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Terra sigillata: het wedgwood van de Romeinen

Inleiding
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van
een bijzondere expositie over het luxe roodglanzende Romeinse aardewerk uit de klassieke
oudheid, genaamd ‘terra sigillata’.
De organisator van de tentoonstelling, de
Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’, is
er in geslaagd om topstukken in bruikleen te
verwerven van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, het Provinciaal Utrechts Genootschap, het Provinciaal Utrechts Depot en enkele
particuliere collecties.
Het overgrote deel van de getoonde stukken is
afkomstig uit opgravingen in het Romeinse fort
Vechten bij Bunnik en de directe omgeving van
Houten.
De unieke expositie is nog tot begin mei 2014
iedere dinsdag en zaterdag te zien op de zolder
van het Oude Station, Stationserf 99 te Houten. U kunt alles hierover vinden op de website
www.archeologiehouten.nl.

Wat is terra sigillata en waar komt de
naam vandaan?
Terra sigillata is glanzend roodachtig aardewerk,
dat in de Romeinse tijd gedurende enkele
eeuwen werd gemaakt. Het was voornamelijk
tafelservies: kommen, schalen, bekers en
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Kom (Type: Drag 29), stempel SALVE, productie ZuidGallië/Montans 1e helft 1e eeuw, vindplaats Vechten
(RMO, Leiden)

borden. De vorm van deze producten is afgeleid
van zilveren en bronzen vaatwerk, dat alleen
de elite zich kon veroorloven. Het tafelservies
van terra sigillata kwam al spoedig binnen het
bereik van minder vermogende huishoudens
en werd ook in het Romeinse leger volop
gebruikt. Pottenbakkers maakten terra sigillata
vaak in productiecentra op een min of meer
industriële manier. Het was meestal van
hoge kwaliteit en werd zeer gewaardeerd.
Handelaren exporteerden hun producten naar
alle uithoeken van het Romeinse rijk, en zelfs
ver daarbuiten. Zo is het ook in ruime mate in
onze omgeving terecht gekomen.

* Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
* Peter Koch (1949), grafisch vormgever, sinds
1970 lid van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en
Lek’, sinds 2009 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en sinds 2010 lid van de
redactie van dit tijdschrift.
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Productiecentra van terra
sigillata in de Romeinse tijd

archeologie. Het verhaal
gaat dat archeologen destijds deze naam ontleenden aan de roodbruine
keramische apothekerspotten, waarop in reliëf
de inhoud (terra sigillata)
stond gestempeld.

Productiecentra van
terra sigillata

Terra sigillata betekent letterlijk: ‘gestempelde
aarde’. Het roodglanzende Romeinse tafelservies is immers vaak voorzien van naamstempels
en gestempelde versieringen.
Met de naam terra sigillata is iets merkwaardigs aan de hand. De Romeinen kenden de
term ‘terra sigillata’ hoogst waarschijnlijk wel.
Maar Grieken en Romeinen gebruikten deze
naam voor de rode bolusaarde, gedolven op het
Griekse eiland Lemnos. Aan deze bolusaarde
werd in de Romeinse tijd en daarna tot in de
18de eeuw geneeskracht toegeschreven. Vandaar dat sommige apothekers tot in de 18de en
19de eeuw geneeskrachtige aarde verkochten
onder de namen ‘terra sigillata’ of ‘bolusaarde’.
De aanduiding ‘terra sigillata’ voor het roodglanzende Romeinse tafelservies kwam
eigenlijk pas in de 19de eeuw in zwang in de
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De vroegste werkplaatsen van terra sigillata
lagen in het Romeinse
Italië. Men liet zich
aanvankelijk inspireren
door pottenbakkers uit
vooral Griekenland en
het Nabije- en MiddenOosten.
De belangrijkste productiecentra in de Italische
landen lagen in Toscane,
met name in Arretium,
het huidige Arezzo,
en in Pisa. Daar begon
omstreeks 50 vChr de
productie op vrij grote
schaal. Archeologen
noemen dit type aardewerk ook wel ‘Arretijns
aardewerk’.
Maar er gebeurde iets opmerkelijks. Want
al vroeg in de 1ste eeuw nChr verschoof het
zwaartepunt van de productie van terra sigillata
naar Zuid-Gallië. Pottenbakkers uit Arretium
vestigden zich in de omgeving van La Graufesenque en Montans, aan de bovenloop van
de Garonne/Tarn. Ook Lyon/La Muette is toen
korte tijd in beeld geweest.
Naar de reden van deze verplaatsing moeten we
gissen. Gingen de pottenbakkers op zoek naar
nieuwe voorraden klei? Ontstond er tekort aan
brandhout? Had het met verschuivende afzetmarkten te maken en speelde concurrentie een
rol? We weten het niet zeker.
Zo’n 50 jaar later kwam de productie van terra
sigillata in Midden-Gallië op gang, vooral in de
omgeving van Lezoux, aan de bovenloop van
de Loire/Allier. Spoedig overvleugelde dit nieu-

we pottenbakkerscentrum de oude centra in
het zuiden. Lezoux maakte de grootste variatie
in producten van alle Gallische werkplaatsen.
Men verscheepte veel terra sigillata uit Lezoux
naar het Romeinse Brittannië.
Vanaf het midden van de 2de eeuw nChr liep
de productie in Lezoux sterk terug, wellicht
door een tekort aan grondstoffen. Mogelijk dat
ook de opkomst van de pottenbakkerijen langs
de Rijn/Moezel en in het Britse Colchester een
rol heeft gespeeld.
Vanaf het begin van de 2de eeuw nChr ontstonden er werkplaatsen in Noord-Gallië, zoals
Lavoye aan de Marne en korte tijd later ook in
Oost-Gallië, met name in Trier aan de Moezel
en in Rheinzabern aan de Rijn.
Die opkomst zal wel hebben samengehangen
met de bouw van militaire forten langs de Rijn.
De Romeinen bouwden daar een keten van
Romeinse forten - de Limes - vaak met kampdorpen in de buurt. Samen met een zekere
mate van romanisering van de boerenbevolking
ontstond in het noorden een groeiende markt
voor het roodglanzende aardewerk.
In onze streken zijn, voor zover we weten,
nimmer pottenbakkerijen van terra sigillata in
bedrijf geweest. De meest noordelijke pottenbakkerij lag in Sinzig, aan de Rijn.

Hoe maakte men terra sigillata?

Garonne. Slaven en andere arbeiders werden
door de Romeinen vanuit de veroverde gebieden naar de pottenbakkerijen gebracht. Het
gebied bij La Graufesenque kende bovendien
transportroutes vanwege de zilvermijnen en er
was een afzetmarkt.
Het productieproces van versierde schalen
De pottenbakker liet uit klei vormschotels
maken, met aan de binnenkant in diep reliëf
gestempelde versieringen. De vormschotels
werden gebakken.
Met vormschotels produceerde men vervolgens
de versierde schalen, in serie.
Het productieproces verliep in een zestal stappen (bron: Roman Samian ware, 1970):
Stap 1. Smeren. De pottenbakker smeerde de
natte klei in de vormschotel, drukte de klei
zorgvuldig aan en werkte de binnenkant glad
af, meestal op een draaischijf.
Stap 2. Randen maken. Op de draaischijf werd de
bovenrand van de kom uit de klei opgetrokken, glad afgewerkt en soms voorzien van een
naamstempel.
Stap 3. Drogen en uitnemen. De aangesmeerde
klei, nog in de vormschotel, werd gedroogd.
Drogende, gezuiverde klei krimpt. Men kon de
bijna droge kom zo gemakkelijk uit de vormschotel nemen.
Stap 4. Afwerken. De pottenbakker contro-

Voor de vervaardiging
van terra sigillata zijn
vier productiefactoren
nodig:
- ijzerhoudende rivierklei
- brandhout voor het
stoken van de ovens
- zoet water voor het
zuiveren van de klei
- arbeidskrachten.
Bij de plaats La Graufesenque in Zuid-Frankrijk (Zuid-Gallië) waren
deze productiefactoren
aanwezig: geschikte
kleilagen, uitgestrekte
wouden en water aan
de bovenloop van de
Vormschotel (Drag 37),
1e-4e eeuw, productie
Lezoux (RMO, Leiden)
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Stap 3: Drogen
en uitnemen

Stap 1: Smeren

Stap 2: Randen
maken

leerde de nog ongebakken kom op gaafheid en
bracht een voetje aan. Bij sommige producten,
bijvoorbeeld wrijfschalen, bracht men een applique aan. Dat is een versiering in hoog reliëf.
Soms spoot men de versiering met dunne klei
op de schaal.
stap 5. Glanslaag aanbrengen. De kenmerkende
glans van terra sigillata ontstond door het product onder te dompelen in een zeer dunne pap
van de fijnste kleideeltjes.
Stap 6. Bakken. Arbeiders stapelden de kommen
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Stap 4: Afwerken

in de oven. De sporen van de stapeling zijn
in het baksel soms nog te zien. Terra sigillata
vereist een baktemperatuur van 920 - 960 °C.
De hete lucht in de oven zorgde voor de rode
kleur van het baksel, want zuurstof gaat een
chemische verbinding aan met ijzerdeeltjes in
de klei (roest). De stookruimte van de oven was
ondergronds en voorzien van bakstenen wanDe oven van La Graufesenque (reconstructie)
(bewerkt naar: Born/Delnoy 1995)

den. In de ovenvloer waren gaten aangebracht
om de hete lucht toe te laten.
Men bouwde een koepel van klei om de volgestapelde oven en brak die koepel weer af na het
bakken.
Typologie van de vormenrijkdom van terra sigillata,
naar Dragendorff c.a.
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De vormenrijkdom van terra sigillata
De Duitse archeoloog Hans Dragendorff publiceerde al in 1895 een wetenschappelijke studie
over terra sigillata. Dragendorff beschreef de
vormen van terra sigillata systematisch en gaf
ze de nummers 1 t/m 55. Zijn beschrijving en
typologie worden in grote lijnen nog steeds
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Wrijfschaal (Drag 45), versierd met leeuwenkop, productie
Oost-Gallië 2e eeuw, vindplaats Houtense vlakte (RMO, Leiden)

Kom (Drag 30), productie Zuid-Gallië 90110 n.Chr., vindplaats Vechten (PUG Utrecht)

Terra sigillata naar type en regio
Type

Regio

Schalen en vazen
Dragendorff 11
Dragendorff 29
Dragendorff 30
Dragendorff 37
Knorr 78
Déchelette 67

Z
ZMO
ZMO
ZMO
Z
ZM

Kommetjes
Ritterling 5
Ritterling 9
Dragendorff 24/25
Dragendorff 27
Dragendorff 33
Dragendorff 46
Dragendorff 35
Dragendorff 40

Z
Z
Z
ZMO
ZMO
ZMO
ZMO
MO

Borden en schotels
Dragendorff 23
Dragendorff 15/17
Ritterling 1
Dragendorff 18
Dragendorff 18/31
Dragendorff 31
Dragendorff 32

Z
ZMO
Z
ZM
ZMO
MO
MO

(Wrijf)schalen
Dragendorff 36
Ritterling 12
Curle 11
Dragendorff 44
Dragendorff 38
Dragendorff 43
Dragendorff 45

ZMO
Z
Z
MO
MO
O
O

Datering in jaren na Chr.
0
50 100 150 200 250 300 350 400

Datering en vormenrijkdom
Er is veel onderzoek gedaan
naar productieplaatsen en
productieperiode van terra sigillata. Vorm, versiering en baksel
bieden daarbij houvast. Archeologen zijn vaak in staat om
grondlagen of graven te dateren
met behulp van het gevonden
roodglanzende aardewerk.

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

Wat is er te vertellen over
versiering?

?

Afkortingen: Z = Zuid-Gallië • M = Midden-Gallië • O = Oost-Gallië



door archeologen in binnen- en
buitenland gebruikt. In latere
jaren zijn er aanvullende vormen van terra sigillata ontdekt.
De archeoloog J. Déchelette
voegde aan Dragendorff’s indeling 22 nieuwe typen toe,
namelijk 56 t/m 77. De nummering is voltooid door de
archeologen Knorr en Walters:
de typen 78 t/m 81. Wel hebben
latere onderzoekers verfijningen aangebracht op het werk
van Dragendorff, onder andere
Ritterling en Curle.

© Peter Koch

Het meeste terra sigillata tafelservies is niet versierd, zoals
etensborden en kleine kommen.
Maar schalen en grotere kommen zijn vrijwel altijd versierd.
Soms slordig, vaak heel mooi.

Als we naar de techniek kijken, dan zien we
vijf soorten versiering, aangebracht vóórdat een
schaal werd gebakken:
1.	Versiering in gewoon reliëf.
Dit type versiering verkreeg men met behulp
van een vormschotel.
2.	Versiering in hoogreliëf.
Men maakte met een holle vorm een beeltenis en plakte deze op bijvoorbeeld een
wrijfschaal.
3.	Versiering met rolstempel.
Men bracht eenvoudige streepjes-versieringen aan met een soort wieltje.

4.	Versiering met barbotine.
Met een spatel of spuitje werd dunne klei
kunstig op het product aangebracht.
5.	Versiering door insnijding.
Met een scherp voorwerp sneed de pottenbakker groeven in de natte klei.

Fragment met dieren (Drag 37), productie Trier, vindplaats Vechten (Muyris/AWG, Houten)

Fragment met leeuwenkop (Drag 45), productie Gallië, vindplaats Vechten (Particuliere collectie)

Kommetje met rolstempel (Drag 24/25), stempel
PERRVS(F?), productie La Graufesenque 25-80 n.Chr.
(PUG, Utrecht)

Fragment met gladiatoren (Drag 37), vindplaats Vechten (Particuliere collectie)
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Kijken we naar de esthetische vorm van de
versiering, dan zien we een grote verscheidenheid aan decoratieve afbeeldingen. Mode zal
voor de pottenbakkers een rol hebben gespeeld
bij het kiezen van de versiering. Aanvankelijk
overwegen de florale vormen. We zien wijn-

Kommetje met barbotine (Drag 35),
productie Oost-Gallië 75-150 n.Chr. (PUG, Utrecht)

Fragment met erotische voorstelling (Drag 37), productie Gallië, vindplaats Vechten (Muyris/AWG, Houten)
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ranken, bloemen, bomen, bladmotieven. Daarnaast zijn er afbeeldingen van allerlei taferelen
uit de mythologie, jacht, oorlog, gladiatoren,
dagelijks leven, dieren, erotiek, enzovoort. Dit
type afbeelding kreeg in de loop van de tijd de
overhand.
Archeologische specialisten van terra sigillata
kunnen soms aan de versiering zien waar een
product gemaakt is. Maar een vergissing is
gauw gemaakt, want er zijn voorbeelden van
pottenbakkers die populaire producten van de
concurrentie kopieerden.

De betekenis van naamstempels
Terra sigillata tafelservies draagt soms een
naamstempel. Dat kan de naam zijn van de
pottenbakker, de eigenaar van de oven of de
maker van de vormschotel. Meestal is dat niet te
achterhalen. Pottenbakkers drukten het naamstempel in de nog zachte klei. Archeologen
nemen aan dat men destijds op deze manier een
kwaliteitskenmerk aanbracht en misschien wel
reclame maakte voor de producten.
Bij onversierde kommetjes of borden zijn
naamstempels midden in de bodem gedrukt,
aan de binnenkant van het product. Bij versierde schalen of grote kommen bracht de pottenbakker soms een naam aan op de buitenkant,
tussen de decoratie.
De gestempelde namen staan meestal in een
rechthoekig of cirkelvormig kadertje. Soms
staan letters in spiegelbeeld. We zien soms ook
samentrekking van letters.
Pottenbakkers voegden vaak letters toe aan
hun naam, bijvoorbeeld:

- de letters O of OF.
Ze betekenen: Officina = werkplaats...
- de letters F of FE.
Ze betekenen: Fecit = gemaakt door....
- de letters M of MA.
Ze betekenen: Manu = van de hand van.....

Graffiti op terra sigillata
Op het terra sigillata tafelservies zien we soms
graffiti. Deze graffiti stellen namen, lijnen of
tekens voor en zijn met een scherp voorwerp
ingekrast.
Indien de graffiti zijn aangebracht op een
gereed product, bijvoorbeeld op een etensbord
of een kommetje, dan zal de gebruiker op deze
wijze zijn eigendom hebben willen aangeven.

Kommetje (Drag 27), graffito TVRILLONII, stempel
CAIVSF, productie Oost-Gallië begin 2e eeuw n.Chr.,
vindplaats Vechten (PUG, Utrecht)

Ook vóór het bakken werden wel namen en
aantekeningen ingekrast, maar dan in de nog
natte bodem van bijvoorbeeld een etensbord. In
het productiecentrum bij La Graufesenque zijn
etensborden gevonden met ingekraste namen
van pottenbakkers, hun productie en de inhoud
van een oven. Op een ander bord zijn de werkzaamheden en de taakverdeling van arbeiders
vermeld.

Handel en transport van terra sigillata
Handel is van alle eeuwen. Er zijn altijd avontuurlijke en ondernemende personen geweest,
die er goed geld en prestige mee wisten te verdienen. Bij de Romeinen vinden we soms informatie over handelaren, goederen en handelsroutes terug. Dat komt vooral door Romeinse
Fragment bord (Drag 31/Ludovici Sa), stempel
BOVDVSFE, productie Oost-Gallië 125—150 n.Chr.,
vindplaats Vechten (PUG, Utrecht)
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Mercurius, god van de handel,
Romeins, brons massief, vindplaats Odijk (PUG, Utrecht)

geschiedschrijvers en door
inscripties op monumenten, zoals grafstenen
en wij-altaren, dat zijn
dank- en gedenkstenen.
Handelaren gebruiken al
duizenden jaren bestaande
handels- en relatienetwerken voor grondstoffen zoals
vuursteen, maalstenen,
ijzer, koper, tin, goud, zilver. Men maakte gebruik
van de veiligste en
goedkoopste vervoersroutes. In de Romeinse
tijd waren dat vaak
routes over zee. Het
verdere transport en het natransport gingen
veelal over bevaarbare rivieren en militaire
wegen, de heirbanen.
Er zijn archeologische aanwijzingen gevonden
dat nabij de tegenwoordige Zeeuwse plaats
Goedereede, in de Romeinse tijd opslag en
doorvoer van het roodglanzende tafelservies
heeft plaatsgevonden.
Terra sigillata uit het Rijnland werd verhandeld, onder andere naar de Britse eilanden.
Dat weten we van een gedenksteen, gevonden
nabij Colijnsplaat. Een handelaar plaatste de
gedenksteen in het Nehalenniaheiligdom, nabij
die Zeeuwse plaats.
Het succes van de productiecentra van terra
sigillata langs de Rijn en de Moezel zal zeker te
maken hebben met gunstige transportroutes
naar de afzetmarkten.

Handelsroutes van terra sigillata vanuit La Graufesenque (vrij naar: dr A. Mees, Mainz/geciteerd NRC 29
juni 2013)

In de Romeinse tijd werd druk gehandeld in
goederen zoals granen, vlees, vis, olijfolie, wijn.
Handelaren voegden aan het transport van deze
bulkgoederen vaak stukgoederen toe, zoals
producten van terra sigillata.
In de opgegraven administratie van het Romeinse fort Vindolanda in Noord-Engeland zijn

Inktpot
(Ritterling 13),
productie Gallië,
vindplaats Voorburg/Arentsburg
(RMO, Leiden)

Een met was bedekte schrijfplankje (reconstructie)
en bronzen schrijfstiften (bron: Synthese, Thermenmuseum, Heerlen)
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koopcontracten gevonden voor wapens, schoeisel, olijfolie, voedsel en ook terra sigillata.
Ook in Egypte zijn dergelijke handelscontracten
teruggevonden, opgetekend op documenten
van papyrus.
Het Romeinse leger had grote invloed op handel en transport. Het bevoorraden van de militaire forten en de kampdorpen bracht enorme
goederenstromen op gang. Een geregelde en
betrouwbare aanvoer was vitaal. Daarom was
het leger direct betrokken bij de aanvoer en
beveiliging van de transporten.
Er zijn aanwijzingen dat het Romeinse leger
opdrachtgever was en soms zelfs direct betrokken raakte bij de productie van terra sigillata.
Mogelijk waren er zelfs militaire werkplaatsen
voor terra sigillata in het Rijnland, vergelijkbaar met de militaire productie van dakpannen
en bakstenen in de omgeving van Nijmegen.
Bij opgravingen rond het Romeinse grensfort
Vechten in onze directe omgeving, zijn grote
hoeveelheden terra sigillata aangetroffen.

Functie, gebruik en hergebruik van terra
sigillata
Het terra sigillata tafelservies moet aanvankelijk een luxueus product zijn geweest in het
huishouden van de Romeinse elite. Het zal de
Romeinse eettafel hebben gesierd, vooral bij

feestelijke gelegenheden. Door de fabrieksmatige massaproductie en toenemende concurrentie
tussen de pottenbakkerscentra zullen de prijzen
zijn gedaald. Zo werd het tafelservies ook bereikbaar voor minder gefortuneerde huishoudens. Het terra sigillata zal meer en meer als
dagelijks gebruiksgoed voor de ‘gewone burger’
zijn gaan functioneren.
Ook het Romeinse leger nam terra sigillata
servies in gebruik, eerst bij de officieren en later
ook bij de gewone manschappen. Er zijn volop
aanwijzingen dat handelaren het roodglanzende aardewerk in grote hoeveelheden naar
de Romeinse legerplaatsen brachten. Misschien
ligt hier een reden waarom kommen en borden
werden bekrast met graffiti. Soldaten markeerden immers op deze wijze hun eigendommen,
temidden van het overdadige vaatwerk van
andere soldaten.
Bij archeologische opgravingen in Houten
komen we in het Romeinse vlak veel scherven
van terra sigillata tegen. Dat zal ongetwijfeld
te maken hebben met de nabije ligging van het
Romeinse fort Vechten en het aangrenzende
kampdorp. Door handel en uitwisseling zal
het rode tafelservies immers ook in inheemse
nederzettingen verzeild zijn geraakt. Denkbaar is dat op de boerderijen het traditionele,
inheemse grove aardewerk grotendeels in
gebruik bleef. Het terra sigillata tafelservies kan
daar meer als ruil- en prestigeobject hebben
Schaal (Drag 37), productie Gallië
1e-4e eeuw, vindplaats Vechten
(RMO, Leiden) en aardewerk pot, inheems Romeins (Museum Rotterdam)

Spinschijf/ speelschijf (Drag 37),
secundair gebruik (PUG, Utrecht)
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Reconstructie van een rituele bouwgift (vrij naar Roymans e.a., 2007)

gediend, waaraan men status ontleende.
In de Romeinse, maar ook in de inheemse
grafcultuur heeft terra sigillata een rol gespeeld.
Soms gaf men objecten van terra sigillata mee
als grafgift. Overigens zijn ongeschonden producten van terra sigillata vrijwel altijd afkomstig uit blootgelegde graven.
Een andere ritueel gebruik van terra sigillata
had te maken met huizenbouw. Soms werd bijvoorbeeld een pot van aardewerk als bouwoffergift ritueel gedeponeerd bij de bouw van een
huis of boerderij.
48 | 1 | 2 0 1 4 

Scherven van het rode tafelservies leenden zich
goed voor hergebruik. We komen bij opgravingen speelschijfjes, spintolletjes en wieltjes
tegen, gemaakt van gebroken terra sigillata.
We noemen dit hergebruik ook wel secundair
gebruik van objecten.

Veel terra sigillata gevonden in de
gemeente Houten
Bij veldonderzoek op veel plekken in onze gemeente Houten vinden archeologen sporen uit
de Romeinse tijd. Dat heeft natuurlijk alles te
maken met de nabije ligging van het Romeinse
fort Fectio, onderdeel van de Limes, de militair
verdedigde (noord)grens van het Romeinse rijk.
het kromme-rijngebied
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Ook de Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ heeft in de loop van de tijd veel veldwerk
verzet en daarbij Romeins aardewerk opgegraven. Met name de van oorsprong hogere delen
in onze gemeente leveren veel vondstmateriaal
op, waar onder terra sigillata.
Het gaat daarbij voornamelijk om vindplaatsen
op de hogere stroomruggen. De directe omgeving van de Beusichemseweg is zo’n hoger

gelegen plaats, waar al in de Romeinse tijd
boeren woonden en werkten. Zeer waarschijnlijk heeft daar tevens een oude verbindingsweg
gelegen richting het Romeinse grensfort, nabij
het tegenwoordige Wijk bij Duurstede.
Andere vindplaatsen liggen bijvoorbeeld bij
’t Goy en op de Honswijkse stroomrug, in het
buitengebied van Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Gemeente Houten. Met blauwe stippen is aangegeven waar concentraties van terra sigillata zijn gevonden.
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Ad va n Be m m el*

Vijf eeuwen oud Poortboek van de stad
Wijk is (nog) in Utrecht
Vergeten bruikleen
Met stijgende verbazing kijk ik naar het prachtige boek dat voor me ligt in Het Utrechts Archief.1 Het is een perkamenten handschrift van
zo’n 270 fraai beschreven pagina’s in een leren
band met koperen sloten. Het handschrift kan
zeker een restauratie gebruiken. Dít is het echte
Poortboek van de stad Wijk bij Duurstede!
Waarom is dit vijfhonderd jaar oude belangwekkende rechtsboek in Utrecht en niet in Wijk
bij Duurstede? Daar hoort het toch thuis? Maar
wacht eens, het archief in Wijk bij Duurstede
heeft zelf óók een poortboek. Dát is op papier
geschreven in een zeventiende-eeuwse hand.2
Ook al honderden jaren oud dus. Het moet wel
een afschrift zijn van het ‘net-exemplaar’ dat
nu voor me ligt in Utrecht. Waarom staat dan
het echte Poortboek toch nog onder nummer
23 in de Wijkse archiefinventaris terwijl onder
dat nummer het afschrift ervan is opgeborgen?
Het Poortboek blijkt met drie andere stukken
door de gemeente Wijk bij Duurstede in 1894
in bruikleen aan het Rijk te zijn gegeven. Zo is
het in de collectie van het voormalige Rijksarchief in Utrecht geraakt. Opmerkelijk. Opmerkelijk is ook dat het Rijk eerst het eigendom
van het Poortboek overdraagt aan de gemeente.
Hoe is het Poortboek dan in handen van het
Rijk gekomen? Het was toch bezit van de gemeente Wijk bij Duurstede?
Die bruikleen is in de vergetelheid geraakt. Niet
zo verwonderlijk, want maar weinig mensen
hebben beide handschriften in handen gehad
en kunnen ze dus vergelijken. Bovendien zit
het Utrechtse exemplaar ‘verstopt’ in een collectie handschriften die pas kort geleden goed
ontsloten en toegankelijk is gemaakt. Ik merkte
één en ander enige jaren geleden op bij het
schrijven van mijn boek over de Lekdijk. Toen
heb ik beide exemplaren in handen gehad. Op
dat moment had ik geen gelegenheid me er
verder in te verdiepen. Wel heb ik mijn bevinding doorgegeven aan Ria van der Eerden, de
archivaris van Wijk bij Duurstede. De ‘verwis48 | 1 | 2 0 1 4 

De leren omslag van het
Poortboek met koperen beslag
(foto Ad van Bemmel, 2013)

Nog één rijk gegraveerde koperen sluiting telt het Poortboek
(foto Ad van Bemmel, 2013)
Het Poortboek moet worden
gerestaureerd zoals de rug laat
zien (foto Ad van Bemmel, 2013)

* 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 op Cothen.
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seling’ is me blijven intrigeren en ik ben op
onderzoek uitgegaan.

Poort- of stedeboek
In het jaar 1300 verklaart Gijsbrecht van Abcoude dat hij ‘van onsen dorpe tot Wijck een
poirte’ wil maken. Hij verklaart verder dat de
‘poirters’ van Wijk allerhande vrijheden zullen
hebben en hun eigen rechten mogen bepalen.3
Kortom, hij verleent het dorp Wijk stadsrechten. Poorters zijn mensen die het recht hebben
te wonen in een plaats met stadsrechten; de
burgers van die stad dus. Hun rechten en plichten zijn in de loop van de tijd in allerlei verschillende ordonnanties en keuren neergelegd.
Te begrijpen is dat dan de behoefte ontstaat
al die documenten samen te brengen en over
te schrijven in één boek. Dat boek werd eerst
‘Poertboeck’ en later ’Poirterboeck’ genoemd.
Dit laatste waarschijnlijk omdat op een zeker
moment op de voordien lege titelpagina is geschreven: ‘Poirterboeck tot Wijck by Duyrstadt.’
Mogelijk door stadssecretaris Abraham Booth
(1606-1636) wiens handtekening ook op die
pagina staat.
Het Poortboek bevat onder meer brieven over
het stadsrecht, afspraken met andere steden,
politie-verordeningen, keuren over het wegen
van bijvoorbeeld brood, afspraken over het
sluiten van rekeningen, regelingen over waterstaat, over erfpachtrecht en testamenten, en
over het verkopen van vis en vlees. In het boek
zijn naast Wijkse rechtsregels (vanaf 1300)
ook andere rechtsregels opgenomen. Zo bevat
het Poortboek niet alleen het oudst bekende
De op de eerste pagina van het Poortboek later toegevoegde titel (foto Ad van Bemmel, 2013)
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afschrift van de hoefslaglijst van de Lekdijk
Bovendams maar ook dat van het Stichtse
Landrecht. Dit landrecht gold voor het gehele
gebied van wat nu de provincie Utrecht is.4 Je
zou kunnen zeggen dat tot in de Bataafse tijd,
toen in 1798 de stadsrechten zijn afgeschaft,
het Poortboek een soort burgerlijk wetboek van
de stad Wijk was.
Het is verleidelijk bij het oude woord ‘poirte’
- in hedendaags Nederlands ‘poort’ - te denken aan een stadspoort. Toch is dat volgens
het Middelnederlandsch Woordenboek niet juist.5
Het woord komt van het Latijnse portus dat
oorspronkelijk haven en later (haven)stad
betekende. Dit woordenboek bevat eveneens
het lemma ‘poort- of poorterboek’. De referentie die er bij staat, betreft uitsluitend Wijk bij
Duurstede. Blijkbaar was de aanduiding ‘poortboek’ voor een stadsrechtboek niet algemeen
gebruikelijk. Veel steden kennen overigens,
weliswaar onder andere namen, vergelijkbare
rechtsboeken. Zo heeft Culemborg het ‘Handvestboek’, Montfoort het ‘Landcedul’ en de stad
Utrecht het ‘Rode Boek’ (vanwege de kleur van
de omslag). Leiden en Dordrecht bijvoorbeeld
hebben een ‘Stedeboek’. Wél gebruikelijk was
het om boeken waarin de namen van de nieuwe burgers van een stad werden opgetekend,
poorter(s)boeken te noemen. Ook die hebben
veel steden zoals onder meer Oudewater en
Helmond. Het Helmondse boek draagt de titel
‘poirterboeck’. In het Wijkse geval mogen we
voor ‘poortboek’ ook ‘stedeboek’ lezen. Dat dít
Wijkse boek later poorterboek werd genoemd,
is strikt genomen niet juist.

Datering
Het is Robert Fruin, indertijd verbonden aan
het toenmalige Rijksarchief Utrecht, geweest
die als eerste in 1894 het oudste archief van de
stad Wijk heeft geïnventariseerd. Fruin heeft
daarna het Poortboek alsmede andere Wijkse
rechtsbronnen in 1897 in druk uitgegeven.6 In
de toelichting daarbij staat dat uit een aantekening blijkt dat het Poortboek reeds in 1486
bestond. Daar het huidige Poortboek nog een
artikel uit 1504 bevat, moet het uit dat jaar
of later dateren.7 Wat Fruin niet noemt is dat
achter in het Poortboek een zestigtal personen,
Wijkse stadsbestuurders maar ook anderen,
hun autogram, hun handtekening hebben
gezet. (Hebben stadsbestuurders misschien,
zoals in Utrecht gebeurde, de eed op het Poort-

Enkele pagina’s uit het Poortboek (foto Ad van Bemmel, 2013)

boek afgelegd?) Daar staat het jaartal 1508 tussen. Dit zou kunnen betekenen dat het huidige
Poortboek tussen die twee jaren is afgeschreven
en samengesteld op basis van het oude poortboek en van latere aanvullingen. Ooit was er
nog een ouder stadsboek. In een acte van 1457
van schout en schepenen van Wijk is te lezen:
‘... ende wilkoeren [willekeuren] voorgenoemt, die syn geschreven in der Stede boeck
van Wyck...’.8 Hoe oud dat stedeboek was, is
onbekend. Het stadsarchief werd bewaard in de
nu niet meer bestaande Arkpoort halverwege
de Peperstraat. Door een brand in die poort
een aantal jaren voor 1450 zijn veel stukken verloren gegaan. Het stadsbestuur moest
noodgedwongen elders, ondermeer bij de Raad
van Holland, ter vervanging nieuwe afschriften
ervan verzamelen. Misschien is het stedeboek
toen opgesteld.9

Rijk overgenomen en toen in bruikleen terug
gegeven? Daar blijkt een hele geschiedenis aan
vooraf te gaan. In waarschijnlijk 1849 gaat provinciaal archivaris Petrus Vermeulen naar Wijk
bij Duurstede. Hij moet zich in opdracht van de
Commissaris van de Koning op de hoogte stellen van de toestand van het stadsarchief in het
Autogram in het Poortboek van prins Maurits van
Nassau die begin 1591 logeerde te Wijk bij Duurstede in huize De Croon op de Markt (foto Ad van
Bemmel, 2013)

Petrus Vermeulen
Waarom heeft de gemeente het Poortboek
(en nog drie andere stukken) eerst van het
48 | 1 | 2 0 1 4 
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stadhuis aan de Markt. Die toestand is niet best.
Het archief is opgeborgen in een vertrek achter
de vergaderkamer van het stadsbestuur ‘welk
vertrek alle vereischten van eene goede bergplaats voor archieven miste’. Ook ontbreekt een
goede inventaris. Het stadsbestuur zegt toe voor
een behoorlijk lokaal te zullen zorgen. In datzelfde verslag schrijft hij over een perkamenten
register, het poorterboek genoemd, dat tijdens
zijn bezoek niet te vinden was. Daarin zouden,
blijkens een in 1827 bij de gouverneur van de
provincie ontvangen bericht, afschriften van
stukken vanaf 1300 in staan. Een afschrift van
het poortboek, gemaakt in de achttiende eeuw,
bevindt zich, zo vervolgt hij, in het provinciaal
archief. In datzelfde jaar heeft secretaris Leendert van Schaik een lijst van archiefstukken
opgemaakt.10 Een aantal jaren later meldt Vermeulen dat hij opnieuw naar Wijk wil gaan om
het archief te bezoeken. Hij hoopt dat de Wijkse
kantonrechter Van Asch van Wijck hem bij het
maken van de inventaris wil ondersteunen.11

Leendert van Schaik
Zou het Poortboek soms uit het Wijkse archief
zijn ontvreemd en via via in bezit van het Rijk
zijn gekomen? Vermeulen wijst op een bericht
en een archieflijst uit 1827. Zouden die nog
te vinden zijn? Ik zoek in het archief van dat
jaar van de Gouverneur (Commissaris) van
de Koning in Utrecht. Daar vind ik een brief
van de minister van Binnenlandse Zaken die
in opdracht van koning Willem I onderzoek
doet naar de inhoud van de archieven in ons
land. Dit ten behoeve van een nadere opheldering van de Nederlandse geschiedenis.12 De
gouverneur zet vervolgens een vraag uit bij de
gemeenten, ook bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Daar wordt die vraag om toezending
van een gedetailleerde inventaris binnen twee
maanden beantwoord. Er was ooit een inventaris maar die is bij de onlusten na 1795 verdwenen en de stukken zijn verspreid geraakt. Van
de stukken zelf, zo gelooft de gemeente, wordt
er niet één vermist. De secretaris, Leendert van
Schaik, heeft ze weer bij elkaar gezocht. Ook
heeft hij een nieuwe inventaris opgesteld. De
stukken zijn nu opgeborgen in een speciaal
gemaakt kistje met het opschrift ‘Archieven’.
Van Schaik, tevens notaris, blijkt zelf ook
enige stukken (de nrs 1-21 van de inventaris)
in privé-bezit te hebben. Gelukkig heeft hij
‘de goedheid gehad die ons [het gemeentebe16
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stuur] aan te bieden, en van welke aanbod wij
gemeend hebben te moeten gebruik maken’.13
Helaas is van de naar de gouverneur verstuurde
inventaris geen afschrift gemaakt. De inventaris is ook niet te vinden in het archief van de
gouverneur maar wél in het archief van Het
Utrechtse Archief zelf. De inventaris begint met
het Poortboek: ‘Een Boek in quarto gebonden
in een leedere band met koper sloten, bekend
onder de naam van Poirter Boeck’! Dít is precies de beschrijving van het Poortboek dat nu
in Utrecht is en het bewijs dat het Utrechtse
boek inderdaad het originele Wijkse Poortboek
is. Het Poortboek was dus in 1827 nog in het
Wijkse stadhuis zelf en niet bij secretaris Van
Schaik. Het staat immers in de inventaris niet
onder de stukken die hij in privé-bezit had. Wel
hebben hij en enkele van zijn dochters hun
handtekening achterin het Poortboek gezet.14
De meest recente handtekening is van H.F.R.
Dubois die dat op 6 september 1831 doet.
Dubois woonde in die tijd in Wijk bij Duurstede.15 Het Poortboek zal daar toen dan ook wel
zijn geweest.

Robert Fruin
Robert Fruin heeft in ons land samen met de
Utrechtse rijksarchivaris Samuel Muller een
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van
het denken over archieven en over archiveren.
Daarbij speelt het herkomstbeginsel een grote
rol. Dat is het beginsel dat ieder archiefstuk
behoort te worden teruggebracht tot het archief
waaruit het afkomstig is en in dat archief zijn
oorspronkelijke plaats weer moet innemen.
Fruin stelt daarom Muller voor acht Wijkse
stukken (waaronder het Poortboek), die in
Utrecht zijn, weer terug te plaatsen in het
Wijkse archief waaruit ‘zij alleen door het gebrek aan belangstelling en toezicht in vroegere
dagen verdwenen zijn’.
Het gemeentebestuur van Wijk is echter niet bij
machte de stukken terug te kopen van het Rijk.
De gemeente is wel bereid, als het eigendom
ervan aan de gemeente wordt overgedragen, ze
in bruikleen af te staan zodat de belangrijkste
stukken, zoals het Poortboek, niet opnieuw
door verwaarlozing gevaar zouden lopen. Muller is akkoord. Fruin doet de suggestie dat het
Poortboek-afschrift van Bondam wellicht van
het Rijksarchief naar Wijk zou kunnen gaan.
De minister van Binnenlandse Zaken machtigt
Muller het eigendom van de acht stukken in

Foto van Robert Fruin die er voor zorgde dat het
Poortboek weer in bezit van de gemeente Wijk bij
Duurstede kwam ([Utrechtse] Studenten Almanak 1879,
voorin)

Portret uit circa 1880 van de Wijkse kantonrechter
L.A. van Asch van Wijck die het Poortboek lange tijd
in privé-bezit had (Utrechtsch Jaarboekje 1891, tussen
p. 212 en p. 213)

bezit van het Rijk om niet over te dragen aan
de gemeente. Dit onder de - door Muller ingefluisterde - voorwaarde dat de gemeente vier
stukken (waaronder het Poortboek) weer in
bruikleen geeft omwille van de veiligheid van
de stukken en voor het gemak van de studerenden, want ze zijn van algemeen wetenschappelijk belang. (Zelf afreizen naar Wijk bij Duurstede was hen blijkbaar teveel gevraagd.) De
gemeente stemt in met de gestelde voorwaarde.
Beide partijen tekenen rond 1 maart 1894 voor
de bedoelde acht stukken eerst een protocol
van eigendomsoverdracht en vervolgens voor
vier daarvan een bruikleenovereenkomst.16
Fruin is degene die steeds als intermediair, als
brievenpost, tussen de gemeente en het Rijk
optreedt. In één van zijn eerste brieven merkt
hij op dat het Poortboek ‘door het Rijk is aangekocht van de familie Van Asch van Wijck; in het
begin van deze eeuw [de 19de] berustte dit nog
in het Wijkse archief, later bij de heer Van Ittersum’.17 Toen ik dit las, ging bij mij een lampje
branden. In Wijk bij Duurstede was E.H. baron
van Ittersum van 1839 tot en met 1853 kantonrechter. Hij werd opgevolgd door jonkheer L.H.
van Asch van Wijck (1854-1877). Fruin moet
die twee personen bedoelen.
Van Ittersum had een grote historische belangstelling. In de Kroniek van het Historisch Gezel-

schap beschreef hij eens een ‘Inventaris van
zoodanige archieven en oude stukken als van
eenige consideratie ter secretarie der stad Wijk
bij Duurstede berustende zijn’. Het Poortboek
staat erbij. Dit is de inventaris die ooit door de
stadssecretaris Van Schaik was opgesteld. Dát
vermeldt hij niet. Van Ittersum verzamelde zelf
ook oude stukken. In een eerdere aflevering
van die Kroniek staan ze keurig opgesomd. Ook
die komen mij ten dele bekend voor. Ze waren
namelijk ooit privé-bezit van onze in 1832
overleden stadssecretaris Van Schaik.18
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Samuel Muller
De kantonrechtbank was gevestigd in het oude
stadhuis op de Markt waar ook het stadsarchief werd bewaard. Het lijkt er dus op dat het
Poortboek daar via kantonrechter Van Ittersum
in bezit van kantonrechter Van Asch van Wijck
is gekomen. Van het eerste vind ik een bevestiging bij Muller die ergens over het Poortboek
zegt dat het omstreeks 1850 bij Van Ittersum te
Wijk was.19
Het tweede wordt bevestigd in het archiefverslag van Muller over 1890. Hij schrijft daarin
dat hij enige jaren eerder bij toeval ontdekte
dat het Poortboek niet ten onder was gegaan
maar bij jonkheer L.H. van Asch van Wijck
het kromme-rijngebied
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was. Die wilde ‘van zijnen schat niet scheiden’.
Na diens overlijden lukte het Muller, zo schrijft
hij, de erfgenamen te bewegen het handschrift
te verkopen aan ‘mijn archief’.20
Muller moet het boek wat graag in bezit gehad
willen hebben. Van Asch van Wijck overlijdt
eind januari 1890. Twee weken daarna schrijft
Muller een brief aan diens oudste zoon. Hij begint met zijn leedwezen uit te spreken en komt
daarna meteen ter zake. Hij heeft het Poortboek
tijdelijk van diens overleden vader geleend om
het te mogen gebruiken bij de uitgave van de
rechten van de stad Wijk. ‘Het werd hem jaren
geleden door een schipper thuisbezorgd en
de onbekende eigenaar heeft het nooit opgevraagd. Aan uw oom De Geer en aan uw neef
jonkheer A.Th.M. van Asch van Wijck is deze
toedracht der zaak bekend.’ Het boek hoort
in het rijksarchief. ‘Ik heb daarom uw vader
voorgesteld het stuk, waarvan de eigendom
questieus was, daar te deponeren.’ Dit in ruil
voor een afschrift van het Poortboek dat in het
archief berust. Maanden later krijgt hij antwoord van de douarière Van Asch van Wijck.
Of Muller het geleende Poortboek aan haar
adres te Zeist wil zenden. Muller antwoordt
dat hij dat zal doen en verzoekt het te mogen
kopen. Begin december schrijft de weduwe
hem dat het boek te koop is voor dertig gulden
‘zijnde volgens ingewonnen informatie de
waarde’. Dertig gulden (tegenwoordig zo’n 360
euro), dat is een koopje moet Muller hebben
gedacht. Dus niet meer zeuren over het kwestieus zijn van het eigendom. Per kerende post
antwoordt hij dat hij het boek koopt. Hij stuurt

een postwissel mee. Twee dagen later schrijft de
weduwe Van Asch van Wijck dat zij het Poortboek heeft verzonden. Ze hoort blijkbaar niets
want tien dagen later vraagt ze ongerust om
een bevestiging. Ze kende het adres van Muller niet. Daarom heeft ze de bode dat aan het
Utrechtse stadhuis laten vragen en die heeft het
toen afgegeven op de Wittevrouwenstraat-hoek
Drift. Gelukkig, Muller heeft het ontvangen.
Het is vlak voor Kerstmis. Hij zal het Poortboek
thuis bij de open haard hebben bewonderd.21
We weten inmiddels dat het Poortboek enige
jaren later is overgedragen aan de gemeente
Wijk bij Duurstede en dat het vervolgens in
bruikleen terug is gegeven aan het archief van
Muller. Dit moet een pak van zijn hart zijn
geweest. Hij schrijft immers in zijn jaarlijkse
verslag dat aldus voorkomen was: ‘... deze
collectie, nu zij eenmaal gelukkig gered was
uit de handen van een gemeentebestuur, dat
getoond had voor haar behoud niet voldoende
te kunnen waken, opnieuw aan dezelfde kans
van vernietiging bloot te stellen.’ Muller was
inderdaad niet de meest diplomatieke schrijver.
Fruin zelf merkt in zijn eigen verslag op dat drie
van de vier bewuste stukken afkomstig waren
uit de verzameling van Cornelis Booth ‘wiens
broeder [Abraham] secretaris van Wijk geweest
was en deze stukken zonder twijfel uit het
stadsarchief ontvreemd had.’ 22 Abraham Booth
heeft achter in het Poortboek een autogram
gezet met daarbij de zin Ex[e]at aula qui vult esse
pius. Dit citaat is van de Romeinse dichter Lucanus en betekent: ‘Wie braaf wil blijven, moet
het hof verlaten’. Toeval?

Afschriften
Van het Poortboek zijn mij
vijf geheel of gedeeltelijke
afschriften bekend.24 Het
meest genoemde afschrift is
van de hand van professor
Bondam uit het eind van de
18de eeuw. Dit is tegenwoordig opgenomen in de
collectie van de Utrechtse
Autogram in het Poortboek van
de Wijkse stadssecretaris Abraham Booth (overleden 1636)
met Latijnse spreuk (foto Ad van
Bemmel, 2013)
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Stukken23
Van de navolgende acht stukken is het eigendom
door het Rijksarchief Utrecht rond 1 maart 1894
overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede.
De eerste vier stukken zijn vervolgens meteen
daarna door de gemeente aan het Rijksarchief (nu
Het Utrechts Archief) in bruikleen gegeven. Met de
indertijd gehanteerde omschrijving:
1.	Poorterboek (keurboek Wijk bij Duurstede, midden der 15de eeuw), 1 deel;
2.	Keurboek van Wijk bij Duurstede (eind 15debegin 16de eeuw), 1 deel;
3.	Keurboek van Wijk bij Duurstede (midden der
16de eeuw), 1 deel;
4.	Register met afschriften van stukken betreffende
Wijk bij Duurstede, 1 deel;
5.	Originele brieven ingekomen bij de magistraat
van Wijk bij Duurstede 1560-1637, 1 pak;
6.	Register met afschriften van stukken betreffende
de bezittingen van de Armenpot [te Wijk bij Duurstede], 1 deel;
7.	Lijst der overleden broeders en zusters der Sint
Barbarabroederschap [te Wijk bij Duurstede]
(begin 16de eeuw), 1 deeltje;
8.	Ordonnantie op het gezelschap van de jonge
schutten te Wijk bij Duurstede, 17 mei 1443, 1
charter.

heden ten dage opgenomen in het Wijkse stadsarchief 1300-1810 en wel onder de nummers
23 en 23a. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, is
mij niet bekend. Mogelijk een schenking.25

Oproep
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in 1894
het voor de stad zo belangrijke ruim vijfhonderd jaar oude Poortboek met drie andere
eveneens belangwekkende stukken min of
meer gedwongen in bruikleen gegeven aan wat
nu Het Utrechts Archief is. Dit om ze überhaupt
weer terug in eigendom te krijgen en vanwege
de veiligheid van de stukken alsmede voor
De rond 1 maart 1894 door het Rijksarchief Utrecht
en de gemeente Wijk bij Duurstede voor vier archiefstukken getekende bruikleenoverkomst (HUA, Archief
RAU, 27, no. 71)

Universiteitsbibliotheek. Ik heb de herkomst
van vier afschriften relatief gemakkelijk kunnen achterhalen behalve dat van het afschrift
in het Wijkse stadsarchief zelf. Waar komt dat
afschrift vandaan? Hetzelfde geldt voor een
handgeschreven register op het Poortboek ook
in het Wijkse stadsarchief. Als je veel onderzoek doet, weet je dat details soms voor een
doorbraak kunnen zorgen. Muller maakt in een
brief aan Fruin een terloopse opmerking: ‘Zoals
u u herinneren zult, bezit de heer De Geer van
Jutphaas nog afschriften van Wijkse rechtsbronnen. Ik geloof, dat het alleen afschriften
van het Poorterboek zijn.’ Ik ga op zoek in het
archief van de familie De Geer van Jutphaas.
Daar stuit ik op een omvangrijke ‘Catalogue de la
Grande Collection de Livres Imprimés et Manuscrits’
van de overleden baron B.J. Lintelo de Geer
van Jutphaas (gehuwd met een Van Asch van
Wijck). Bij nummer 1105 van deze veilingcatalogus uit 1905 heb ik beet: ‘Poirterboek tot
Wijck bij Duerstadt’, met als omschrijving een
fraai zeventiende-eeuws handschrift van 330
bladzijden! Erbij is gevoegd een handgeschreven ‘Copia vant register van het Poirterboeck der
stadt Wijck by Duerstede’. Tezamen zijn ze verkocht voor 5,50 gulden (opnieuw een koopje).
Dit kan niet missen. Beide handschriften zijn
48 | 1 | 2 0 1 4 
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het gemak van de onderzoekers. Die bruikleen is iedereen vergeten. Aan beide laatste
voorwaarden voldoet vandaag de dag het in
die gemeente gevestigde Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU). Ik roep
het bestuur van het RHCZOU dan ook op om
de bruikleenovereenkomst, uiteraard onder
dankzegging voor de goede zorgen, op te zeg-

Noten
1 Het Utrechts Archief (HUA), Verzameling Handschriften Nieuwe Signaturen (toegang 657-2), 48 (NB. voorheen
Handschriften Oude Signatuur, 1609);
16de-eeuws handschrift met opschriften in rode inkt; perkament; twee
houten platten met leer bekleed, twee
koperen gegraveerde sloten (waarvan
één niet compleet), op de hoeken
koperen beslag, sticker met ‘Coll. 1890
5’; inhoudsopgave (‘tafel’) 7 folio’s,
tekst 124 folio’s, autogrammen 3 folio’s;
kwarto; 24,5cm lang, 19cm breed,
5,5cm hoog (grootste afmetingen).
2 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU), Stadsbestuur
Wijk bij Duurstede 1300-1810 (1) (Wbd
1300-1810 (1)), 23.
3 RHCZOU, WbD 1300-1810 (1), 1-1
(12 maart 1300). Deze stadsrechtenbrief is in het Latijn geschreven (‘nostra
villa dicta Wijc opidum’) en in het
Poortboek omgezet in het Middelnederlands met als hoofd ‘Item dit is der
poerten brief van hare vriheit ende
rechte, dat sy hebben’. De originele
brief is uitgegeven in het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,
Deel V, Tweede Stuk 1296-1301 Supplement, op p. 435 (no. 2954).
4 A. van Bemmel, De Lekdijk van
Amerongen naar Vreeswijk. Hilversum:
Verloren, 2009, pp. 256-258 resp. S.
Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. Inleiding.
Den Haag: Martinus Nijhoff, 1885, pp.
414-415.
5 Alleen het Middelnederlandsch
Woordenboek, dat onze taal tussen
circa 1250-1550 betreft, bevat het
lemma ‘poort- of poorterboek’: www.
gtb.inl.nl.
6 R. Fruin, De middeleeuwse rechtsbronnen der kleine steden van het
de
Nedersticht van Utrecht. 2 deel. Den
Haag: Martinus Nijhoff, 1897. De tekst
van het Poortboek staat op pagina 8
t/m 104.
7 Aantekening 1486 (‘Dat poertboek
tot Wijck, by ordinanciën geborliken
gecopulert anno [MCCCC]LXXXVI, ...’)
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gen, de stukken in Utrecht op te laten halen
en in het oudste Wijkse stadsarchief terug te
plaatsen. Ik waag te veronderstellen dat de
Vriendenstichting van het RHCZOU bereid is
fondsen te verwerven om het Poortboek te
laten restaureren, zodat het ook voor toekomstige generaties veilig is gesteld en weer in de
plaats van herkomst is in te zien.

en 1504 in Fruin, 1897, p. 109 respectievelijk p. 17.
8 Op 25-1-1457 is sprake van ‘Die
welcke groote geweltycke misdaden,
Ede, ende wilkoeren voorgenoemt, die
syn geschreven in der Stede boeck van
Wyck ...’ (RHCZOU, WbD 1300-1810
(1), 5)
9 Volgens een acte van 15-5-1450 in
het Poortboek ‘.... dat onse hantvesten
ende brieven opter Arckpoirt verbrant
waren ...’. Wellicht was die brand in
1444 of kort ervoor omdat er toen
vanwege een grote brand een speciale
belasting werd geheven (Fruin, 1897,
p. 17 resp. p. 158). Is dit mogelijk de
reden waarom van de gedateerde
acten in het Poortboek er maar enkelen
van voor 1444 zijn?
10 In zijn verslag dd. 28-9-1850 aan de
Commissaris van de Koning (bijlage bij
diens brief dd. 30-9-1850 aan de minister van Binnenlandse zaken in HUA,
Provinciaal Bestuur Utrecht 1813-1920,
7053). Opmerkelijk is dat een groot
deel van de tekst letterlijk terugkomt
in zijn verslag van 1856 (zie volgende
noot). Bijlage no. 8 van de brief van
30-9-1850 bevat een ‘Inventaris der
Archieven berustende ter Secretarij der
Stad Wijk bij Duurstede’ met vier nummers (charters 1406, 1423, 1444, 1449).
11 P.J. Vermeulen, Verslag aangaande
de archieven in de provincie Utrecht.
Utrecht, 1856. Pagina 14-16 betreffen
het ‘Archief der stad Wijk bij Duurstede’.
12 Brief in HUA, Provinciaal Bestuur
1813-1920, 5712 (bij 28 mei 1827, no.
5).
13 RHCZOU, Gemeentebestuur Wijk
bij Duurstede 1811-1851 (2), 10, no.
572 (18-7-1827) en 11, no. 109 (16-61828) plus 14, no. 87 (18-5-1827), no.
105 (11-6-1828).
14 HUA, Archief RAU (toegang 601), 290. Bevat naast de door L. van
Schaik opgestelde inventaris ook de
vanuit WbD naar de gouverneur in
1827-1828 gestuurde brieven. Hierbij
zijn, waarschijnlijk later, twee originele
Wijkse inventarissen aan toegevoegd:
1) ‘Inventaris van stucken, papieren &

sleuteltjes, in de lade van de tafel op
de vertreck camer staande, gevonden’ (vooromslag) en ‘Inventaris van ’t
geen in de lade onder de tafel op de
vertreck camer staande, opgesloten is
van dato 6 julii 1703’ (achteromslag)
en 2) ‘Inventaris van de documenten,
charters en papieren, leggende in de
secreetkas’ uit circa 1763 waar onder
nummer 4 het Poorterboek staat; Het
Wijkse archief zelf heeft een inventaris
van Abraham Booth uit ca. 1635 die
begint met het Poortboek als zijnde
een beschrijving van het ‘BurgerRecht’ (RHCZOU, Stadsbestuur WbD
1300-1810, 30); In juli 1866 heeft G.W.
Beegen in opdracht van de gemeente
WbD opgesteld een ‘Inventaris van de
registers, stukken en verdere documenten der stad Wijk bij Duurstede,
voorafgegaan door een kort literarisch
overzigt der bestaande bronnen voor
de geschiedenis der stad alsmede van
een algemeen verslag over den toestand van het archief’. Hij verwijst naar
de twee bovengenoemde inventarissen
van 1703 en circa 1763 en schrijft dat
op die tweede voorkomt het Poorterboek ‘dat thans ontbreekt’. In de marge
staat met potlood in een andere hand
geschreven ‘Poorterboek in bezit van
.... A v W [Asch van Wijck]’ (HUA, Archief RAU, 304). Hetzelfde archief bevat
onder nummer 305 een deel getiteld
‘Inventaris van Wijk bij Duurstede’ dat
een afschrift betreft van de inventaris
van Beegen (niet van R. Fruin zoals
de inventaris van 60-1 zegt) plus een
afschrift van de ‘Inventaris der charters
van de stad Wijk bij Duurstede’ door S.
Muller uit 1882.
15 Henri François Reinier Dubois
woonde volgens de Volkstelling
van 1830 in Wijk bij Duurstede in
huis A161. Dat is in de Volderstraat.
(Vriendelijke mededeling Henk Meijer.)
Waarschijnlijk is hij identiek met de gelijknamige notaris H.F.R. Dubois, 1813
geboren te Baarn, 1878 overleden te
Purmerend.
16 Wijkse bronnen in RHCZOU,
Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede
1852-1970 (3-4) (WbD 1852-1970 (3-4)),

41 (17-2-1894) en 137, no. 5 (9-2-1894),
no. 10 (23-2-1894), no. 11 (24-2-1894),
no. 12 (26-2-1894), no. 13 (1-3-1894:
met exemplaar getekend protocol
van eigendomsoverdracht), no. 14
(6-3-1894: met exemplaar getekende
bruikleenovereenkomst), no. 31 (9-101894), no. 34 (29-10-1894). Utrechtse
bronnen in HUA, Archief RAU, 27, no.
15 (19-1-1894: beschrijving 8 stukken),
no. 17 (20-1-1894), no. 40 (7-2-1894),
no. 42 (8-2-1894), no. 64 (28-2-1894:
met exemplaar getekend protocol
van eigendomsoverdracht), no. 71
(8-3-1894: met exemplaar getekende
bruikleenovereenkomst).
17 RHCZOU, WbD 1852-1970 (3-4),
137, no. 5 (9-2-1894).
18 E.H. baron van Ittersum, ‘Inventaris van zoodanige archieven en oude
stukken als van eenige consideratie ter
secretarie der stad Wijk bij Duurstede
berustende zijn’. In: Kronyk van het
Historisch Gezelschap te Utrecht, deel
V (1849), pp. 283-287; A.M.C. van
Asch van Wijck, ‘Inventaris van stukken
[1358-1555] in bezit van den heer Mr.
E.H. baron van Ittersum, Kantonregter
te Wijk bij Duurstede’. In: Kronyk van
het Historisch Gezelschap te Utrecht,
deel III (1847), pp. 74-78.
19 S. Muller, De Middeleeuwsche
Rechtsbronnen der stad Utrecht.
Inleiding (Den Haag: Martinus Nijhoff,
1885, pp. 414-415). Het Poirterboek,
‘waarvan het origineel op perkament
(nog omstreeks 1850 berustende onder
Mr. E.H. baron Van Ittersum te Wijk)
verloren is, doch overgenomen is in
een afschrift op papier, door Mr. P.
Bondam in 1782 gemaakt en thans in
de Utrechtsche rijksarchieven bewaard.’
20 S. Muller, ‘Het oud provinciaal archief in Utrecht’. In: Verslagen omtrent
’s rijks oude archieven 1890, 1892, pp.
168-226 (speciaal pp. 184-185).
21 HUA, Archief RAU, 23, no. 44 (8-21890), no. 428 (20-10-1890), no. 429
(21-10-1890), no. 501 (11-12-1890), no.
503 (12-12-1890), no. 507 (13-12-1890
+ 23-12-1890) en no. 516 (23-12-1890).
22 S. Muller, ‘Het oud provinciaal archief in Utrecht’. In: Verslagen omtrent
oude ‘s Rijksarchieven 1894, 1896, p.
213; R. Fruin, Verslag omtrent oude
gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de provincie Utrecht over
1894. Utrecht: Kemink&Zoon, 1895, p.
8. Dit verslag gaat geheel over Wijk bij
Duurstede en bevat ook de door Fruin
opgestelde archiefinventaris.
23 Op basis van het protocol van
eigendomsoverdracht en een brief
van Fruin (HUA, Archief RAU, 27, no.
64 (27-2-1894), no. 18 (8-1-1894).
Eertijdse vindplaatsen in het toenma-
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lige Rijksarchief Utrecht respectievelijk
de huidige vindplaatsen: nr. 1 - Coll.
1890, no. 5 resp. HUA, Verzameling
Handschriften Nieuwe Signaturen, 48;
nr. 2 - Coll. Booth, B.123 resp. HUA,
Verzameling Buchel-Booth (toegang
355), 39; nr. 3 - Coll. Booth, B.121 resp.
HUA, Verzameling Buchel-Booth, 40;
nr. 4 - Coll. Booth, B.122 resp. HUA,
Verzameling Buchel-Booth, 41; nr. 5
- Coll. 1886, no. 8 resp. RHCZOU, WbD
1300-1810 (1), opgesplitst, merendeels
in no. 60; nr. 6 - Coll. Booth, A.15 resp.
RHCZOU, WbD 1300-1810 (1), 583; nr.
7 - Coll. Grothe, no. 16 resp. RHCZOU,
WbD 1300-1810 (1), 629; nr. 8 - Coll.
Phillippo, no. 73 resp. RHCZOU, WbD
1300-1810 (1), 657. De nrs. 1 t/m
4 staan in de eertijds door Fruin in
1894 opgestelde ‘Inventaris van het
stadsbestuur Wijk bij Duurstede 13001810’ vermeld bij de nrs. 23, 24, 25
en 26 met de opmerking ‘in bruikleen
afgestaan aan het Rijk’.
24 Van het Poortboek zijn mij vijf al
dan niet volledige afschriften bekend:
1) Fruin meldt dat het archief in Utrecht
een volledige afschrift bevat dat is vervaardigd door professor Bondam wat
door het Rijk is verkregen uit de veiling
Musschenbroek. Bedoeld wordt prof.
mr. P. Bondam (1727-1800), rechtsgeleerde aan de Utrechtse universiteit.
De collectie Musschenbroek is eind
1826 geveild. De veilingcatalogus van
de Bibliotheca Musschenbroekiana
(HUA, Archief RAU, 111) geeft op
pagina 173 (nr. 108), ‘Poirterboeck tot
Wyck by Duyrstadt, naar het origineel
van de 16de eeuw gecopieerd door
P. Bondam. 199 bladen. carton’. Het
is toen door het Provinciaal Bestuur
van Utrecht aangekocht (HUA, Archief
RAU, 132) ‘Poorterboek van Wijk bij
Duurstede, afgeschreven door prof. P.
Bondam, 1 deel kwarto (nr. 108).’ In de
‘Inventaris van het archief der provincie
Utrecht, van den vroegsten tijd tot en
met het jaar 1810’ van P.J. Vermeulen (Utrecht: Kemink en Zoon, 1875)
staat op pagina 189 dat Bondam het
Poortboek in 1782 heeft afgeschreven.
In de marge van het archiefexemplaar
zelf is met pen geschreven dat het,
volgens missive Binnenlandse Zaken
van 24 juli 1895, aan de Universiteits
Bibliotheek Utrecht is gegeven (HUA,
Archief HUA, 219). Het handschrift
bevindt zich tegenwoordig aldaar in
de afdeling Speciale Collecties en wel
onder nummer ‘Hs. 1746 (8 G 18)’ met
als beschrijving ‘papier. 210 X 165. 199
de
fol., alleen recto beschreven. XVIII
eeuw’ (vriendelijke attendering Casper
van Burik).
2) Het Utrechts Archief heeft zelf een

gedeeltelijk afschrift van het Poortboek
dat is ingebonden in een band met andere afschriften van in totaal 131 folio
tekst en circa 1635 is samengesteld (fol.
1r-82r) (HUA, Handschriften Nieuwe
Signaturen, 49).
3) Een minder volledig afschrift van het
Poortboek is opgenomen in een 17deeeuwse verzamelband (gemerkt CLXIII)
van 68 folio (HUA, Verzameling BuchelBooth, 39, fol. 1-22). Deze band staat
in de inventaris van het Stadsbestuur
WbD 1300-1810 (1) onder nummer 24.
4) Een wat vollediger afschrift van het
Poortboek is ingebonden in opnieuw
een 17de-eeuwse verzamelband
(gemerkt CLXIV) van 76 folio (HUA,
Verzameling Buchel-Booth, 40, fol.
1-34). Deze band staat in de inventaris
van het Stadsbestuur WbD 1300-1810
(1) onder nummer 25.
5) Het Wijkse stadsarchief bevat een
laat-17de-eeuws (op de titelpagina
staat met potlood ‘1687’) papieren, volledig afschrift met latere aanvullingen/
wijzingen in een andere 17de-eeuwse
hand, gebonden in een 20ste-eeuwse
lederen band met stempel: ‘G.J.P.
Lelivelt Restaurateur’; omslag: 1 folio,
inhoudsopgave 8 folio’s, genummerde
tekst 165 folio’s (330 pagina’s), achterin
15 lege folio’s; grootste afmetingen
22cm lang, 17,5cm breed, 4cm hoog
plus een ‘Copia vant Register van het
Poirterboeck der Stadt Wijck by Duersteden’; quarto, 24 folio, 17de-eeuwse
hand; register betreft qua foliëring
het net-exemplaar van het Poortboek
(RHCZOU, WbD 1300-1810 (1), 23
resp. 23a).
25 Brief Muller in HUA, Archief RAU,
28, no. 163 (1-6-1895). Veilingcatalogus: ‘Wijk-bij-Duurstede. – Poirterboek tot Wijck bij Duerstadt – fraai
17e-eeuws handschrift v. 330 bladz.
4to. h. led. bd. Hier is bijvoegd: Copia
vant register van het Poirterboeck der
stadt Wijck by Duerstede.’ In de marge:
‘5.50’ – dinsdag 31 januari 1905 (HUA,
Familie De Geer van Jutphaas (toegang
68), 480, p. 56, no. 1105; zie ook 479);
Het archief van het Stadsgerecht Wijk
bij Duurstede bevat drie stukken die
een geschenk zijn van mr. B.J.L. baron
de Geer van Jutphaas. Dit volgens
R. Fruin in diens Catalogus van de
archieven der collegien, die voor 1811
binnen de tegenwoordige provincie
Utrecht rechterlijke functien uitgeoefend hebben (1893, nr. 575, 591, 592).
De hedendaagse vindplaatsen daarvan
zijn RHCZOU, Stadsgerecht Wijk bij
Duurstede 1546-1811 (67), 32, 99 en
100.
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D e n i s Verhoe f *

Huwelijken van Krommerijners vóór 1650
in Utrecht
De betekenis van Utrechtse bronnen voor
genealogisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied
(deel 2. Huwelijken 1616-1624)

Hieronder volgt deel 2 van de huwelijken die
Krommerijners sloten voor het gerecht - of huwelijkscommissarissen te Utrecht (1616-1624).
Voor de toelichting verwijs ik naar de eerdere
aflevering van dit tijdschrift uit december 2012
(46-4), pagina’s 16-25. Ik heb de huwelijken
wederom aangevuld met gegevens uit andere
Utrechtse archieven en uit de literatuur. Net als
in december 2012 heb ik me hierbij beperkt tot

* Denis Verhoef (1967) is co-initiator en -redacteur
van de reeks Utrechtse Parentelen vóór 1650. Zijn
genealogische interesse gaat uit naar families uit
(zuid- en west-) Utrecht vóór 1700.
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Het huwelijkscontract (c. 1670 door Aert de Gelder, Art
Gallery & Museum Brighton).
De notaris schrijft op zijn kantoor in een register terwijl zijn assistent over zijn schouder meekijkt. Aan de
overzijde van de tafel bestudeert een oudere vrouw,
mogelijk de moeder van de bruid of bruidegom of
misschien de koppelaarster, het contract. Naast
haar staat een kistje met juwelen, waarschijnlijk de
bruidsschat. De aanstaande echtelieden naast de tafel
hebben slechts oog voor elkaar

vermeldingen in het publicatieboek (Stadsarchief Utrecht 2e afdeling 153), eerdere of latere
huwelijken van bruid of bruidegom, consenten (Stadsarchief Utrecht 2e afdeling 3295) en
huwelijkse voorwaarden en testamenten vóór
1650, verleden voor een Utrechtse notaris.
Ongeveer een kwart van alle genoemde Krom-

merijnse bruidsparen is in de literatuur reeds
nader gedocumenteerd. In de eerste drie delen
van de reeks Utrechtse Parentelen vóór 1650 zijn
circa 40 huwelijken tot 1650 terug te vinden.1
Binnenkort verschijnt de parenteel Van Rijn
in deel vier van de reeks. Ook in deze parenteel zijn weer Krommerijners te vinden die in
Utrecht huwden, drie echtparen.

Huwelijken 1616-1624
6-1-1616: Harmen Dirck Harmensz,
op Rijnouwen x Adriaentgen Adriaen
Janszdr, in de Lageweide
Harmen is een zoon van Dirck Harmensz en
Aeltgen Gerrit Dirckszdr. Adriaentgen is een
dochter van Adriaen Jansz en Marichgen Dircksdr.2
4-2-1616: Dirck Peter Dircksz, in ’t Waal x
Neeltge Gerrit Jacobszdr van Rossum, wed
Cornelis Gerritsz, in ’t Waal
30-9-1616: Dirck Gijsbert Dircksz, te Houten x Maycken Jan Dirckszdr, aen den
Dwarsdijck
8-2-1617: Jan Stevensz Verborch, wedr
Geertruyd Beer, te Utrecht x Aeltgen Gerrit Corneliszdr de Reus, te Schalckwijck
Het eerste huwelijk van Jan: 17-2-1601; hij
woont te Amersfoort.
1-3-1617: Rutger Lambertsz van Reyerweert, van Wijck x Elisabeth Augustijnsdr
van Eck, van Maarssen
17-5-1617: Jan Daem Jansz, in Benschop x
Maycken Gerritsdr van Rossum, in ‘t Waell
10-5-1617: Thonis Frederick Willemsz, te
Bunnick x Annichgen Cornelis Adamszdr,
in Abstede
28-6-1617: Jan Hendricksz Stoock, op
Groenewoude x Willempken Antonis Egbertszdr, op de Wetering onder Schoonauwen
Jan is een zoon van Hendrick Jansz Stoock en
Anna Hubertsdr van Schaijck. Willempken is
een dochter van Anthonis Egbertsz van Capellenhofstede en Adriaentgen Baersdr.3
14-4-1618: Cornelis van Aelst, wedr Maria
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van Ommen, te Utrecht x Marichgen
Stoock, te Vechten
Het eerste huwelijk van Cornelis op 26-6-1608:
hij heet Cornelis Hendricksz van Aelst, zij Maria
Hendricksdr van Ommeren; ze wonen beiden
te Utrecht. Met zijn tweede vrouw testeert Cornelis in 1620 en 1624.4
23-4-1618: Joost Jansz, van Houten x
Adriaentgen Jansdr Vereem, van Odijck,
beiden te Utrecht
Het echtpaar testeert 26-10-1639. Hij is bakker
en burger van Utrecht.5
2-5-1618: Willem Adriaen Laurensz van
Werckhoven, wedr Annichgen Willemsdr,
buiten Tolsteeg x Maychgen Peter Adriaenszdr, te Houten
Het echtpaar testeert 28-8-1641; zij heet Van
Blanckendael.6
2-5-1618: Huych Antonis Huygen, van
Oudaen, te Vleuten, wedr Metgen Hendricksdr van Bijlevelt x Jannichgen Hermen Jasperszdr, tot Werckhoven
Het eerste huwelijk van Huych: 8-6-1605; hij
is afkomtig uit Breukelen, Metgen uit Vleuten.
Met zijn tweede vrouw testeert Huych op 26-91639, ze wonen te Vleuten.7
12-5-1618: Joost Joosten van Royen, wedr
Jannichgen Cornelisdr Verhaer x Sophia
Jan Adriaenszdr van Schayck, tot Houten
Sophia is een dochter van Jan Adriaensz van
Schayck, boer op “Steven de Wittengoet” te
Houten en Geertgen Willemsdr de Cruyff.8 Zij
hertrouwt 5-2-1631.
11-7-1618: Antonis Willemsz Vermeer, te
Coten x Beatrix Dircksdr, op Veldhuizen
Beatrix is dochter van Dirck Thonisz van Velpen en Marichgen Jansdr Verhoeff.9
18-7-1618: Cornelis Dirck Cornelisz, tot
Odyck x Trijntgen Adriaen Willemszdr
Keyser, in Tollesteeg
Cornelis hertrouwt 24-10-1640 Maychgen
Jansdr wed van Jan Anthonisz wonende buiten
Tolsteeg (Utrecht). Hij woont ook aldaar. Het
huwelijk van Maychgen en Jan: 13-11-1619, ze
wonen beiden in Galecop.
24-10-1618: Jan Dircksz de With, te Werckhoven x Joosken Thonisdr, op Weijen
het kromme-rijngebied

23

Jan is een zoon van Dirck Jansz de With en Marichgen Cornelisdr van Schayck. Joosken is een
dochter van Jan Anthonisz te Weijen (Waaien)
en Aecht Cornelisdr (van Wijckersloot). Zij
hertrouwt Gijsbert Adriaensz van Schayck.10 De
akte van huwelijkse voorwaarden van Jan en
Joosken: 7-10-1618.11
13-11-1618: Jan Cornelis Adriaensz, te
Odijck, wedr Stijntgen Aertsdr x Maria
Adriaensdr Versteech, wed Harman Aertsz
van Swoll, te Utrecht
Jan is een zoon van Cornelis Adriaensz en
Willemtgen Cornelisdr.12 Maria is een dochter
van mr. Adriaen Jansz chirurgijn en Belichgen
Gijsbertsdr.13 Het huwelijk van Maria en Harman: 2-12-1598, ze wonen beiden in Utrecht.
Jan Cornelisz van Odick en Maria Adriaensdr
Versteech testeren 30-4-1623.14
21-11-1618: Jan Tonis Huygen, te Breukelen x Cuijntgen Jacob Corneliszdr, te
Werckhoven
12-12-1618: Jan Huybert Berntsz, wedr
Elisabeth Jansdr, te Vleuten x Truychgen
Cornelis Eerstendr, te Houten
Het eerdere huwelijk van Jan: 17-7-1613.
9-1-1619: Hendrick Jansz van Schaijck, van
Houten x Elisabeth Willem Gijsbertszdr
(Pijsel), wed Cornelis Willemsz, beiden te
Utrecht
Hendrick is een zoon van Jan Adriaensz van
Schayck en Geertgen Willemsdr de Cruyff. Hij
hertrouwt Maria Hallings.15 Hendrick Jansz van
Schayck, ‘moutmaecker’ en burger van Utrecht,
en Elisabeth Willemsdr testeren 28-1-1625.16
23-1-1619: Adriaen Adriaen Adriaensz
x Elisabeth Goijert Aertszdr, beiden te
Werckhoven
6-2-1619: Pauwels Jan Pauwelsz, te Bunnick x Maychgen Huygen van Cothen, wed
Schaijck Jansz, te Jutphaas
Hij is mogelijk identiek met Pauwel Jansz van
Slagmaat die, overleden voor 16-7-1641, woont
in het Overeind van Jutfaas.17
10-4-1619: Ernst Cornelis Ernstsz, tot Houten x Gijsbertgen Jan Gerritszdr, te Utrecht
Ernst is zoon van Cornelis Eersten van Rossum
en Mechtelt Huygen van Cothen. Hij hertrouwt
24
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Neeltgen Dircksdr Drost. Gijsbertgen is dochter
van Jan Gerritsz van Papendorp en Adriaentgen Gijsbertsdr.18 Ernst Cornelisz van Rossum
en Gijsbertgen Jansdr van Papendorp testeren
12-5-1641.19
17-4-1619: Aert Jan Thonisz (van Rijneveltsdam), te Brevelt in ‘t lant van Woerden x Maijchgen Gerritsdr Cleutien, wed
Hendrick Aertsz, op de Hemstede
17-4-1619: Hendrick Harmansz Neringh,
van Wijck, te Utrecht x Neeltgen Jan
Dirckszdr, van de Dwarsdijck, te Utrecht
12-6-1619: Gijsbert Cornelis Gijsbertsz
Ooms, tot Werckhoven x Geurtgen Claesdr, wed Peter Joosten van Erp, te Utrecht
Het huwelijk van Peter en Geurtgen: 6-6-1607,
hij woont in Utrecht (stad) en zij buiten St.
Catharijnen (Utrecht).20
17-7-1619: Steven Adriaensz van Schaijck,
wedr Neeltgen Barten, tot Schalckwijck
x Geertgen Cornelis Aertszdr, opte Hemstede
Steven is zoon van Adriaen Stevensz van
Schayck en Cornelia Cornelisdr van Zijll.
Geertgen is dochter van Cornelis Aertsz en
Steventgen Anthonisdr de With.21 Er zijn drie
testamenten van het echtpaar bekend.22
8-8-1619: Aert Dirck Harmansz, op Rhynnauwen x Jannichgen Hendrick Janszdr,
in Jutphaas
8-8-1619: Jan Joosten Calff, van Wijck te
Duerstede x Aeltgen Hendricksdr van
Baren, beiden te Utrecht
Het echtpaar testeert 1-8-1631.23
28-8-1619: Gerrit Cornelisz Holl, tot Vianen x Neeltgen Cornelis Adriaenszdr, tot
Odijck
Neeltgen is dochter van Cornelis Adriaensz en
Willemtgen Cornelisdr.24
18-9-1619: Theunis Peter Dircksz, aan de
Oudenrijn x Jannichgen Jan Lubbertszdr,
wed Reyer Gijsbertsz, tot Weijen
Het eerste huwelijk van Jannichgen: 31-11607.25
18-9-1619: Gerrit Gerrit Gerritsz, tot Coten
x Jannichgen Jan Adriaenszdr, te Zuilen

Gerrit heet Van Reygersweert. Hij is mogelijk
zoon van Gerrit Gerritsz en Neeltgen Cornelis
Dirckszdr de Cruyff. Jannichgen is dochter van
Jan Adriaensz en Gerrichgen Joosten Schinckel.26
2-10-1619: Harman Harman Reyersz, te
Odijck x Neeltgen Jan Corneliszdr, te
Odijck
5-11-1619: Willem Splinter Petersz, in ‘t
Goij x Hendrick Adriaen Stevenszdr van
Schayck, te Werckhoven
6-11-1619: Adriaen Jan Erasmusz (van
Goudoever), in Abstede x Gouda Coenraet
Eerstendr, tot Odijck
Arien Jansz van Goutoever hertrouwt 8-5-1658
Adriaentgen Cornelisdr; ze wonen beiden te
Utrecht. Adriaentgen hertrouwt (1) 8-2-1662
Cornelis Stevensz wedr van Claesgen Jansdr, zij
woont in de Ganssteeg en hij buiten de Catharijnenpoort (Utrecht). Zij hertrouwt (2) 30-41670 Willem Jansz j.m. van Driebergen. Willem
Jansz, met de naam Van Rossum wonende in
de Telingsteeg (Utrecht), hertrouwt (1) 10-51673 Catrijn Bongerts j.d. van Minckelen bij
Wesel, wonende in ’t Wijstraat (Utrecht). Hij
hertrouwt (2) 15-2-1710, wonende buiten Wittevrouwen (Utrecht) met Jannigje Aertsdr Verkerk j.d. wonende in de Nieuwstraat (Utrecht).

tot Odijck
Het echtpaar testeert 24-10-1629; ze wonen in
Utrecht.30
22-4-1620: Jacob Nijs Cornelisz x Marichgen Adriaen Janszdr van Oostrum, beiden
te Bunnick
Marichgen is dochter van Adriaen Jansz van
Oostrum en Annichgen Cornelis Aelbertszdr.31
13-5-1620: Thonis Peter Thonisz x Margaretha Cornelis Martenszdr, beiden te
Bunnick
Thonis is zoon van Peter Anthonisz van Zijl en
Maychje Arendsdr van Zijl.32
3-6-1620: Cornelis Bartholomeus Claesz,
tot Wijck x Aeltgen Jansdr, wed Jan Cornelisz, tot Werckhoven
14-6-1620: Wouter Egbertsz van Heerden,
te Utrecht x Teuntgen Aertsdr van Schevelinckhuijsen, tot Wijckerslooth
De naam Schevelinckhuysen is een verbastering van Schevickhoven. Wouter hertrouwt
8-10-1625 Elsgen Jansdr wed van Claes Jansz
van Soesterdijck (Soestdijk), beiden wonen te
Utrecht. (Het huwelijk van Claes en Elsgen:
24-10-1618) Wouter en Anthonia testeren 2-91624; hij is bakker en burger te Utrecht.33

27-11-1619: Cornelis Jan Claesz, wedr Joosken Bastiaensdr, te Odijck x Adriaentgen
Andries Adriaenszdr, te Odijck
De huwelijkse voorwaarden van het echtpaar:
18-11-1619.27

23-9-1620: Jan Jacobsz de With, onder
Zeist x Adriaentgen Aert Janszdr Goes, in
‘t Goy
De akte van huwelijkse voorwaarden: 29-81620; Adriaentgen is dochter van Geertgen
Gijsbertsdr wed van Aert Jansz Goes.34

11-12-1619: Lenaert Jan Jacobsz van
Oostrum, te Werckhoven x Anna Rijcken,
te Schoonrewoerd

21-10-1620: Aert Jansz Vereem, op Themaat x Willemtgen Dirck Adriaenszdr, in
‘t Goy

29-1-1620: Jacob Claesz van Coetsfelt,
wedr Jannichgen Jansdr van Cuijlenborch
x Antonia Tonisdr de Cruijff, van Wijck
beiden te Utrecht
Antonia hertrouwt 26-9-1640, wonende te
Utrecht, Jan Jansz van Rijswijck wedr van Hendrickgen Jansdr te Utrecht. Voordien testeren
Jacob en Antonia 17-9-1636; hij is mandenmaker te Utrecht.28 Antonia testeert 4-9-1650.29

11-11-1620: Aelbert Cornelis Eelgisz, in de
Ganssteeg x Maychgen Cornelis Ariszdr, in
Schalckwijck
De akte van huwelijkse voorwaarden: 27-101620.35Aelbert hertrouwt 31-10-1640 met
Neeltgen Cornelis Eelgiszdr, hij woont in Abstede, zij in Tolsteeg (Utrecht).

5-2-1620: Jan Jansz van Schaijck, in Jutphaas x Geertruijdt Johannes Antoniszdr,
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9-12-1620: Harmen Gerrit Adriaensz, in
Galecop x Adriana Goyert Aertszdr, tot
Werckhoven
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6-1-1621: Egbert Egbertsz Cramer, wedr
Josina Bartholomeusdr x Mayken Geerloff
Lucaszdr Cas, van Wijck, te Utrecht
Het eerdere huwelijk van Egbert: 14-1-1615, ze
wonen beiden te Utrecht; Josina heet De Vrij. Egbert en Mayken testeren 5-8-1624 en 2-6-1637;
hij heet Van Jaersfelt en is burger van Utrecht.36
7-4-1621: Adriaen Jelis Eelgisz x Gouchgen
Goyert Willemszdr, beiden te Vechten
Adriaen hertrouwt 11-5-1639; hij heet Stulting.
14-4-1621: Ludolph Gijsbertsz van Schayck,
op de Hemstede x Truychgen Jan Pauwelszdr, tot Weyen
Ludolph is zoon van Gijsbert Reyersz van
Schayck en Jannichgen Jan Lubbertszdr.37 Hij
woont in het Overeind van Jutfaas.38
16-6-1621: Cornelis Jacob Cornelisz (van
Schroijesteijn), tot Maarssen x Fijchgen
Dirck Janszdr de With, in Werckhoven
Cornelis is weduwnaar van Margrietgen N.N. Hij
is schoenmaker te Maarssen. Fijchgen is dochter
van Dirck Jansz de With en Marichgen Cornelisdr van Schayck.39 De akte van huwelijkse
voorwaarden: 7-6-1621.40
23-6-1621: Cornelis Cornelis Lambertsz
x Dirckgen Gerrit Gerritszdr, beiden tot
Coten
14-7-1621: Jan Jan Cornelisz Bottesteyn,
tot Vleuten x Truychgen Tonis Adriaenszdr, tot Bunnick
Het echtpaar testeert 28-7-1632; zij is weduwe
van Jacob Claesz (Verhoef).41
21-7-1621: Gerrit Cornelis Thonisz, wedr
Aeffgen Gerritsdr, in ‘t Wael x Cornelia
Adriaen Damen, in ‘t Goy
Het eerste huwelijk van Gerrit: 16-7-1614. Het
echtpaar testeert 23-5-1640; ze wonen in ’t
Waal.42
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Goyert Janszdr, tot Seyst
De akte van huwelijkse voorwaarden: 7-81621.45 Het echtpaar testeert 23-3-1644; ze
wonen in Odijk.46
29-9-1621: Peter Jacob Meertensz van Rosellen, wedr Grietgen Jansdr van Urmont,
te Utrecht x Maychgen Cornelis Eelgiszdr,
op de Cuyll
Maychgen hertrouwt 14-6-1634 Hendrick van
de Pas wedr van Anna Maria van Steenhuys,
beiden wonen te Utrecht. (Het eerdere huwelijk
van Hendrick: 7-4-1627; Anna Maria is dochter
van joncker Johan van Steenhuys.) Maychgen,
ze heet Van Werckhoven, en Hendrick testeren
7-4-1627.47
29-9-1621: Jan Cornelis Adriaensz x Jannichgen Gerrit Gerritszdr, wed Teunis Willemsz, beiden tot Odijck
24-11-1621: Cornelis Willem Jansz, tot Odijck x Jannichgen Bart Janszdr, op Themaat
1-12-1621: Jan Jansz Damen, tot Houten x
Jacobgen Lambertsdr, weduwe Hendrick
Jansz, in het Overeind van Jutphaas
Het echtpaar testeert 26-10-1622 en 30-101623; hij heet Jan Jansz Damen den jongen; ze
wonen in het Overeind van Jutfaas.48
12-1-1622: Jan Gijsbertsz Botterman, in
Tolsteeg x Annichgen Jan Aertszdr (de
With), tot Houten
Jan is zoon van Gijsbert Jansz Botterman en
Joosgen Jorisdr. Annichgen is dochter van Jan
Aertsz (van Heemstede) en Weyntgen Anthonisdr de With.49 Hij hertrouwt 4-3-1637.
29-6-1622: Reyer Peter Reyersz (de Gier),
buyten Tollesteech x Jannichgen Jan
Claeszdr, ontrent Sterckenborch
Reyer hertrouwt 14-9-1633 met Maychgen Gerritsdr van Overdam; hij woont buiten Tolsteeg,
zij in Utrecht stad.

10-8-1621: Willem Jansz van Schayck, tot
Houten x Belichgen Hendrick Hendrickszdr, tot Schalckwijck
Willem is zoon van Jan Willemsz van Schayck
en Anna Aert Hendrickszdr.43 Het echtpaar
testeert 10-4-1622.44

6-7-1622: Dirck Adriaen Gijsbertsz, wedr
Jannichgen Gijsbertsdr, in ‘t Goij x Gerrichgen Willemsdr van Bemmel, binnen Utrecht
Het echtpaar testeert 7-4-1627; ze wonen in ’t
Goij.50

17-8-1621: Cornelis Jan Rijcksz, wedr Hillichgen Gerritsdr, tot Odijck x Grietgen

17-8-1622: Cornelis Hendricksz Goes, wedr
Jannichgen van Vulpen, in Wijck x Maych-
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gen Adriaen Stevenszdr (van Schaijck), tot
Werckhoven
21-9-1622: Eerst Jacob Cornelisz, woonende
tot Werckhoven x Jannichgen Jan Aertszdr,
woonende tot Houten
Eerst is zoon van Jacob Cornelisz en Neeltgen
Eerst Daemszdr van Schayck. Hij woont bij
Beverweerd, waarschijnlijk op de Veenhofstede. Jannichgen is dochter van Jan Aertsz en
Weyntgen Anthonisdr de With.51
2-11-1622: Pauwels Hendrick Pauwelsz, tot
Zuilen x Weyntgen Jacob Eerstendr, tot
Weijen
Pauwels is zoon van Hendrick Pauwelsz en
Beertgen Jansdr.52
30-11-1622: Cornelis Gerrit Damen van
Dalenoort x Gerrichgen Lambertsdr, wed
Hermen Jansz, beiden tot Odijck
14-12-1622: Aelbert Cornelisz Kaan wedr
Teuntgen Hendricksdr van Cauwenhoven,
tot Amersfoort x Jannichgen Jan Corneliszdr, tot Vechten53
18-1-1623: Peter Gerrit Centen Schijff, aen
de Bilt x Neeltgen Hendrick Aertszdr, op
de Hemstede
21-6-1623: Peter Cornelis Petersz, buiten
Ste Catharijnenpoort x Jannichgen Cornelis Franszdr, tot Vechten
Jannichgen hertrouwt 6-5-1637 Cosijn Corsz
wedr van Gijsbertgen Cornelisdr; hij woont in
Tolsteeg, zij buiten Catharijnen.
27-9-1623: Teunis Jansz Versteech, binnen
Utrecht x Neeltgen Cornelisdr de Cooman,
binnen Schalckwijck
11-10-1623: Cornelis Dircksz van Rossum,
in ‘t Goy x Annichgen Adriaensdr van
Montfoort, tot Maarssen
Het echtpaar testeert 21-8-1650.54
25-10-1623: Jacob Herbert Hendricksz van
Schayck, tot Odijck x Mayken Huybert
Dirckszdr van Schayck, tot Houten
Jacob is broer van Jan Herbertsz van Schayck int
’t Goij (1636), te Odijk (1637) en te Schonauwen (1644-1680).55

25-10-1623: Joost Thomas Pauwelsz,
in Schalckwijck x Adriaentgen Ellert
Beerntszdr, wed Cornelis Hendricksz, in
Jutphaas
27-12-1623: Jacob Aert Woutersz van Schuy
lenburch, tot Wijck x Neeltgen Willem Hendrickszdr van Oerle, binnen Utrecht
Zie voor dit echtpaar het artikel over de familie
Van Schuylenburch te Wijk bij Duurstede.56
3-4-1624: Gijsbert Hendrick Gijsbertsz,
binnen Utrecht x Annichgen Jan Augustijnszdr, tot Werckhoven
De akte van huwelijkse voorwaarden: 13-31624.57 Het echtpaar testeert 15-8-1626 en
17-9-1633; hij heet Van Schalckwijck en is
grofsmid te Utrecht.58
17-4-1624: Michiel Jacobsz van ’t Sentervoer in Lotharingen x Jannichgen Jan
Eelgiszdr Stulting, van Werckhoven, beiden
binnen Utrecht
Het echtpaar testeert 19-6-1629; hij is ‘moutmaecker’ en burger van Utrecht.59 Hij hertrouwt
4-8-1638 Grietgen Jan Janszdr Stoock, beiden
wonen te Utrecht.
1-5-1624: Gerrit Cornelis Gerritsz van
Hogerwoert, tot Bunnick x Metgen Steven
Sweerszdr van Rossum, tot Vleuten
5-6-1624: Adriaen Dirck Adriaensz x Geertgen Jansdr van Schayck, wed Jan Teunisz,
beiden in ‘t Goy
17-7-1624: Pons Herman Laurensz van
Ysendoorn, binnen Utrecht x Cuyntgen
Hendrick Hendrickszdr, tot Schalckwijck
Pons hertrouwt Marrichgen Jan Willemszdr
van Schayck.60
17-7-1624: Aert Jan Aertsz, tot Houten
x Adriaentgen Hendrick Marceliszdr, in
Jutphaas
23-10-1624: Ysbrant Huybert Joosten van
Oostrum, onder Houten x Elsgen Peter
Aertszdr van der Houff, in Tolsteeg
De akte van huwelijkse voorwaarden: 14-101624.61 Het echtpaar testeert 1-10-1636, ze
wonen in Tolsteeg (Utrecht).62
30-10-1624: Willem Cornelis Fransz, tot
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Vechten x Niesgen Jacob Janszdr, tot Bunnick
6-11-1624: Teunis Jacob Eersten, tot Weijen
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Boeken
Utrechtse parentelen vóór
1650. Deel 3
Tot voor enkele jaren terug was Utrecht een
achtergebleven gebied wat genealogie betreft.
In rap tempo komt daar verandering in met de
parentelenboeken die de Hollandse (!) Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ in
samenwerking met de werkgroep ‘Utrechtse
Parentelen’ uitgeeft. Inmiddels is deel 3
verschenen, een kloek werk van 352 pagina’s,
inclusief diverse registers.

Wie genealogisch onderzoek doet, weet dat dit
in het Utrechtse al snel stuit op problemen. Verder terug in de tijd van vóór de doop-, trouwen begraafboeken (DTB) vraagt diepgravend
onderzoek. Die jarenlange, noeste arbeid is
terug te vinden in dit nieuwe parentelenboek,
met ditmaal vier parentelen in twee artikelen.
In het eerste artikel haalt Marten Jan Bok de
nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder
Jan van Scorel (1495-1562), een van de belangrijkse kunstenaars van de zestiende eeuw, voor
het voetlicht. Bok heeft het al in 1970 door de,
voor ingewijden, bekende Utrechtse genealoog
W.A. Wijburg (1917-2003) gestarte onderzoek
voortgezet. Zilk langdurig onderzoek zegt iets
over de problemen die de auteurs tegenkwamen. De aanvankelijke onderzoeksvraag was of
de (klein)kinderen van Van Scorel nog kunstwerken van hun illustere (groot)vader in bezit
hadden. Hoewel er aanwijzingen zijn gevonden
van schilderijen en altaarstukken, is slechts
in enkele gevallen aantoonbaar gebleken dat
het om werken van de kunstschilder zelf ging.
Overigens hebben veel van zijn werken wel een
plaats in dit boek gekregen.
Een tweede onderzoeksvraag vormde de
maatschappelijke status van de nakomelingen
van de kanunnik Jan van Scorel. Als geestelijke mocht hij natuurlijk geen nakomelingen
hebben. Niet dat dit in het Utrechtse kerkelijke
klimaat van zijn tijd een probleem was, maar
erfgenaam worden van de kanunnik ging toch
een stap te ver. Tot op heden zijn nakomelingen
bekend met nog steeds roemruchte namen als
De Rechteren van Hemert en Van Lanschot.
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Het tweede artikel, van de hand van Denis
Verhoef, beschrijft de nakomelingen van drie
Vleutense schouten uit de eerste helft van de
zestiende eeuw: Loeff Pelgrumsz (1510-1532),
Hendrick Claesz op Alendorp (1527) en Jan
Gerritsz op Alendorp (1534-1538). Tot 1795
was Vleuten een zelfstandig gerecht met eigen
schout en buren, later schepenen. Gelukkig
voor de onderzoeker is het rechterlijk archief
van Vleuten goed bewaard gebleven vanaf
1527. Evenals de administratie van pacht- en
leengoederen door geestelijke instellingen, en
diverse belastingregisters.
Schout Hendrick Claesz op Alendorp is de voorvader van Cunera Jansdr van Suijlen, gehuwd
met Aelbert Thonisz van Oostrum, wiens voorgeslacht in Parentelenboek deel 1 aan de orde
kwam. Voor de parenteel van Loeff Pelgrumsz
maakte Verhoef gebruik van een eerdere
publicatie van Wout Spies over de genealogie
Van Vloten. Ook van Jan Gerritsz op Alendorps
parenteel, met het omvangrijke nageslacht van
de Utrechtse familie Verhoef, is eerder een deel
het kromme-rijngebied
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gepubliceerd. Voor het overgrote deel betreffen
deze drie parentelen nieuw en in ieder geval
aanvullend onderzoek.
De nakomelingen van Loeff Pelgrumsz (ca.
1495-1543/7) komen we vooral tegen in de
familienamen Van Vloten, Van Vleuten, Hollaer
en Van Nijenrode. Hoewel Verhoef een grote
hoeveelheid acten heeft opgedoken, ontbreekt
het sluitende bewijs voor de eerste generaties in
zijn parenteel.
Jan Gerritsz op Alendorp (ca. 1484- na 1570)
heeft twee zoons, wier nakomelingen niet alleen in Vleuten blijven, maar uitwaaieren met
‘dikke’ boeren in Maarssen, Vreeswijk, Heemstede, Woerden, en omgeving. Deze parenteel
komt via Harmelen zelfs in de omgeving van
Sterkenburg, Doorn en Bunnik.
De parenteel van Hendrick Claesz op Alendorp
(ca. 1485-na 1562) is uitgewerkt tot en met de
vierde generatie. Toch is het de meest omvangrijke van deze bundel. Zijn nakomelingen
komen voor in Culemborg, Utrecht, Vleuten
en wijde omtrek. Deze parenteel bevat nog
diverse puzzels die in de toekomst vragen om
een oplossing.
Het is hier de plaats niet om deze puzzels op
te lossen. Was het maar zo eenvoudig te doen.
Een kleine aanvulling wil ik geven op Aertgen
Hubertsdr van Weijen (p. 161) die met Teunis
Jansz van Garderen trouwde. In een notariële
acte uit Utrecht komt zij op 4 juni 1673 al voor
als weduwe, zodat ze wel twee jaar in die staat
heeft geleefd voordat ze trouwde met Jacob
Petersz van Leersum.
En nog een tweede die om nadere uitwerking
vraagt. Op pag. 126 is sprake van Cornelis
Dircksz van Velpen die in 1616 nog onmon-

dig was. Ik vermoed dat hij dezelfde is als die
trouwde te Utrecht (RK) op 16 juli 1636 met
Maria Gerritsdr van Born.
Verhoef sluit zijn artikel af met een overzicht
van ‘gemengde’ huwelijken, personen die hun
levenspartner vonden binnen dezelfde familie.
Dat kwam in de parenteel van Hendrick Claesz
opmerkelijk vaak voor. Mogelijk had de auteur
wat nader in kunnen gaan op de oorzaken hiervan.
In dit boek komt het Kromme-Rijngebied - anders dan in deel 1 en 2 - maar een enkele keer
aan bod. Zo is er sprake van enkele personen uit
Wijk bij Duurstede (p. 34, 99), Werkhoven (p.
193) en Heemstede (Houten) (p. 119). De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de werkgroep ‘Utrechtse Parentelen’
zijn er opnieuw in geslaagd een waardevolle publicatie te bezorgen voor Utrechtse genealogen.
Misschien mag ik er een tip bij geven voor volgende delen. De provincie Utrecht is groter dan
alleen de stad en het westelijke weidegebied. Ga
nog eens een 20 kilometer verderop. In steden
als Amersfoort, Rhenen en omliggende dorpen
ligt nog heel veel archiefmateriaal te wachten
op nadere bestudering. Hier zal zeker een aantal
goede delen uit voort kunnen komen.
> Herman Postema
Utrechtse Parentelen vóór 1650. Deel 3.
Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons
Voorgeslacht’, 2012. 352 pagina’s.
ISBN 978-90-78451-13-6.
Te bestellen door € 17,50 (inclusief verzendkosten) over
te maken op IBAN-nummer NL30INGB0000055546 t.n.v.
Penningmeester ‘Ons Voorgeslacht’ te Rotterdam,
onder vermelding van UP 3.

Schatten uit Museum Dorestad: de Domburg-fibula
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten.
Daartoe mogen zeker de mantelspelden van
het type Domburg gerekend worden die in de
vaste opstelling van het museum te bewonderen zijn.

In het tweede kwart van de zesde eeuw ontwikkelden ambachtslieden uit verschillende
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typen fibulae (mantelspelden) van omliggende
gebieden een eigen variant met een opvallende
niervormige kopplaat. Die niervorm was ontstaan uit twee gestileerde vogelkoppen met opgerolde snavels. Dit type mantelspelden wordt
vanwege het relatief frequente voorkomen op
het strand bij Domburg - afkomstig van een
verdronken vroegmiddeleeuwse nederzetting
voor de kust - Domburg-fibulae genoemd. Deze

Varia
Bronzen Domburg-fibula
van De Geer (Wijk bij Duurstede) uit de zesde of vroege zevende eeuw. (Museum
Dorestad, Inventarisnummer
2/859-2-17)

in brons gegoten mantelspelden zijn bekend
van de hele Nederlandse kust en een deel van
het Midden-Nederlandse rivierengebied, dat in
de vroege middeleeuwen als Fries gold. Daarom

Deel van een gietmal van een Domburg-fibula. (Museum Dorestad, Inventarisnummer 2/792-3-88)

worden Domburg-fibulae, die tot in de vroege
zevende eeuw voorkomen, gewoonlijk als Fries
aangeduid.
Wijk bij Duurstede is een belangrijke vindplaats
van Domburg-fibulae. Vooral in de noordelijke
uitbreidingswijk De Geer, waar vanaf de late
bronstijd tot in de Karolingische periode bewoning was, zijn er nogal wat aangetroffen, zoals
het afgebeelde exemplaar uit Museum Dorestad. In het museum is ook een gedeelte van
een gietmal van een Domburg-fibula te vinden
die van De Geer afkomstig is. Deze gietmal van
natuursteen maakt het zeer waarschijnlijk dat
dit type mantelspelden plaatselijk geproduceerd
werd.
> Luit van der Tuuk

Oranje-blanje-bleu in Odijk
In 1937 tekende koningin Wilhelmina een
Koninklijk Besluit waarin werd vastgelegd dat
onze nationale vlag bestaat uit de kleuren rood,
wit en blauw. Deze driekleur was al veel langer
in gebruik.

In de Patriottentijd (1780-1795) droegen de
patriotten in hun exercitiegenootschappen
de rood-wit-blauwe vlag met zich mee. De
prinsgezinden riepen hun daarop toe ‘Oranje
boven’ en zwaaiden met de Prinsenvlag bestaande uit de kleuren ‘Orange-Blanche-Bleu’.
Deze Prinsenvlag werd voor het eerst gevoerd
door de watergeuzen. Als in 1795 de Bataafse
omwenteling plaatsvindt en de Oranjes het veld
hebben moeten ruimen, wordt in het tweede
jaar van de Bataafse Republiek (1796) besloten
dat de nationale vlag zal bestaan uit de kleuren rood, wit en blauw. Koning Willem I laat
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in 1815 tot verdriet van de Oranjeklanten de
rood-wit-blauwe vlag in stand. Als koningin
Wilhelmina in 1923 haar 25-jarig jubileum
viert wordt in koningsgezinde kringen weer
gepleit voor herinvoering van de Prinsenvlag
met het oranje- blanje-bleu. Dat pleidooi vindt
in de jaren dertig alleen gehoor binnen de
het kromme-rijngebied
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Nationaal Socialistische Beweging (NSB)1 Begin
21ste eeuw werd de Prinsenvlag nog aangetroffen op het partijkantoor van de Partij Voor de
Vrijheid van Geert Wilders.
De gemeente Odijk beschikte in 1932 over een
vlag met het oranje, wit en blauw. De vlag was
aan de gemeente geschonken door burgemeester Mr W.J. van Beeck Calkoen2 en de gemeenteraad had deze schenking geaccepteerd.
Wanneer de schenking had plaatsgevonden is
niet duidelijk. Deze schenking zegt uiteraard
iets over het gedachtegoed van burgemeester
Van Beeck Calkoen, maar NSB-sympathieën
kunnen hem in augustus 1932 nog niet worden
toegeschreven want de NSB werd pas op 4
november 1932 officieel opgericht3.
In de gemeenteraadsvergadering van 17 augustus 1932 stelt het raadslid Th. Edelbroek (RK
Staatspartij) aan de raad voor om het oranjeblanje-bleu te vervangen door een rood-witblauwe vlag. Burgemeester Van Beeck Calkoen
protesteert tegen het voorstel omdat hij dit on-
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beleefd acht jegens hem als schenker. Raadslid
W. Peek stelt daarop voor om dit onderwerp uit
te stellen. Als over dit voorstel wordt gestemd,
zijn de raadsleden W. Peek, H. Vernooij en Th.
Edelbroek (allen RK Staatspartij) vóór uitstel en
de leden W. Oldemaat, J. van Schaik4 en A.C.
Sonnevelt (alle drie namens de groep gemeentebelangen en protestant) tegen. Als vervolgens
in de raadsvergadering van 25 oktober 1932
een herstemming plaatsvindt over de vlaggenkwestie wordt met vijf stemmen tegen
één (die van Th. Edelbroek) besloten om het
oranje-blanje-bleu te handhaven. In dezelfde
raadsvergadering stelt burgemeester Van Beeck
Calkoen vervolgens voor om de vlag om te ruilen tegen een rood-wit-blauwe vlag met oranje
wimpel ‘teneinde gevoeligheden te vermijden’.
Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen5. Deze uitkomst lijkt te zijn
voorgekookt. De burgemeester werd dus in de
gelegenheid gesteld om zonder gezichtsverlies
uit de netelige positie te geraken waarin hij zich
had gemanoeuvreerd.
> Kees van Schaik

Noten
1 Wikipedia.
2	Mr W.J. van Beeck Calkoen (1871-1945) was van 1901
tot 1936 burgemeester van de gemeenten Bunnik, Odijk
en Werkhoven.
3	Daaraan was een oprichtingsvergadering voorafgegaan op 14 december 1931 (Wikipedia).
4	Grootvader van de auteur.
5	Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Gemeentebestuur Odijk, 1816-1964 (210), 19.
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Losse nummers: € 7,50.
Secretariaat: J. van Geest,
Maria van Boechoutlaan 23,
3984 PE Odijk, tel 030-6562057.
Ledenadministratie: H.J.J. Steenman,
Kalverhoeve 18, 3992 NZ Houten,
tel 030-6342644.
www.tussenrijnenlek.nl
Ereleden: Prof. dr C. Dekker†;
A. Graafhuis, Utrecht; dr G. de Nie,
Schalkwijk; L.M.J. de Keijzer†;
P.S.A. de Wit, Odijk.
Advertentietarieven:
€ 50 voor ¼ pagina, € 100 voor
½ pagina, € 200 voor 1 pagina,
€ 250 voor de achterpagina (steeds
per jaar).

Historische reeks Kromme-Rijngebied
3 L.M.J. de Keijzer
De kerk van Herlulf als
middelpunt van het Oude
Dorp Houten • Prijs: e 8,90
5 P.M. Heijmink Liesert
’n Haonderik vol ruggemeters
Prijs: e 6,80
6 J.C. Kort
Repertorium op de lenen van
Gaasbeek • Prijs: e 9,00

en honderd jaar H.H. Petrus
en Pauluskerk • Prijs: e 15,00
8 C. van Schaik
Overlangbroek op de kaart
gezet • Prijs: e 25,00
9 A.A.B. van Bemmel
De Lekdijk van Amerongen
naar Vreeswijk • Prijs: e 29,00

12 W. Thoomes
Leven met de Lekdijk
7 Ad van Bemmel en
De boerengemeenschappen
Tull en ’t Waal in de 17de en
Kees Vernooy
Acht eeuwen katholiek Cothen 18de eeuw • Prijs: e 12,50

13 Ad van Bemmel
Het Delliusfonds (1740-2012)
De nalatenschap van
predikanten in Cothen, New
York, Halsteren en Culemborg
Prijs: e 14,95
14 Wim van Amerongen
De wederopbloei van Wijk
Prijs: e 19,95er(leden
ocht e 17,95)
Uitv k

De delen 1, 2, 4, 10, 11 en 14
zijn uitverkocht.

Deel 6, 8 en 9 zijn te koop
bij Uitgeverij Verloren te
Hilversum (035-6859856) of in
de boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 3, 5, 12, en13 t zijn te
bestellen bij het secretariaat
van de Historische Kring
(030-6562057) of het
redactiesecretariaat
(0343-595516) en door
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
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> Terra sigillata:
het wedgwood van de Romeinen
> Vijf eeuwen oud Poortboek van de stad Wijk
> Huwelijken van Krommerijners in Utrecht
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