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Wijna n d T h o o m e s *

De verbetering van de infrastructuur
rond Houten en Schalkwijk in de
negentiende eeuw

De wegen in dit deel van het Kromme-Rijngebied waren aan het begin van de negentiende
eeuw merendeels kleiwegen. Ze waren zeker
bij hevige regenval en ’s winters moeilijk berijdbaar. Alleen in het dorp Houten waren enige
straten door het aanbrengen van een zandlaag
verbeterd en dat was ook het geval met de
Lange Uitweg. De interregionale wegen, die
van de stad Utrecht over Houten en dan naar
de veren van Culemborg en Beusichem liepen,
waren in 1775 door het aanbrengen van een
stevig zandbed beter te berijden gemaakt. Het
meeste vervoer van vooral agrarische producten bleef echter over water gaan. Zowel in
Houten, Schalkwijk als in Tull en ’t Waal waren
beurtschippers, die sinds jaar en dag regelmatig
naar de stad voeren.
In de veertiger jaren van de negentiende
eeuw worden de interregionale wegen echter
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Foto uit circa 1915 van het beurtschip ‘Anna’ van
de gebroeders Bos. Tot 1933 voer dit schip eenmaal
per week vanaf de Houtensewetering naar Utrecht
(RHCZOU, THA Houten (353))

ingrijpend verbeterd door het aanbrengen van
een puin- en grindlaag. De Schonauwensedijk
wordt tegelijkertijd door begrinding verbeterd.
En aan het eind van de zestiger jaren wordt
de spoorweg van Utrecht naar ’s Hertogenbosch aangelegd met stations in Houten en
Schalkwijk. Rond 1890 waren er nog maar

* W. Thoomes was voor zijn pensionering werkzaam
bij Het Utrechts Monumentenfonds. Hij woont in
Culemborg en doet historisch onderzoek naar het
Kromme-Rijngebied.
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weinig kleiwegen in de gemeenten Houten
en Schalkwijk over; de meeste lokale wegen
waren ófwel bezand ófwel begrind.

De verbetering van de provinciale wegen
volgens de methode Macadam1
De door de Schotse ingenieur John McAdam
(1756-1836) ontwikkelde nieuwe methode
bood een mogelijkheid om de zandwegen van
Utrecht naar de veren van Beusichem en Culemborg te verbeteren. Het Provinciaal Bestuur
nam dit werk niet zelf ter hand maar verleende
- Koninklijk goedgekeurd - concessie aan A.
van den Heuvel c.s. te Maartensdijk. Deze
maakte voor deze wegen bestekken, zorgde
voor de aanbesteding en voor de financiering.
Die financiering werd verkregen uit leningen
van maximaal 113.000,- gulden, uit te geven in
aandelen van 500,- gulden tegen een rente van
4½ procent. Dat was niet alleen een aantrekkelijke rente maar rente en aflossing werden ook

nog gegarandeerd door de Provincie. De lening
werd dan ook snel volgestort.
Voor het beheer van de wegen werd een College van Commissarissen opgericht waarin twee
Gedeputeerden en de twee deelnemers aan de
lening met de meeste aandelen zitting namen.
Voor de bestrijding van de kosten van het onderhoud en de lasten van de leningen werden
vier tolhuizen gebouwd: in Utrecht, Houten,
Schalkwijk (bij de Uitweg) en aan de Lekdijk.
In de praktijk leverden die - zoals men al van
de aanvang af verwachtte - niet voldoende
inkomsten op en de Provincie droeg dan het
tekort.
De Macadammethode hield in dat een sleuf ter
breedte van ongeveer de bestaande zandweg
werd gegraven die vervolgens werd gevuld met
puin, dat naar boven toe steeds fijner werd. Dat
geheel werd uiteindelijk vast in elkaar geplet
met een speciale ijzeren rol van 1.000 kg. In
1907 - de leningen zijn dan geheel afgelost
- neemt de Provincie de weg over.

Het tolhuisje op de hoek van de Utrechtseweg (thans Lupineoord) en de Herenweg in Houten. Foto uit circa
1900 (RHCZOU, THA Houten (353))
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Het vervoer over de wegen
Kort na de Franse tijd, in 1815, werden algemene regels gesteld voor het beoordelen van
de aanvragen van concessies voor postwagens.
Aan de rijtuigen werd de eis gesteld dat ze ‘zullen moeten hangen op veeren of riemen tot
bevordering van het gemak der reizigers’. In
1823 rijden dagelijks diligences tussen Utrecht,
Tiel en ’s-Hertogenbosch.
Er bestaat echter duidelijk behoefte aan verdere
uitbreiding van het vervoer over de weg tussen Culemborg en Utrecht. In 1834 verleent
de Minister van Financiën concessie voor een
postwagendienst tussen beide plaatsen. Die
postwagen zal rijden op dinsdag, woensdag,
vrijdag en zaterdag en van Culemborg vertrekken om 7.00 uur ’s morgens en van Utrecht
om 3.00 uur ’s avonds, ‘zullende de weg in drie
uren moeten worden afgelegd’.
Uit de schaarse bewaarde gegevens in het
archief van de Commissarissen van de Macadamwegen valt af te leiden dat het verkeer op
die wegen zich beperkte tot enkele wagens en
rijtuigen per dag. Niettemin wordt in 1853 door
de Staten een Reglement op de provinciale
wegen vastgesteld. Over het gebruik van de
wegen wordt bepaald dat op de puin-, grind-,
kiezel- of andere kunstwegen niet meer dan
20 mudden koren, aardappelen of peulvruchten op een voertuig vervoerd mogen worden.
Daarnaast is het op de wegen ‘vernachten’ van
rij- of voertuigen verboden.
De beperkte wegbreedte maakte verkeersregels
noodzakelijk:
1 De voerlieden van elkander tegenkomende
rij- of voertuigen moeten, zonder onderscheid
ven het getal wielen of paarden, van de hand,
dat is, van de linker- naar de regterhand uithalen,
ieder voor de helft des wegs, voor zoo veel de
plaatselijke gesteldheid dit toelaat.
2 Wanneer twee rij- of voertuigen elkander
ontmoeten op plaatsen, waar het genoegzaam
uithalen onmogelijk is, moet de eerst aangekomene op eene geschikte wisselplaats den
anderen inwachten, of moet het onbeladene,
of, zijn zij beide beladen, dat, hetwelk het naast
bij eene geschikte wisselplaats is, terugrijden.’

De verbetering van de andere wegen in
Houten en Schalkwijk
De eerste grote verbetering van een plaatselijke weg is die van de Schonauwense dijk. De
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eigenaren van de grote boerenbedrijven langs
die weg (nu de Houtensewetering) vinden
dat de weg moet worden verbeterd zodat hun
bedrijven beter bereikbaar worden.
Het bestuur van de gemeente Schonauwen
stelt in april 1835 een verbeterplan op.2 De
eigenaren van de aan de dijk liggende huizen
en gronden zouden de kosten van de verbetering moeten gaan betalen. Daar werd door hen
mee ingestemd mits de gemeente Houten de
Molenweg, de kortste verbinding met het dorp
Houten, tegelijkertijd zou verbeteren.
Het gemeentebestuur van Houten was echter
pas in 1841, na het nodige gemarchandeer, bereid zijn helft van de kosten van bezanding van
de Molenweg te betalen. Enkele inwoners van
beide gemeenten waren bereid om het ontbrekende bij te dragen. Op de dijk wordt een laag
puin, afgedekt met grof Lekzand, aangebracht.
De kosten waren 2.250,- gulden.
Houten en Odijk zijn verbonden door een
zandweg. Als er op wordt aangedrongen om de
weg te begrinden, vindt het gemeentebestuur
van Houten dat onnodig omdat de voormalige
kleiweg al in een zandweg is veranderd. De
Raad wil geen nieuwe lasten aan de gemeentekas opleggen. Maar in 1866 zijn Gedeputeerde
Staten bereid een derde deel van de kosten
van het begrinden bij te dragen. Hoewel in de
raadsverslagen niet over deze zaak gesproken
wordt, is het waarschijnlijk dat deze verbetering inderdaad heeft plaatsgevonden.3
Een belangrijke verbindingsweg is ook de eeuwenoude Uitweg, die Tull en ’t Waal verbindt
door de polders van Schalkwijk met Houten
en ’t Goy. De korenmolenaar De Heus van Tull
en ’t Waal gaat er toe over om die Uitweg te
bezanden.4 Hij heeft daar voor de aanvoer van
granen en de afvoer van meel zeker belang bij
en krijgt een vergoeding van de gemeenten. Als
De Heus verhuist naar Culemborg besluiten de
gemeenten in 1850 zelf voor het bezanden te
gaan zorgen en besteden ze het werk aan.
Tot 1887 waren óf de gemeenten óf de eigenaren en gebruikers van aan de wegen grenzende
woningen en bedrijven verantwoordelijk voor
het onderhoud en de verbetering daarvan. Van
dat jaar af komen alle (niet-interlokale) wegen
in beheer bij het Waterschap Houten.5 Het
merendeel van de wegen is dan al begrind of
bezand.
het kromme-rijngebied



Foto uit circa 1910 van de Leebrug over de Houtensewetering. Op de voorgrond de Schonauwensedijk, later
Schalkwijkseweg en rechts de Leedijk (RHCZOU, THA Houten (353))

De aanleg van de spoorweg UtrechtCulemborg (Den Bosch) 6
Na de ingebruikname van de eerste spoorweg
in Nederland (in 1839 tussen Amsterdam en
Haarlem) volgden er spoorlijnen die Amsterdam met Utrecht (1843) en vandaar met
Arnhem (1845) verbonden. Deze spoorlijnen
werden met privaat geld gefinancierd en daardoor verliep de uitbouw van het Nederlandse
spoorwegnet traag. Uit dat oogpunt is het ook
begrijpelijk dat een spoorlijn van Utrecht naar
s’ Hertogenbosch, waarbij drie rivieren met
kostbare bruggen moesten worden overkruist,
niet door particulieren werd aangepakt. In
1860 werd een wet vastgesteld op grond waarvan een aantal spoorwegen op kosten van de
Staat zou worden aangelegd. De spoorlijn van
Utrecht naar ’s Hertogenbosch hoorde daarbij.
Voor de aanleg moesten gronden worden
onteigend en moesten ook bezwaren tegen
het bouwen van de brug over de Lek worden
weersproken. De brug moest zo hoog boven
de rivier worden gebouwd, dat stoomboten
ongehinderd konden passeren, maar zeilschepen zouden meestal hun mast moeten strijken.
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Ernstige bezwaren bracht ook het Polderdistrict
Tielerwaard te berde: ’En nu vragen wij: mag
men de ingezetenen van een gedeelte van het
vaderland blootstellen aan de verschrikkelijke
gevolgen eener overstrooming, die, al ware het
ook maar bij enkele gelegenheden, het gevolg
zoude zijn van, kunstmatig, aangebrachte
belemmeringen voor den afvoer van het ijs op
twee onzer hoofdrivieren?’
Werden nu de kosten van de aanleg door de
Staat betaald, de exploitatie werd daarna in
concessie gegeven aan vier particulieren, die
samen in 1863 de Maatschappij tot exploitatie van Staatspoorwegen oprichtten. De Staat
moest de tarieven voor de eerste, tweede en
derde klasse goedkeuren. Van de opbrengsten
diende het grootste deel aan de Staat te worden
uitgekeerd. Begrijpelijk: de hoge kosten, die uit
de aanleg voortvloeiden, moesten uiteindelijk
wel het nodige aan inkomsten voor de Staat
opleveren.
Door de aanleg van de spoorbaan moesten
twaalf overwegen worden gemaakt en parallelwegen worden aangelegd ‘voor de herstelling van de afgebroken gemeenschap tussen de

landbouwpercelen’.
Voorts worden er twee stations
langs de lijn gebouwd: één in
Houten en één in Schalkwijk. Ze
omvatten naast de woning voor
de haltechef, drie wachtkamers
(de 1ste, 2de en 3de klasse), een
plaatsbiljettenbureau, toiletten voor dames en heren, een
lampenhok en een magazijn.
Het station in Houten lag op
zandgrond en behoefde dus
een maar beperkte fundering.
Het station in Schalkwijk moest
echter worden gefundeerd met
een aantal gemetselde bogen op
een paalfundering.
De lijn van Utrecht over Houten,
Schalkwijk, Culemborg, Geldermalsen tot Waardenburg (waar
de Waal moest worden overbrugd) werd geopend op 1 november 1868. Daarna volgde op
1 november 1869 het gedeelte
van Waardenburg over Zaltbommel naar Hedel en op 15 september 1870 van
daar naar Den Bosch, waarmee de verbinding
met het zuidelijke spoorwegnet was voltooid.
De totale kosten van de eerste aanleg bedroegen 348.262,00 gulden en ½ cent, waarvan
rond 90.500,- gulden voor geleverde en nog te
leveren rijtuigen en wagens.
Aanvankelijk werd de spoorbaan éénsporig
aangelegd, maar in 1884 werd al besloten een
tweede spoor aan te leggen. Het vervoersaanbod zal vermoedelijk in Houten en Schalkwijk
(alleen al gelet op het aantal inwoners van
beide dorpen) niet erg groot zijn geweest.
Volgens een spoorboekje uit 1876 stopten er
dagelijks in Houten en Schalkwijk drie treinen
in de richting ’s Hertogenbosch en vier in de
richting Utrecht.
Naast het personenvervoer vindt er ook vervoer
van goederen per spoor plaats. Bij beide stations worden ook los- en laadperrons aangebracht. Over de omvang van het goederenvervoer zijn geen gegevens bewaard.
In de archieven van de gemeenten Houten en
Schalkwijk komt de aanleg in de zestiger jaren
van de negentiende eeuw regelmatig ter sprake.
Vooral in de Gemeenteraad van Schalkwijk
wordt (en niet altijd positief) over de nieuwe
spoorweg gesproken en vooral de kosten,
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De perronzijde van station Schalkwijk terwijl er een
trein aankomt op een foto uit circa 1895 (Huisarchief
Wickenburgh/Wttewaall)

die aan opgelegde maatregelen zijn verbonden, lokken discussie uit. Als de eigenaar van
de Wickenburghselaan bereid is de laan ten
algemenen nutte af te staan ‘zoodat de gemeente van de Macadamweg een tweede zeer
geriefelijken toegang tot het stationsgebouw
zou kunnen worden gemaakt’ wijst de Raad
dat af omdat de weg voor zwaar vervoer wordt
gebruikt en het onderhoud dus hoge kosten
met zich mee zal brengen. Als de eigenaar
echter bereid blijkt de laan, voor zover nodig als
toegang tot het stationsgebouw, buiten bezwaar
voor de gemeente af te staan, is het probleem,
waarover de discussie hoog opliep, uit de wereld.
Wanneer in 1868 aan de orde komt dat de
gemeente de toegangswegen naar het station
moet onderhouden en verlichten en de privaten en urinoirs buiten de stations moet onderhouden, dient de Commissaris des Konings er
aan te pas komen om te verklaren dat dit een
algemeen aanvaarde regel is.
Tenslotte: noch de verbetering van de wegen,
noch de aanleg van de spoorweg is van inhet kromme-rijngebied



Het gedeelte van de Wickenburghselaan tussen het spoor en de Jonkheer Ramweg in circa 1930. In de vijftiger
jaren van de vorige eeuw werden langs dit gedeelte van de laan woningen gebouwd (RHCZOU, THA Houten
(353))

vloed geweest op de bestaande leefwijze in de
dorpen. De belangrijkste bron van inkomen
bleef in beide eeuwen het boerenbedrijf en het
aantal inwoners vertoonde geen significante
wijziging. De verbetering van de lokale wegen
in de tweede helft van de negentiende eeuw

heeft ongetwijfeld het bestaan van de boeren
vergemakkkelijkt. Maar de verbetering van de
doorgaande wegen en het beschikbaarkomen
van snel vervoer per spoor was uitsluitend van
interlokaal belang.

Noten
* Dit artikel is een samenvatting van
een meer uitgebreide beschrijving met
bronvermeldingen. Deze beschrijving
is digitaal verkrijgbaar bij de auteur:
W.Thoomes@inter.nl.net.
1	De gegevens zijn ontleend aan het
archief van de Commissarissen van
de Mac Adamweg Utrecht-Schalkwijk
en Houten-Beusichemseveer in Het
Utrechts Archief (HUA), Concessionarissen en commissarissen voor beheer
van straatwegen te Utrecht, 1626-1930
(15).
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2 De stukken over de verbetering
van de Schonauwensedijk in: Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost
Uitrecht (RHCZOU), Gemeentebestuur
Schonauwen, 1818-1857 (112), 101.
3 Gegevens ontleend aan notulen
gemeenteraad Houten1858-1868
(RHCZOU, Gemeentebestuur Houten,
1811-1961 (109), 5).
4 RHCZOU, Gemeentebestuur Tull
en ’t Waal, 1818-1961 (113), 776 en 4
en Gemeentebestuur Schalkwijk, 18111961 (111), 1347.
5 RHCZOU , Gemeentebestuur

Houten, 1811-1961 (109), 2268.
6 De gegevens voor dit hoofdstuk
werden geput uit het archief van de
Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, 1835-1937 (903) dat zich
bevindt in HUA. Daarnaast werden onderzocht stukken in de archieven 954
(Onteigening ten behoeve van aanleg
spoorwegen, 1835-1938) en 959
(Nederlandse spoorwegen: tekeningen
infrastructuur en technische objecten,
1800-1999).

D enis V e r h o e f *

Huwelijken van Krommerijners vóór 1650
in Utrecht
De betekenis van Utrechtse bronnen voor
genealogisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied
(deel 3. Huwelijken 1625-1649)
Hieronder volgt het derde en laatste deel van de
huwelijken die Krommerijners sloten voor het
gerecht - of huwelijkscommissarissen te Utrecht
(1625-1649). 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 en maart
2014 heb ik me hierbij beperkt tot 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 Krommerijnse 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, vijf echtparen.

Huwelijken 1625-1649
15-1-1625: Hendrick Jan Hendricksz, buiten Tolsteeg x Maria Jacob Gerritszdr van
Eyndoven, buijten Wijck
Hendrick is zoon van Jan Hendricksz Keyser en
Gijsbertgen Adriaensdr. Hij hertrouwt Neeltgen Henrick Wouterszdr (van Odijck). Maria is
dochter van Jacob Gerritsz van Eyndoven en
Hendrickgen Willemsdr Cluetinck.2
10-2-1625: Cornelis Adriaen Cornelisz,
wedr Marrichgen Hendricksdr, buiten
Wittevrouwenpoort x Geertgen Cornelis
Adriaenszdr Sprong, tot Werckhoven
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Het eerdere huwelijk van Cornelis: 1-4-1605
(Gereformeerd te Utrecht). Geertgen is dochter
van Cornelis Adriaensz Sprong en Marichgen
Gijsbertsdr.3 De akte van huwelijkse voorwaarden: 3-2-1625; hij is bleker van beroep.4 Het
echtpaar testeert 23/30-9-1627.5
4-6-1625: Teunis Cornelisz van Rossum,
binnen Utrecht x Marichgen Jan Pauwelszdr, tot Weijen
Het echtpaar testeert 16-9-1633; hij is bakker
en burger van Utrecht; zij heet Van Slachmaet.6
23-7-1625: Bart Steven Adriaensz van
Schayck, in Schalckwijck x Aeltgen Gerrit
Jacobszdr van Rossum, in de Vaert
Hij hertrouwt 9-8-1628, wonende in
Schalkwijk, met Weyntgen Dircks Adriaenszdr,
wonende Vleuten.
8-10-1625: Peter Dirck Jacobsz, tot Doorn x
Neeltgen Jan Damendr, tot Bunnick
15-10-1625: Goyert Jan Lambertsz, op de
Hemstede x Aertgen Marten Corneliszdr,
wed Jan Stoffelsz, buyten Wittevrouwen
Het eerste huwelijk van Aertgen: 5-1-1600.
Goyert en Aertgen testeren 6-3-1649; hij heet
Stael, ze wonen buiten de Wittevrouwenpoort
(Utrecht).7
12-11-1625: Jan Elbert Cornelisz, op Vredendaal, wedr Maychgen Gijsbert Dirckszdr x Jannichgen Hermen Janszdr de Roy,

* 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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Jan Steen, Het huwelijkscontract (1668, Collectie Hermitage, Sint-Petersburg)

tot Odijck
Het eerdere huwelijk van Jan: 16-1-1619; hij
woont op Meerwijk (Zuilen), zij woont op Sweserengh. De akte van huwelijkse voorwaarden
van Jan en Jannichgen: 24-10-1625; Jannichgen is dochter van Gerrichgen Lambertsdr van
Bemmel die gehuwd is met Cornelis Gerritsz
van Dalenoort.8
19-11-1625: Egbert Jacob Eersten, tot
Weijen x Annichgen Adriaen Rochuszdr,
binnen Utrecht
Egbert hertrouwt 20-10-1649, wedr van
Annichgen Adriaensdr van der Stoop, met
Cornelia Gosensdr wed Gerrit Aertsz van Gellicum. Hij heet Van Reckaen en woont buiten
de Wittevrouwenpoort (Utrecht). (Het eerdere
huwelijk van Cornelia: 29-6-1644; hij woont te
Gellicum, zij te Utrecht.)
4-2-1626: Jan Gerritsz van Dalenoort, tot
Odijck x Marichgen Huybert Janszdr de
Roy, op Themaat
18-2-1626: Cornelis Aelbert Florisz, tot
Werckhoven x Teuntgen Hendrick Janszdr
van Oosterlaeck, binnen Utrecht
Teuntgen, weduwe van Cornelis Aelbertsz van
Werckhoven en wonende te Utrecht, hertrouwt


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

5-12-1640 met Dirck Cornelisz Keyting wedr
van Jacobgen Hermansdr Booch.
11-3-1626: Willem Gijsbertsz, wedr Maijchgen Sijmonsdr, tot Houten x Maychgen
Tonisdr, wed Adriaen Barten, tot Maarssen
15-4-1626: Cornelis Steven Harmansz van
Wittesteyn, in Nederlangbroeck x Marichgen Tonis Goyertszdr, in Westbroek
Cornelis is mogelijk zoon van Steven Hermansz
en Elysabeth Hermansdr van Velpen.9
22-4-1626: Adriaen Jan Adriaensz, buiten
de Wittevrouwenpoort x Geertgen Jacob
Janszdr, tot Bunnick
29-4-1626: Hendrick Cornelis Tonisz, tot
Werckhoven x Annichgen Gillis Martenszdr, buiten de Wittevrouwenpoort
De akte van huwelijkse voorwaarden: 18-41626.10
13-5-1626: Anthonis Hendrick Jansz, buiten de Wittevrouwenpoort x Reymtgen
Evert Willemszdr van Heemskerck, tot
Weijen

24-6-1626: Cornelis Jan Cornelisz Verwey,
binnen Utrecht x Lijsbeth Jan Gerritszdr,
tot Coten
Het echtpaar testeert 15-1-1629 en 28-7-1636;
hij is bakker en burger te Utrecht; zij heet Van
Schoonderwoert.11
1-7-1626: Sander Jacobsz, weduwnaar Fijchgien Cornelisdr, in de Weerd x Aeltgen
Cornelis Gijsbertszdr, tot Werckhoven
Het eerdere huwelijk van Sander: 17-6-1609;
hij heet Sander Jacob Sandersz, beiden wonen
in de Weerd (Utrecht). Sander en Aeltgen testeren 8-1-1631.12Aeltgen hertrouwt (1) 21-61634 Abram Cornelisz Blom, wonende aan de
Breudijk. Zij heet Aeltgen Cornelis Corneliszdr.
Zij hertrouwt (2) 25-5-1639 Claes Huybert
Jansz de Roy, wonende Vleuten.13 Aeltgen
woont telkens in de Weerd. Claes, wedr van
Aeltgen Cornelisdr van Werckhoven, hertrouwt
(1) 29-4-1665 Marichgen Cornelisdr weduwe
van Antoni Cornelisz Spruyt, beiden wonen in
de Weerd. (Het huwelijk van Antoni en Marichgen: 29-8-1657; zij is weduwe van Anthonis Petersz Spruyt, beiden wonen in de Weerd.)
(Het huwelijk van Teunis Petersz Spruyt en Marichgen Cornelisdr Blom: 20-5-1637; hij woont
in de Weerd, zij aan de Breudijk.) Claes, wedr
van Merrighie Cornelisdr Blom, hertrouwt (2)
23-11-1678 Anna Maria van Leeuwen.

10-2-1627: Peter Jan Petersz, aen de
Vaert x Maychien Cornelis Adriaenszdr
(Sprong), wed Jacob Huijbertsz, op Rijsbrug
30-3-1627: Cornelis Teunis Jansz, in ’t Goy
x Aeltgen Gerrit Adriaenszdr van Meernhoeff, in Tolsteeg
Het echtpaar testeert 14-6-1639; hij heet Bouman, zij heet Van de Merenhouff; ze wonen in
de Ganssteeg (Utrecht).15 Cornelis hertrouwt
28-10-1654 met Jannichgen Thonisdr, beiden
wonen in de Ganssteeg. Jannichgen hertrouwt
23-11-1661 Arien Jacobsz van Beest, wonende
aan de Korenmarkt (Utrecht).
21-4-1627: Cornelis Jan Jansz van Lockhorst, te Coten x Maychgen Steven Harmanszdr, van Nederlangbroeck, beiden te
Utrecht
16-6-1627: Jan Gerritsz van Overdam x
Grietgen Jan Corneliszdr van Oostweert,
beiden tot Vechten
Grietgen is dochter van Jan Cornelisz van Oostweerd en Cornelia Willem Huygendr.16

29-7-1626: Jan Frederick Jansz, tot IJsselstein x Neeltgen Evert Willemszdr van
Heemskerck, tot Weyen

11-8-1627: Lambert Adriaen Jansz van
Deyl, tot Odijck x Maeychien Cornelis
Adriaenszdr Spronck, tot Werckhoven
Lambert is zoon van Adriaen Jansz van Deyl en
Neeltgen Gijsbertsdr van Schayck. Maeychien
is dochter van Cornelis Adriaensz Spronck en
Marichgen Gijsbertsdr.17

18-11-1626: Jan IJsbrant Adriaensz, tot
Houten x Dirckgen Jacob Claeszdr van Tielandt, in het Overeind van Jutphaas

22-9-1627: Joost Petersz, tot Houten x
Neeltgen Peter Teuniszdr van Sijl, tot Bunnick

25-11-1626: Rochus Hendrick Gijsbertsz,
van Schalckwijck x Jannichgen Joachim
Hendrickszdr, weduwe Frederick Gerritsz,
buiten Wittevrouwen

20-10-1627: Teunis Jansz, buiten St. Catharijnen x Adriaentgen Cornelis Franszdr,
van Vechten, buiten de Wittevrouwen
Teunis (Anthonis) hertrouwt 1-7-1637 met
Neeltgen Pauwels Antoniszdr., beiden wonen
buiten de Catharijnenpoort.

9-12-1626: Adriaen Adriaen Cornelisz Verkerck x Trijntgen Teunis Huijbertszdr van
Schaijck, beiden te Werckhoven
9-12-1626: Claes Jan Woutersz, in de
Knoest x Haesgen Peter Peterszdr, in Abstede
De akte van huwelijkse voorwaarden: 1-121626; hij is wedr van Lijsgen Adriaensdr van
Seyst, Haesgen is wed van Peter Lambertsz.14
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3-11-1627: Jan Dircksz Schakel, tot Werckhoven x Fijchgen Evert Willemszdr van
Heemskerck, onder Houten
Jan is zoon van Dirck Gerritsz Schakel; zijn
vader, wonende Zoelmond, geeft 21-10-1627
toestemming voor het huwelijk. De geboden
gaan mede te Beusichem.18
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17-11-1627: Teunis Dirck Gerritsz, in
Oostveen x Steventgen Teunis Aertszdr, in
Nederlangbroeck
24-5-1628: Teunis Cornelisz, onder Schonauwen, wedr Catharina Huygen x Jannichgen Jacobsdr, wed Jan Jacobsz, in
Maerschalckerweerdt
Het eerdere huwelijk van Jan en Jannichgen:
24-2-1605; hij woont aan de Meern, zij in Abstede. Teunis Cornelisz, wonende op de Cuyl,
hertrouwt 3-2-1646 met Aeltgen Marcelisdr,
wed van Roelof Aelbertsz.
21-6-1628: Joost Gijsbertsz, in Oudewulven x Emmichgen Crijn Adriaenszdr, tot
Houten
9-8-1628: Bart Stevensz van Schaeyck,
wedr Aeltgen Gerritsdr van Rossem, tot
Schalckwijck x Weyntgen Dirck Adriaenszdr, tot Vleuten
Bart is een zoon van Steven Adriaensz van
Schaijck. Het eerdere huwelijk van Bart: 23-71625. Weyntgen heet Van Pothuysen. Ze is een
dochter van Dirck Adriaensz en Grietgen Cornelisdr van Rijn.19 Bart en Weyntgen (Weyndelmoet) testeren 29-7-1628.20
6-9-1628: Cornelis Claesz Vereem, tot
Odijck x Grietgen Willemsdr van Cleeff,
wed Cornelis Tijsz van Ceulen, buiten de
Catharijnepoort
Cornelis is een zoon van Claes Thonisz Vereem
en Adriaentgen Gerritsdr. Grietgen is een dochter van Willem Gijsbertsz van Cleeff.21 Cornelis
en Grietgen testeren 8-3-1631; hij is bakker en
burger te Utrecht.22
22-11-1628: Aelbert Cornelisz van Bemmel,
tot Wijck x Hillichgen Lambertsdr Verburch, van Barneveld, binnen Utrecht
Het echtpaar testeert 24-8-1636.23
13-12-1628: Willem Evertsz van Heemskerck, tot Houten x Maeychgen Gerritsdr
Schijff, binnen Utrecht
10-1-1629: Willem Otten Haeffacker, aen
de Vaert x Lysbeth Isbrant Adriaenszdr,
tot Houten
7-2-1629: Laurens Cornelisz van Isendoorn,
tot Houten x Truychgen Weernaert Corne10
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liszdr (van Wildervelt), buiten Catharijnepoort
Het echtpaar testeert 15-12-1633; hij is hoefsmid en burger te Utrecht.24
14-2-1629: Hendrick Fredericksz, tot Bunnick x Jannichgen Cornelisdr de Reuver,
wed Goijert Pelgrumsz, buiten de Catharijnepoort
Hendrick is mogelijk zoon van Frederick Hendricksz.25 Jannichgen is een natuurlijke dochter
van Cornelis Jansz de Ruever.26 Het eerste
huwelijk van Jannichgen: 19-6-1602; zij en
haar man wonen 1602 buiten de St. Catharijnenpoort van Utrecht.
25-4-1629: Hendrick Harman Beerntsz, tot
Odijck x Lijsbetgen Splinter Willemszdr, in
Jutphaas
16-5-1629: Anthonis Cornelisz de Ridder,
tot Houten x Jannichgen Jansdr Keyser
wed Cornelis Eersten, in ‘t Gein
14-11-1629: Willem Crijnen, tot Houten x
Hendrickgen Geurtsdr, aan de Bilt
10-4-1630: Peter Lambert Jansz, uit
Schalckwijck, binnen Utrecht x Elisabeth
Reyer Gosenszdr, binnen Utrecht
Het echtpaar testeert 25-5-1635; hij is bakker
en burger van Utrecht, zij is dochter van Reyer
Gosensz en Agnietgen Jansdr.27 Peter Lambertsz
van Schalckwijck hertrouwt 23-2-1650 Sophia
van Ingen, beiden wonen te Utrecht.
5-6-1630: Cornelis Frans Dircksz, in
Schalckwijck x Petertgen Gerritsdr, wed
Cornelis Jansz, aan de Oudenrijn
Het eerdere huwelijk van Cornelis: 11-11-1626;
hij woont in het Nedereind van Jutfaas, zij aan
de Hoge Weide.
5-6-1630: Peter Crijn Jansz, op de Hemstede x Jannichgen Cornelis Harmanszdr,
op de Hemstede
14-5-1631: Willem Jan Cornelisz van Oostweert, tot Vechten x Hendrickgen Cornelisdr van Isendoorn, tot Houten
Willem is zoon van Jan Cornelisz van Oostweerd en Cornelia Willem Huygendr. Hendrickgen is dochter van Cornelis Laurensz van
Isendoorn.28 Het echtpaar testeert 15-2-1639;

hij is bakker in de Ganssteeg (Utrecht).29
9-7-1631: Gerrit Claesz de jongste, wedr
Willemtgen Gijsbert Willemszdr, aan de
Meern x Neeltgen Laurens Anthoniszdr
van Zijl, tot Bunnick
Het eerdere huwelijk van Gerrit: 14-1-1626; hij
woont in de Hoge Weide, zij in de Lage Weide.
1-10-1631: Dirck Dircksz, lieutenant op
’t schip van Oorloch onder Capn Peter
Aertsz van Brakel, geb. tot Schalckwijck
x Mechtelt Dircksdr de With, binnen
Utrecht
De akte van huwelijkse voorwaarden: 16-91631; zij is dochter van Dirck Cornelisz de
With en Stijntgen Willemsdr van Lommel.30
Het echtpaar testeert 21-1-1643; hij heet Dirck
Dircksz Holl.31

8-9-1632: Jan Jan Jansz, tot Honswijck x
Willemtgen Herman Herbertszdr, in de
Ganssteeg
De akte van huwelijkse voorwaarden: 12-81632; hij woont te Culemborg en is zoon van
Jan Jansz den ouden te Honswijk, zij is dochter
van Herman Herbertsz en Maeychgen Aertsdr.34
5-1-1633: Hendrick Ghijsbert Jacobsz van
Dijck, tot Werckhoven x Aertgen Gijsbertsdr van Maern, binnen Utrecht
19-1-1633: Daem Adriaensz van Schayck,
tot Houten x Geertruyt Gerrit Wouterszdr
van Dam, binnen Utrecht

12-11-1631: Peter Adriaensz Verkerck, binnen Utrecht x Jacobgen Cornelisdr (Berger), tot Werckhoven
Peter hertrouwt 27-9-1645 Aertgen Bastiaensdr, wonende Cuylenborch.

9-2-1633: Tijs Rutgersz, wedr Aeltgen Gerritsdr, buiten Tollesteeg x Teuntgen Adriaensdr, jd van Odijck, binnen Utrecht
Teuntgen is dochter van Adriaen Jansz van
Deyl en Neeltgen Gijsbertsdr van Schayck.35
De huwelijkse voorwaarden: 19-1-1633.36 Tijs,
genaamd Tijs Rutgersz Knaep, elders ook wel
Van Wiert, hertrouwt 6-12-1645 met Elsgen
Jansdr Pijper.37

7-4-1632: Thijman Jan Thijmansz, in ’t Nedereind van Jutphaas x Neeltgen Harman
Corneliszdr, onder Vechten

16-2-1633: Tobias Matheus Heuffken te
Utrecht x Jannichgen Antonis Peterszdr,
tot Honswijck

28-4-1632: Wouter Dircksz van Leerdam,
tot Vechten x Truychgen Gerritsdr van
Overdam, binnen Utrecht
Truychgen hertrouwt 30-6-1666 Marten Cornelisz Harthals weduwnaar van Aeltgen Jansdr,
wonende buiten Wittevrouwen. (Het eerdere
huwelijk van Marten: 3-11-1627.)

9-3-1633: Jan Adriaen Cornelisz van Odijck, jegenwoordig tot Vleuten x Huybertgen Jacob Huybertszdr, laatst gewoond
hebbende aan de Meern, jegenwoordig tot
Vleuten
De akte van huwelijkse voorwaarden: 19-21633.38 Huybertgen is geboren van Rijsbrugh en
een dochter van Jacob Huybertsz van Schayck.39

28-7-1632: Hendrick Jan Hendricksz van
Hagesteyn, tot Vechten x Jutgen Adriaen
Gerritszdr, binnen Utrecht
18-8-1632: Jacob Cornelisz van Velthuysen,
wedr Petertgen Jansdr van Deyl, binnen
Utrecht x Cornelia Beernt Huybertszdr, tot
Odijck
Het eerdere huwelijk van Jacob: 22-1-1625;
Petertgen is weduwe van Gerrit Lambertsz
van Bemmel (met wie getrouwd 9-5-1618, hij
wonende te Amerongen). Jacob en Cornelia
testeren 9-11-1633.32 Cornelia (Neeltgen) is
dochter van Bernt Hubert Berntsz, uit Houten,
en Neeltgen Fransdr.33
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4-5-1633: Peter Petersz Tucker, binnen
Utrecht x Neeltgen Goyert Corneliszdr van
Velthuysen, tot Houten
8-6-1633: Frederick Coenen, tot Buurmalsen x Joosgen Cornelisdr de With, tot
Schalckwijck
Frederick is zoon van Coen Jansz Tucker. Hij is
bouwman op ‘de Grooten Haech’ te Malsen.40
Joosgen is dochter van Cornelis Jansz de With
en Maeychgen Gijsbertsdr van Schayck.41
9-11-1633: Anthonis Thonis Sweersz,
buiten St Catharijne x Marichgen Cornelis
Franszdr, tot Vechten
het kromme-rijngebied
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16-11-1633: Aelbert Gijsbertsz, wedr Jannichgen Jacobsdr, aan de Bilt x Jannichgen Cornelis Janszdr, tot Bunnick
Het eerdere huwelijk van Aelbert: 4-7-1629;
hij woont aan het Voordorp, zij aan de Bilt.
Aelbert hertrouwt 6-6-1635 Nellichgen Jacob
Meynszdr, wonende aan de Groenekan.
3-5-1634: Theodoricus van de Burch, te
Utrecht x Catharina Schaep, op het huijs
Groesbeeck onder Hemstede
Het echtpaar testeert 27 en 28-5-1643.42
24-5-1634: Hendrick Jansz van Rhijn, tot
Vechten x Maria Petersdr, wed Jan Jansz,
tot Vechten
Het eerdere huwelijk van Maria: 27-11-1630;
hij heet Jan Jans Verwijck, beiden wonen in
de Wiers (Vreeswijk). (Maria is in 1630 wed
van Huybert Gerrit Gerritsz, met wie getrouwd
10-11-1621, zij woont in Benschop. Huybert is
in 1621 wedr van Teuntgen Teunisdr, met wie
getrouwd 11-6-1614, beiden wonen in Vreeswijk.)
25-10-1634: Melchior Cornelisz Sprong, jm
van Schalckwijck x Geertgen Jansdr van
Duren, binnen Utrecht
25-10-1634: Steven Jacobsz (van de Bilt),
buiten de Wittevrouwen x Lambertgen
Jan Janszdr van Houten, aen de Vaert
Steven hertrouwt 16-11-1650 Adriaentgen
Cornelis Hendrickszdr, wonende in Tolsteeg.
1-11-1634: Adriaen Aertsz van Leeuwen,
geb. van Wijck, alhier x Jannichgen Wouter Claeszdr van IJsselstein, te Utrecht
8-11-1634: Gijsbert Hendrick Gijsbertsz,
van het Hoogland bij Amersfoort, tot
Maarssen x Jannichgen Antonis Loyendr,
van Werckhoven, tot Maersen
22-11-1634: Goyert Herman Cornelisz (van
Maerschalckerweerd) buiten Tolsteeg
x Geertruyd Adriaensdr Verkerck, tot
Werckhoven
De akte van huwelijkse voorwaarden: 3-111634.43 Goyert hertrouwt 5-2-1653 Lijsbet
Antonis Janszdr van Royen; beiden wonen op
Maarschalkerweerd.
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4-4-1635: Willem Oth Jacobsz, tot Bunnick x Maychgen Goyert Janszdr, buiten St
Catharijnenpoort
11-7-1635: Antonis Stevensz (Pauw), wedr
Aeffgen Gijsbertsdr, onder Schoonnauwen int kerspel van Houten x Jannichgen
Claesdr van Velthuysen, aan de Meern
28-11-1635: Cornelis Jansz van der Horst,
binnen Utrecht x Willemken Dircksdr van
der Leemkolck, in Cothen
23-4-1636: Adriaen Jacobsz van Schaeyck,
van Werckhoven, alhier x Elisabeth Willemsdr Knijff, te Utrecht
Het echtpaar testeert 11-9-1640; hij is burger
van Utrecht.44 Adriaen hertrouwt 16-1-1641
Elisabeth Laurensdr van der Weyde, beiden
wonen te Utrecht.
11-2-1637: Jan Hendricksz Oosterlaeck,
van Houten, wedr Neeltgen Jansdr, alhier
x Helena Petersdr de Gier, wed Beernt
Dircksz Eijckelenboom te Utrecht
Het eerdere huwelijk van Helena (Heyltgen
Peter Reyerszdr): 13-11-1624; hij woont in
Utrecht, zij buiten Tolsteeg (Utrecht).
4-3-1637: Jan Gijsbertsz Botterman, wedr
Annichgen Jansdr, buiten Tolsteeg x Jannichgen Aert Janszdr, tot Werckhoven
Het eerste huwelijk van Jan: 12-1-1622.
15-4-1637: Herman Willemsz de Cruyff, in
Langbroeck x Heyltgen Tonisdr van Rossum, tot Coten
Herman is zoon van Willem Hermansz de
Cruyff en Jannichgen Aelberts van Noort.
Herman trouwt (2) Jannichgen Dircksdr en (3)
Jannichgen Adriaensdr.45
8-7-1637: Gerrit (Jansz) van Helberch, jm
van Wijck, te Utrecht x Jannichgen Jacobsdr van Snellenberch te Utrecht
De akte van huwelijkse voorwaarden: 23-61637.46
19-8-1637: Willem Wouter Meusz, tot Wijck
x Teuntgen Arien Jacobszdr, tot Wijck
21-10-1637: Teunis Antonisz Bauwman, int
Goij x Gijsbertgen Jansdr, wed Jan Lambertsz, buiten Tolsteeg

De akte van huwelijkse voorwaarden: 309-1637; Teunis is zoon van Antonis Jansz
Bouwman; Gijsbertgen is dochter van Jan N.N.
en Annichgen Jorisdr.47 Het echtpaar testeert
6-11-1641; ze wonen in Tolsteeg.48 Teunis hertrouwt 30-4-1653 Maeychgen Jacobsdr aan de
Dwarsdijk.
4-11-1637: Willem Gosensz, buiten Tolsteeg
x Teuntgen Stevensdr, op Rijsburgh
Teuntgen hertrouwt 22-10-1653 Jacob Jansz
van Gennip; beiden wonen in Tolsteeg.
19-5-1638: Claes Adriaensz Vermeulen,
buiten Tolsteeg x Dirckgen Beerntsdr, tot
Odijck
Dirckgen is dochter van Bernt Hubert Berntsz
uit Houten.49 Claes en Dirckgen testeren 4-61647; ze wonen in Tolsteeg.50 Dirckgen, wed
van Claes Ariensz van der Molen, hertrouwt
4-5-1667 Jan Cornelisz Keyser; beiden wonen
in Tolsteeg.
29-9-1638: Peter de Bartool, wedr Stephania Petersdr van der Borch x Maria Anthonisdr van Langelaer, jd, tot Wijck
Het eerdere huwelijk van Peter: 17-1-1624; hij
heet Peter Symonsz de Bartool, beiden wonen
in Utrecht. Maria van Langelaer hertrouwt
10-5-1656 Symon Jansz, beiden wonen op het
Oud Kerkhof te Utrecht.
19-1-1639: Huijbert Jan Antonisz, tot Weijen x Lijsbet Aert Janszdr Ruysch, in de
Lageweide
Huijbert is zoon van Jan Anthonisz, die woont
te Vleuten (1583-1586), te Weijen (1614)
en is schepen van Bunnik en Vechten (1602,
1612-1613), en van Aecht Cornelisdr van
Wijckersloot. Lijsbet is dochter van Aert Jansz
Ruijsch en Mechteltgen Aertsdr van Royen.51
11-5-1639: Adriaen Jelisz Stulting, wedr
Gauchgen Goijertsdr, tot Vechten x Stijntgen Cornelisdr Verkerck, tot Houten
De akte van huwelijkse voorwaarden: 26-41639.52 Het eerdere huwelijk van Adriaen:
7-4-1621.
11-5-1639: Cornelis Gerritsz van der Meulen, buiten Tolsteeg x Neeltgen Beerntsdr,
tot Odijck
Neeltgen hertrouwt (1) 13-1-1644 met Gerrit
Gerritsz Drost, wedr van Petertgen Keysers; bei48 | 2 | 2 0 1 4 

den wonen buiten de Tolsteegpoort (Utrecht).
(Het huwelijk van Gerrit en Petertgen: 7-41627, beiden wonen in Tolsteeg.) Neeltgen hertrouwt (2) 26-1-1661 Arien Gerritsz Overdam;
zij woont op de Hellingh (Tolsteeg,Utrecht), hij
woont buiten de Wittevrouwenpoort (Utrecht).
31-8-1639: Crijn Cornelisz van Schayck,
van Houten, buijten Tollesteech x Aeltgen
Willemsdr wed Jacob Jansz, in de Nieuwe
Weerd
Het eerdere huwelijk van Aeltgen: 3-11-1627;
hij heet Jacob Jan Jansz en zij heet Aeltgen
Willem Martenszdr, beiden wonen in Lauwenrecht (Utrecht).
16-11-1639: Bernhard Ketel, tot Wijck x
Agata van Hemert, te Utrecht
Bernhard is zoon van Gerrit Ketel, heer van
Vuijlcop, rentmr. van het Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede, en van
Barbara van Leeuwen. Agatha is dochter van
Otto (de Rechteren) van Hemert, die ca. 1645
huisarrest heeft op het huis Vogelpoel bij Wijk
bij Duurstede, en van Elisabeth van Montfoort.53
23-11-1639: Antonis Jacobsz van Heijmenberch, wedr Gijsbertgen Claesdr, te
Utrecht x Cunera Woutersdr van Schevickhoven, tot Werckhoven
Het eerdere huwelijk van Antonis: 8-7-1626;
hij heet Anthonis Jacob Thonisz van Hardenberch, zij heet Gijsbertgen Claes Jacobszdr,
beiden wonen te Utrecht. Anthonis en Cunera
testeren 18-9-1643.54
13-6-1640: Johan Fredrick van Alenderp,
tot Wijck bij Duerstadt x Cornelia van Hemert, te Utrecht
Johan Fredrick van Alendorp is zoon van Adolf
van Alendorp en Elisabeth Pithan. Cornelia is
dochter van Otto (de Rechteren) van Hemert
en Elisabeth van Montfoort.55
14-11-1640: Hendrick de With Bijser van
den Velde, te Utrecht x Cornelia Cornelisdr (van Rijn), tot Werckhoven
Hendrick is een zoon van Cornelis Jansz en
N.N.Deys. Cornelia (Neeltgen) is een dochter
van Cornelis Cornelis Maesz de jonge en Cornelia Cornelisdr van Rijn.56
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23-1-1641: Aelt Aeltsz, molenaar tot
Amersfoort x Willemtgen Helmert Willemszdr, tot Bunnick
De akte van huwelijkse voorwaarden: 30-121640.57
13-2-1641: Beernt Dirck Ariss, tot Houten x
Neeltgen Gerrit Claeszdr (van Rijnsborch),
op de Hogeweide
Neeltgen is dochter van Gerrit Claesz en
Beertgen Dircksdr van der Wel.58 Het echtpaar
testeert 4-8-1645; hij heet Beernt Dircksz van
Ruemsthoffstede; ze wonen te Utrecht.59 Beernt
hertrouwt Lijsbet Govertsdr.
15-5-1641: Jan Cornelisz Beuchman, tot
Odijck x Marichgen Gerritsdr, op Rijsenburg
Blijkens de huwelijksproclamaties is Marichgen
dochter van Gerrit Gerritsz.60
11-6-1642: Cornelis Jacobsz van Schayck,
tot Werckhoven x Maychgen Hermansdr,
wed Teunis Aertsz Vereem, buiten Tolsteeg
Het eerdere huwelijk van Maychgen: 26-41634, beiden wonen buiten de Tolsteegpoort
(Utrecht). Cornelis hertrouwt 17-11-1666 Cornelisgen Willemsdr wed van Jan de Vosch. (Het
eerdere huwelijk van Cornelisgen: 5-1-1661;
hij heet Jan Gijsbertsz Vosch en is wedr van
Dirckgen Aertsdr van Harderwijck. Cornelisgen
is in 1661 wed van Jan Meijnderstsz, met wie
getrouwd 26-11-1642; hij wonende te Zeist,
zij wonende in Abstede. Cornelisgen is in 1642
wed van Gerrit Jan Fransz van Bemmel, met
wie getrouwd 8-4-1637; beiden wonen buiten
de Tolsteegpoort (Utrecht); zij heet Cornelisgen
Willem Hermanszdr.) Cornelis en Maychgen
testeren 29-12-1647.61
24-9-1642: Claes Woutersz van Suylen,
wedr Gerrichgen Strick, tot Wijck bij Duerstede x Anna Vissers, wed Bartholomeus
Jacobsz, te Utrecht
De akte van huwelijkse voorwaarden: 8-91642.62 Het eerdere huwelijk van Anna: 148-1630; hij heet Bartholomeus Jacob Bartholomeusz, is wedr van Sussanna Gerritsdr en
woont te Rotterdam; zij heet Anna Hansdr de
Visscher en woont in Utrecht. Claes, burger
van Utrecht, en Anneken de Visscher testeren
4-12-1647.63
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14-1-1643: Herman Jacobsz, op de Cuijl x
Cuyntgen Jansdr van Bentum, op de Cuijl
11-2-1643: Huych Jansz van Bentum, op
Maerschalckerweert x Anna Dircksdr van
Bemmel, in Abstede
De akte van huwelijkse voorwaarden: 27-11643; zij is dochter van Dirck Fransz van Bemmel en Grietje Hermansdr.64
6-5-1643: Hendrick Jansz van Beusichem,
in Tolsteeg x Elisabeth Anthonisdr, van
Wijck bij Duerstede
16-12-1643: Dirck Evert Claesz, tot Vechten
x Annichgen Dirck Peterszdr Baers, op Snel
buiten Woerden
19-10-1644: Willem Gerritsz Vermeulen,
buiten Tolsteeg x Elisabeth Tibbe Jacobszdr, op de Heemstede
Elisabeth (Lijsbeth Tibbesdr van Oros wed
van Willem Gerritsz), wonende in Tolsteeg,
hertrouwt 24-2-1655 Willem Hermansz van
Schayck wonende te Bunnik.
15-2-1645: Gerrit Jacobsz, in ’t Goy x Grietgen Elgis Corneliszdr van Broeckhuysen,
in Neerlangbroeck
25-10-1645: Vincent Hendricksz, aen de
Bilt x Mechtelt Jansdr, tot Weijen
1-11-1645: Gijsbert Cornelisz van Werckhoven, op de Coppel x Maychgen Petersdr,
op de Noort buiten de Weerd
Gijsbert is zoon van Cornelis Claesz te Werkhoven.65
15-11-1645: Cornelis Cornelisz de Roy, buyten Tollesteech x Beatrix Hendricksdr, op
Maerschalckerweert
22-11-1645: Frans Hubertsz, tot Werckhoven x Adriaentgen Adriaensdr, buiten
Tolsteeg
7-2-1646: Teunis Cornelisz, wedr Jannichgen Jacobsdr, op de Cuijl x Aeltgen Marcelisdr, wed Roeloff Aelbertsz
Het eerdere huwelijk van Teunis: 24-5-1628;
hij is weduwnaar van Catharina Huygen en
woont in Schonauwen, zij is weduwe van Jan
Jacobsz en woont op Maarschalkerweerd. (Jan

en Jannichgen trouwen 24-2-1605; hij woont
aan de Meern, zij heet Jannichgen Jacob Stoffelszdr en woont in Abstede.)
4-4-1646: Arien Berntsz van Odijck, op de
Vuijlesloot x Beertgen Cornelisdr, op de
Vuijlesloot
Arien is zoon van Bernt Huybertsz in Odijk66
en eerder wonende (Bernt Huybert Berntsz) te
Houten.67
20-6-1646: Cornelis Elbertsz (Spruijt, ook:
van Meerwijck), van Meerwijck op Suijlen
x Aeltgen Hermansdr, op Reijnouwen
13-2-1647: Dirck Reyersz van de Leemcolck, tot Werckhoven x Petertgen Cornelisdr Verwey, op Outwijck
Dirck is zoon van Reyer Adriaensz en Annichgen Cornelis Eelgiszdr Stulting.68 Hij
hertrouwt 25-7-1685, wonende bij de Gildbrug
(Utrecht) met Maeychgen Petersdr, wonende
in ’t Wijstraat (Utrecht). Maeychgen (Maria
Petersdr Seeman), wonende aan de Maliebaan
(Utrecht), hertrouwt 13-7-1695 Willem Cornelisz van ’t Groen, weduwnaar van Annichgen
Cornelisdr en wonende aan de Bilt.
6-3-1647: Antonis Jansz van Swol, tot
Werckhoven x Joanna van Oostrum, tot
Utrecht
10-7-1647: Gillis Dircksz Stultingh, buiten
de Tolsteeg x Gerrichgen Cornelis Gerritszdr van de Raeij, in Schalckwijck
De akte van huwelijkse voorwaarden: 19-61647; hij is zoon van Dirck Gelisz Stultingh.69
Gerrichgen, wonende in Tolsteeg, hertrouwt (1)
27-7-1660 met Steven Jacobsz van Oostrum,
afkomstig uit IJsselsteijn en wonende aan
de Smeebrug (Utrecht). Stevens vader Jacob
Anthonisz van Oostrum, wonende IJsselstein,
geeft toestemming.70 Gerrichgen hertrouwt (2)
Antoni Aertsz van Waeyen, j.m. van Waaijen.
5-2-1648: Herman Jansz de Roy, wedr Jannichgen Cornelisdr, tot Houten x Lijsbetgen Gijsbertsdr, wed Jasper Lucasz, te
Utrecht
Herman is zoon van Jan Jansz de Roy en Maychgen Cornelis Joriszdr. Zijn eerdere huwelijk:
vóór 1640.71 Het eerdere huwelijk van Lijsbetgen: 27-4-1633; hij heet Jasper Lucasz van
Brussel, woont in Utrecht en is weduwnaar
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van Neeltgen Cornelisdr van Oostrum (met wie
getrouwd 30-4-1625, hij geheten Jasper Lucas
Jaspersz.) Herman en Lijsbetgen wonen later te
Utrecht.
20-5-1648: Jan Cornelis Jansz Stoock,
onder Bunnick x Aeltgen Splintersdr, wed
Herman Cornelisz, in Tolsteeg
27-5-1648: Herman van den Berch, in
Nederlangbroeck x Maria Alouysa van
Beughem
10-6-1648: Huybert Cornelisz de Roy, wedr
Geertgen Cornelis, tot Coten x Elisabeth Dircksdr, wed Wijer Gerritsz, te Utrecht
2-9-1648: Aelbert Evert Claesz van der
Horst, tot Werckhoven x Annichgen Dirck
Lambertszdr, tot Werckhoven
7-10-1648: Peter Hendricksz Cleutingh, te
Utrecht x Neeltgen Gerritsdr van Schoonderwoert, tot Coten
4-11-1648: Splinter Cornelisz van Rossum,
in ’t Goij x Maychgen Goyertsdr, wed Thonis Cornelisz (Vernoy), in Tolsteeg
Splinter, weduwnaar van Maeychgen Goyertsdr van Galesloot en wonende in Tolsteeg,
hertrouwt 28-8-1652 Barbara Hermansdr
van Schayck, wonende Werkhoven.(Barbara,
wonende in de Ganssteeg (Utrecht), hertrouwt
22-5-1669 Aert Cornelisz van Sijl, wonende
Jutfaas.)
3-2-1649: Cornelis de With, laatst wedr
Grietgen Lijsters x Cornelia Cornelis
Damen, op Wulven
Het eerdere huwelijk van Cornelis: 13-6-1640;
hij heet Cornelis Jan Aertsz de With en zij heet
Grietgen Dircksdr Lijster, beiden wonen in
Utrecht.
31-3-1649: Jan Jacobsz van der Slooth x
Geertruyd de Cock, tot Coten
5-5-1649: Jan Willem Jansz, op Rhijnauwen x Annichgen Sondach Bartels, buiten
de Wittevrouwenpoort
3-11-1649: Cornelis Willemsz van Rossum,
wedr Hendrickgen Arisdr, tot Houten x
Geertgen Jacob Janszdr, in ’t Goij
het kromme-rijngebied
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Cornelis testeert 6-1-1644 met zijn eerste
vrouw, wonende in Houten op de Wetering.72

22-12-1649: Joost Michielsz, wedr Swaentgen Fransdr, te Utrecht x Aeltgen Gerritsdr, jd, tot Houten
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Pieter Fr e d e r i k s *

Archeologie Houten in 2013
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’
Het afgelopen jaar was voor onze werkgroep
opnieuw een bedrijvig, maar ook succesvol jaar.
Er werden de nodige archeologische waarnemingen gedaan en we lanceerden een buitengewone expositie, gewijd aan het Romeinse
aardewerk terra sigillata.
De archeologische werkgroep is gegroeid naar
24 leden, die veelal wekelijks actief zijn. Met
elkaar hebben we in 2013 zon 4.300 uur aan
allerlei vormen van archeologisch werk verzet.
Ook in 2013 heeft onze werkgroep enkele
particuliere archeologische collecties verworven, afkomstig uit de directe omgeving van het
Romeinse grensfort Fectio. In de jaren 1976/77
werd daar – rond de gemeentegrens tussen
Bunnik en Houten – bij de verbreding van
rijksweg A12 veel grond verzet. De archeologische instanties hadden destijds onvoldoende
aandacht voor de gevolgen voor het archeologische erfgoed.
Het determineren van de verworven collecties
kostte onze werkgroep veel tijd, maar bood een
unieke kans om onze kennis van het Romeinse
aardewerk te vergroten. En het was voor ons de
directe aanleiding voor het inrichten van een
speciale expositie over terra sigillata.
Opnieuw hebben wij energie gestopt in het
vergroten van onze bekendheid in de gemeente
Houten. Op vele manieren hebben we de
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten en de presentatie ervan. Het volgende
overzicht getuigt ervan.
Opgravingen
In opdracht van de lokale overheid heeft onze
werkgroep op een vijftal locaties in de gemeente Houten archeologische waarnemingen
gedaan. Eén onderzoek vond plaats in het tracé
van de Beusichemseweg/hoek Tiendweg in het
buitengebied van ’t Goy en één waarneming bij
grondverzet rond het zuidelijke en oostelijke
deel van het nieuwe winkelcentrum Castellum
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Terra sigillata schaaltjes, type Drag 27 (foto Peter
Koch)

in Houten-zuid (sporen uit de IJzertijd en de
Romeinse tijd).
De derde waarneming betrof de te restaureren
historische boerderij Looyendaal, eveneens in
het buitengebied nabij ’t Goy (sporen uit de late
Middeleeuwen tot recent).
Een vierde waarneming betrof een locatie in
de oude dorpskern van Houten, voorafgaand
aan de uitbreiding van een supermarkt. Helaas
bleek de ondergrond grotendeels verstoord en
was het ter-rein voor ons om meerdere re-denen moeilijk toegankelijk.
Tenslotte is onze werkgroep betrokken geweest
bij de archeologische begeleiding van een
bijzondere activiteit aan de Groeneweg in het
buitengebied van Tull en ‘t Waal/Schalkwijk.
In opdracht van Staatsbosbeheer wordt daar
een loopgraaf, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, hersteld en voor het publiek

* Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
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Kaaskamer ontdekt onder de opkamer van boerderij
Looyendaal in ’t Goy (foto Bert van der Houwen)

opengesteld.
Voor zover afgerond hebben wij over deze
archeologische waarnemingen korte rapportages en adviezen opgesteld, bestemd voor de
gemeente Houten.
Onze werkgroep heeft door middel van systematisch veldlopen de archeologische waarde in
kaart gebracht van een akker aan de Kaaidijk in
de polder Vuylcop te Schalkwijk. Ook hebben
wij het in 2012 begonnen onderzoek naar de
definitieve locatie van het voormalige kasteel
Schalkwijk voortgezet.

Museum
Na de expositie “Van top tot teen door de
eeuwen heen”, gewijd aan lichaamsverzorging sinds de oudheid, brengen wij vanaf eind
september 2013 de unieke tentoonstelling
“Terra sigillata, het Wedgwood van de Romeinen”. Deze bijzondere expositie toont absolute
topstukken, zeer overwegend opgegraven in
de directe omgeving van Houten. Gelet op de
veelzijdigheid van de tentoonstelling en de
medewerking van gerenommeerde musea,
lanceert onze werkgroep hiermee een primeur
voor Nederland.
We ontvingen in 2013 in totaal 1535 bezoekers
voor deze exposities, waarvan alleen al 426
voor de tentoonstelling over terra sigillata in
het laatste kwartaal. We toonden onze museale
collectie aan twee Houtense basisscholen en
aan drie groepen uit het voortgezet onderwijs
uit Zeist, Amersfoort en Utrecht. Voorts bezochten enkele Houtense bewonersgroepen onze
archeologiezolder en twee groepen kinderen
van de naschoolse opvang te Houten.
Het museum is het hele jaar gedurende twee
dagdelen per week geopend, en wel op de dinsdagen en de zaterdagen.

Houten Castellum. Jan van Renswoude (ACVU) legt de situatie uit (foto Peter Koch)
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Veldloopsessie aan de Kaaidijk in Schalkwijk (foto Peter Koch)

Publicaties
Nieuwe publicaties zijn in voorbereiding, één
over het al eerder verrichtte archeologische
onderzoek aan de Beusichemseweg te Houten
en één gewijd aan ons bouwhistorische en
archeologische onderzoek op landgoed Wickenburgh in ’t Goy.
Over de lopende expositie over terra sigillata
hebben wij een fraai uitgevoerde museumgids
uitgebracht.

Voordrachten en presentaties
Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische
en historische onderwerpen aan lokale organisaties, zoals: Probusclub Houten, Rotary Castellum, enkele bewonersgroepen, twee groepen
van de Houtense Zomerschool en medewerkers
van de VVV Houten. Voorts verzorgde een lid
van onze werkgroep een korte voordracht over
terra sigillata op de Provinciale Contactdag in
De Bilt.

Uitleg aan een groep van het gymnasium van scholengemeenschap Guido de Brès uit Amersfoort (foto Peter Koch)
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Onze leskisten over de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen vonden helaas veel minder
aftrek dan vorige jaren. Beide leskisten zijn
beschikbaar voor alle basisscholen in onze
gemeente.
Aan kinderen van de naschoolse opvang hebben wij opnieuw enkele workshops gegeven
over archeologie en verhalen verteld over het
verre verleden van Houten.
Manifestaties
De werkgroep was wederom actief in Houten
op de Open Monumentendag en de jaarlijkse
Activiteitenmarkt.
Project ‘Wie woont en werkt waar’ van Kunst Centraal (foto Peter Koch)

Website en social media
Leden van onze werkgroep hebben onze
website www.archeologiehouten.nl up-to-date
gehouden en verder uitgebouwd.
Sinds kort maken we bovendien gebruik van
Facebook en Twitter voor het doorgeven van
actueel nieuws en activiteiten van onze werkgroep.
Educatie
Educatie is een belangrijk onderwerp voor de
werkgroep. Wij organiseerden in de schoolvakanties twee workshops op de archeologiezolder, voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Voorts participeerden wij in het succesvolle
project “Arie de archeoloog” van Kunst Centraal en ontvingen daarbij niet minder dan 33
groepen van het Houtense basisonderwijs.
Interview met Omroep Houten in het veld (foto Peter
Koch)

Mediacontacten
Bij diverse gelegenheden waren lokale pers en
radio aanwezig om reportages te maken over
onze activiteiten in het veld en op onze archeologiezolder. We werkten daarbij onder meer
samen met Omroep Houten.
Contacten met de gemeente Houten
De subsidieovereenkomst met de gemeente
Houten is ook in 2013 op het gebruikelijke
niveau voortgezet. Onze werkgroep verricht als
tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie
een aantal activiteiten, zoals:
- het uitvoeren van archeologisch onderzoek in
de gemeente Houten
- het presenteren van museale collecties op de
archeologiezolder
- het leveren van diensten aan onderwijs en
instellingen in de gemeente Houten.
Periodiek is er overleg met de wethouder en
we onderhouden intensieve contacten met de
gemeentelijke archeoloog.
Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee aan activiteiten,
gecoördineerd door de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie AWN, afdeling Utrecht:
- archeologisch onderzoek op het Domplein te
Utrecht
- veldwerk op het Waterliniefort Vechten
- archeologisch graafkamp in Trier, Duitsland
De werkgroep organiseerde een cursus over
ruwwandig Romeins aardewerk en een over
middeleeuws aardewerk.
We waren aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije Universiteit Amsterdam en
op de Provinciale Contactdag in De Bilt.
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Artikel ‘Zomerhuizen bij boerderijen’
De heer Van Woudenberg vraagt in zijn artikel
‘Zomerhuizen bij boerderijen in het KrommeRijngebied (gemeenten Bunnik, Houten en
Wijk bij Duurstede)’ (Het Kromme Rijngebied
2013 (47-4), 1-12) Waarom een Zomerhuis?
Hij geeft een aantal mogelijkheden. Eén echter
vergeet hij, namelijk dat het vroeger heel normaal was dat deze boerderijen eigendom waren
van landheren/notabelen uit de stad zoals in
onze streken Utrecht. Deze kochten de boerderij met behoorlijk wat grond en verbleven
daar in de zomer omdat de stad in die tijd niet
altijd even aangenaam was om te verblijven. Zij
woonden dan in de boerderij en de pachtboer
verdween naar het zogenaamde zomerhuis.
Soms werden die boerderijen sterk uitgebreid
en de gronden er omheen kregen langzaam aan
een parkachtig aanzien en het geheel werd dan
een landgoed. Maar de meeste werden goed
verpacht en leverden naast het geld ook de mogelijkheid van jagen en gezonde voedingwaren
> Joop van Herwijnen

Het door de heer Van Herwijnen genoemde
fenomeen dat de eigenaren van pachtboerderijen zomers in de boerderij gingen wonen
en de pachter en zijn gezin verdwenen naar
het zomerhuis ben ik in mijn onderzoek
nergens tegengekomen. In de periode dat in
het Kromme-Rijngebied de melkveehouderij
opkwam en het overgrote deel van de zomerhuizen werd gebouwd (eind 19de eeuw - begin
20ste eeuw) brachten de welgestelde eigenaren
van een pachtboerderij in het Kromme- Rijngebied hun zomerse vrije tijd echt niet door op
het platteland. Men vond hen in die tijd vooral
in luxe badhotels aan de kusten van België en
Zuid-Europa.
Wellicht is de heer Van Herwijnen in de war
met de zeldzame gewoonte van eigenaren van
pachtboerderijen om een deel van hun boerderij buiten de verhuur te houden zodat zij daar
konden verblijven als men dat wilde. Dit kwam
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echter sporadisch voor. In Wijk bij Duurstede
was dit bij drie van de vijftig boerderijen in het
buitengebied gedurende korte perioden het
geval. In het begin van de 18de eeuw werd in
het pachtcontract van de hofstede Rimmigen
bepaald dat de opkamer en bovenkamer uit de
verhuur werden gehouden. In 1675 vermeldde
het pachtcontract van de Vogelpoel het buiten
de verhuur houden van het voorhuis, het grote
salet, nog enkele kamertjes en de helft van de
hof. Bij de hofstede Groot Noorthuijzen werd
rond 1700 in het pachtcontract vastgelegd
dat de pachter naast de bergen, schuur en stal
ook gebruik mocht maken van de keuken, de
kamer tegenover de keuken, de kelder, de kelderkamer en de kamer daarboven. De rest bleef
ter beschikking van de verhuurder.
Maar misschien bedoelt de heer Van Herwijnen
de na de Tweede Wereldoorlog, gedurende een
korte periode, opgekomen gewoonte waarbij
bewoners van een woning of keuterboerderijtje
in het buitengebied in de zomer hun huis verhuurden aan toeristen uit de stad. Zelf kropen
zij dan een paar weken in hun schoongemaakte
kippenhok of schuurtje.
> Gerard van Woudenberg

Dat een verpachter in de zomer verblijf hield
in een zogenaamde heerenkamer op een pachtboerderij is een sprookje dat zo vaak is overgeschreven dat iedereen dit voor waar is aan gaan
nemen. In de 45 jaar actief archiefonderzoek
heb ik vele duizenden pachtcontracten onder
ogen gehad uit de 16de tot en met de 19de
eeuw en ben ik een beding in een pachtcontract
waarbij de verpachter bedong om des zomers in
de boerderij verblijf te mogen houden, slechts
zeer zelden tegengekomen. Ook in andere
bronnen ben ik het veronderstelde verblijf
nooit tegengekomen.
> Kees van Schaik
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Artikel ‘Een verdachte miskraam te Houten’
Kees van Schaik vraagt zich in zijn artikel ‘Een
verdachte miskraam te Houten’ (Het Kromme
Rijngebied 2013 (47-4), 22-24) af: waar de
vroegtijdige geboren vrucht begraven kon zijn.
Inderdaad: dood geboren werd nog in de kerk
begraven maar de vroegtijdige geboorten
werden tegen de kerk aan begraven. Hoelang
dat in gebruik is geweest weet ik ook niet,
maar bij de laatste restauratie van de Pleinkerk
in Houten in 1993/1994, toen ik begon bij de
archeologische werkgroep, werd ik door Leen
de Keijzer aan het werk gezet bij de huidige
ingang van de Kerk met de boodschap voorzichtig te ‘troffelen’ en op te letten op kleine
ronde scherven en/of potjes. Inderdaad zijn
die ook aangetroffen, meestal scherven, maar
ik weet dat er ook één vrijwel compleet uit de
grond kwam. Leen wist mij toen te vertellen
dat deze kleine Kogelpotjes voor de begrafenis
van een miskraam ritueel werden gebruikt en
vaak zo dicht mogelijk, richting altaar, tegen de
muur of ingang van de kerk werden begraven.
Overigens is het de vraag of dat met de vrucht
van Krijntje ook is gebeurd. Waarschijnlijk zal
dit afhankelijk zijn van de geloofsrichting die
Krijntje aanhing. In 1772, toen dit speelde, was
de Pleinkerk protestants maar bestond er al wel
een noodkerk voor de katholieken. Op dit mo-

ment kan ik niet met zekerheid vaststellen dat
dit gebruik alleen bij katholieken voorkwam.
Maar oude gebruiken willen soms hardnekkig
zijn en het zou dus zo maar kunnen dat, ook
al vanwege de grote verdraagzaamheid die er
in Houten heerste op godsdienstig gebied, deze
vrucht alsnog de plaats van rust gevonden heeft
tegen de kerkwand van de Pleinkerk.
> Joop van Herwijnen

Ik vind dit een waardevolle reactie, waar ik
niets aan toe kan voegen. Hooguit de opmerking dat de meid gereformeerd zal zijn geweest
en het feit dat katholieken nog in de 18de eeuw
grafrechten bezaten in de hervormde kerk.
Toch nog een nabrander: het gerucht ging dat
er een bevalling zou hebben plaatsgevonden op
de hofstede Overdam. Als die vrucht tegen de
buitenmuur van de kerk zou zijn begraven, is
er sprake van algemene wetenschap. Ik denk
daarom dat die vrucht verduisterd is en bij de
boerderij zal zijn begraven. Maar deze opmerking doet niets af aan de verdere inhoud van de
reactie.
> Kees van Schaik

Bedelen en landlopen in het Kromme-Rijngebied
Wijnand Thoomes schreef in het decembernummer 2010 van ons blad een aardig artikel over
vagebonden, dieven, bedelaars en landlopers in de 17de en 18de eeuw in de provincie Utrecht.1 In
het archief van het Hof van Utrecht bevinden zich 106 zeer dikke delen met ‘criminele informatiën’
over de jaren 1758 tot 1811, waarin we - naast gewone criminaliteit - ook talloze aanhoudingen en
verhoren van bedelaars en landlopers vinden.2 Een aantal interessante zaken uit het Kromme-Rijngebied laat ik hier volgen.

Bedelen (1)
Op 16 mei 1771 wordt er op Loerik onder Houten, ’s-morgens vroeg aangebeld ten huize van
Pieter Swanink. Als de deur geopend wordt,
staat er een onbekend persoon op de stoep
die om een ‘reispenning’ vraagt. De keuze om
juist bij Pieter Swanink om een reispenning te
vragen, was weinig gelukkig, want Swanink
22
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is de dienaar van de Maarschalk van het
Overkwartier. De onbekende wordt dan ook
direct wegens bedelarij door Swanink ‘geapprehendeerd’, dat wil zeggen in de kraag gevat
en naar Utrecht overgebracht. De onbekende
zegt Andries Rosenfelder te heten, 50 jaar oud
te zijn en afkomstig uit Wirtenburg (D), waar
zijn vrouw en kinderen nog wonen. Hij toont
een papier waaruit moet blijken dat zijn huis

Varia
in Wirtenburg door de stormwind is ‘gedemolieerd’ en verklaart dat hij ‘om de groote duurte
der levensmiddelen van huis vertrokken is’
om in Amsterdam als schoenmaker werk te
zoeken. Het Hof van Utrecht veroordeelt hem
wegens bedelarij tot tweemaal 24 uur water
en brood met verbod om ooit nog binnen de
Provincie Utrecht te bedelen ‘op pene van
zwaarder straf.’3

Bedelen (2)
Neeltje van Zuijlen wordt op 3 oktober 1770
wederom op bedelen betrapt. Als ze te Utrecht
in hechtenis zit, verklaart ze 30 jaar oud te zijn
en geboortig van Houten. Ze geeft toe al vier
jaar te bedelen, maar ’s-zomers ook wel de kost
te verdienen met het ‘lezen’ van erwten bij
de boeren en ook wel te naaien. Ze is ongetrouwd maar heeft wel twee in ‘onegt’ geteelde
kinderen van 4 en 2 jaar oud. Het oudste kind
is verwekt door Hendrik van Hulsteijn, bakker
te Houten, het jongste kind door iemand die zij
niet zeker kent. Naderhand geeft zij toe dat de
vader van het jongste kind Jan Neeltjes is, een
getrouwde man te Houten. De kinderen verblijven bij haar buurman Cornelis van der Wielen.
Het Hof van Utrecht veroordeelt haar tot vier
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jaar tuchthuis om met haar handen en werk de
kost te verdienen naar discretie van de heren
regenten van het tuchthuis.4

Bedelen in plaats van bedeling (3)
Op 18 juli 1769 verbant het Hof van Utrecht
Johanna van Niekerk wegens bedelarij ten
eeuwigen dagen uit de stad, steden en landen
van Utrecht. Johanna van Niekerk is dan 52
jaar oud en geboren te Neerlangbroek. Ze heeft
verklaard dat zij 20 jaar in Langbroek heeft
‘gediend’ en daar 10 jaar getrouwd is geweest.
Haar man is naar Oost-Indië vertrokken en
heeft al vier jaar niets meer van zich laten
horen. Ze is gaan bedelen nadat zij een jaar
geleden door een zware ziekte arm geworden
was, maar heeft nagelaten om bedeling door
de diaconie te vragen. Ze wilde naar Langbroek
gaan om te zien of haar vrienden (dat wil zeggen familie) nog leefden, maar door de verbanning zal het daarvan niet meer zijn gekomen.5

Italiaanse straatmuzikanten aan de
Houtensewetering
Willem Misdag, dienaar van de Maarschalk
van het Overkwartier te Houten, bracht op 4
december 1767 drie Italiaanse straatmuzikanten op die zich onder Schonouwen schuldig
hadden gemaakt aan verkapte bedelarij.
Hij had hen aangetroffen in de boomgaard van
Jan van den Brink aan de Houtensewetering
terwijl ‘een van hen speelde op een fluit en tegelijkertijd op een trommel trommelde terwijl enige
poppetjes op een plank dansten.’ De andere twee
gingen bij de omstanders rond met hun hoed
om geld te ontvangen. Willem Misdag vernam
verder dat de Italianen bij Mattheus de Heus
(in Schalkwijk) inkt te koop hadden aangeboden. Op de vraag naar hun identiteit gaven zij
aan te heten: Giovanni Chiappau, Jean Balti
oud 23 jaar en Antonio Balti. De twee laatsten
verklaarden te zijn geboren van de bergen van
Placenza. Het Hof van Utrecht veroordeelde
hen tot twee dagen op water en brood en verbanning ten eeuwigen dagen uit de stad, steden
en landen van Utrecht.6
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Getuigenverklaringen van
Willem Misdag,
Dirk Spandon en
Christiaan Kruijk
betreffende
drie Italiaanse
speellieden (4
december 1767)
(HUA, Hof van
Utrecht (239-1),
92-10

Liedjes zingen
In het Huis van Bewaring Hazenberg te Utrecht
wordt op 18 april 1791 om 12 uur een gevangene verhoord. De vrouw verklaart Mietje Smit te
heten, geboortig te zijn van Amsterdam, 28 jaar
oud en ongehuwd te zijn. Ze vertelt de kost te
winnen met liedjes zingen op de kermissen en
geringe negotie te verkopen. Zij zegt verder dat
zij voorheen te Amsterdam en laatst te Hilversum voor twee jaren in de herberg bij Arie Bres
gediend heeft. Zij zingt doorgaans op maandag
te Amsterdam op de botermarkt. Gisteren is
zij met haar kameraad gekomen van As achter
Hemert in de Betuwe en bij Beusichem is zij
overgevaren. Bij een herberg even voor Houten
(De Leste Stuijver?) heeft zij gevraagd om
aldaar te kunnen overnachten, maar de hospes
van die herberg heeft hen afgewezen, waarop
zij verder voort gegaan was en bij de Houtensewetering werd gearresteerd. Zij is voornemens
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om weder naar Amsterdam te gaan, en aldaar
nieuwe liedjes te kopen en vervolgens verder
in Gelderland en elders op de markten te gaan
zingen. Ze ontkent dat zij ooit gebedeld heeft.
Het Hof ontslaat haar uit detentie op 19 april
1791.7
> Kees van Schaik
1 Wijnand Thoomes, Vagebonden, bedelaars, dieven
en landlopers. Bedelarij en landloperij in de provincie
Utrecht in de 17de en 18de eeuw, Het Kromme-Rijngebied 2010 (44-4), 1-8.
2 	HUA, Hof van Utrecht (239-1), 92-1 tot 92-105.
3 	Idem, 92-14.
4 	Idem, 92-13. Neeltje van Zuijlen is mogelijk identiek
aan de Cornelia van Suilen die op 14 december 1740 in
Schalkwijk werd gedoopt als kind van Nicolaas van Suilen
en Petronella van Velthuijsen.
5 	HUA, Hof van Utrecht (239-1), 92-12.
6 	Idem, 92-10.
7 	Idem, 92-39.
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Als de wetering dichtvriest
In de winter van 1768 valt de vorst al vroeg
in. De Schalkwijkse wetering is dichtgevroren.
Waar de dorpsschippers iedere week de producten van de boerderijen naar de Utrechtse markten brengen en daarvandaan producten als bier,
turf en veekoeken op de terugvaart meenemen,
dreigt de handel stil komen te liggen. Daarom
reist Hendrick de Man op 16 december naar
Utrecht en vraagt belet om in de vergadering
van Gedeputeerde Staten het probleem toe te
lichten.1 Hendrick de Man is voor de Gedeputeerden geen onbekende, ze hebben al vaker
met hem gewerkt.2 Hendrick vraagt of de schippers van Schalkwijk - nu zij niet meer met hun
schuiten kunnen varen - gebruik mogen maken
van het zandpad naar Houten.
Waarom moeten zij daar toestemming voor
vragen? Sinds het begin van de zeventiende
eeuw hebben de Staten van Utrecht regelingen gemaakt voor het maken en onderhouden
van smalle, gewoonlijk zo’n anderhalve meter
brede zandpaden, die van de stad Utrecht uit
in vele richtingen vervoer te voet ‘bequaamer’
maakten. Ze zorgden er door de manier van
aanleg voor, bijvoorbeeld door het zandpad
van de klei(rij) weg te scheiden, dat er niet met
wagens over gereden kon worden en dat het
gebruik exclusief tot de te voet gaande mensen
werd beperkt. Maar dat was kennelijk nog niet
voldoende, want in 1675 werd voor de voetpa-

den, die van Utrecht uit in zuidelijke richting
naar de Beusichemse en Culemborgse veren
liepen een ordonnantie opgesteld waarin (in
artikel XIV) werd bepaald dat ‘niemand deselve
sandpaden met wagen en paarden sal mogen
berijden op poene …….ijder reijse te verbeuren
sal tien Carolus gulden’.3 Na bijna honderd
jaar herinnert men zich dit reglement nog; een
teken dat men in een andere tijd leefde dan in
onze haastige.
Gelukkig breekt nood wet: Gedeputeerde
Staten geven de schippers de gevraagde toestemming zolang ze door de vorst niet kunnen
varen.
> Wijnand Thoomes

1 	Het Utrechts Archief (HUA), Staten van Utrecht (233),
234-109 (vergadering GS 16 december 1768, fo. 361v en
362).
2 	In 1775 wordt Hendrick de Man - omdat ‘die goede
kennis van deze zaak heeft en waarvan de Heeren
Gecommitteerden in ’t gene tot hier toe daarin heeft
moeten worden verricht ten genoegen zijn gediend
geworden’- aangesteld om toezicht te houden op de
aanleg en het onderhoud van de dan aan te leggen
zandweg van Utrecht naar het Culemborgse veer (HUA,
Staten van Utrecht (233), 264-197 (vergadering Staten
3 maart 1775, fo. 123 en 123v).
3 	J. van de Water, Groot Placaatboek Utrecht, deel II,
fol. 319 en volgende.

Archiefschatten
Ze worden gevonden in hoeken en gaten van
gemeentearchieven maar ook tussen papieren
die mensen in schoenendozen komen brengen: archiefschatten. Het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) in Wijk
bij Duurstede heeft een Collectie Losse Aanwinsten. Ik ben enkele jaren geleden als vrijwilliger
begonnen met het op orde brengen van die collectie (zie Het Kromme-Rijngebied, 2011 (45-1/2),
p. 35-36). Jaarlijks vul ik de verzameling aan
met nieuwe stukken. De inventaris, ingedeeld
per plaats, telt inmiddels 485 nummers (zie
bij archief nr 22 op www.rhczuidoostutrecht.
nl). Het is iedere keer weer een verrassing wat
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ik vind. Enkele voorbeelden. Een oud-burgemeester van Rhenen heeft alles over zijn stad
uit de krant geknipt: Veertig plakboeken die een
prachtig beeld van Rhenen in de periode 19801991 geven. Tussen stapels fotokopieën zit een
enveloppe uit 1937 verstopt. Daaruit komt een
bijzondere silhouettekening van Ernst van Ittersum uit circa 1850 te voorschijn. Van Ittersum
was kantonrechter te Wijk bij Duurstede.
Oud-kleuterleidster Thea van Bemmel uit
Cothen heeft 35 jaar lang met liefde al haar
klassefoto’s en leerlingenlijsten ingeplakt.
Handig voor wie een reünie wil organiseren. Tot
1965 was er een fruitteelschool in Houten. In

Varia
de nalatenschap van een oud-directeur worden
schoolboekjes en prachtige schoolfoto’s gevonden. Gelukkig denkt iemand aan het RHCZOU.
Ze zijn nu mooi opgeborgen en voor iedereen
toegankelijk. Of wat te denken van het poesie-album van Dorine de Jongh uit ongeveer
1870 met bijdragen, soms in het Frans of in
het Engels. Speurwerk leert dat veel bijdragen
afkomstig zijn van leerlingen van de toenmalige
meisjeskostschool in de Wijkse Volderstraat.
Soms vindt iemand zomaar notulenboeken. Via
via kwamen de notulenboeken van de katholieke St. Paulus-vereniging te Rijsenburg uit
het begin van de 20ste eeuw op de mat van het
RHCZOU.
Sinds kort is ook de gemeente Vianen tot het
RHCZOU toegetreden. Bij de overdracht van
archieven is ergens in een hoek een bijzondere collectie handschriften gevonden. Het
zijn 18de-eeuwse handschriften met rechtsregels die ooit in de stad Vianen golden. Unieke
exemplaren. Het was een groot genoegen om
die te mogen beschrijven. Maar ja, ik ben dan
ook besmet met het ‘archief-virus’.
Silhouettekening van Ernst van Ittersum (RHCZOU,
Collectie Losse Aanwinsten, 1378-2014 (22), 421)

> Ad van Bemmel

Schatten uit Museum Dorestad: het achterstuk van een heft
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.

Benen achterstuk van een heft
Met enige regelmaat brengen inwoners van
Wijk bij Duurstede losse vondsten naar Museum Dorestad. Soms zitten daar bijzondere objecten tussen, zoals het versierde benen schijfje
dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw
gevonden is door een toenmalige bewoner van
de Hoogstraat.
Een dergelijk schijfje is een tamelijk zeldzame
verschijning, er is geen tweede exemplaar
bekend uit de bodem van Wijk bij Duurstede.
Vermoedelijk is het een versierd achterstuk van
het heft (het handvat) van een mes of een dolk.
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Benen achterstuk van een heft. (Museum Dorestad,
Inventarisnummer 1/466)
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Het sponsachtige weefsel van het bot is als een
soort stop blijven zitten. De schijf was met een
ijzeren nageltje aan de (houten) kern van het
heft bevestigd. De gecorrodeerde resten van het
nageltje zijn nog zichtbaar.
De grootste diameter van het schijfje is 38 mm
en daarmee is het wat aan de forse kant voor
een mesheft. Toch werden er wel degelijk mesheften met een dergelijke grootte vervaardigd.
Het is geen professioneel gedraaid werkstuk,
maar een stukje huisvlijt dat met de hand

uitgezaagd en bijgewerkt is. De versieringen
zijn met een gecentreerd boortje gemaakt. De
centreerpunten van de halve cirkels zijn goed
zichtbaar. De aangebrachte versiering met het
kruis doet denken aan Karolingische mantelspelden uit de negende of vroege tiende eeuw,
maar een wat latere datering is ook heel goed
mogelijk.
> Luit van der Tuuk

Boek Houten: het landschap
Eind 2013 verscheen het boek ‘Houten: het
landschap’ van Marijke van Eijkeren, een fotoboek met korte informatieve teksten over de
historie, de natuur en het landschap in dit deel
van het Kromme-Rijngebied). Het is ondermeer
te koop bij boekwinkels en VVV-agentschappen
in de regio en via de website www.nederlandhetlandschap.nl . Van elk verkocht exemplaar
gaat € 1, - naar het project natuureducatie van
de gemeente Houten (ISBN 978-90-820872-0-8;
eigen uitgave; € 14,95).
Houten heeft een gevarieerd landschap met een
rijke historie. Ook binnen de bebouwde kom is
er veel ruimte voor natuur. Het fotoboek ‘Houten: het landschap’ brengt de vier hoofdgebieden - de Stedelijke zone, ‘t Goy, Schalkwijk en
de Oeverwal - in beeld. Korte achtergrondinformatie over de historie en het unieke landschap
van Houten vullen de beelden aan.
Stroomruggen en komgronden bepalen het
landschap van Houten. Ze zijn ontstaan door
oude rivierlopen toen rivieren nog vrij konden
meanderen door het landschap. Op de hoger
gelegen stroomruggen wonen van oudsher
mensen. Daar ligt de historie van de kerkdorpen Houten en ’t Goy. Veel van het cultureel
erfgoed is zichtbaar aanwezig in het landschap
en de bebouwing. Ook onder de grond heeft
de geschiedenis zijn sporen achtergelaten. Het
leuke is dat die weer zichtbaar zijn gemaakt in
het landschap en beschreven op panelen en in
fietsroutes.

De prachtige foto’s, prikkelende teksten en
verwijzingen naar fiets- en wandelroutes als de
archeologische fietsroute ‘Het kasteel, de put en
het paard’, inspireren om eropuit te gaan en dit
deel van het Kromme Rijngebied te verkennen.
De fotograaf en auteur woont al meer dan 25
jaar in Houten. Zij verzorgde jarenlang publicaties op het gebied van onderwijs en welzijn.
Maar het liefst is zij buiten in de natuur. Tijdens
de opleiding voor vakfotograaf bij Statief in
Utrecht studeerde zij in 2012 af op het onderwerp landschapsfotografie met een serie over
het landschap van Houten. Het boek ‘Houten:
het landschap’ is hier een vervolg op.
> Marijke van Eijkeren
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