T h o o m e s *

Schapentrek tussen Heuvelrug en Lek
In de nacht van 29 op 30 juli 2001 brandt een
monumentale schuur in het dorp ’t Waal vol
ledig af. De plaatselijke weekbladen schrijven er
uitvoerig over.1 Men wijst er op dat brandstich
ting niet uitgesloten moet worden geacht. De
gemeente wordt laksheid verweten. Ondanks
vele waarschuwingen over de brandgevaarlijk
heid van de schuur werd niets ondernomen.
En dat terwijl de Gemeenteraad van Houten
al eind 1997 een subsidie van 200.000 gulden
beschikbaar had gesteld voor de restauratie
van de oude schuur. De eigenaar, de Water
leidingmaatschappij Hydron, wilde de schuur
verplaatsen omdat men op die plek andere
bouwplannen had (i.c. een drinkwater-pomp
station, dat er ook is gekomen). Bovendien kon
men zijn aandeel in de kosten van de restaura
tie niet opbrengen! Thans herinnert alleen een
door vocht aangetast bord nog aan het bestaan
van de 18de-eeuwse schapenschuur aan de
Waalseweg 85.

Wat was het voor een schuur?
Uit een in 1811 gemaakte beschrijving van een
‘Schapenschuur voor 130 schapen, in het arron
dissement van Amersfoort’ blijkt dat hier sprake
was van een eenvoudig gebouwtje waarvan het
rieten dak werd gedragen door acht gebintstijlen.2 Hoewel er in de provincie Utrecht veel
meer schapenschuren stonden, lijkt de hier be
schreven schuur identiek aan die in ’t Waal. De
schuur in ‘t Waal stond direct aan de noordzijde
van de Waalseweg, schuin tegenover boerderij
Geerestein op nummer 85. Op de kadastrale
kaart van 1832 staat de schuur op het afzonder
lijke perceel gemeente Schalkwijk, sectie C, nr.
76, groot 157 m2.3 Ongetwijfeld hebben er meer
van deze schaapsschuren in het Kromme-Rijn
gebied gestaan. Zo stond er één aan het einde
van de Beusichemseweg dicht bij de Lekdijk.4
Deze is wegens bouwvalligheid in de negentiger
jaren van de vorige eeuw afgebroken.

* W. Thoomes doet onderzoek naar de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied.
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De vraag die in dit artikel wordt beantwoord,
is waarom er schaapsschuren in deze omge
ving stonden. Ons beeld van schaapskudden is
immers dat deze op de heide worden geweid,
zij het dat tegenwoordig ook schapen worden
ingezet bij het afgrazen van moeilijk te maaien
grasbermen. Ter beantwoording van deze vraag
beschikken we gelukkig over twee gedrukte
bronnen uit de eerste helft van de negentiende
eeuw.

De landbouwenquête van 1800
Een eerste beeld bieden de gegevens van de
landbouwenquête van 1800. In de Bataafse
Republiek (1795-1805) ontstond een tot dan
toe ongekende belangstelling voor de land
bouw. Dat leidde tot de oprichting van een
landelijk Kabinet van Landbouw waarvan Jan
Kops commissaris werd. In navolging daarvan
werden in de provincies Commissies
van Landbouw ingesteld. In Utrecht was Gerard
Wttewaall, de latere hoogleraar Landbouwhuis
houdkunde, daarvan de secretaris.
Teneinde inzicht te krijgen in de stand van
zaken in de landbouw werd door Kops een
vragenlijst met maar liefst 252 vragen opge
steld en aan vele organisaties en gemeenten
ter invulling toegezonden. Maar een klein deel
van de antwoorden is helaas bewaard geble
ven en kort na 1950 alsnog gepubliceerd.5
Voor het Kromme-Rijngebied is alleen de
opgave van Pieter van Engelen, secretaris van
de gemeente Houten, ’t Goy en Schonauwen,
bewaard gebleven.6 Over de reacties van de
andere gemeenten in onze regio beschikken
we niet meer. Uit de antwoorden door Van
Engelen blijkt dat er in zijn district zes of zeven
schaapskudden geweid worden. De grootte
van de schaapskudden varieert van 50 tot 120
schapen. Hij vindt het wenselijk om er 20 tot
25 kudden te laten rondgaan, zodat de mest ter
plaatse zou kunnen blijven, waardoor er meer
en beter koren verbouwd zou kunnen worden.
Nu wordt de mest naar elders verkocht voor
de tabaksteelt. Die mest wordt verzameld in
de schaapsschuren, waar de schapen ’s nachts
blijven. Overdag worden de schapen door een

Exterieur en interieur
van de schapenschuur
tegenover boerderij Geerenstein aan
de Waalseweg 85
in ’t Waal ca 1985
(RHCZOU, THA Houten
(353). Het ging om
een monumentale
18de-eeuwse schuur
met een rechthoekige plattegrond,
bakstenen voet, deels
gepotdekselde houten
wanden en een rieten
schilddak dat aan één
zijde was afgewolfd.
De sporen kap werd
gedragen door vier
ankerbalkgebinten
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herder geweid langs de gemeentewegen en
afgemaaide korenakkers en over zomervaag
land.7 ’s Winters gaan de kudden naar de heide.
Dan krijgen ze ‘eemhooi’, raapkoeken, bonen
en wikke als bijvoedering. Ze blijven daar tot
‘het nieuwe groen groot genoeg is om ooien
en lammeren te voeden, ‘’t welk nu nog in mei
toeloopt’. In mei en juni worden de schapen
geschoren en de wol ‘veelal bij de vagt ver
kocht’. Van Engelen schrijft dat de opbrengst
per vacht ‘om en na de 3 gulden’ bedraagt.

De notities van Gerard Wttewaall
Het beeld, dat uit de antwoorden van Van
Engelen naar voren komt, vinden we ook terug
in een handgeschreven notitie van Gerard
Wttewaall uit 1810 of 1811.8
Wttewaall noteert daarin dat de kudden van
80 tot 200 schapen langs de wegen worden
geweid; na het maaien van het koren ‘worden
zij op de stoppels gebracht en komen gedu
rende den zomer op de zomervaag’. De mest,
die op de klei gewonnen wordt, wordt jaarlijks
verkocht aan de tabakstelers in Nijkerk en
Amersfoort ‘waardoor de voordelen van de
schaapsteelt aan die van de Tabaksbouw zijn

verbonden’. Wttewaall wijst er echter in 1834
op dat de tabaksteelt in omvang afneemt. De
wol wordt meestal te Veenendaal verkocht en
daar in huisindustrie verwerkt. De wolprijs is
dan al verscheidene jaren laag. Hij wijst er op
dat vele lieden, ‘die alleenlijk van hunne scha
pen moesten leven, bezwaarlijk konden blijven
bestaan’.
Over de staat waarin de schapenschuren zich
bevonden, is Wttewaall zeer kritisch. De stallen
zijn vochtig en bedompt; de uitwaseming van de
dieren, die in een kleine ruimte op stro liggen
en de warmte van de gistende mest, die maar
éénmaal in het jaar, aan het einde van de win
ter, wordt uitgehaald, maken dat de gezondheid
van de schapen ernstig wordt aangetast.

De tabaksteelt
Zoals hiervoor vermeld, werd de schapenmest
verkocht aan tabakstelers in Nijkerk en Amers
foort. In de schaapsschuren was de bodem uit
gegraven. In de kuil ontstond zo een met stro of
hooi vermengde laag mest. Die werd dus een
maal per jaar, in de winter, uitgegraven en per
schip afgevoerd. De ligging van de afgebrande
schuur in ’t Waal was dus erg gunstig omdat hij
aan de Waalse Wetering lag. Een tabaksteler,
die vijf tot zes morgen met tabak teelde, liet
ieder jaar één tot anderhalf schip komen. De
teelt vroeg een zware bemesting met 25.000 tot
27.000 kg per hectare.9 De schapenmest was
door het hoge stikstofgehalte bij uitstek voor
deze teelt geschikt. Andere mest - ook kunst
mest zoals experimenten met guano bewezen
- was voor de tabaksteelt niet bruikbaar.

Uit de gemeentearchieven
Wat vinden we nu nog in de archieven van de
plattelandsgemeenten uit de negentiende eeuw,
dat meer zicht geeft op de schapentrek? Helaas
is dat maar weinig omdat het nodige als nutte
loos in het verleden is vernietigd, terwijl er ook
minder werd opgeschreven.
In de archieven van de gemeenten in het
Kromme-Rijngebied heb ik maar één aanteke
ning over schaapskudden aangetroffen. In het
verslag van de gemeente Houten over 1852
staat vermeld dat er 584 schapen in de gemeen
Gerard Wttewaall (1776-1838) op een 19de-eeuwse
foto van een portrettekening uit circa 1810 (Huisarchief Wickenburgh-Wttewaall)
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Een van de laatste schaapskuddes
in Houten grazend langs de Wickenburghseweg ter hoogte van boerderij
De Meern (Wickenburghseweg 23) op
een foto uit 1910 (Huisarchief Wickenburgh-Wttewaall)

te zijn en vijf houders van schaapskudden.10
In de verslagen van de gemeente Schalkwijk
tussen 1851 en 1858 worden wel grote aantal
len schapen genoemd maar geen schapenhou
ders.11 In het archief van de gemeente Werk
hoven staat éénmaal (in 1823) één houder van
100 schapen vermeld.12
De archieven van de oostelijke buurgemeen
ten op de Utrechtse Heuvelrug geven meer
informatie. In de gemeente Maarn staan tussen
1843 en 1866 tien tot zestien schapenhouders
ingeschreven.13 Er valt een terugloop van het
aantal kudden te constateren: in 1843 zijn er
zestien kudden, in 1866 nog maar tien. Het
aantal schapen per kudde varieert van 130 tot
minder dan 50.
Ook het archief van de gemeente Doorn geeft
cijfers tussen 1852 en 1866.14 Het aantal kud
den varieert hier van elf tot dertien, met ook
weer sterk wisselende aantallen schapen per
kudde: de grootste telt 145 dieren. Hier stijgt
het totale aantal dieren van 900 in 1851 tot
1274 in 1866.

Maatregelen tegen overlast
Het valt te verwachten dat schapen, wanneer
het gras van het weiland smakelijker was dan
dat op de berm, van het rechte pad afweken.
Tegen deze overlast moest door de gemeentebe
sturen worden opgetreden. Daarnaast zullen de
kudden het vrije verkeer (hoe beperkt dat ook
zal zijn geweest) hebben belemmerd. De ge
meentearchieven bevatten dan ook regels over
het weiden van schapen en ander vee.
Zo bevat de Politieverordening van Schalkwijk
van 1827 in artikel 8 de bepaling dat het ver
boden is op wegen en erkende voetpaden of
aan slootkanten langs wegen enig vee te laten
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weiden.15 In datzelfde jaar wordt in de Politie
verordening van Houten een soortgelijke bepa
ling opgenomen waarbij wordt toegevoegd dat
weiden van vee alleen dan wordt toegestaan als
‘zodanig vee met een halster om de kop door
een bekwaam persoon wordt geleid’.16 Boven
dien wordt het drijven van vee over de zand
wegen uitdrukkelijk verboden. Kennelijk wordt
ook geduid op het drijven van kudden over de
wegen, want in dat geval moet ‘een genoeg
zaam aantal persoonen ter geleiding’ aanwezig
zijn, die oppassen dat ‘hetzelve niet van de
weg afwijkt’. In 1858 wordt daar de bepaling
aan toegevoegd dat het vee dat in overtreding
wordt aangetroffen dadelijk wordt ‘geschut’(dat
wil zeggen in bewaring gesteld in een schut
hok) en onder opzicht wordt gesteld van de
burgemeester. De eigenaar zal zijn dieren niet
kunnen lossen dan tegen betaling van de boete
en van het bewaar- en voedergeld, alsmede van
de getaxeerde schade.
Een uitvoerige regeling wordt in 1838 in Scho
nauwen vastgesteld.17 Daarin wordt bepaald dat
‘Een kudde schapen langs de voorgeschreven
wegen ……gedreven wordende zal steeds voor
waarts moeten gaan’ d.w.z. dat een kudde ‘een
uur gaans binnen de tijd van twee en een half
uren’ moest afleggen. Voldeed men niet aan die
eis dan moest men dat betalen met een boete
van 50 cent per schaap. Daarnaast werd in het
reglement vastgelegd dat niemand enige paar
den, runderbeesten, varkens, geiten, bokken,
schapen of ezels op het eigendom van iemand,
zonder schriftelijke toestemming, mocht laten
weiden, grazen of lopen.
In het Reglement van Politie uit 1857 van de
gemeente Tull en ’t Waal vinden we in artikel
32 een gelijksoortige bepaling.18 Er wordt be
paald dat ‘De kudden schapen langs de dijken
het kromme-rijngebied
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[en] wegen in deze gemeente gedreven wor
dende zullen steeds voorwaarts moeten gaan en
de opzigter derzelve zal, wanneer hem paarden
of eenig gerij ontmoet, zijne kudde zooveel
mogelijk aan de eene zijde van den weg of dijk
moeten drijven terwijl ook niemand door eene
kudde schapen zal mogen draven of hardrij
den, maar steeds moeten stappen tot dat hij de
kudde gepasseerd is’.

Het einde van de schapentrek
De archieven geven ons alleen maar enig
inzicht in de schapentrek in de negentiende
eeuw. Het gaat echter om een eeuwenoud
verschijnsel dat zich overal in Europa voordeed.
Slicher van Bath noemt naast Zuid-Italië, de
Balkan, Zwitserland en Zuid-Duitsland ook
Schotland.19 Ook De Vooijs wijst daar op.20 Het
is dus niet verwonderlijk dat dit ook in ons land
- zij het over kleine afstanden - gebeurde.
De omvang van de schapentrek (en van het
aantal schaapskudden) zal, zo mag worden ver
ondersteld, verbonden zijn aan de tabaksteelt,
waarvoor de schapenmest immers van over
heersend belang was. De planters in Nijkerk
kregen in het midden van de negentiende eeuw
te maken met concurrentie van de sterk toe
genomen import van hoogwaardige ‘Indische’

tabak en daardoor dalende prijzen van inlandse
tabak.21 Bovendien werden nog goedkopere
soorten Java- en Sumatratabak op de Neder
landse markt gedumpt, terwijl de prijzen van de
schapenmest door hogere loon- en transport
kosten stegen. Die achteruitgang was trouwens
al eerder ingezet: terwijl in Nijkerk in 1815 390
hectare was ’tabakt’, besloeg de oppervlakte
tabaksakkers in 1852 nog maar 220 hectare.
Deze achteruitgang van de tabaksteelt wordt
in Doorn en Maarn niet duidelijk gevolgd door
een vermindering van het aantal schaapskud
den. Zoals hiervoor is aangegeven, daalt het
aantal kudden in Maarn in 1866 (het laatste
jaar waarover gegevens in het archief zijn geno
teerd) wel, maar in Doorn niet.
In Amerongen (waar ook tabak geteeld wordt)
valt uit de schaarse gegevens af te leiden dat in
1900 ook daar nog maar weinig behoefte aan
schapenmest bestond.22 In 1890 worden nog
zeven scheepsladingen aangevoerd, maar wordt
ook de verwachting uitgesproken dat de tabaks
cultuur geheel uit Amerongen zal verdwijnen.
In 1900 worden er weliswaar nog 645 schapen
in de gemeente geteld maar wordt er alleen
over het inzamelen van straatvuil gerept.
Het lijkt daarom verantwoord er van uit te gaan
dat de schapentrek aan het einde van de negen
tiende eeuw in onze omgeving is verdwenen.

Noten
1 Het Trefpunt en ’t Groentje, beide
van 8 augustus 2001.
2 R.C. Hekker en J.M.G. van der Poel,
De Nederlandse boerderij in het begin
van de 19de eeuw. Arnhem, 1967, 33
en 87.
3 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU), Gemeentebestuur Schalkwijk (111), 506.
4 Utrechts Nieuwsblad van 30 april
1998.
5 De bewaard gebleven antwoorden
zijn gepubliceerd in de delen I, II en
III van de reeks Historia Agricultura,
verschenen in de jaren 1951 tot en
met 1956.
6 Historia Agricultura, deel II, vragen
91 tot en met 103.
7 Land in zomervaag ligt braak.
Volgens het drieslagstelsel werd
land twee jaren achtereen bebouwd,
waarna het in het derde jaar braak
bleef liggen.
8 Het handschrift, dat niet is gedateerd en evenmin ondertekend, is
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en ’t Waal, 1818-1961 (113), 10.
19 B. Slicher van Bath, De agrarische
geschiedenis van West-Europa. 5001850, Utrecht, 1976, 186.
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