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Zomerhuizen bij boerderijen in het
Kromme-Rijngebied (gemeenten Bunnik,
Houten en Wijk bij Duurstede)
Inleiding
Het op een aantal boerenerven nog voorkomende zomerhuis lijkt, naast de andere bijgebouwen
daar, zoals hooibergen, schuren en dergelijke,
een beetje een vreemde eend in de bijt. Is het
een woning of is het een bedrijfsgebouw? Het
is in elk geval geen vakantiewoning.1 Dat over
het zomerhuis bij boerderijen vaker verwarring
bestaat, blijkt uit het feit dat de gemeente Wijk
bij Duurstede met enige regelmaat een aanvraag krijgt voor de (her)bouw van een tweede
woning op een boerenerf. Daarbij baseert de
aanvrager zijn verzoek op het feit dat er vroeger
een zogenoemd zomerhuis op het erf heeft gestaan. Dit roept bij de gemeente de vraag op of
dergelijke zomerhuizen ooit als woning werden
gebouwd. Het antwoord op die vraag luidt: nee.
Maar wat was zo’n zomerhuis dan wel? Het zomerhuis bij boerderijen dat in dit artikel wordt
bedoeld, is een vrijstaand dagverblijf waar een
boerenfamilie in de periode tussen ongeveer
april en oktober overdag verbleef en dat vaak
gecombineerd werd met een ruimte [wringhuis]
voor het maken van kaas.
Over historische boerderijtypen is veel gepubliceerd, maar over het zomerhuis is weinig te
vinden. Gelukkig heeft de Friese onderzoeker
Klaas Uilkema wel aandacht besteed aan het
fenomeen zomerhuis.2 Met de gegevens van
Uilkema als basis ben ik op zoek gegaan naar
het antwoord op een aantal vragen. Waarom,
waar, hoe en wanneer ontstond dit type agrarisch bijgebouw in het Kromme-Rijngebied?
Bij welke boerderijen stond/staat een zomerhuis? Had een zomerhuis een woonfunctie?
En waarom zijn de meeste zomerhuizen in de
twintigste eeuw verdwenen, omgebouwd tot
woonhuis of gesloopt?

Historisch boerderijonderzoek door
Klaas Uilkema
Het is 1916 als de Friese onderwijzer Klaas
Uilkema het resultaat van vele jaren historisch
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boerderijonderzoek publiceert. Met het boek
Het Friesche Boerenhuis, een onderzoek naar
het ontstaan van het toenmalige boerenhuis
in Friesland, vestigde hij landelijk zijn naam
als boerderijonderzoeker. Door zijn publicatie
kwam hij in contact met de Leidse hoogleraar
staathuishoudkunde en statistiek D. van Blom,
die zich in zijn vrije tijd enthousiast bezighield
met volkskundig onderzoek. Van Blom was er
van overtuigd dat een landelijk boerderijonderzoek een eerste stap zou kunnen zijn in de
richting van een volkskundig totaalonderzoek
van Nederland. Hij kreeg in Leiden een aantal
hoogleraren bij elkaar dat zijn plannen steunde.
Zo ontstond de Boerenhuiscommissie die met hulp
van een aantal sponsoren een driejarige studie
naar de historische boerderijontwikkeling in
Nederland opzette.
De uitvoering van het onderzoek werd aan
Uilkema toevertrouwd. Vanaf de zomer van
1920 reisde hij per fiets en motor het hele land
door, op zoek naar de meest interessante oude
boerderijen. Tijdens zijn tochten maakte hij
duizenden foto’s, deed honderden opmetingen
en schreef vele schriften vol aantekeningen
over de meest uiteenlopende onderwerpen. In
1923 begon hij met onderzoek in de provincie
Utrecht. Helaas beperkte zijn onderzoek zich
tot een aantal boerderijen in het westen en
noorden van de provincie. Boerderijen in het
Kromme-Rijngebied kwamen niet aan bod.
Waarom Uilkema’s onderzoek in het kader van
dit artikel dan toch van belang is, is het feit dat
hij in zijn onderzoekingen extra aandacht be-

* Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en cultuurtechniek aan de HBCS in Arnhem en landschapsarchitectuur aan de Academie
van Bouwkunst in Amsterdam en is deskundige op
het gebied van het internationale toerisme. Sinds
2004 doet hij historisch onderzoek in vooral het
buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede
en publiceert daarover.
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steedde aan de ontwikkeling en het gebruik van
de dwarsgang, gelegen tussen het woongedeelte
en de veestalling, tot specifieke werkruimte. Uit
deze inpandige werkruimte ontstond in de loop
der tijd een bijzonder agrarisch bijgebouw, het
vrijstaande zomerhuis.

Het zomerhuis en zijn functie
Historische boerderijen in Utrecht behoren
vrijwel allemaal tot de hallehuisgroep. Een hallehuis is een van oorsprong langgerekt gebouw.
In het voorste gedeelte bevond zich gewoonlijk
het woongedeelte, daarachter was dan de deel
met de veestalling die van het voorhuis werd
afgescheiden door een brandmuur. In latere
eeuwen ontwikkelde zich tussen de brandmuur en het stalgedeelte een dwarsgang die
gebruikt werd als afzonderlijke werkruimte.
In het algemeen was dit een met een pomp
ingerichte spoelruimte waar men de vaat en
het melkgereedschap spoelde, de was deed en
de boter en kaas maakte. Ook was het bij veel
boerengezinnen de gewoonte om de werk-

ruimte in het voorjaar en de zomer, als het vee
in de wei stond en de stallen waren schoon
gemaakt, gedeeltelijk te gebruiken als dagverblijf. Er werd een vlonder of kleed neergelegd
en met een tafel, wat stoelen en soms een kast
creëerde men een dagverblijf, dat meestal werd
gebruikt van Pasen tot de herfst, als de koeien
weer op stal kwamen. Later werd de ruimte
die als dagverblijf diende van het stalgedeelte
afgescheiden door een tijdelijke of permanente
wand. Soms groeide dit uit tot een permanent,
inpandig dagverblijf. Deze tijdelijke woonruimte noemde men ‘zomerhuis’. In Noord-Holland
stond zo’n tijdelijke woonruimte bekend als
‘zomerstal’. Men kookte meestal in een bakhuis
op het erf waar naast de oven vaak een schouw
(later fornuis) en een pomp te vinden waren.
Slapen echter deed ieder in zijn eigen bedstee
in het woonhuis of op het knechten- of meidenkamertje.
Bij grotere boerderijen evalueerde het inpandige zomerhuis vaak naar een vrijstaand bijgebouw op het erf, meestal in combinatie met
andere agrarische functies zoals het wringhuis

Het zomer-bakhuisje uit 1907 aan de Kromme Rijn van de 17de-eeuwse boerderij Dorpsstraat 1 in Bunnik (RHCZOU, THA Bunnik, Odijk en Werkhoven (84), ongedateerde foto)
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Het zomer-bakhuis uit 1912, tussen boerderij De Groote Maat uit 1934 en de schuur, aan de Maatweg 1 in
Cothen (RHCZOU, THA Cothen (236), ongedateerde foto)

[kaasmakerij] en/of het bakhuis Ook de combinatie van een zomerhuis met de wagenschuur
kwam voor. In het Kromme-Rijngebied en op
de Utrechtse Heuvelrug komt de combinatie
met het bakhuis relatief vaak voor.3 Evenals de
bakhuizen bestonden de Utrechtse zomerhuizen uit één bouwlaag. Ze werden opgetrokken
in baksteen en meestal gedekt met een pannen
en soms rieten zadeldak.

Waarom een zomerhuis?
Waar de gewoonte, om een deel van het jaar in
een afzonderlijk dagverblijf te wonen, vandaan
komt, is onduidelijk. Er worden in de literatuur
meerdere redenen genoemd. Als in het voorjaar de stal werd schoongemaakt, kreeg ook
het woonhuis een grote beurt. Het open vuur
of de kachel in het woongedeelte ging uit en
alle vertrekken, meubels, kasten, serviesgoed,
kleding en dergelijke werden grondig schoon
gemaakt en gelucht; kortom de fameuze, maar
tegenwoordig vrijwel vergeten, ‘voorjaarsschoonmaak’ sloeg toe. Om het woonhuis in de
zomer schoon te houden woonde men overdag
in het dagverblijf.
Een andere verklaring is dat er in het voorjaar
en de zomer veel meer melk werd geproduceerd dan in de winter. De melkgift ging
omhoog nadat de koeien waren afgekalfd, ze
buiten in de wei hoogwaardig vers gras aten en
de hele dag in het licht stonden in plaats van in
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een donkere stal. Omdat de melk meestal niet
allemaal in de naaste omgeving kon worden
afgezet als consumptiemelk, werd er boter en
kaas van gemaakt. Het karnen van de boter (20
liter melk voor een kilo boter) en het kaasmaken (10 liter melk voor 1 kilo kaas) was bijzonder arbeidsintensief. De verwerking van de
twee keer per dag geproduceerde melk vergde
vele uren werk voor de boerin en de meid(en).
Met alle andere dagelijkse werkzaamheden,
zoals het voeren van de huishouding, het
melken, de verzorging van het kleinvee, het
onderhoud van de moestuin en soms ook nog
werk op het land maakte de boerin werkdagen van zestien uur en meer. Ze had dan geen
tijd om ook nog eens het woonhuis schoon te
houden. Dus woonde men tijdens de drukste
periode van het jaar in een eenvoudig inpandig
of vrijstaand dagverblijf naast de werkruimte
waar de boter en kaas werden gemaakt.
Een bijkomend voordeel was dat men een deel
van het woonhuis, waar in de kelder meestal
een of meer pekelkuipen stonden, kon gebruiken om de kaas na het pekelen op te slaan en te
laten rijpen.

Zomerhuizen vooral in de klei- en
veengebieden
Uit het onderzoek van Uilkema is af te leiden
dat de gewoonte om gedurende een deel van
het kromme-rijngebied



het jaar in een inpandig of vrijstaand zomerhuis te wonen, vooral voorkwam in de klei- en
veengebieden. Streken waar de veehouderij
vaak de belangrijkste agrarische activiteit was,
zoals Friesland en Noord- en Zuid-Holland. In
Utrecht vinden we het zomerhuis vooral in het
westen en het noorden van de provincie.
Op grotere, welvarender boerenbedrijven werden al in de zeventiende eeuw naast de boerderij vrijstaande zomerhuizen gebouwd. Hun aantal groeide in de tweede helft van de achttiende
eeuw toen de landbouweconomie na een lange
magere periode weer aantrok. Dit had ongetwijfeld te maken met de behoefte aan meer
werkruimte voor de kaas- en boterbereiding.
Het dagverblijf verhuisde met de werkruimte
mee naar dit nieuwe bijgebouw. Opmerkelijk is
dat, hoewel het toch vaak om een werkruimte
voor zuivelverwerking ging, door de samenvoeging met het dagverblijf de naam zomerhuis
werd gebruikt. Om de looplijnen tussen het
vrijstaande zomerhuis en de boerderij zo kort
mogelijk te houden werd het zomerhuis direct
naast de boerderij gebouwd, vaak in de dezelfde
stijl als het hoofdgebouw. Het ene deel werd
ingericht als dagverblijf, het andere deel vaak
als wringhuis of wringkamer [afgeleid van het
woord kaaswrongel]. Om de oven, kookketel
en pomp vlakbij de woon- en werkruimte te
hebben werd de functie van het bakhuis vaak
met het zomerhuis gecombineerd. Soms werd
het zomerhuis aan de boerderij vastgebouwd
of werd een vrijstaand zomerhuis met de
boerderij verbonden door een inpandige gang,
zoals te zien is bij de boerderij Rodenstein in
Amerongen.4 Zomerhuizen op het erf kwamen

Inventarisnr aktenr Datum

voor 1850 al wel in enkele gevallen voor op
het grondgebied van de (huidige) gemeenten
Houten en Bunnik. Dat kwam omdat er daar al
wel melkveehouderijbedrijven voorkwamen.
Het gebruik van de grond van de (huidige)
gemeente Wijk bij Duurstede was vooral gericht
op akkerbouw. Maar de meeste vrijstaande zomerhuizen in het Kromme-Rijngebied dateren
uit de periode na 1850. De reden daarvan komt
later in het artikel aan de orde.
Over inpandige zomerhuizen in het KrommeRijngebied is niets bekend, hoewel ze er zeker
geweest zullen zijn.

Zomerhuizen in de provincie Utrecht
vóór 1850
Om een idee te krijgen sinds wanneer in de
provincie Utrecht vrijstaande zomerhuizen bij
boerderijen werden gebouwd, zijn enkele bronnen onderzocht.
De oudste door mij gevonden vermelding staat
in het archief van het Domkapittel in Utrecht.
Daarin bevindt zich een uit circa 1680 daterend
bestek van een achterhuis, kamer en zomerhuis
op de Koppel [= het vroegere gerecht Grote en
Kleine Koppel nabij het huidige Lunetten].5
Bij het raadplegen van de index op de notariële
akten van de stad Utrecht, zoals Het Utrechts
Archief die op zijn website publiceert, vond ik
de onderstaande negen akten waarin sprake is
van een zomerhuis bij een boerderij.
Het overzicht noemt anno 1773 een bestek
voor een zomerhuis annex schuur te Demmerik, nabij Vinkeveen, voor rekening van de
heren regenten van het Bartholomeus gasthuis

Betreft
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18-1-1732	Vier morgen weiland met zomerhuis	Achtienhoven

U178a006

177

7-2-1740	Vier morgen weiland met zomerhuis	Achtienhoven

U177a008
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7-4-1749	Boerewoningh c.a., somerhuys met 28 mergen wey-, 	Achtienhoven

			
U184a016

198

hoy- en bouwland; Karnmelksdyk

12-9-1750	Hofstede bestaande in huys, erve, somerhuys c.a. met 	Vinkeveen

			

26 mergen 259 roeden hooy-, wey- en henniplandt te

			

velde en te veen

U174a017

79-3

10-5-1762	Drie boerenwoningen met somerhuysies	Harmelen, Haanwijk

U250a001

69

23-11-1764	Huysmanswoning met somerhuys	Mijdrecht, Den Hoef

U230a009

52-2

21-7-1770	Boerenhofstede, huys, zomerhuys

U204a012

123

10-7-1773	Bestek voor zomerhuis annex schuur	Demmerik

U231a002

253

10-12-1803	Hofstede, huizinge c.a. met zomerhuijsje

Index op de notariële akten in Het Utrechts Archief: akten waarin sprake is van een zomerhuis
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Cortrijk, Ruwiel
Westbroek

Boven: Het zomer-bakhuis
uit de 18de eeuw links van
de dwarshuisboerderij aan
de Lagedijk 14 in Schalkwijk
(RHCZOU, THA Houten (353),
foto uit 1958)
Links: Het 18de-eeuwse
zomer-bakhuis met aangebouwd spoelhok van het
boerderijcomplex Overdam
aan de Rietdijk 5 in Houten
(RHCZOU, THA Houten (353),
reproductie foto Spithoven uit
1941)

in Utrecht. Hoewel een bouwtekening ontbreekt, geeft dit zeer gedetailleerde bestek een
goed idee van het op te richten gebouw. Het
was ongeveer 14,5 meter lang en 7,5 meter
breed, in de lengte verdeeld in vier zogenoemde ‘vakken’ tussen de voor- en achtergevel en
drie balkgebinten. De voorgevel (brandgevel)
werd opgetrokken in rode baksteen met in het
midden een schoorsteen met haardstede en ter
weerszijden twee vensters bestaande uit een
draaibaar onderraam met zestien ruiten en een
vast bovenraam met twaalf ruiten. In de zijgevel, aan de huiszijde, kwam een grenen deur
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met bovenlicht. De zij- en achtergevels werden
uitgevoerd in grenenhout. Het dak werd gedekt
met rode pannen. Het zomerhuis was gesitueerd in het voorste vak en werd van de rest van
de schuur afgescheiden door een vurenhouten
schot met daarin een binnendeur naar de stal.
De afmetingen van het zomerhuis zijn niet uit
het bestek af te leiden omdat het schot moest
komen op een plaats ‘zoo als dat geordonneert
zal worden’. De schuur bevatte verder een koestal, een paardenstal voor twee paarden en een
varkenshok. De totale aanneemsom bedroeg
679 gulden.
het kromme-rijngebied



Linksboven: Advertentie van de verkoop in 1937 van boerderij Het Wolvengat met het oude zomer-bakhuis aan
de Langbroekerdijk B8 in de Wijksche Courant van 7 augustus 1937 (RHCZOU, www.rhczuidoostutrecht.nl/kranten)

Een inventarisatie van advertenties in Utrechtse
regionale kranten waarin het woord zomerhuis
voorkomt op de website van de Koninklijke
Bibliotheek leverde in de periode 1800-1850
meer dan 235 treffers op.6 Opgemerkt wordt
wel dat een en dezelfde boerderij met zomerhuis soms in meerdere verkoopadvertenties
voorkwam. Een aantal steekproeven gaf aan
dat het in deze advertenties vrijwel alleen ging
om zomerhuizen bij boerderijen gelegen in het
westen en noorden van de provincie Utrecht.
Het doorzoeken van de index op de transportregisters van Wijk bij Duurstede (1546-1811)
leverde geen enkele vermelding van een zomerhuis op.7
Mijn conclusie is dat het bij de boeren in het
Kromme-Rijngebied vóór 1850 zeker geen
gewoonte was om vrijstaande zomerhuizen op
hun erf te bouwen.

Inventarisatie van zomerhuizen in het
Kromme-Rijngebied na 1850
Aan de hand van de boeken in de serie Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht
(MIP) die betrekking hebben op de gemeenten
Bunnik (1989), Houten (1991), Cothen (1992),
Langbroek (1990) en Wijk bij Duurstede (1991)
is in de bijlage bij dit artikel een overzicht opgenomen met daarin gegevens over de tijdens de
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inventarisatie aanwezige [voormalige] zomerhuizen bij boerderijen. Dat overzicht is uitgebreid met gegevens uit de gemeentelijke monumentenlijsten van Bunnik en Houten. Verder is
naar de term ‘zomerhuis’ gezocht in de registers
van de door de gemeenten uitgegeven bouwvergunningen zoals die zijn opgenomen in de
bronvermeldingen in de bijlage. Tenslotte is in
regionale kranten na 1850 gezocht op de term
‘zomerhuis’. Ook deze gegevens zijn verwerkt
in het overzicht.
Er zijn in totaal 79 vermeldingen van zomerhuizen gevonden. Niet altijd was duidelijk of er
sprake was van een zomerhuis of een bakhuis.
Sommige in publicaties genoemde bakhuizen
werden in verkoopadvertenties in de krant
aangeduid als zomerhuis. Deze zijn dan ook als
zomerhuis opgenomen in de bijlage. De meeste
vrijstaande zomerhuizen werden gevonden in
Houten (36) en Bunnik (23). Voor zover de
bouwperiode van de zomerhuizen bekend is,
lijkt het er op dat de meeste zijn gebouwd aan
het eind van de negentiende eeuw en het begin
van de twintigste eeuw. Uit het overzicht is ook
af te leiden dat veel zomerhuizen na de Tweede
Wereldoorlog zijn omgebouwd tot woonhuis.
Dit had ongetwijfeld te maken met de groeiende behoefte aan extra bedrijfswoningen ten
behoeve van de splitsing van boerenbedrijven
of voor de bedrijfsopvolger, met het feit dat in

Links en rechtsr: Foto’s
van het zomer-bakhuis
uit 1822, dat in 1974
is gesloopt en vervangen door een nieuw
gebouwtje, bij boerderij
Het Wolvengat aan de
Langbroekerdijk B8
(RHCZOU, THA Langbroek (237), reproducties van ongedateerde
foto’s van de Stichting
Historisch Boerderij
Onderzoek, thans Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed in Amersfoort)

die tijd een aantal zelfkazende boeren overging
op levering van de melk aan de melkfabriek
door gebrek aan (goedkope) arbeidskrachten
om zelf kaas te maken, en tenslotte met het
gebrek aan voldoende woonruimte direct na de
Tweede Wereldoorlog.

Veranderingen in de landbouw leidden
tot behoefte aan meer ruimte voor
zuivelverwerking
Op basis van de tot nu toe verzamelde gegevens
kan geconcludeerd worden dat de vrijstaande
zomerhuizen bij boerderijen in het KrommeRijngebied vooral in het laatste kwart van
de negentiende en het eerste kwart van de
twintigste eeuw werden gebouwd. Dat de bouw
juist in die periode viel had te maken met de
economische en politieke veranderingen die
de Nederlandse agrarische sector gedurende de
negentiende eeuw onderging.
In het begin van de 19de eeuw bestonden vrijwel alle boerenbedrijven in de dorpen van de
huidige gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij
Duurstede, net als in de eeuwen daarvoor, uit
gemengde bedrijven die door hun verschillende
activiteiten in hun eigen onderhoud konden
voorzien. De belangrijkste activiteit van deze
bedrijven was de akkerbouw. Daarnaast hield
men vooral vee vanwege de mest en enige
productie van vlees en melk. De mest was erg
belangrijk omdat dierlijke mest vrijwel de enige
manier was om de akkers en boomgaarden
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voldoende vruchtbaar te houden. Daarnaast
kende men door de eeuwen heen steeds een
sterke invloed van de overheden op de landbouw door middel van allerlei regelingen en
accijnsheffingen. Maar zowel de economische
als politieke situatie veranderde in de loop van
de negentiende eeuw drastisch. Het gaat in de
context van dit artikel te ver om alle veranderingen in die eeuw te beschrijven, maar de
landbouwcrisis (1878-1895), waarbij Amerika
grote hoeveelheden goedkoop graan in Europa
dumpte, was de aanleiding voor veel op de akkerbouw gerichte landbouwbedrijven om zich
te gaan richten op de melkveehouderij.
Ook in het Kromme-Rijngebied schakelde een
aantal boeren over naar de melkveehouderij
waardoor het zwaartepunt van de landbouw
aan het eind van de negentiende eeuw verschoof van de akkerbouw naar de vee- en fruitteelt. Het duurde wel een aantal jaren voordat
de in 1878 begonnen crisis in de akkerbouw
merkbare gevolgen had voor het grondgebruik
in het Kromme-Rijngebied. Op basis van uit
die periode beschikbare landbouwcijfers blijkt
dat rond 1885 nog zo’n 60% van de landbouwgronden in het Kromme-Rijngebied werd
gebruikt als de akkerland en ongeveer 35%
als wei- en hooiland. Pas na 1885 kwam de
omvorming van akkerbouw naar veeteelt en
fruitteelt echt op gang. In onderstaande tabel
zijn de verschillen tussen het begin van de negentiende en twintigste eeuw goed te zien.
De verandering van een (gemengd) akkerhet kromme-rijngebied



Het L-vormige zomer-bakhuis rechts naast de 18de-eeuwse langhuisboerderij Schalkenberg aan de Lekdijk 4850 in Tull en ‘t Waal, dat in 1949 tot woning is verbouwd (RHCZOU, THA Houten (353), foto uit 1958)

bouwbedrijf naar een melkveehouderij vereiste
een andere inrichting van de bedrijfsruimten
van de boerderij, vooral voor wat betreft de
verwerking van de melk tot zuivelprodukten.
Dit proces leidde in het Kromme-Rijngebied tot
het ontstaan van het zomerhuis annex wringhuis.

wisseling veel commerciële en coöperatieve
zuivelfabriekjes opgericht. Maar in Utrecht en
Zuid-Holland behielden de meeste zelfkazende
boeren liever hun onafhankelijkheid en bleven
tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de
melk op hun eigen bedrijf verwerken tot boter
en volvette Goudse kaas. Al in 1912 en in 1924
werd in Utrecht zo’n 14 miljoen kilo volvette
Goudse kaas op de boerderij gemaakt.8 Dit
was ongeveer 1/3 van alle in Nederland op de
boerderij geproduceerde volvette boerenkaas.9
Deze kaas kwam van 1,1 miljoen stuks melkvee
(koeien en kalveren) waarmee de provincie
Utrecht in 1910 de hoogste ‘melkkoedichtheid’
had.10

De opkomst van het zomerhuis annex
wringhuis bij boerderijen in het KrommeRijngebied
Door de omschakeling naar de melkveehouderij en de daardoor sterk groeiende productie
van melk werden in Nederland vanaf de eeuw-

Veranderingen in agrarisch grondgebruik naar oppervlakte en percentage in het Kromme-Rijngebied 1815-1906
1815 in hectare

1815 in %

1910 in hectare

1910 in %

Bouwland

8.198

66

3.824

29

wei- en hooiland

4.187

33

7.495

58

148

1

1.680

13

12.500

100

13.000

100

Boomgaard
totalen (afgerond)

Bronnen: De Utrechtse gemeenten in 1815; Van Ginkel-Meester, 27; Vernooy, 33
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De behoefte van boeren om een zomerhuis
annex wringhuis bij hun boerderijen te bouwen, had alles te maken met de keuze om de
eigen volvette kaas op de boerderij te blijven
maken. Voor de bereiding van de kaas had men
een absoluut schone werkruimte nodig, want
hygiënisch werken was cruciaal voor de goede
kwaliteit van de kazen. De dwarsgang tussen
de stal en het woonhuis, waar men vanouds de
kaas en boter maakte, was natuurlijk niet de
brandschone ruimte die voor de productie van
goede kaas nodig was. Daarom namen vooruitstrevende boeren met grote boerderijen in
het Kromme-Rijngebied waar veel kaas werd
geproduceerd de, in de veenweidegebieden van
Zuid-Holland en westelijk van Utrecht al langer
bestaande, gewoonte over om een speciaal voor
de kaasbereiding ingericht bijgebouw (wringhuis) op het erf te bouwen. Dit bijgebouw werd
dan, zoals hierboven al werd beschreven, vaak
gecombineerd met een dagverblijf en werd
‘zomerhuis’ genoemd.

De functie van het zomerhuis verdween
maar een aantal zomerhuizen bleef
gelukkig nog wel bestaan
In de loop van de jaren 50 van de twintigste
eeuw nam de landbouwmechanisatie toe en
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daarmee verdween een deel van de werkgelegenheid. Tussen 1950 en 1972 halveerde in het
Kromme-Rijngebied het aantal arbeidsplaatsen
in de landbouw.11 Kinderen uit boerengezinnen
kozen een ander vak en trokken weg. Slechts
de oudste zoon bleef als bedrijfsopvolger meewerken op het bedrijf. Het voor de kaasmakerij
zo belangrijke arbeidspotentieel nam af en het
werd financieel interessanter om de melk aan
de zuivelfabriek te leveren dan daarvoor speciaal personeel aan te trekken. Daarmee kwam
er een einde aan de zelfkazerij op de boerderij.
Het zomerhuis annex wringhuis werd overbodig. En niet alleen omdat de kaasmakerij van de
boerderij verdween maar ook omdat de boerderij zelf comfortabeler werd door het ontstaan
van woonkeukens met moderne huishoudelijke apparatuur, waarmee de behoefte aan een
zomers dagverblijf verdween.
Naar gelang hun bouwkundige staat kregen de
zomerhuizen een andere functie; ze werden
gesloopt of omgebouwd tot woonhuis voor de
oudere boer en zijn vrouw of voor de op het
bedrijf meewerkende zoon. Daardoor is een
aantal zomerhuizen blijven bestaan. Ze zien er
van buiten gelukkig nog bijna hetzelfde uit als
vroeger, als een herinnering aan een bijzondere
periode in de agrarische geschiedenis van het
Kromme-Rijngebied.
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Tegenwoordig denkt men bij het
woord zomerhuis meestal aan een
vakantiewoning. Maar vroeger werd
het woord zomerhuis ook gebruikt
voor een speelhuis/tuinhuis in de tuin

of het park bij een herenhuis in de stad
of een buitenverblijf op het platteland.
En in de eerste helft van de 20ste
eeuw was er sprake van zomerhuizen
als groepsverblijf voor leden van
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Bijlage: Overzicht van zomerhuizen bij boerderijen in het Kromme-Rijngebied
Bunnik, Odijk en Werkhoven
Adres
Naam boerderij
Type gebouw
Bouwperiode
Bestemming gewijzigd
Opmerkingen
Achterdijk 1		
zomerhuis		
1958 verbouwd tot woonhuis
Achterdijk 25		
zomerhuis annex stal 1913				
Achterdijk 45	Heeckerenshoeve
zomerhuis			
Beverweertseweg 14		
zomerhuis			
Beverweertseweg 67	Rijnveld
zomerhuis
1905		
Dorpsstraat 1		
zomer/bakhuis
1907		
Herenstraat 2	Klein Sonsbeek
zomerhuis			
Herenstraat 26		
zomerhuis (voormalig)			
Hogelandseweg 2
’t Hogeland
zomerhuis
1911
verbouwd tot huidige
				
boerderij Mariahoeve
Hollende Wagenweg 14	Koningsbergen
zomer/jachthuis
1924		
i.p.v. gesloopt 		
					
ouder bakhuis
Hollende Wagenweg 21	Hoeve Sterkwijk
zomerhuis/wagenschuur gedateerd eind 18de,
			
begin 19de eeuw		
Houtenseweg 10		
zomerhuis		
verbouwd tot schuur (1915)
				
annex wringhuis (1929)]
Koningslaan 15
Zonnewijzer
zomerhuis
gedateerd voor 1830
Leemkolkweg 5
’t Oude Klooster
zomerhuis
gedateerd eind
		
(voormalig)
18de eeuw
Leemkolkweg 12
Wiewaai
zomerhuis
gedateerd als
			
vroeg 19de-eeuws		
Marsdijk 1	Overdam
bak/zomerhuis
voor 1883		
Marsdijk 7
Slagmaat
zomerhuis			
Middenweg (Werkhoven)		
zomerhuis		
1950 verbouwd tot wagenschuur
Rhijnauwenselaan 	Hofstede Rhijnauwen
zomerhuis/
1619 (sic!)
in 1937 verbouwd tot
oude, in 1619 		
kaas-makerij			
woonhuis
gestichte boerderij,
					
werd later in gebruik
					
genomen als zomerhuis
Rijnzichtlaan	Rhijnzicht
zomerhuis
1922
circa 1955 gesloopt i.v.m. 	In 1918 wringhuis
		
(boerderij Aben)		
bouw woonhuizen
met bakhuis (adv.
					
Het Nieuws 26-10-1918)
Tureluurweg 3-5		
zomerhuis (voormalig) nu deels als woonhuis in gebruik
Weteringdijk 2-4		
zomerhuis			
Weteringdijk 6-8
‘t Burgje
zomerhuis
19de-eeuws
in 1954 verbouwd tot woonhuis
Bronnen:
Van Ginkel-Meester, 1989;
www.bunnik.nl, Gemeente Bunnik, lijst van beschermde gemeentelijke monumenten;
RHCZOU, Gemeentebestuur Bunnik, 1811-1964 (206), 1099-2346 (bouwvergunningen Bunnik);
RHCZOU, Gemeentebestuur Odijk, 1816-1964 (210), 707-908 (bouwvergunningen Odijk);
RHCZOU, Gemeentebestuur Werkhoven, 1811-1964 (213), 792-1191 (bouwvergunningen Werkhoven)
Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal
Binnenweg 3-5
Brink 30 (Schalkwijk)		
		
Heemsteedseweg 6-8	Jacobahoeve
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Zomerhuis			
bak/zomerhuis
annex wagenschuur			
zomerhuis annex
begin 19de eeuw
wagenschuur en
veestalling		

1944 verbouwd

Adres
Naam hofstede
Type gebouw
Bouwperiode
Bestemming gewijzigd
Opmerkingen
Houtensewetering 23
’t Hoge Land
bak/zomerhuis
rond 1880 vervanin 1936 verbouwd;
			
gen door nieuw
in 1989 gesloopt
			
bak/zomerhuis
Houtensewetering 37		
bak/zomerhuis			
1936 en 1946 ver bouwd
		
annex schuur			
Houtensewetering 49
bak/zomerhuis	Oude bakhuis in
in 1948 verbouwd tot woning
			
1872 vervangen
			
door bak/zomerhuis;
Houtensewetering 51		
bak/zomerhuis		
1997: zomerhuis
1997
		
annex schuur
Koedijk 2
Felixhoeve
bak/zomerhuis annex		
in 1945 verbouwd tot woning
		
stal en wagenschuur
Lagedijk 14
bak/zomerhuis
18de-eeuws		
Lagedijk 27-28	Veelust
bak/zomerhuis 	Oude bakhuis in
in 1947 verbouwd tot woning
			
1916 vervangen
			
door bak/zomerhuis
Lange Uitweg 57	Grijpestein
bak/zomerhuis
1883		
zomerhuis onderkel		
annex stal			
derd; kaasbereiding
Leedijk 1
Schoneveld
bak/zomerhuis
1895
		
annex stal		
Lekdijk 14-16	De Lindenhof
zomerhuis		
in 1948 verbouwd tot woning
Lekdijk 28
zomerhuis		
bij verbouwing 1955 deels
				
gesloopt
Lekdijk 34-36	Bloemenstein
bak/zomerhuis
1910		
Lekdijk 48-50
Schalkenberg
bak/zomerhuis		
in 1949 verbouwd tot woning
L-vormig
Lekdijk 66-68
Snellestein
Zomerhuis		
in 1952 verbouwd tot woning	In 1910 bakhuis met
					
wringhuis en wagen					
schuur (adv. Wijksche
					
Courant 1-10-1910)
Loerikseweg 97		
zomerhuis		
in 1946 verbouwd tot woning
Neereind 37-39 (oud nr 27) bak/zomerhuis
1887
in 1947 verbouwd tot woning			
Oud-Wulfseweg 14		
bak/zomerhuis			
Oud-Wulfseweg 20
bak/zomerhuis		
in 1942 (of 1946?) verbouwd
				
tot woning
Overeind 2-2A	
bak/zomerhuis 		Verbouwd tot woning
Overeind 39
Welgelegen
bak/zomerhuis
3de kwart 19de
		
annex wagenschuur
eeuw)
Overeind 42-43
Zeldzaam
bak/zomerhuis
1867
in 1942 verbouwd tot woning
Overeind 47		
zomerhuis/schuur			
Overeind 51					
kaaspakhuis (1882-1948)
Peppelkade 22
zomerhuis 			
door aanbouw verbon					
den met boerderij
Provinciale Weg 27	Geerhoeve
bak/zomerhuis
anno 1880		
Provinciale Weg 32	Rozenhoeve
Zie plattegrond van			
inpandig zomerhuis
		
indeling schuurberg
Provinciale Weg 42
bak/zomerhuis			
Provinciale Weg 56
zomerhuis annex
eind 19de eeuw
		
wagenschuur
Rietdijk 5	Overdam
bak/zomerhuis met
anno 18de eeuw
		
aangebouwd spoelhok
Rietdijk 8	Hennesprong
bijschuur met
1911
		
zomerhuis en wringhok		
Schalkwijkseweg 17
‘t Schoutenhuis
bak/zomerhuis
eind 19de eeuw
in 1969 tot woning verbouwd
Snoeksloot 62-64	Grote Geer
bak/zomerhuis
eind 19de eeuw
nu in gebruik als café
Tarwe-oord 2		
bak/zomerhuis
1926
nu in gebruik als woning
behoorde oorspr. bij
		
annex schuur			
hofstede Den Oord (nr 4)
		
Tiellandtweg 20		
zomerhuis/schuur
Bronnen:
Smits en Wttewaall, 1991;
www.houten.nl, Gemeente Houten, Gemeentelijke monumentenlijst;
RHCZOU, Gemeentebestuur Houten, 1811-1961 (109), 950-2212 (bouwvergunningen Houten);
RHCZOU, Gemeentebestuur Schalkwijk, 1811-1961 (111), 724-1305 (bouwvergunningen Schalkwijk);
RHCZOU, Gemeentebestuur Tull en ’t Waal, 1818-1961 (113), 582-751 (bouwvergunningen Tull en ’t Waal)
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Cothen
Adres
Naam hofstede
Type gebouw
Bouwperiode
Bestemming gewijzigd
Opmerkingen
Caspergauw 8
Cloetingshofstede
zomerhuis/bakhuis			
Cothense Zandpad 11		Voormalig zomer/		
ca 1950 afgebroken
[vriendelijke medede		
bakhuis bij hofstede			
ling Ad van Bemmel]
		
fam. Van Bemmel
Dwarsdijk 8	Ons Hoekje
zomer/bakhuis			
Groenewoudseweg 2	Rijnsloot
Zomerhuis		
nu in gebruik als schuur
Kapelleweg 7	De Zemelen
Zomerhuis
19de eeuw		
Maatweg 1	De Groote Maat
zomer/bakhuis
1912		
Nachtdijk 9	De Winkel
zomer/bakhuis
19de eeuw
na brand vervangen door
zie de noot hieronder
				
nieuwe bungalow
Ossenwaard 11		Voormalig zomer/bakhuis
1904 verbouwd tot woning
behoorde bij naastge					
legen hofstede
					Brienenshof
Ossenwaard 20-22	De Hoop
zomer/bakhuis			
Bronnen en noot:
Ginkel-Meester, Van en Vernooij, 1992;
RHCZOU, Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28), 151 en 540-579A (bouwvergunningen);
RHCZOU, Bouwvergunningen Cothen, 1948-1995 (403)
Noot: Zie Ginkel-Meester, Van en Vernooij, 1992, 123-124 en de Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument Nachtdijk 1, 1a, Cothen. De vroeger
nogal verwarrende huisnummering op de Nachtdijk is er waarschijnlijk mede debet aan dat beide teksten enkele onjuistheden bevatten. Boerderij de Nieuwe Winkel
(niet: Winde) op Nachtdijk 1 heeft vrijwel zeker nooit een (in 1958 door een woonhuis - thans Nachtdijk 3 - vervangen) zomerhuis gehad. Boerderij De Winkel aan de
Nachtdijk 9 had wel een bakhuis/zomerhuis, dat in de zeventiger jaren van de vorige eeuw door brand is verwoest en toen is vervangen door de bungalow Nachtdijk 7
(vriendelijke mededeling Ellen Kok-Hendriks).
Langbroek
Langbroekerdijk A10		
zomer/bakhuis			
Langbroekerdijk A68		
zomerhuis		
nu in gebruik als woonhuis
Langbroekerdijk A82-82a		
zomerhuis		
nu in gebruik als woonhuis
Langbroekerdijk B8
het Wolvengat
zomer/bakhuis
1822; in 1974 		
voorheen Lokhorst		
gesloopt en vervangen		
			
door nieuw		
			
bak/zomerhuis		
Langbroekerdijk B 14
de Grote Roethert
zomer/bakhuis		
1961 zomerhuis verbouwd
Langbroekerdijk B 16
zomerhuis			
Langbroekerdijk B 38	Middenrust
zomerhuis			
De Strijp 3	De Donk
zomerhuis
1912		

zie ook verkoopadvertentie Wijkse Courant1937

Bronnen:
Ginkel-Meester, Van en M. Kooiman, 1990;
RHCZOU, Gemeentebestuur Langbroek, 1811-1949 (8), 680-918 (bouwvergunningen);
RHCZOU, Bouwvergunningen Langbroek, 1950-1995 (402)

Wijk bij Duurstede
Langbroekseweg 2-4	De Kleine Melkweg
zomerhuis		
1975 verbouw bakhuis tot
				
woon- en logeerruimte
Lekdijk West 30	De Noord
zomerhuis			
Lekdijk West 52	Groot Noordhuijzen
zomerhuis		
waarschijnlijk gesloopt
					
					
Bronnen:
F. Gaasbeek e.a., 1991;
RHCZOU, Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede, 1852-1970 (3-4), 1-266 (bouwvergunningen 1875-1934);
RHCZOU, Bouwvergunningen Wijk bij Duurstede, 1935-1995 (404)
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genoemd in verkoopadvertentie Wijkse
Courant 1937

Luit va n d e r Tu u k * 1

Op zoek naar een Romeins grensfort
Volgens een anonieme kroniekschrijver bevochten de Franken en de Friezen elkaar aan
het einde van de zevende eeuw bij het castrum
Duristate.2 Dat was naar alle waarschijnlijkheid
een voormalige Romeinse sterkte, een grensfort
in de buurt van Wijk bij Duurstede. Kunnen we
deze sterkte identificeren met Levefanum, zoals
Byvanck negentig jaar geleden opperde?3 Vele
onderzoekers namen diens veronderstelling
blindelings over, waardoor de positie van Levefanum een eigen leven is gaan leiden. De visie
van Byvanck werd een spijkerharde waarheid
waaraan, tot voor kort, nauwelijks meer werd
getwijfeld. Maar moeten we fort Levefanum wel
in de buurt van Wijk bij Duurstede zoeken?

Grensforten
Het fort waarbij de Franken en de Friezen
slaags raakten, maakte vermoedelijk deel uit
van de gordel van militaire versterkingen langs
de Romeinse rijksgrens, de Neder-Germaanse
limes die in onze streken door de Rijn gevormd
werd. Deze waterweg was aan het begin van
de jaartelling niet het lieflijke stroompje dat de
Kromme Rijn tegenwoordig is, maar een brede
rivier die een natuurlijke barrière tegen indringers vormde.
Op de linkeroever van de Rijn lagen op strategische plaatsen – vaak waar zijriviertjes in de
hoofdstroom uitkwamen – grensforten die door
een heerweg met elkaar verbonden waren.
Langs deze weg stonden permanent bemande
wachttorens op zichtafstand van elkaar verwijderd om vijandelijke activiteiten te kunnen
signaleren. In geval van onraad kon de bezetting van een fort snel naar de bedreigde plaats
marcheren. De rivier was als militair belangrijke vaarroute het verdedigen waard, maar ook
de heerweg diende in rustige tijden als een veel
gebruikte transportroute.
Hoewel de Romeinen tot grote bouwwerken in
staat waren, hadden ze grote moeite met ons
laagland waar de rivieren zich voortdurend
verplaatsten. Met beschoeiingen, kadewerken en kunstmatig verhoogde weggedeeltes
probeerden ze het opdringende water de baas
te blijven.4 De manschappen waren zodoende
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niet alleen soldaten, maar hadden ook hun
handen vol aan allerlei infrastructurele werken.
De problemen die het laagland veroorzaakten,
plaatste de legerleiding speciaal in het Kromme-Rijngebied voor een dilemma. De rivier had
hier enorme meanders ontwikkeld, waardoor
de bedding breed en ondiep was geworden. Er
moeten zich eilanden en zandbanken hebben gevormd. Waarschijnlijk was de stroom
op sommige plaatsen doorwaadbaar, vooral
bij laagwater in de zomer. Deze rivier, die niet
te vergelijken is met de door kribben geleide
waterwegen van tegenwoordig, vormde op veel
plaatsen dan ook nauwelijks een belemmering
voor invallers. Forten met een militaire bezetting waren op deze lastig te verdedigen oevers
dus zeker op hun plaats.
Er zijn in de omgeving van Wijk bij Duurstede
geen funderingsresten van een Romeinse
sterkte teruggevonden. We kennen wel details
van andere grensforten die archeologisch
onderzocht zijn, zoals het castellum dat onder
het Domplein in Utrecht werd opgegraven. Dit
grensfort was halverwege de eerste eeuw opgetrokken, maar werd al snel door een nieuwe
bouwfase opgevolgd die tijdens de Bataafse
opstand in de jaren 69-70 samen met de andere
forten van de Neder-Germaanse limes verwoest
en platgebrand werd. Nadat de opstand was
neergeslagen, werd een nieuwe sterkte op de
plaats van de oude opgetrokken. Die werd op
zijn beurt aan het begin van de tweede eeuw
door een geheel nieuwe opgevolgd. Al deze
bouwfasen waren in hout en aarde uitgevoerd.
Het Utrechtse fort was ongeveer 145 meter lang
en bijna 90 meter breed. De vierde bouwfase

* Luit van der Tuuk (1954) beheert de collectie van
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede en publiceert voornamelijk over de vroege middeleeuwen.
Van zijn hand verschenen meerdere boeken over
die periode. Op 15 november 2013 ontving hij de
W.A. van Esprijs voor zijn boek De eerste Gouden
eeuw, handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen, Utrecht, 2011.
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delijk kunnen we dezelfde omstandigheden
ook op de sterkte Duristate betrekken.

Rijswijkse Buitenpolder

Een Romeinse infanteriehelm met inscriptie, zie inzet
(collectie Museum Dorestad, inv. nr. 2/75)

werd rond het jaar 210 vervangen door een
grotere, in tufsteen opgetrokken opvolger. Het
imposante muurwerk bleek tot ver in de middeleeuwen gebruikt en hersteld te zijn.
Omstreeks 270 heeft de Romeinse militaire
bezetting de limes in onze streken tijdelijk verlaten. De toenemende wateroverlast stelde de
legerleiding weliswaar voor problemen, maar
dat was niet de reden van het vertrek van de
militairen. Die moeten we eerder zoeken in een
herschikking van de beschikbare legereenheden
door het centrale gezag in Rome. Controle over
ons deel van de Rijn werd grotendeels gestaakt,
waarna militaire activiteiten meer naar het
zuiden geconcentreerd werden. Dat wil niet
zeggen dat de forten langs de Rijn helemaal
werden opgegeven, maar van een permanente
bezetting lijkt geen sprake meer.
De situatie in Utrecht dient hier slechts als
voorbeeld voor een Romeins castellum. Vermoe14
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Juist in de buurt van het huidige Wijk bij
Duurstede hadden zich verschillende zuidelijke
aftakkingen van de Rijn gevormd. Deze stroomden het Romeinse territoir binnen, waardoor
het grensgebied plaatselijk extra kwetsbaar was.
Het ligt voor de hand dat de Romeinen speciaal
bij dit strategische punt een castellum gebouwd
hebben. Daar zijn ook aanwijzingen voor, want
ten zuiden van de Lek, ter hoogte van Wijk
bij Duurstede in de Rijswijkse Buitenpolder
bij de voormalige steenfabriek ‘De Roodvoet’
werden door een zandzuiger veel vondsten
uit de Romeinse periode opgebaggerd. Uit de
zandige rivierafzettingen die zich onder een
dikke kleilaag bevonden, werden vele honderden scherven aardewerk en een paar duizend
dakpanfragmenten vergaard.5 Van de uitbundige hoeveelheid materiaal is maar een fractie
geborgen. Ondanks dat zijn er allerlei bouwfragmenten en militaire uitrustingsstukken
verzameld, waaronder drie infanteriehelmen.
Op één van de helmen werden inscripties aangetroffen die wijzen naar het Cohors Voluntariorum Civium Romanorum (een regiment van
vrijwillige burgerinfanteristen). Twee van hen,
Titus Allienus Martialnis en Statorius Tertius
hadden hun naam in zo’n helm gedreveld.6
Hun namen zijn een indicatie voor hun burgerschap, terwijl de meeste grensforten bemand
werden door hulptroepen die geen Romeinse
staatsburgers waren. Waarschijnlijk bestond die
bezetting aanvankelijk uit Gallische regimenten. Na de Bataafse opstand in de jaren 69 en
70 was de legerleiding er beducht voor om
lokale hulptroepen in te zetten die de neiging
hadden zich in het geval van een opstand bij de
plaatselijke bevolking aan te sluiten. Daarom
werden ze vervangen door troepen uit andere
randgebieden van het Romeinse Rijk, zoals Hispania, Britannia en Thracia aan de Zwarte Zee.
In Wijk bij Duurstede werd een fragment van
een Romeinse dakpan met een stempel van een
Thracische legereenheid gevonden.
De opgebaggerde vondsten in de Rijswijkse
Buitenpolder komen uit grove sedimenten
van een voormalige rivierbedding en moeten
daarom door de kracht van het water meegesleurd zijn. Toch vertonen ze over het algemeen

geen sporen van transport over een groot traject. Het is dan ook aannemelijk dat er op korte
afstand stroomopwaarts van de Rijswijkse baggerplas bebouwing was. Meer dan de helft van
de aardewerkscherven is Romeinse import. De
rest kan als inheems worden beschouwd. Uit de
combinatie van vondsten blijkt dat we met Romeinse bebouwing te maken hebben die we in
een militaire context kunnen plaatsen.7 Daarbij
ligt op deze plaats een castellum het meest voor
de hand. De opgebaggerde voorwerpen geven
een ruwe indicatie dat deze sterkte van het
midden van de eerste tot in de derde eeuw in
gebruik moet zijn geweest.
Het is onbekend of de bebouwing volledig door
de rivier is opgeruimd. Er kunnen nog resten
onder een laag riviersediment verborgen zitten,
maar het opgaande muurwerk en misschien
ook een deel van de fundamenten moet al in
de middeleeuwen door de plaatselijke bevolking zijn afgebroken. Tijdens opgravingen in
Wijk bij Duurstede werd overal hergebruikte
kalk- en tufsteen teruggevonden, bijvoorbeeld
in de vorm van netzinkers ten behoeve van de
visvangst, vijzels of een waterbekken.8
Tufsteen, afkomstig uit het Eifelgebergte, was
een gangbaar bouwmateriaal voor de Romeinse
forten in onze streken, zoals we ook al bij het
Utrechtse castellum zagen.
Dat er nog ongeschonden bewoningssporen
kunnen zijn, blijkt uit een onderzoek met
grondboringen bij Rijswijk, ten zuiden van de
baggerplas, waarbij eeuwenoude fosfaatrijke

grond werd aangetroffen. De aanwezigheid
van fosfaatconcentraties in de bodem wordt
veroorzaakt door organisch nederzettingsafval
dat doorgaans rijk aan fosfaat is. In kleigrond
zorgt het vrijgekomen fosfaat voor een typisch
bruingroene verkleuring in de bodem. Zulke
fosfaatvlekken ontstaan alleen op plaatsen waar
gedurende langere tijd intensieve bewoning
is geweest. De sporen daarvan zijn bij Rijswijk blijkbaar niet door de rivier opgeruimd.
Ook het gebied ten oosten van Rijswijk is niet
volledig aan riviererosie ten prooi gevallen.
Daar komen we nog het toponiem De Woerd
tegen waarmee het land tussen nu verdwenen
rivierlopen werd aangeduid. Bewoningssporen
direct ten oosten van De Woerd gaan terug tot
in de Romeinse tijd. Hier werden de resten van
een nederzetting uit het begin van de jaartelling
aangetroffen.9 Het is dus goed mogelijk dat we
onder rivierafzettingen in de buurt van Rijswijk
nog allerlei bewoningsresten uit de Romeinse
periode kunnen terugvinden.

Fort Levefanum
In twee Romeinse documenten, de reisgids van
Antoninus uit de derde eeuw en de Peutinger
kaart, een schematische reiskaart die tot de
laat-Romeinse tijd is bijgewerkt, vinden we een
reeks van plaatsen op een route langs de Rijn
opgesomd.10 Daarbij komt de naam Dorestad, of
iets wat daarop lijkt, nog niet voor. Pas in een
wereldbeschrijving uit de zevende eeuw van
een anonieme geograaf uit Ravenna komen we
de naam tegen als Dorostate dat door de schrijver de woonplaats van de Friezen genoemd
werd.11 Afgezien van de vermelding op tremisses
van de ‘muntmeesters’ Rimoaldus en Madelinus is het de eerste keer dat een vorm van de
naam Dorestad in zulke vroege schriftelijke
bronnen voorkomt.
Op de Peutinger kaart vinden we Levefanum
op 16 leugae stroomopwaarts van Fletio, het
Romeinse fort bij Vechten. Een leuga is een Gallische lengtemaat die overeenkomt met 2220
meter. Er is wel aangenomen dat Fletio het fort
is dat op de Hoge Woerd in De Meern werd
teruggevonden.12 De afstand op de Peutinger
kaart tussen Laurum en Fletione komt echter
niet overeen met de werkelijke afstand van het
fort in Woerden tot De Meern, maar veel beter
Een netzinker van hergebruikt Romeins tufsteen (collectie Museum Dorestad, inv. nr. 4/G II 006)

47 | 4 | 2 0 1 3 

het kromme-rijngebied

15

De situatie bij Rijswijk (G.) (tekening
auteur)

Deel van de limes
tussen De Meern
en Maurik (tekening auteur)

met de afstand tot het fort in Vechten.
Met de genoemde 16 leugae komt de afstand
tussen Fletio en Levefanum op ruim 35 kilometer. Als we vanaf Vechten de oude stroomruggen volgen, dan komen we met deze afstand
vele kilometers stroomopwaarts van Wijk bij
Duurstede/Rijswijk uit. Daarmee is het niet
erg waarschijnlijk dat een Romeins fort met de
naam Levefanum in de buurt van Rijswijk moet
worden gezocht. In een recente studie waarbij de Gelderse limes in een zo breed mogelijk
perspectief werd onderzocht, kon Levefanum op
goede gronden geïdentificeerd worden met een
castellum waarvan de resten tegenover Arnhem
zijn teruggevonden.13
16
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Ook de geograaf van Ravenna heeft in zijn
wereldbeschrijving een reeks van plaatsen langs
de Rijn opgesomd. Daarbij heeft hij de plaats
Evitano stroomopwaarts van Fictio aangegeven.
Fictio of Fectio was de naam van het Romeinse
fort bij Vechten. In Evitano kunnen we het
Levefanum van de Peutinger kaart herkennen. Helaas heeft de geograaf van Ravenna
geen afstanden vermeld, maar op een andere
wijze gaf hij wel een belangrijke aanwijzing.
Want hij schaarde Evitano tussen plaatsen die
in het Frankische Rijk lagen, zoals Matellionem
(Roomburg in Leiden), Fictione (Vechten) en
stroomopwaarts plaatsen zoals Neuss en Keulen, terwijl hij Dorostate tot het gebied van de

Friezen rekende. Het is opmerkelijk dat hij de
reeks van Romeinse sterktes als Frankisch beschouwde, terwijl hij Dorestad als Fries opvatte.
Hij gaf daarmee impliciet aan dat Dorostate en
Evitano/Levefanum twee verschillende plaatsen
waren. Het is een reden te meer om Levefanum
niet met Dorestad te identificeren, zoals we ook
al konden afleiden uit de genoemde afstanden
op de Peutinger kaart.
De geograaf van Ravenna stelde zijn wereldbeschrijving ergens halverwege de zevende
eeuw samen, in een periode waarin Dorestad
in Friese handen was. Hij was op de hoogte van
de naam Dorostate en heeft die ook genoemd.
Enige decennia later bestreden de Franken en
de Friezen elkaar in het rivierengebied. De anonieme auteur die deze veldslag aan het begin
van de achtste eeuw optekende, repte niet van
Levefanum of wat voor Romeins castellum dan

Literatuur en bronnen
- Byvanck, A.W., ‘Romeinsche oudheden’, Oudheidkundig Jaarboek, 3de
serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 2,
Utrecht,1922, 95-99.
- Byvanck, A.W. (ed.), Excerpta Romana, de bronnen der Romeinsche
geschiedenis van Nederland 1 teksten,
’s-Gravenhage, 1931.
- Es, W.A. van, ‘Romeinse helmen uit
de Rijn bij Rijswijk’, Kouwenhoven,
A.O., e.a. (eds.), Geplaatst in de tijd.
Festschrift M.W. Heslinga, Amsterdam,
1984, 255-286.
- Es, W.A. van, en W.J.H. Verwers,
Excavations at Dorestad 3 - Hoogstraat
0, II-IV, Amersfoort, 2009.
- Es, W.A. van, en W.J.H Verwers, ‘Early
Medieval settlements along the Rhine:
precursors and contemporaries of
Dorestad’, Journal of Archaeology in
the Low Countries 2-1 (2010), 5-39.
- Graafstal, E., ‘Limes en landschap.

Noten
1	De auteur dankt Wouter Vos (Vos
Archeo) en Jan Verhagen (VU Amsterdam) voor hun nuttige adviezen en
kritische beoordeling van dit artikel.
2	Krusch, 1888, 172.
3	Byvanck, 1922, 97.
4	Graafstal, 2001, 148 e.v.
5	Het grootste gedeelte van het
(ongeïnventariseerde) materiaal is on-

47 | 4 | 2 0 1 3 

ook, maar slechts van de sterkte Duristate.
We stelden onszelf aan het begin de vraag of we
fort Levefanum in de buurt van Wijk bij Duurstede moeten zoeken. Dat blijkt niet het geval
te zijn. Mogelijk kunnen we de opgebaggerde
resten bij Rijswijk met de naam Duristate identificeren. Hoewel deze naam pas in de zevende
eeuw opduikt, kan de naam Duristate al langer
in gebruik zijn geweest. De woordstam is vermoedelijk van het Keltische dhuro of duresto afgeleid dat ‘versterking’ betekent.14 We moeten
de naam Dorestad dus opvatten als ‘versterkte
plaats’. Het is goed denkbaar dat daarmee een
Romeinse sterkte bedoeld werd. Vondsten van
glazen armringen of -banden van La Tène-glas
in Wijk bij Duurstede zijn een indicatie dat de
bewoners in de late ijzertijd tot de Keltische invloedssfeer gerekend moeten worden, mensen
die een Keltische taal spraken.15

Over de uitrusting van de Romeinse
rijksgrens in het rivierengebied’, Tijdschrift Oud-Utrecht 74 (2001), 145-158.
- Gysseling, M., ‘De oudste plaatsnamen in Holland en Utrecht’, Gysseling,
M. & Blok, D.P., Studies over de oudste
plaatsnamen van Holland en Utrecht,
Leuven, 1959, 1-12.
- Holwerda, J.H., ‘Een woerd te Rijswijk
(gem. Maurik), Opgraving van eene
Bataafsche nederzetting’, Gelre, Bijdragen en Meededelingen 20 (1917),
221-246.
- Joosten, J.H.J., ‘Limes, leugae en
Leidsche Rijn 2’, Historische Vereniging
Vleuten-De Meern-Haarzuilens 24-4
(2004), 79-91.
- Kars, H., ‘Early-Medieval Dorestad,
an Archaeo-Petrological Study II The
Weights and the Well’, Berichten van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek 32 (1982), 147-168.
- Kars, H. en J.A. Broekman, ‘Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study IV The Mortars, the Sarco-

phagi, and other Limestone Objects’,
Berichten van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek 31
(1981), 415-451.
- Krusch, B. (ed.), ‘Fredegarii et aliorum
Chronica Vitae Sanctorum’, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores
rerum Merovingicarum 2, Hannover,
1888, 1-193.
- Panhuysen, T.A.S.M., ‘Romeins
beeldhouwwerk’, Demarée, R.J., e.a.
(eds.), Dorestad Supplement, Spiegel
Historiael 13-4 (1978), 315-316.
- Toorians, L., ‘De etymologie van
Dorestat, Keltisch en Germaans’, Jaarboek Oud-Utrecht (2005), 41-53.
- Verhagen, J.G.M., ‘De Gelderse limes
herzien. Een nieuwe identificatie van
Romeinse plaatsnamen in Gelderland’,
Archeobrief 17-3 (2013), 29-37.
- Vos, W.K., ‘Bataafs platteland: Romeinen in het Kromme-Rijngebied’, Het
Kromme-Rijngebied 44-1 (2010), 1-31.

dergebracht bij het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten van Gelderland
in Nijmegen. Een selectie is te vinden
in Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede.
6	Van Es, 1984, 263-264; de helmen
bevinden zich in Museum Dorestad in
Wijk bij Duurstede.
7	Van Es, 1984, 263-264; Van Es en
Verwers, 2010, 20.
8	Van Es en Verwers, 2009, 329; Kars,

1982, 148-160, Kars en Broekman,
1981, 434; Panhuysen, 1978, 315.
9	Holwerda, 1917, 224 e.v.
10	Byvanck, 1931, 536, 543.
11	Byvanck, 1931, 578, 580.
12	Joosten, 2004, 88.
13	Verhagen, 2013, 34.
14	Gysseling, 1959, 7; Toorians, 2005,
43-46.
15	Vos, 2010

het kromme-rijngebied

17

Ad van Be m m el*

De Kamp te Cothen

Willem Cornelisz. van Ommeren kijkt triest
naar zijn bijna zes hectare tarwe op De Kamp te
Cothen. Vertreden, weg oogst. Het is juni 1672.
De Franse troepen hebben op weg van Wijk bij
Duurstede naar Utrecht op zijn land gekampeerd. Dat land had hij in pacht het kapittel
van Sint Pieter te Utrecht. Het zogenoemde
Rampjaar in onze vaderlandsche geschiedenis is
ook Cothen niet voorbij gegaan.1
De Kamp is een driehoekig perceel akkerland
aan de westkant van het dorp Cothen tegen de
Kromme Rijn aan. Oorspronkelijk is een ‘kamp’
een stuk land omgegeven door een met hout

* Dr A.A.B. van Bemmel is sociaal geograaf, woont
te Wijk bij Duurstede en werkt in Den Haag bij de
Vereniging Hogescholen. Zijn historisch onderzoek
richt zich vooral op het Kromme-Rijngebied en
Cothen.
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Luchtfoto van Cothen met uiterst rechts boven de
weg (N229) en de Kromme Rijn een open, omsloten
driehoekig stuk land: De Kamp. Tussen De Kamp en
de rivier ligt de Riederwaard (foto van W.R. Leeman
uit mei 2008, LeW14134; toestemming voor publicatie
verleend door het Ministerie van Defensie - MIVD nummer: 0806032000DG)

begroeid walletje. Dit om te voorkomen dat vee
zich te goed zou doen aan de gewassen. Eeuwenlang was De Kamp akkerland; in de twintigste eeuw boomgaard die rond 1960 plaats
heeft gemaakt voor sportvelden: Sportpark De
Kamp. Recent is het terrein bouwrijp gemaakt
en zijn de eerste woningen gebouwd.
Het bestemmingsplan De Kamp voorziet in
de aanleg van enkele straten die merendeels
historische namen hebben gekregen: Riederwaard, Bloemenwaard en Heiligenwaard. Eén
straat is vernoemd naar de in 2012 overleden
oud-wethouder van Cothen, Toon van Dijk.
Van Dijk was geboren en getogen op de inmid-

dels niet meer bestaande boerderij De Kamp.2
De drie eerste namen verwijzen naar stukken
land langs de Kromme Rijn die al in de veertiende eeuw worden genoemd. De Riederwaard
(ca 1365) lag tussen De Kamp en de rivier. De
Bloemenwaard (1303, met een gelijknamig aan
het eind van de zeventiende eeuw afgebroken
kasteeltje) en de Heiligenwaard (1361) lagen
aan de andere kant ofwel op de rechteroever
van Kromme Rijn.3
De Kamp is oud. De mij vroegst bekende
vermelding dateert uit 1344. In dat jaar ontvangt Johannes van de Cule van het Utrechtse
Domkapittel één morgen (0,85 hectare) land
op De Kamp. Er werd ook gewoond. Ruim
dertig jaar later is sprake van een stuk land op
De Kamp waar de oude Dideric Pariis voordien
op woonde. Daarmee is deze Dideric de vroegst
bekende bewoner van De Kamp. Sterker nog
misschien was hij wel een ‘buitenlander’. Zijn
naam doet suggereren dat hij of zijn voorouders
uit (de regio) Parijs kwamen.
Pal ten westen van De Kamp lag een stuk grond
dat heel toepasselijk ‘Westendeland’ werd
genoemd.4 De Kamp wordt in de bronnen ook
de Grote Meent genoemd. Dit ter onderscheiding van twee andere meenten in Cothen. Een
‘meent’ duidt op een van oudsher gemeenschappelijk gebruik van het land. De verdeling
en in bezitname door particulieren van die ‘gemene’ grond, dus van De Kamp, lijkt, volgens
Cees Dekker (†), in een ver verleden te hebben
plaatsgevonden.5
Schriftelijke bronnen brengen De Kamp terug
tot in de veertiende eeuw; archeologische
bronnen doen dat tot in de twaalfde-dertiende
eeuw.6 Voor het terrein bouwrijp kon worden
gemaakt, is er eerst uitgebreid archeologisch
onderzoek gedaan. Vooronderzoek had immers
uitgewezen dat in de bodem van De Kamp
mogelijk belangrijke archeologische vondsten

Toon van Dijk bekijkt, samen met zijn zoon Michel en
Eleonora de Kort-Boschoten, tijdens een excursie op
1 november 2002 een van de, na de waterschade op
het streekarchief, in het vrieshuis in Cothen ingevroren foto-albums (foto Hans Roggen, RHCZOU, THA Wijk
bij Duurstede (240))

zouden kunnen worden gedaan. Gevonden
zijn de resten van een erf waarop vermoedelijk
een boerderij met bijgebouwen heeft gestaan.
De boerderij was door enkele brede greppels
van het bijbehorende bouwland gescheiden.
Aangetroffen zijn twee waterputten. Die putten
waren gemaakt van uitgeholde eiken boomstammen. In één waterpunt vonden de archeologen kannen van aardewerk. Het is verleidelijk
om te denken, maar niet waarschijnlijk, dat de
voorouders van Dideric Pariis uit die kannen
hebben gedronken. Cothen bestond toen al,
want het wordt genoemd in het jaar 1126. De
aloude Agnes-kerk op De Brink is waarschijnlijk in de twaalfde eeuw gesticht.7 De archeologen verwerken hun bevindingen in een nog te
verschijnen eindrapport. In ieder geval is duidelijk dat de nieuwe bewoners van De Kamp hun
gasten op een historisch verantwoord verhaal
kunnen tracteren.

Noten
1	Het Utrechts archief (HUA), St Pieter,
268-3 (aan het eind van 1672).
2 Zie het interview met hem in de
Wijkse Courant van 22 december
1999.
3	Riederwaard ca 1365 in HUA, DOM,
601; Bloemenwaard, als persoonsnaam
Daem van Bloemenweeerde, 1303 in
H.F. Friederichs, ‘Die Reichsfreiherren
von Ritter zu Groenesteyn und ihre
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Vorfahren. II. Das Utrechter Geslecht
de Ridder 1220-1650-1730’. In:
Deutsch Familie-archiv, band 44, 1970,
p. 23); Heiligenwaard 2-12-1361 in
HUA, DOM, 1785.
4	HUA, DOM, 2765-1 (24-1-1344)
resp. 1787 (25-2-1376) resp. 1788-1
(28-6-1378).
5 C. Dekker, Het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen. Zutphen, 1983,

63-66.
6 P. de Boer, ‘Archeologen vinden
middeleeuws erf van ‘vrije lieden’. In:
Nieuwsbrief 100% Cothen, 1-1 (2012).
7	A. van Bemmel en K. Vernooy, Acht
eeuwen katholiek Cothen en honderd
jaar H.H. Petrus en Pauluskerk. Cothen/Houten, 2006.
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De wederopbloei van Wijk
Zo’n 150 genodigden woonden op zaterdagmiddag 16 november in het Calypso Theater in
Wijk de feestelijke presentatie bij van deel 14 in
de historische reeks Het Kromme-Rijngebied.
Journalist (en lid van onze vereniging) Wim
van Amerongen doet in het boek De wederopbloei van Wijk verslag van de immense verandering van Wijk bij Duurstede sinds de jaren zestig. Hij vangt in woord en beeld de essentie van
het armoedige, verpauperde stadje van amper
vierduizend inwoners. Hij praat met boeiende,
spraakmakende mensen. Zij vertellen ontroerende verhalen over hun grauwe naoorlogse
bestaan. Duidelijk wordt dat 1965 het kanteljaar is in de ontwikkeling van Wijk. Het sluit
een periode van langdurige stilstand, verval
en armoede af en opent de weg naar andere,
betere tijden. Ook gaat de auteur op zoek naar
markante mensen die er niet meer zijn. Zoals
strijker Geert van Rooijen, alias de Grote God.
Diens roem reikte tot ver over de stadsgrens.
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De Wijkse jaren van prinses Irene ontbreken
niet. Onthullend zijn de reconstructies van het
plotselinge vertrek van burgemeester Cees Kentie en de geheimzinnige benoeming van zijn
opvolger Wim Peters.
Leden van de Historische Kring Tussen Rijn
en Lek kunnen het boek met een korting van
€ 2,- kopen. Zij moeten het dan wel zelf komen
ophalen bij het Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede
(rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl / tel.
0343-595516). De verkoop via de Wijkse boekhandels verloopt zo succesvol, dat er nog maar
een beperkt aantal exemplaren beschikbaar is.
Mailt of belt u dus eerst even om teleurstellingen te voorkomen!
W. van Amerongen, De wederopbloei van Wijk,
Wijk bij Duurstede, 2013.
Historische Reeks Het Kromme Rijngebied 14.
223 blz. • rijk geïllustreerd • ISBN 978-90-821315-0-5.
Prijs € 19,95. Met ledenkorting: € 17,95.
(Foto Hans Dirksen, Wijk bij Duurstede)
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Bomen over Houten
Je kunt een geschiedenis van een plaats beschrijven aan de hand van het landschap, de
bewoning of de bebouwing. In het boek Bomen
over Houten, Schalkwijk, Tull & ‘t Waal en ’t Goy
is de boom de invalshoek. Dat het niet alleen
over bomen gaat, doet de dubbelzinnige titel al
vermoeden.
We fietsen met de schrijfster Maria van de
Looverbosch rond in Houten, beginnen natuurlijk op het Plein, en gaan zo heel de gemeente
door. Zij sprak met bijzondere mensen in een
bomenrijke omgeving, in hun eigen tuin of
boomgaard. Zo is dit boek ook een stukje orale
geschiedenis. Bij alle markante en monumentale bomen staan we even stil en lezen over de
cultuurhistorie en de bewoners en krijgen we
gedetailleerde botanische informatie over de
lindes, platanen, essen, populieren, walnoten
enz. We lezen over de walnotenboom als vliegenvanger, over een ijzeren ring in een oude
lindeboom, en over de ‘Houtense stationslinde’.
Bij de aanleg van de stations in de tweede helft
van de 19de eeuw, schiepen de ontwerpers er
genoegen in de gebouwen mooi ‘groen’ aan te
kleden. Zo werd er ook in Houten (ca 1868)
een bijzondere boom geplant, de Tilia Stellata,

een lindesoort, waarvan er in Nederland geen
tweede te vinden is. Deze markante boom
stond aan de zuidzijde van het station, het
station is inmiddels verplaatst, maar de boom
staat er nog.
Het boek is rijk geïllustreerd, ondermeer met
unieke foto’s uit de collectie van Wim van den
Heuvel, en dankzij duidelijke informatie over
de plaats van de besproken bomen is het goed
te gebruiken bij fietstochtjes. Niet alleen door
de vormgeving is dit boek te beschouwen als
een groen supplement bij de twee delen over
Houten uit de reeks Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht van J.A.M Smits en
O.J. Wttewaall. Het boek is opgedragen aan
de Schalkwijkse mevrouw Blom-Uyttewaal
en de voormalige GroenLinks wethouder Jan
Koudijs.
Maria van de Looverbosch, Bomen over Houten,
Schalkwijk, Tull & ‘t Waal en ’t Goy: bijzonder verhalen en
groene geschiedenissen. Houten, Stichting NatuurvanvroegerNU, 2013.
128 blz. • ISNB 978-94-6228-122-6.
Prijs € 19,50. Te bestellen via:
NatuurvanvroegerNU@kpnmail.nl en in de boekhandel
en bibliotheek in Houten.

> Volkert Groothoff

Tentoonstelling
Terra sigillata
Het wedgewood van de
Romeinen
Tot 3 mei 2014 is in het Museum Archeologie
Houten in het Oude Station aan het Stationserf 99 in Houten een bijzondere tentoonstelling te zien over terra sigillata, het Wedgewood
van de Romeinen. De expositie is samengesteld
uit eigen vondsten uit het Kromme-Rijngebied
en topstukken uit andere musea en particuliere
collecties. In beeld gebracht worden ondermeer: de oorsprong, productie en het productieproces, de vormenrijkdom en typologie, de
versiering, naamstempels en graffiti, de handel
en het transport, de functie en het (her)gebruik
en tenslotte hedendaagse terra sigillata.
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Het museum is open op dinsdag en zaterdag
van 11.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie:
www.archeologiehouten.nl en
info@archeologiehouten.nl
het kromme-rijngebied
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Verbetering en aanvulling ‘Afstammingspuzzel Cothense
Van Bemmels’
(Het Kromme Rijngebied, 2012 (46-1/2), 29-52)
In bijlage 1 ‘Genealogie RK-Van Bemmel
Cothen (zes generaties geheel uitgewerkt)’ is
abusievelijk een gezin (VI.11) weggevallen.
Vandaar deze verbetering en aanvulling.
(p. 44, verbetering) V.2 Jan van Bemmel ,
geb. Houten 27 nov. 1811, overl. Amersfoort 22
april 1878, tr. Schalkwijk 20 april 1842 Johanna Spaan.
Uit dit huwelijk:
7. Aloisius (zie VI.11).
(p. 48, aanvulling) VI.11 Aloisius van Bemmel, geb. Houten 19 sept. 1856, overl. Houten
26 febr. 1912, tr. Houten 10 nov. 1882 Elisabeth van Leusden.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Sophia, geb. Houten 3 sept. 1883,
overl. Culemborg 15 feb. 1947, tr. Houten 18
aug. 1915 Johannes Gijsbertus van Raay.
2. Jacobus, geb. Houten 26 okt. 1884,
overl. Utrecht 5 dec. 1940, begr. Houten, tr.
Schalkwijk 13 okt. 1912 Wilhelmina Meijer,
waarschijnlijk geen kinderen.
3. Johanna, geb. Houten 30 jan. 1886, overl.
Houten 6 feb. 1886.
4. Jannigje Maria, geb. Houten 5 mei 1887,
overl. Houten 21 feb. 1888.

5. Johannes, geb. Houten 5 mei 1888, overl.
Houten 11 sept. 1888.
6. Jannigje, geb. Houten 26 april 1889, overl.
Houten 22 aug. 1930.
7. Sophia Maria, geb. Houten 7 sept. 1890,
overl. Houten 16 feb. 1892.
8. Jan, geb. Houten 2 juli 1892, overl. Houten
18 sept. 1892.
9. Ida, geb. Houten 18 juli 1893, overl. Houten
15 sept. 1893.
10. Johannes, geb. Houten 2 aug. 1894, overl.
Utrecht 27 juli 1973, begr. Houten, tr. Jutphaas
11 juni 1924 Johanna Geertruida Visser,
geen kinderen.
11. Jan, geb. Houten 19 sept. 1895, overl. Houten 8 dec. 1911.
12. Lyda, geb. Houten 22 aug. 1896, overl.
Houten 28 sept. 1896.
13. Aloisius, geb. Houten 12 sept. 1897, overl.
Utrecht 5 aug. 1951, begr. Houten 9 aug. 1951,
tr. Houten 16 aug. 1935 Sophia Müller, hebben één dochter, één zoon.
14. Geerard, geb. Houten 4 juni 1899, overl.
Bunnik 18 sept. 1968, ongehuwd.
> Ad van Bemmel

Een verdachte miskraam te Houten
Aan de oostzijde van de zuidelijke rondweg
om Houten ligt in de weilanden de dubbele
krukhuisboerderij Overdam, fraai omzoomd
door een houtwal (Rietdijk 5). Deze zeer oude
hofstede wordt al genoemd in 1302 en was
blijkens een kaart uit 1626 geheel omgracht
en voorzien van een poortgebouw over de
gracht. De gracht is in de jaren 50 van de vorige
eeuw gedempt. Het poortgebouw was al eerder
verdwenen. Het goed was met 40 morgen land
in de 18de eeuw eigendom van het kapittel van
Oud Munster. De boerderij werd in de 18de
eeuw bewoond door Cornelis de Kruijff (ca
1704- ca 1780) met zijn vrouw (Maria Blanke)
en kinderen, waaronder enige stiefkinderen.
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Ook de knechten en dienstmeiden woonden op
de boerderij. De bouwknecht, ploegdrijver en
deelknecht en soms ook de volwassen zonen
van de boer sliepen, zoals toen gebruikelijk, in
het achterhuis van de boerderij in een afgetimmerd gedeelte met bedsteden boven de koeien.
De inwonende dienstmeiden sliepen op de
zolder van het voorhuis bij de dochters van de
boer. In 1772 woonde Kuijntje (Cunera) in den
Eng als dienstmeid op de boerderij.
In Houten ging op 26 augustus 1772 het
gerucht dat er op de boerderij Overdam een
kind was geboren dat vervolgens verduisterd
zou zijn. De Maarschalk van het Overkwartier
stelde daarop een onderzoek in.1 Hij ver-

Varia

Boerderij Overdam aan de Rietdijk 5 in Houten in 2008 (RHC Zuidoost Utrecht, Foto Winfried Leeman, Lew 15793)

nam dat Kuijntje in den Engh, dienstmeid op
Overdam, zich niet goed had gevoeld en aan
de stiefdochter van haar baas2 had gevraagd
of zij met spoed Jannigje Dircks Hartsprong3
wilde laten komen. Als Jannigje Hartsprong
op de hofstede arriveert, vertelt Kuijntje dat
zij bang is ‘een kwade kraam’ te krijgen. Ze
vraagt aan Jannigje om haar bij de bevalling te
helpen. Jannigje weigert dat en zegt dat alleen
de vroedvrouw van Houten daartoe bevoegd
is. Als de vroedvrouw (Marrigje van Schaik)4
wordt opgeroepen en arriveert, treft zij Kuijntje
aan met een pasgeboren vrucht op het bed. De
vrucht, een jongetje, geeft geen tekenen van
leven en is niet groter dan de palm van een
hand. Vroedvrouwen waren verplicht om bij
de bevalling van een ongehuwde vrouw een
bekentenis af te dwingen wie de vader was van
het kind. Dat gebeurde gewoonlijk wanneer
de kraamvouw ‘in haar uiterste verkeerde’ dus
als de barensnood het hoogst was. Kuijntje
biechtte alsnog op dat zij drie á vier maanden
tevoren ‘vleeschelijk had geconverseerd’ met de
zoon van haar baas, de 17-jarige Arie de Kruijf
(gedoopt te Houten op 14 oktober 17545).
Met haar diagnose dat zij ‘een kwade kraam’
dacht te krijgen gaf Kuijntje er blijk van ervaring met een bevalling te hebben en inderdaad
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bleek zij een jaar eerder ook al bevallen te zijn
van een tweeling die eveneens dood ter wereld
was gekomen.
In Houten ging naderhand het gerucht dat
Kuijntje afzettende middelen zou hebben ingenomen, die zij zou hebben gekregen van een
‘voddewijf’. Aan die roddels werd geen bewijs
gehecht, zodat Kuijntje niet wegens moord kon
worden vervolgd.
Jannigje Hartsprong vertelde aan de Maarschalk dat de vroedvrouw (Marrigje van
Schaik) pas na de bevalling was gearriveerd.
Marrigje vertelde wat er was voorgevallen na
haar komst. De processen-verbaal maken geen
melding van de plaats waar de dode vrucht
was begraven en evenmin wie dat op zich had
genomen. Doodgeboren kinderen werden
begraven in de kerk van Houten, maar dat gold
kennelijk niet voor een vroegtijdige vrucht.
Van verdere justitiële strafmaatregelen tegen
Kuijntje is niet gebleken. Kuijntje zal daarentegen wel zijn vermaand door de gereformeerde
kerkenraad van Houten. Soms werd van een ongehuwde moeder verlangd dat ze in de kerk ten
overstaan van het kerkvolk verklaarde ‘dat haar
zonden van hoererije haar van herte leed waren’
waarbij ze tevens beterschap diende te beloven.
De gereformeerde kerkenraden trachtten daarhet kromme-rijngebied
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mee te voorkomen dat ongehuwde moeders ten
laste van de diaconie zouden komen.
De schout en schepenen van Houten verklaarden nog in 1774 dat de vroedvrouw Marrigje van Schaik, niet is geëxamineerd, noch
voorzien is van een diploma of een akte van

Noten
1	Het Utrechts Archief (HUA), Hof
van Utrecht, 92-15 (26 aug. 1772).
2	Jannigje van der Velde is een
voordochter van de vrouw van
Cornelis de Cruijff, uit haar eerdere
huwelijk met Gerrit van der Velde.
3	Jannigje Dirckse Hartsprong (ook
aangeduid als Jannigje Cornelisdr
Hartsprong) is de huisvrouw van

permissie en derhalve ook geen traktement
ontvangt. Zij is echter van een goed gedrag en
heeft gedurende de voorafgaande dertien jaar
omstreeks 400 vrouwen verlost.6
> Kees van Schaik

Peter van Houten, die te Houten
woonde.
4	Marrigje van Schaik, geboren
ca 1716 aan de Houtensewetering
onder Schonauwen, is een dochter
van Willem van Schaik en Neeltje
Nieuwkerk, voorouders van de
auteur.
5 Zie voor hem en zijn ouders: C.
van Schaik, Overlangbroek op de
kaart gezet. Dorp, landschap en

bewoners, waaronder een familie
De Kruijf, Houten/Hilversum, 2008,
563-567. De doop van Arie werd
ontleend aan de archieven van het
Dellius Fonds.
6	Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht (RHCZOU), Dorpsgerechten, 1590-1811 (64), 813 , juni
1774.

Schatten uit Museum Dorestad: de kaurischelp
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten.
Daarvan wordt in deze rubriek telkens één, die
in de vaste opstelling van het museum te bewonderen is, voor het voetlicht gebracht. Deze
keer gaat het om een tropische schelp, geen
alledaagse vondst.
Schelpen van kauri’s, tropische zeeslakken die
van nature niet in onze wateren voorkomen,
Kaurischelp uit Dorestad waarvan het oppervlak sterk
is aangetast. De lengte is 86 mm. (Museum Dorestad,
inventarisnummer 4/K I 013-1)

maar wel af en toe in vroegmiddeleeuwse
vrouwengraven in Noordwest-Europa worden
aangetroffen, getuigen van verre handelscontacten. Kaurischelpen worden op sommige
plaatsen nog altijd door vrouwen als vruchtbaarheidssymbool gedragen, als amulet tegen
onvruchtbaarheid en geslachtsziekten. Of ze
bieden steun tijdens de bevalling.
Schelpen lossen op den duur op in de overwegend zure bodem van Nederland. Toch zijn
er enkele vroegmiddeleeuwse exemplaren uit
ons land bekend. Er zijn drie kauri’s gevonden
in het noordelijke terpengebied (Lekkum, Ferwerd en Adorp), een exemplaar in Borgharen
(gemeente Maastricht) en drie zijn er bekend
uit Dorestad. Voor zover determineerbaar
behoren ze tot de soorten Cypraea pantherina
en Cypraea tigris die voorkomen in de tropische
wateren van de Rode Zee en de Indische Oceaan. Ze moeten door de handel bij ons beland
zijn, waarbij Dorestad als knooppunt van de
langeafstandshandel een voor de hand liggende
schakel was. Misschien moeten we de drie
kauri’s uit Dorestad als handelswaar beschouwen, want ze zijn niet in de context van een
graf gevonden. Niet toevallig is één exemplaar
in het havengebied aangetroffen.
> Luit van der Tuuk
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storting van het bedrag op
rek. nr. 3298.07.498 t.n.v. de
Historische Kring ‘Tussen Rijn
en Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.

Het Kromme-Rijngebied
Tijdschrift van de Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’

> Zomerhuizen bij boerderijen in het
Kromme-Rijngebied
> Op zoek naar een Romeins grensfort
> De Kamp te Cothen
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