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Het goederenbezit in Houten en
Schonauwen van het Convent van Oudwijk
of de Sint Stevensabdij
Bij de transformatie van het dorp Houten met
zijn vijfduizend inwoners tot de Vinex-locatie
met (begin 2014) ruim 48.000 inwoners, bleven de boerderijgebouwen aan de Houtensewetering merendeels gespaard. De erbij behorende
landerijen zijn goeddeels verdwenen onder
bedrijfsterreinen en woonbuurten, voor zover
ze althans geen deel uitmaken van nieuwe boerenbedrijven aan de zuidzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.
De elf oude hofsteden hebben eeuwenlang op
deze plaats gestaan. Acht van deze elf waren tot
1795 eigendom van het Convent van Oudwijk
te Utrecht, dan wel na de Reformatie, van de
Ridderschap van de Staten van Utrecht. Hun
geschiedenis wordt hierna - voor zover daarover althans schriftelijke bronnen bewaard zijn
gebleven - beschreven.

Stichting van de Stevensabdij
De in 1135 door Burggravin Mechteld, weduwe
van Arnold, Burggraaf van Utrecht, gestichte
Stevensabdij (de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk) bezat een door schenkingen en aankopen verkregen omvangrijk
onroerend goed van hofsteden en losse landen
in het gehele Sticht. Het was een Convent voor
adellijke jofferen, die bij hun intrede bijdroegen aan het vermogen van de abdij. Later in de
twaalfde eeuw werd door Willem van Voorne,
wiens dochter in het Convent is ingetreden,
zelfs een grote abdijkerk gebouwd.1 Voor de
stad Utrecht waren de economische activiteiten
van deze en de andere abdijen bij de stad van
groot belang. Zo werd turf gestoken op door
hen verpachte gronden en werden er groenten
geteeld, die in de stad werden vermarkt. De
Stevensabdij verkreeg haar inkomsten uit de
verpachting van de landerijen in het westelijke
en zuidelijke polderland van het Sticht. Vaak
werd alleen de grond verpacht en waren de
gebouwen dan eigendom van de pachters zelf.
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De eigendommen in Houten en
Schonauwen
In het Kromme-Rijngebied lagen kleine eigendommen van het Convent in het gerecht
Dwarsdijk (vier en een halve morgen land) en
in het gerecht Cothen (een kleine boomgaard
met een ’Hofstedeken’). In de loop van de
achttiende eeuw werden ook twee hofsteden
in het gerecht Heemstede en één in het gerecht
Schalkwijk eigendom van de Ridderschap.
Maar een uitgebreid bezit lag sinds de veertiende eeuw in de polder Groot-Vuylcop in het
gerecht Schonauwen, bestaande uit een achttal
boerderijen van verschillende oppervlakte.
Daarnaast lagen op de hoge gronden rond het
dorp Houten voornamelijk losse landerijen.
In 1470 omvat dat bezit circa 40 morgen in het
gerecht Houten-‘t Goy en rond 150 morgen
in de polder Groot-Vuylcop in het gerecht
Schonauwen.2 Deze polder ontstond door
ontginning, volgens het copestelsel. Rond 1130
werd daarmee in opdracht van de bisschop van
Utrecht begonnen.3
De boerderijen werden in de 12de en 14de
eeuw aan het bezit van het Convent toegevoegd. Al kort na de stichting, in 1155, schonk
de deken van de Sint Maartenskerk te Utrecht
drie hoeven onder Tull aan de Abdij.4 In 1322
werd acht morgen land in de polder aangekocht van de Sint Paulusabdij, vijf jaar daarna
werd 43½ morgen aangekocht van de abdij van
Mariënweerd.5 Aangenomen wordt dat de rest
van het bezit in Vuijlcop rond 1400 alsnog is
aangekocht van de abdij van Mariënweerd.6
In 1600 was de omvang van het bezit onder
het gerecht Schonauwen nagenoeg ongewij-

* W. Thoomes (1931) 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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De pachters en pachtopbrengsten onder Houten van
de Stevensabdij (1379/1380) (HUA, 1005-1, 948)

zigd.7 Onder Houten werd toen het bezit op 64
morgen gesteld.

Beheer goederen door de Stevensabdij
Over het beheer van de goederen door de Abdij
zijn maar enkele fragmentarische bronnen uit
de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw
bewaard gebleven.
De oudste bewaard gebleven rekeningen van
de abdis betreffen de jaren 1366/67 en 1379/80
(in één band).8 Die van 1366/67 is zo sterk
door vocht aangetast, dat de tekst grotendeels
onleesbaar is. Voor zover leesbaar, worden
alleen namen van pachters kenbaar. In de
rekening van 1379/80 zijn naast de namen ook
de door hen betaalde pachtsommen genoteerd.
De conclusie uit de vermelde pachtsommen
kan zijn dat er - naast drie percelen los land
- acht hoeven bestonden aan het einde van de
veertiende eeuw.

Opnieuw zijn rekeningen bewaard gebleven uit het begin
van de vijftiende eeuw, namelijk over de jaren 1404-1412,
ook nu verzameld in één band
en in een slechte staat verkerend.9 Deze rekeningen geven
alleen namen van pachters
zonder de locatie van het verhuurde weer te geven.
Twintig jaar later zijn er
kennelijk problemen rond
het financiële beheer van de
abdij, want door bisschop
Rudolph van Diepholt en de
Burgemeesters van Utrecht is
een bewindvoerder aangesteld. Van hem kennen we rekeningen over
1430-1432.10 Maar ook die geven geen nadere
informatie: alleen de namen van de pachters en
de door hen betaalde bedragen zijn ingeschreven.
Begin zestiende eeuw heeft men kennelijk de
behoefte gevoeld een legger van de goederen
van de abdij op te stellen.11 In een klein boekje,
gebonden in een op perkament geschreven
akte, zijn naast enkele andere gegevens ook
de eigendommen van de abdij aangetekend.
Daarbij wordt de oppervlakte van de verpachte
landen gegeven. Uit de namen van een aantal
pachters valt af te leiden dat de legger na 1531
is opgemaakt.
Uit diezelfde tijd zijn drie rekeningen bewaard,
die over 1518-21, over 1538/39 en over 15411542.12 Ook deze drie rekeningen zijn in één
band samengevoegd. Nu wordt zowel het verhuurde omschreven als de pachtsom (inclusief
de te leveren ‘capoenen.’13)
Uit deze zestiende-eeuwse rekeningen valt af
te leiden dat het complex drie enkele hoeven
(ieder van 16 morgen) omvatte, alsmede twee
dubbele hoeven. Daarnaast is er een boerderij
van 20 morgen en zijn er percelen los land die
samen circa 40 morgen beslaan. Het totale bezit
onder de gerechten Houten-‘t Goy en Schonauwen zou dan 175 morgens groot zijn. De
blafferd (het belastingregister) van het Oudschildgeld, die de situatie van 1600 weergeeft,
stelt het belastingplichtige bezit van de abdij
onder beide gerechten echter op in totaal 216
morgens, inclusief negen! hoeven. Dit spoort
Titelpagina van de rekening van de abdis over het
jaar 1518-1519 (HUA , 1005-1, 951)
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echter niet met de rentmeesterboeken uit het
einde van de zestiende eeuw (waarvan aangenomen mag worden dat die de juiste omvang
van het bezit aangeven). Daarin staan acht
hoeven genoteerd. Samen met de losse landen
onder Schonauwen en Houten is het bezit dan
185 morgen groot.
Het toch wel opmerkelijke verschil valt niet
aan de hand van de beschikbare gegevens te
verklaren. Wel zal daardoor de opbrengst van
de (grond)belasting belangrijk zijn verhoogd en
dat kan de reden zijn geweest van de belastingheffer om de oppervlakten ruimer in te schatten dan de eigenaren deden.

Beheer goederen na de Reformatie
Kort na 1580 werden de vijf Utrechtse jufferenconventen, waaronder het Convent van
Oudwijk, opgeheven. In 1584 werden de
abdijgebouwen door brandstichting verwoest.
Daarna gingen de jonkvrouwen in twee huizen
binnen de stad Utrecht wonen.
Het goederenbezit van de conventen werd
onder het bestuur van de Ridderschap in de
Utrechtse Staten gebracht. De Ridderschap ontving het recht om de landerijen te verpachten
of te verhuren. Daarmee werd een rentmeester
belast. Bovendien werd uit de leden van de
Ridderschap een college van Superintendenten ingesteld als dagelijks bestuur voor het
verpachten en inspecteren van de landerijen,
samen met de rentmeester.
De rentmeester werd bijgestaan door een klerk,
die de jaarlijkse boekhouding schreef. Daarin
werden de inkomsten uit de pachten en renten
genoteerd maar ook de uitgaven. Deze bestonden niet alleen uit de vele belastingen en uit
de kosten die voor het beheer werden gemaakt
(waaronder arbeidslonen voor werk aan de
boerderijen) maar ook uit de uitkeringen aan
de jonkvrouwen van de abdij. De eerste door
een rentmeester opgemaakte rekening dateert
van 1586.14

De boekhouding
Van 1586 af tot 1798 zijn de door de rentmeesters ten behoeve van het afleggen van
verantwoording tegenover de Ridderschap
bijgehouden rentmeesterboeken in een vrijwel
doorlopende reeks bewaard gebleven.15 Daarin
werden de boerderijen in een door de jaren
heen vaste volgorde genoteerd. Die volgorde
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komt niet overeen met de ligging ten opzichte
van elkaar. Ook de meest uitgebreide beschrijving van de belendingen (in het boek over
1568) biedt daarover geen sluitend inzicht.
Er is een Kaartboek maar dat bevat slechts de
tekening van één boerderij (hoeve 5) en twee
tekeningen van losse landen.16 Het vaststellen
van die ligging is dan ook eerst mogelijk aan de
hand van de veilingen uit 1797, die plaatsvinden als de eigendommen van het Convent aan
burgers worden verkocht.17
De rekeningen van de rentmeester over de
jaren 1672, 1673 en 1674 ontbreken. Het zijn
de jaren waarin het Sticht geteisterd werd door
de hier gelegerde Franse troepen. In welke
mate de acht boerderijen in Houten daar het
slachtoffer van werden, is (nog) niet bekend.
Enkele aanwijzingen zijn: in 1675 kregen vier
boerderijen een nieuwe pachter en bij eveneens vier boerderijen was de pachtsom lager
dan voordien. Bovendien was duidelijk bij één
van de boerderijen het gebouw verwoest:
‘bij het maeken van de nieuwe huur is geaccordeert
dat voor de pachten van de jaaren 1675 en 1676 sijne
ruineuse huijsinge wederom sal optimmeren ende
alleenlijck de ongelden sall betalen.’

Verpachtingsvoorwaarden
Aan de verpachtingen waren voorwaarden verbonden, vervat in drie bladen in het Pachtregister.18 In dit register, dat slechts loopt van 1693
tot 1720, zijn de contracten op voorgedrukte
formulieren ingeschreven. Er hebben ongetwijfeld meer pachtregisters bestaan maar die zijn
niet bewaard gebleven.
In de jaren rond en vóór 1600 werden de landen verpacht voor 9 en 12 jaar. Vrij snel daarna
werd de gebruikelijke termijn 6 jaar. Boven de
pachtprijs moest de pachter een zogenaamd
‘ransoen’ betalen van 20 stuivers voor elke
door hem gehuurde morgen land.19 Daarnaast
leverden ze een ‘toepagt.’ Die kon bestaan uit
een aan de grootte van de boerderij gerelateerd
aantal ‘capoenen’ (gesneden haan), ‘een vette
hamel’ (gesneden mannelijk schaap) of (bij één
boerderij) een hoeveelheid ‘haantjeshaver.’20
Deze pacht in natura zal oudtijds aan de abdij
zijn geleverd maar na de opheffing daarvan
werd deze ‘toepagt’ in geld verrekend. In plaats
van een capoen te leveren werd zo tien stuivers
per stuk betaald. In 1700 ontving de rentmeester zo in plaats van 470 capoenen, 236 pond en
10 stuivers.
het kromme-rijngebied
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Uit de verdere bepalingen:
‘Den huijrder sall het huijs ende verder getimmerte
waer staende is …………, in goeden…….want gaeff,
slotvast, glas en daekdicht, ende sijnde de huijrjaeren
het selvige als voren opleveren’
De pachter moest de gebouwen van de hoeve
dus als een goed huisvader verzorgen.
‘Verders zal den huijder het gehuijrde land bevrijden
van alle schade, als hetselve soude mogen lijden,….,
te onderhouden dijcken, dammen, heulen, kaden,
sluijsen, slagen ende watergangen’
‘Den huijrder blijft gehouden alle de messie, vallende op het gehuijrde erff, aldaer te laten ende op de
verhuijrde landen te besteeden, sonder van deselve
iets……… op andere landen te brengen, ofte aen
anderen over te doen, te verruijlen, verhandelen ofte
verkopen‘.
In deze tijd was de opbrengst van agrarische
producten volledig afhankelijk van de binnen
het bedrijf geproduceerde mest. Daarom mochten geen (dierlijke en menselijke) uitwerpselen
de boerderij verlaten.
Opvallend is dat de boerderijen vaak heel lang
in handen van één pachter, of van zijn nazaten, blijven. Vooral de leden van de familie Van
Schaik treden daarbij (en dat bij verschillende
boerderijen) veelvuldig op. Maar ook andere
pachters en hun zonen zijn vaak jarenlang
pachter van een hoeve:
boerderij 1:
1634-1675: Egbert Thonisse
1718-1748: Cornelis van IJsendoorn
boerderij 2:
1627-1659: Jan Hendriks Stoock
1718-1767: Cornelis J. Vervoort
boerderij 3:
1639-1736: de familie Van Schaik
boerderij 4:
1568-1666: Jan Hendriks en nazaten
1702-1746: Cornelis de With
1746-1797: Frederik van Schaik en zonen

Kadastrale kaart van de gemeente Schonauwen
(gedeelte; polder Vuijlcop) (sectie A nrs 1-162; de
“Knoester Polder”) met intekening van de nummers
van de hoeven (boerderijen) en de huidige adressen
(toestand 1832) (RHCZOU THA Houten (353)
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boerderij 5:
1617-1647: Ernst J. van Oostrom
1657-1706: de Heer van Wulven(!)
boerderij 6:
1708 -1797: Jan van Schaik en zonen
boerderij 7:
1601-1708: Cornelis de Ridder en nazaten
1767-1797: Jan van Schaik
boerderij 8:
1601-1646: IJsbrand Adriaans
1687-1714: Jan Th. van Schaik
1714-1745: Cornelis van IJsendoorn

Ontwikkeling pachtprijzen
Sinds het begin van de zestiende eeuw en tot
ver in de zeventiende eeuw groeit de bevolking
in Noordwest-Europa. De prijzen van agrarische
producten stijgen door de grotere vraag. In het
bijzonder is dat het geval met granen, die het
voornaamste voedingsmiddel vormen. Rond
1650 stagneert de bevolkingsgroei en dalen de
prijzen. Dat houdt aan tot het midden van de
zeventiende eeuw, terwijl tegelijkertijd in deze
eeuw de lonen, de belastingen en de waterschapslasten stijgen. Na 1750 valt weer groei
van de bevolking en stijging van de opbrengsten
van agrarische producten te constateren.21
In hoeverre is deze ontwikkeling zichtbaar in
het verloop van de pachtprijzen van de acht
boerderijen van het Convent van Oudwijk?
Qua grootte zijn deze boerderijen identiek en
bovendien liggen ze op vergelijkbare grond:
de veenpolder Groot-Vuylcop. Uitzondering is
echter de grote boerderij van 36 morgen, die
voor de helft in de Veenpolder en voor de andere helft op de zandige grond van de Houtense
rug liggen. Bij dit bedrijf is alleen een voortgaande geleidelijke stijging van de pachtsom te
constateren. Bij de overige bedrijven is echter
duidelijk dat de pachtprijzen dalen vanaf 1650.
Van ongeveer 1730 af is er echter een, soms
zeer duidelijke, stijging. Oorzaak is niet dat er
een nieuwe pachter op de hoeve komt met
wie een hogere pachtsom zou zijn te bereiken.
Maar kennelijk zijn bestaande pachters bereid
(bij het afsluiten van een nieuwe pachttermijn?) met een hogere pacht akkoord te gaan.
Dat was ook mogelijk omdat - zoals hierboven
al beschreven - in die jaren de prijzen van agrarische producten stegen.
het kromme-rijngebied



De losse landen
Naast de boerderijen aan de Houtensewetering
bezat het Convent ook losse landen zowel in
het gerecht Schonauwen als in het gerecht
Houten-’t Goy. Aanvankelijk beperkte zich dat
tot een drietal kleine percelen, die werden aangeduid als liggende op de Schaft of op Loerik.
Die losse landen werden gewoonlijk uitgegeven
aan de pachters van de boerderijen.
Als in 1797 de eigendommen van het Convent van Oudwijk worden geveild en ‘burgers’
(en dat zijn vaak de oude pachters) eigenaren
worden, valt het totale bezit op grond van
de transportakten te berekenen op rond 180
morgen onder Schonauwen en rond 60 morgen
onder Houten.22 Vergelijking met de gegevens
in de rentmeesterboeken aan het begin van de
zeventiende eeuw (het bezit bedraagt dan in
Schonauwen 150 en onder Houten 40 morgen)
laat een duidelijke groei van het bezit zien.
Enerzijds valt dat te verklaren uit aankopen
- vooral in de tweede helft van de achttiende
eeuw - maar anderzijds zijn ook door het globaal opmeten zeker verschillen ontstaan.
Aan het begin van de achttiende eeuw werd
(uit financiële nood?) gedacht aan verkoop van
goederen, waaronder vier perceeltjes los land
onder Schonauwen en Houten.23 Maar na 1750
werden percelen los land zowel in de polder
Vuylcop als onder Houten aangekocht. Dat was
voor de boeren aan de Houtensewetering van
groot belang omdat hun gronden in de Polder
Vuylcop langzamerhand door inklinking alleen
voor veeteelt bruikbaar waren. De bouwlanden
op de Houtense rug konden dan voorzien in de
teelt van veevoeders.24 Aan het eind van deze
eeuw is dan ook een nagenoeg aaneengesloten
bezit op de Schaft ontstaan.

De gebouwen
In de eerste eeuwen van hun bestaan zullen de
boerderijen wel vakwerkwanden met leemvulling hebben bezeten, dan wel uit hout zijn
opgetrokken. Aan het begin van de zeventiende
eeuw is de verstening van de boerenhuizen
in het westen en zuidwesten van de provincie
Utrecht zeker voltooid.25
Ieder jaar in juli werden alle boerderijen van
het Convent door twee of meer superintendenten gevisiteerd. Er werd ruim de tijd voor
genomen: men was daar, ook al omdat het
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bezit door het hele Sticht verspreid lag, vijf, zes
dagen mee doende. In het archief van de Staten
van Utrecht zijn ‘Memories’ van die bezoeken bewaard gebleven over het jaar 1717 en
over een reeks van jaren van 1745 tot en met
1794.26
Allereerst wordt uit deze memories duidelijk
dat niet alle gebouwen eigendom zijn van het
Convent: ‘het getimmer’ van twee van de acht
boerderijen is eigendom van de pachter van het
land. Hoewel de reparaties aan die gebouwen
voor rekening van de gebruikers komen, wordt
desalniettemin in de verslagen toch ook aangegeven dat men hen heeft aangesproken op het
herstel van gebreken.
In de verslagen wordt vermeld of er reparaties
aan de gebouwen, die dan dus eigendom van
het Convent zijn, nodig zijn. Opmerkelijk is
dat in de omschrijving geschreven wordt van
mede-eigendom: kennelijk is een deel van de
bouwsels ook in die gevallen door de gebruikers opgericht.
Veelal gaat het hier om kleine reparaties. Ieder
jaar moeten wel gebreken aan de ‘bergen’
worden uitgevoerd. De staanders zijn gebroken,
de kap moet worden herdekt. De boerderijen
beschikken gewoonlijk over drie bergen: twee
voor de berging van hooi en één (de wijtberg)
voor de opslag van graan. Men is wel voorstander van zuinig herstel: in plaats van vervanging
van de staanders wordt veelal volstaan met het
aanbrengen van banden of van aanhelen van
de aangetaste onderkant.
Regelmatig komt ook voor het herstel van de
dammen of bruggen over de Hoonwetering.
Daarnaast is de brug over de Houtensewetering, die door twee hoeven wordt gebruikt om
hun land ‘op de Schaft’ te bereiken, vaak aan
onderhoud toe. En dan zijn er de gebreken aan
ramen en deuren, aan de rieten daken en aan
het muurwerk dat aandacht vraagt.
Soms gaat het vernieuwen van een bouwsel
niet zo vlot. Zo wordt in 1755 geconstateerd
dat de wagenschuur bij de boerderij van de
Weduwe van Frederik van Schaik erg slecht is.
Maar tot 1759 wordt die constatering herhaald.
Ook de in 1759 geconstateerde noodzaak de
wagenschuur bij G.J. Bosch grondig te herstellen leidt kennelijk jaren niet tot uitvoering.
In 1718 moet het duifhuis op de hofstede op
Schonauwen, gehuurd door Jan de With,
grondig worden gerepareerd. De rentmeester
begroot de kosten daarvan op 139 guldens. Dat
wil het Convent niet helemaal zelf betalen en

daarom:
‘Is met den bruijcker op den 30en junij 1718 overeengekomen dat Haar Ed Mog. in dese vernieuwigh
van het duijfhuijs sullen lasren de somme van sestigh
guldens’.27
Hoewel niet alle 200 rentmeesterboeken zijn
nagelopen op uitgaven voor het onderhoud
van de boerderijen (en bovendien maar tamelijk zelden wordt aangegeven voor welke
boerderij(en) de uitgaven zijn gedaan), valt wel
te concluderen dat veelal plaatselijke ambachtslieden worden ingeschakeld. Zowel de schippers van Houten, als de plaatselijke smeden
en timmerlieden verrichten onderhoudswerk.
Als voorbeeld de uitgaven die in 1750 werden
gedaan:
‘Betaald 40 pond aan Gerrit Riemersma, smid te
Houten voor leverantiën aan hofsteden Schonauwen
Idem 79 pond aan Pieter van Ceulen en Arien van
der Puijl timmerlieden te Houten
Idem 7 pond 5 schelling aan Jan van den Bergh,
schipper te Houten
Aan Dirk Blanke 73 pond smid te Houten voor de
weduwe van Gerrit van der Velden voor geleverd
ijzerwerk aan hofstede op Schonauwen
Idem 39 pond aan Pieter van Keulen, arbeidsloon
timmerman en metselaars
Idem 109 pond aan Huijbert van Schaik, dekker te
Houten
Idem Dirk Blanke voor geleverd ijzerwerk voor kinderen Gerrit van der Velden
Idem aan Wed. Willem van Pothuijzen voor geleverde
steen’.28
Ook worden grotere werkzaamheden aanbesteed. Een voorbeeld is de aanbesteding in
1777 van de bouw van een bakhuis, schuur
en varkenshokken op de hofstede die op dat
moment wordt gepacht door Dirk Bosch.29 Het
werk wordt gegund aan de timmerman Pieter
Adams, die daarvoor aan arbeidsloon f. 105,=
ontvangt.
Maar er worden ook boerderijen vernieuwd. Zo
wordt in 1797 bij de verkoop van de boerderij
Schonauwensedijk 24 geschreven dat er een
‘sedert wijnige jaren nieuwgetimmert huys’ bij
hoort. En in de veilingakte van Schonauwensedijk 20 wordt vermeld dat er ’een mogelijk sedert
wijnige jaren nieuwe getimmert huys’ op staat.
Voorts staat in het bezoekverslag over 1745 dat
kort daarvoor het ‘getimmer’ van de hofstede
van de weduwe De Kruijff is vernieuwd. Jaren
achtereen valt aan die boerderij dan ook vrijwel
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Aankondiging van de publieke aanbesteding van
enkele opstallen (HUA, 1005-1, 579)

niets te repareren. In de latere Memories van
visitatie wordt niets over het vernieuwen van
boerderijen vermeld.
In de alfabetische indexen op de 25 delen tellende Resoluties van de Ridderschap over de
jaren 1618 tot 1813 wordt aangegeven dat in
twee vergaderingen van de Ridderschap in
oktober en december 1653 is besloten dat de
reparaties aan de huizen van de Conventen
alleen met toestemming van de Ridderschap
mogen worden uitgevoerd.30 Op 7 augustus
1663 wordt zelfs een reglement vastgesteld ter
voorkoming van ‘excelle kosten van reparatiën’
aan de huizen van de Conventen. Uit de rentmeesterboeken blijkt dan dat de kosten van het
vernieuwen van boerderijen door de rentmeester worden verantwoord onder de extra-ordinaris uitgaven. Zo worden de kosten voor het
vernieuwen van de hofstede van de weduwe
De Kruijff door de rentmeester verantwoord in
de uitgaven over 1744 en 1745.31 Een volledig
beeld van de werkzaamheden en de uitgaven
valt daaruit echter niet af te leiden omdat deze
samen met werk aan andere hofsteden worden
opgegeven.
het kromme-rijngebied



Dat niet meer gegevens over de bouw van
de boerderijen bewaard zijn gebleven, is niet
verwonderlijk omdat de ambachtslieden van
hun ervaring uit werkten, er dus geen (minutieuze) bestekken en bouwtekeningen werden
gemaakt. Bovendien was er geen sprake van
het ambtelijke vergunningstelsel en toezicht
dat sinds het begin van de negentiende eeuw is
ontwikkeld.

De boerderijen
De gegevens voor de beschrijving van de acht
boerderijen, die oudtijds eigendom waren van
het Convent van Oudwijk, zijn voornamelijk
ontleend aan de hiervoor al genoemde rentmeesterboeken en aan de akten uit 1797 waarbij het goederenbezit van het Convent werd
geveild. In de rentmeesterboeken wordt een
vaste volgorde van de acht boerderijen toegepast, die in deze tekst genummerd zijn (van 1
tot en met 8). Op de hiervoor afgedrukte kaart
(zie p. 4) is de ligging van de hoeven onder het
gerecht Schonauwen aangegeven.
Zoals al eerder vermeld was de ligging van de
hoeven eerst vast te stellen aan de hand van de
akten uit 1797, waarbij de gebruiker tot dan toe
en de koper worden genoemd, en bovendien
de naastliggende eigenaren. Daarbij bleek dat
de volgorde in de rentmeesterboeken willekeurig was, maar wel door de jaren heen dezelfde
bleef.
Toegevoegd zijn verder korte beschrijvingen
van een drietal, tussen de goederen van het
Convent gelegen, boerderijen.
Voor de geschiedenis van de hoeven in de
negentiende eeuw is gebruik gemaakt van het
typescript ‘Schonauwen: Het leven in een plattelandsgemeente in het Krommerijngebied in de eerste
helft van de negentiende eeuw,’ dat ik in 2005
maakte.32
De bij de pachters van de boerderijen van de
16de tot de 18de eeuw vermelde jaartallen zijn
de jaren van aanvang van hun pacht.
Houtensewetering 19 (oudtijds Schonauwensedijk 16, hoeven 2 en 3, Oudwijk)
In 1797 kocht Jan Peek twee naast elkaar gelegen boerderijen uit de boedel van het Convent
Oudwijk en voegde die samen. In de rentmeesterboeken stonden die boerderijen in de 16de
eeuw omschreven als:
De eerste (hoeve 2): een ‘hoeve weijlandt gelegen
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in het groote vuijlcop int gerechte van Schoonauwen streckend van den opslach van de goyerdijck tot
Schalkwijkcker weteringe boven het Convent van
Outbroeck beneden ons convent naest ligt. Noch vier
morgen daer sijn huijs op staet, boven Wouter Lutjens
erfgenamen met een erfpacht behorende Duijtsche
Huijse beneden Vicarie in de Buerkerck naest gelegen’. ‘Noch een morgen gelegen op de Schaft beijde
sijden belegen met ons convente.’
In 1601 blijkt het gepachte te zijn uitgebreid
met ‘ander negen morghens op Loerick soo groot
ende cleijn die aldaer sijn gelegen.’
De tweede (hoeve 3): een ‘hoeve lands gelegen
in ’t groote Vuijlcop int gerechte van Schoonauwen
strekkend van de opslag van Goijer weteringen tot
Schalkwijker weteringe daer boven ons convent en
beneden Wouter Luitjens erffgenamen.’
De pachters van de eerste hoeve (hoeve 2) zijn
van het eerste rentmeesterboek af:
1568 Gerrigje Jan Huberts weduwe
1576 Ghijsbert Janss
1586 Joost Peters als nazaat Gerrit Ghijsberts
1595 Joost Peters
1601 Wouter Frederickss als nazaat van Joost
Peters tot Houten
1621 Jan Hendricks Stoock
1625 Hendrick van Zijll
1659 Dirck IJsbrantsz Hovelingh
1676 Jasper van der Linden, Heer van Houten33
1719 Willem Pietersz Vervoort
1718 Wed. Willem Pietersz Vervoort
1765 Dirk Bosch (in 1780 worden de goederen
van Dirk Bosch publiek verkocht)
1781 Jan van Rijn
1791 Jan Peek
Kennelijk blijft Hovelingh, en later zijn weduwe, de gebruiker van de hoeve. Als Willem
Pietersz Vervoort haar in 1719 opvolgt, staat in
het rentmeesterboek vermeld: ‘dogh vermits op
dit landt een en een half mergen weijt ende twee en
een halve mergen rogge, door de weduwe van Dirck
IJsbrants Hoveling te velde gebraght, sijn verkoft
voor de somma van vijf en tachtigh gulden Soo komt
hiervan voor den jare 1719: 49:10:-.’
De gebouwen (‘het getimmer’) van deze hoeve
zijn vanouds eigendom van de gebruikers.
De pachters van de tweede boerderij (hoeve 3)
zijn:
1568 Henrick Egberts
1576 Egberts Hendriks
1616 Jan Wouters in plaats van Anthonie Janss

Boerderij aan de Houtensewetering
19, gebouwd in 1928 ter vervanging van een oudere boerderij. De
17de-eeuwse of 18de-eeuwse kelder
met tongewelf van de voorganger is
opgenomen in de nieuwe boerderij
(2001) (RHCZOU, THA Houten)

van Schaijck
1639 Adriaen Dirckss van Schaick
1702 Jan Ariss van Schaick
1715 Cornelis Ariss van Schaick
1729 Jan Ariss van Schaick
1736 Pieter Buijs in plaats van Jan Ariss van
Schaick
1743 Cornelis de Ridder en Claes Haasberg
1749 Guilliam van Lent en Willem Peterss
Vervoort
1765 Hendrik Putman
1781 Jan van Rijn en Hendrik Putman
1785 Hendrik Putman
1792 Jan Putman en Johannes de Haar
Boven de pachtsom moet de pachter van deze
hoeve leveren 17 mud haanhaver ‘die de pachter
te goeder tijd moet betalen op den eersten saturdag in
de maij-maand.’
De twee naast elkaar gelegen hofsteden (waarvan het huis op het tweede erf aan de pachter
behoort) met schuren en bakhuis worden dus
op 11 augustus1797 in veiling door Jan Peek
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uit de boedel van het Convent
van Oudwijk gekocht.34 Jan Peek
is dan al bijna 20 jaar pachter
van de grootste van de twee
boerderijen. Samen zijn ze in
Schonauwen 35 morgen groot
maar in de koop zijn ook begrepen twee stukken bouwland van
9 en 3 morgen gelegen tussen de
Utrechtse- en de Houtense weg
onder Houten.
Jan Peek overlijdt op 4 februari
1825 (77 jaar oud), waarna zijn
weduwe Cornelia Schalkwijk het
bedrijf voortzet. Zij overlijdt op
29 december 1835, 87 jaar oud.
Een goed jaar voor haar overlijden, op 30 oktober 1834, verkoopt de familie de boerderij met
bijbehorende gronden in Houten
aan Jonkheer J.C.W. Strick van
Linschoten.35 Verkoop zal in dit
geval nodig zijn geweest om de
erfdelen uit te betalen. Hun zoon
Willem Peek, blijft pachter van de boerderij. Hij
overlijdt op 20 oktober 1860.
Houtensewetering 23 (oudtijds Schonauwensedijk 17)
De naastgelegen boerderij Schonauwensedijk
17 was sinds 1794 eigendom van Jan Sturkenboom, die eerder de boerderij pachtte.36 Voordien was de boerderij in particuliere handen:
de oudst bekende akte (van 1734) houdt de
overdracht in van de erven van Gerrit Verhage
aan Gerrit van Schalkwijk.37 In 1600 was de
boerderij (volgens de Blafferd van het Oudschildgeld) echter bezit van het Convent van
Oostbroek.
Na het overlijden van Jan zette zijn vrouw tot
haar dood in 1824 het bedrijf voort. Daarna
nam zoon Hendrik het bedrijf bij een minnelijke scheiding in april 1825 over waarbij de
waarde werd vastgesteld op f. 13.000,=.38
Hendrik Sturkenboom was misschien wel de
belangrijkste boer in Schonauwen. Tijdens de
veertig jaar, dat de gemeente Schonauwen behet kromme-rijngebied



stond, was hij vrijwel aaneengesloten raadslid,
wethouder en loco-burgemeester. Hij overleed
op 6 mei 1867, 82 jaar oud.
Houtensewetering 27 (oudtijds Schonauwensedijk 18)
In 1801 wordt de boerderij Schonauwensedijk 18 omschreven als ‘Een hofsteede bestaande
in een huysinge, twee bergen, schuur en duyfhuis,
met twee mergen boomgaard en veertien mergen zo
wey als hooijland, gelegen onder den Gerechte van
Schonauwen in Groot Vuylcoop, strekkende van de
Houtense wetering tot in de Schalkwijkse wetering’
door Bastiaan de Bont, kastelein in de herberg
De Roskam te Houten, voor f. 5.000,= verkocht
aan Gijsbertus van Rossum.39
De boerderij is volgens de blafferd in 1600 al in
particuliere handen.
Van Rossum is in 1832 door de schuldenlast
genoodzaakt zijn boerderij te laten veilen
waarbij A.W. Baron van Brienen van de Groote
Lindt de koper is.40 Van Rossum verhuist naar
Houten; de boerderij wordt verpacht.
Houtensewetering 29 (oudtijds Schonauwensedijk 19)
Bij de verkoop in 1803 door Bastiaan de Bont
aan Anthonie Lagerweij heet Schonauwensedijk 19 ‘Een hofstede, bestaande in een huis, schuur
en verdere betimmering, mitsgaders veertien bunders,
zes roeden en zestig ellen boomgaard en weiland
(..) strekkende van de Houtensche wetering tot in de
Schalkwijksche wetering.’41 Na het overlijden van
Anthonie in 1822 wordt zijn zoon Willem de
eigenaar. Willem overlijdt echter in 1831 in militaire dienst. Zijn zusters verkopen in 1834 de
boerderij aan Jonkheer J.C.W. Strick van Linschoten maar zij blijven de boerderij pachten.42
Volgens de blafferd van 1600 is de boerderij in
particuliere handen. In de omschrijving van de
naastgelegen boerderij Schonauwensedijk 20
uit het einde van de zestiende eeuw worden
echter de ‘Heeren van het Duitse Huis’ als belending genoemd.
Houtensewetering 31/33 (oudtijds Schonauwensedijk 20 en 21, hoeven 5 en 7, Oudwijk)
Deze beide boerderijen worden in 1797 in veiling verkocht uit de boedel van het Convent
van Oudwijk aan Johannes van der Worp. In
de rentmeesterboeken worden ze in de tweede
helft van de zestiende eeuw als volgt omschreven:
De eerste: een ‘hoeve lants gelegen int Groote
10
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Vvuijlcop in de Gerechte van Schoonauwen streckend
van Goyer weteringe opslach tot in Schalkwijker
weteringe, daer ons Convent selve boven en ’t landt
van Duijtschen Huijse naest gelegen sijn. De oppervlakte wordt in 1676 berekend op 16 morgen en 528
roeden.’
De tweede: ‘Twintig mergen landts streckende van
de Goyerwetering tot de Schalckwijcker weteringe’.
In 1676 wordt de eerste boerderij duidelijker
omschreven als ‘Hoeve lands strekkende van de
Houtense- tot de Schalkwijker wetering, staende aan
de Wetering boomgaard ende des bruijkers huijs,’
aan beide zijden begrensd door het Convent
van Oudwijk met zuidwaarts het land gebruikt
door Steven van Zijll en noordwaarts de Heer
van Wulven. Daarnaast op de Schaft over de
Houtensewetering een boomgaardje en verder
bouwland groot 4 morgen 240 roeden.
De pachters van de eerste hoeve zijn:
1568 Adriaen Daems
1586 Sophia Adriaans Daems weduwe
1587 Adriaen Daems
1605 Egbert Jansz ‘nasaet’ Adriaen Daems
1616 Gijsbert Janss
1617 Ernst Jan van Oostrom
1657 De Heere van Wulven43
1706 Steeven van Dijck
1717 Arien van Colstee
1724 Jacobus Verheul
1734 Jacobus Verheul en Evert Verweij
1743 Jan van den Bergh
1752 Wed Jan van den Bergh
1765 Gijsbert van Dijk
1775 Jan van den Brinck
1787 Jan van Rijn
De pachters van de tweede boerderij zijn:
1568 Jan Egbertss
1576 Aert van Sijl naesaet van Jan Janss Egberts
1595 Adriaens van Zijll
1601 Cornelis de Ridder naesaet van Adriaenss
van Zijl
1675 Cornelis en Dirck de Ridder in plaats van
Jan de Ridder
1708 Gerritje Gerrits
1721 Gerrit Jansz Bosch
1767 Jan van Schaik en Maria Bosch
1781 Jan van Schaik
Beide naast elkaar gelegen boerderijen worden
dus op 28 juli 1797 in veiling verkocht aan Johannes van der Worp voor in totaal f. 6.520,=.44

Houtensewetering 39. De monumentale dwarshuisboerderij dateert nog grotendeels uit de 18de eeuw.
Vermoedelijk werd het voorhuis circa 1880 verbouwd. Om de verbouwing te maskeren werden de voorgevel
en de rechterzijgevel gepleisterd. Achter deze pleisterlaag zit waarschijnlijk nog 17de-eeuws of 18de-eeuws
metselwerk (1985) (RHCZOU, THA Houten)

Ze worden dan omschreven als:
Nr. 20 ‘Een capitale hofstede met een mogelijks
zedert wijnige jaaren nieuw getimmert huijs, drie
bergen, schuur en bakhuijs, met 24 mergen 12
roeden land staande en gelegen onder Schonauwen
waarvan 16 mergen strekkende zijn uit de Houtense
tot in de Schalkwijkse wetering waarnaast bijderzijds
geland is het Convent van Oudwijk’ en dan nog
4 morgen bouwland onder Houten langs de
Molensteeg en
Nr. 21 ’vijftienmergen 566 roeden wijland strekkende uit de Houtense tot aan de Schalkwijkse wetering
(…) behorende het getimmer dat op het land staat
aan de huurder.’
Johannes was al meer dan dertig jaar pachter van het Convent, maar dan van de grote
hoeve 1 (nu Houtensewetering 41)
Na het overlijden van Johannes en zijn
echtgenote in respectievelijk 1800 en 1803,
vindt er weer een splitsing plaats. De boerderij
Schonauwensedijk 20 (nu Houtensewetering
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31) gaat in 1805 over op hun zoon Jan.45 Hij
overlijdt in 1832 en zijn vrouw in 1840. De
ongehuwde kinderen van Jan, Johannes en
Lamberta, nemen de eigendom in 1834 over en
blijven er door de jaren heen wonen.46
De tweede boerderij (nu Houtensewetering
43) wordt in 1805 toegewezen aan de andere
dochter Petronella, die gehuwd is met Pieter
de Goeij. Pieter overlijdt in 1819, zijn vrouw
in 1829. Hun enige zoon Johannes neemt de
boerderij dan over. Een hoge hypothecaire
schuld maakt dat de boerderij in 1842 wordt
verkocht aan A.W. Baron van Brienen van de
Groote Lindt.47 Johannes huurt daarna de boerderij tot zijn overlijden in 1858.
Houtensewetering 39 (oudtijds Schonauwensedijk 22, hoeve 6, Oudwijk)
In 1797 wordt de grote boerderij uit de boedel
van het Convent van Oudwijk verkocht aan
Pieter van den Berg. Aan het einde van de zestiende eeuw wordt deze omschreven als: Een
het kromme-rijngebied
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‘hoeve lants gelegen int groote vuijlcop in de gerechte
van Schoonauwen streckende van Goyer weteringe
opslach tot in Schalkwijker weteringe daer ons
Convent selve boven en ’t landt van Duijtschen Huijse
naest gelegen sijn.’
In 1676 wordt het bezit echter omschreven als:
‘Twee hoeven land, groot 40 morgen, 143 roeden,’
waardoor duidelijk is dat het hier gaat om een
dubbele hoeve van globaal tweemaal 16 morgen. In 1750 blijkt uit de omschrijving dat er
7½ morgen bouwland onder Houten bij horen.
De pachters zijn:
1568 Jan van Rossum
1576 Herbert Thonissen nazaat van Jan van
Rossum
1586 Egbert Janss
1595 (An)thonis Egberts
1605 Cornelis Egberts
1608 Anthonis Egberts
1629 weduwe van Antonis Egbertss (zij betaalt
als toepacht ‘een vette hamel’)
1635 Heer Lubbertus van Westrhenen
1648 Thonnis (ook wel Tonnis) Corneliss
Dijkmeester van de Lekdijk Bovendams
als opvolger van de Heer Lubbertus van
Westrhenen
1663 Jacob Janss Straeland in plaats van Thonis
Corneliss
1670 Steven van Sijll
1677 Gerrit Verlaer in plaats van Steven van
Sijll
1684 Claas Arisz Langerak opvolger Gerrit
Verlaer
1708 weduwe Claas Arisz
1708 Willem Gerritse van Schaick
1737 Gerrit Willemse of nu Thonis Willemsz
van Schaik
1738 Thonis Willemsz van Schaik
1782 Willem van Schaick
Op 11 augustus 1797 koopt Pieter van den Berg
dus deze hoeve voor f. 8.550,=.48 De boerderij
heet dan een ‘Capitale hofstede met drie bergen,
schuur en bakhuijs en duijvenhuijs’ en is groot 46
morgen (waarvan 33 morgen 219 roeden tussen de Houtense- en Schalkwijker weteringen).
De volgende landen onder Houten zijn in de
verkoop begrepen:
2 morgen land gelegen van het land van de
Abdij Oudwijk tot het Loerikse Zandpad;
5½ morgen bouwland gelegen van het land van
Jan van Schaik tot aan het dorp;
3 morgen 294 roeden gelegen tussen de Hou12
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tense wetering en het Loerikse Zandpad.
Pieter overlijdt in 1813 waarna zijn weduwe
Cornelia Dongelmans hertrouwt met Willem
Hillenbrink ‘bouwmeester’ op de boerderij. Na
haar overlijden gaat de boerderij over op haar
zoon Cornelis.49
Houtensewetering 41 (oudtijds Schonauwensedijk 23, hoeve 1, Oudwijk)
In 1797 wordt deze boerderij uit de boedel
van het Convent Oudwijk, omschreven als
‘Eene hofstede genaamd Zeldenrust, genummerd 23
bestaande in eene huizinge, bakhuis, drie bergen en
eene schuur, mitsgaders zeven en twintig bunders,
zeven en zestig roeden drie en zestig ellen boomgaard,
bouw- en griendland,’ gekocht door Cornelis en
Martinus van Bemmel.
In de rentmeesterboeken staat de boerderij in
de zestiende eeuw omschreven als: ‘zes en dertig
morgen landts gelegen op de Weteringe streckend
van de Loerickerweg tot aan de Schalkerweteringe
met den boogert en de bepotinge daerop staende,
boven seecker lant behorende de Vicarije van mr. Aert
Cnoop de besitter van plach te wesen boven land van
ons Convente selve naastgelegen.’
Deze boerderij lag dus niet alleen in het gerecht
Schonauwen maar strekte zich uit van de
Loerickerweg in het gerecht Houten, over de
Houtensewetering heen in het gerecht Schonauwen.
In 1676 wordt, kennelijk na een hermeting, de
totale oppervlakte gesteld op 39 morgen, 450
roeden, waarvan op de Schaft 17 morgen, 230
roeden bouwland.
De pachters zijn:
1567 Antonis Adriaanss
1576 Cornelis van Sijl als ‘naesaet’ van Lourens
Antonis
1586 Pieter Steven van Zijl tot Houten
1595 Cornelis Stevens van Zijl van Houten
1608 Anthonie …. ‘naesaet’ van Cornelis Stevens van Zijl
1617 Egbert Thonisse
1675 Johannes Everard Meijssen in plaats van
Egbert Thoniss
1680 Jan Gerrits van Schaik in plaats van Johannes Everard Meijssen
1718 Cornelis van IJsendoorn
1724 Jan Cornelis van IJsendoorn
1748 Frederik en Anthonij Verweij
1753 Gerrit en Jan Bosch ‘ing. 1753’
1759 Jan Gerrits, Gerrit Jansz en Gerrigje Bosch
1765 Johannes van der Wurff

Boerderij Zeldenrust. De boerderij dateert nog grotendeels uit de 18de eeuw. Het bakzomerhuis dat tegen de
rechterzijgevel van het achterhuis stond, is in 1950 gesloopt waarna de zijgevel van de boerderij hoger opgetrokken werd (Foto uit 2001, RHCZOU, THA Houten (353)

In 1790 heet de boerderij nog steeds 39 morgen
en 450 roeden (boomgaard, bouw- en weiland)
groot. Bij de verkoop uit de boedel van het
Convent van Oudwijk in 1797 aan de gebroeders Cornelis en Martinus van Bemmel voor
f. 8.200,= heet de hofstede 50 morgen groot,
waarvan 32 morgen aan de hofstede tussen
de Houtense- en de Schalkwijksewetering, 3½
morgen tegenover de hofstede aan de Houtensewetering, 7 morgen onder Houten uit de
Utrechtse dijk tot aan het land van Janus van
Rijn, en twee percelen respectievelijk groot 800
roeden en 8 morgen strekkende uit de Utrechtse dijk tot aan het land van het Convent.50
Vervolgens wordt in 1802 de helft van Martinus van Bemmel verkocht aan Hermanus van
Oostrum.51 Als Hermanus overlijdt in 1828
wordt de boerderij in veiling op 1 september
1829 gekocht door Willem Lagerweij.52 De oudste zoon Hermanus blijft pachter op de boer48 | 3/4 | 2 0 1 4 

derij. Na het overlijden van Willem Lagerweij
wordt de boerderij in 1858 in veiling verkocht
aan Margartha van Wijk, landbouwster te
Cothen.53 Hermanus van Oostrum vertrekt op
1 mei 1862 naar Abcoude.
Houtensewetering 45 (oudtijds Schonauwensedijk 24, hoeve 8, Oudwijk)
Ook deze kleine boerderij behoort bij het goed
van het Convent van Oudwijk. Deze boerderij
wordt aan het einde van de zestiende eeuw
omschreven als: ‘twaalf morgen daer hij (de
pachter) op woont, streckende van de Goijer wetering tot de Schalkwijkerwetering.’
In 1676 wordt de hoeve duidelijker omschreven als: ’Twaalf morgen land strekkend van de
Houtense- tot de Schalkwijkse wetering met aan
de Houtensewetering bruijkers huijsinge en boomgaard’. ‘Item nog twee akkertjes tegenover de hoeve
over de Wetering.’
het kromme-rijngebied
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De pachters zijn tot 1797:
1586 Govert Janss
1600 IJsbrand Adriaanss naesaet van Govert
Janss
1646 Jan Willems van Wolfshuijsen
1652 Klaas Janss in plaats van Jan Willems van
Wolfshuijsen
1663 (weduwe?) Klaas Janss van Wolfshuijsen
1666 Neeltje Hendriks weduwe van Klaas Janss
van Wolfshuijsen
1669 Jan van Schaick ‘als getrout hebbend de
weduwe van Klaas Janss van Wolfhuijsen’
1675 Claes Jansssen van Zuijlen in plaats van
Jan van Schaijck
1687 Jan Thoniss van Schaik
1726 Wed. Cornelis van IJsendoorn
1733 Abram van IJsendoorn
1745 Wed. Willem de Kruijff
1757 Jan de Ruijter en Elisabeth de Kruijff in
plaats van Neeltje de Kruijff
1780 Jan de Ruijter
1781 Anthonij Lagerweij
Op 28 juli 1797 wordt deze kleine boerderij
uit de veiling van de boedel van het Convent
gekocht door Evert Pauw voor f. 4.370,=.54 De
hoeve heet dan ‘een capitale hofstede met een sedert
wijnig jaren nieuw getimmert huijs, bakhuijs en
schuur’ met dan 30 morgen 100 roeden waarvan 11½ morgen aan de hoeve gelegen tussen
de Houtense- en de Schalkwijksewetering en
daarbij 1 morgen 523 roeden onder Houten;
twee percelen los land onder Schonauwen
groot 3 en 6 morgen 100 roeden en 3 morgen
onder Houten strekkende van de Heereweg tot
de Houtensewetering en 3 morgen strekkende
van de Houtensewetering tot het land van Jan
van Schaick.
In 1816 neemt Cornelis de Groot de eigendom
van de boerderij over van zijn schoonouders
Evert en Annigje Pauw. Na het overlijden van
Cornelis in 1833 wordt de boerderij verkocht
aan mr Jan de Kock, griffier van de Staten.55
De oudste zoon van Cornelis, Hermanus wordt
de pachter. Na het overlijden van mr De Kock
koopt Hermanus in 1856 een klein deel terug
van zijn erven.56
Als laatste volgt, na een daghuurdershuisje met
7 morgen land, nog één boerderij die oudtijds
aan het Convent behoorde.
Beukenhout 78 (oudtijds Schonauwensedijk 26, hoeve 4, Oudwijk)
14

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

Deze boerderij wordt in 1797 gekocht door de
pachter Arie van Schaik. Volgens de omschrijving aan het einde van de zestiende eeuw behoren bij de hoeve, die strekt van de Goyerdijk
tot de Schalkwijksewetering ’noch eene mergen
beneden de voors. hoeve gemeen met het Convent der
Brigritte binnen Utrecht. Noch eene mergen streckend
van Goyer weteringe tot de lande toebehorende Bartholomeus gasthuijse. Noch een halve mergen gelegen
gemeen met twee mergen (..) Aen beide sijden belegen
met lande toecomende onse convente. En noch eene
mergen gelegen omtrent die Vuijlbrugge (..).’
De omschrijving luidt in 1676: Hoeve, groot 28
morgen 60 roeden strekkende van de Houtense- tot in de Schalkwijksewetering, groot 16
morgen 528 roeden waar aan de Houtensewetering boomgaard en des huurders ‘huijsinge op
staet.’
De pachters tot 1797 zijn:
1568 Jan Hendriks
1587 Gijsbert Janss ‘naesaet’ van zijn vader Jan
Hendriks
1601 Egbert Janss ‘naesaet’ van Jan Hendriks
zijn vader
1621 Egbert Janssoon
1631 Gijsbert Jan Hendriks
1639 de weduwe van Gijsbert Jan Hendriks
1654 Jan Gijsbertss
1666 Thonis Janss (‘bij het maeken van de nieuwe
huur is geaccordeert dat voor de pachten van de
jaaren 1675 en 1676 sijne ruineuse huijsinge
wederom sal optimmeren ende alleenlijck de
ongelden sall betalen’)
1696 de weduwe van Anthonis Janss
1702 Cornelis de With
1721 Jan de With
1733 de kinderen van Jan de With
1752 de weduwe van Frederick van Schaick
1786 Arie van Schaick
Pachter Arie van Schaik koopt de boerderij in
de veiling van de boedel van het Convent op 5
augustus 1797 voor f. 4.700,=.57 De boerderij
heet dan 29 morgen groot. In de akte de specificatie van het land:
16 morgen gelegen tussen de Houtense- en de
Schalkwijker wetering;
3 morgen strekkende uit de Hoon tot het land
van Jan van Rijn;
5 morgen bouwland onder Houten gelegen tussen de Houtensewetering en de Loerikse dijk;
1½ morgen met een klein boomgaardje en 1
morgen met een elzenbosje aan de Hoogdijk.

Als Arie in 1799 al overlijdt, hertrouwt zijn
weduwe met Pieter Weijman. Als die in 1838
overlijdt, vindt boedelscheiding plaats waarbij
de beide ongehuwde broers Arie en Frederik

van Schaik de eigendom van de boerderij verkrijgen.58 Frederik overlijdt in 1845 maar Arie
zet het bedrijf voort tot zijn overlijden in 1864.
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K ees va n Sch a i k *

Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied
tussen 1783 en 1801
Als vervolg op de voorvallen van bedelen en
landlopen in het Kromme-Rijngebied, die
ik in het vorige nummer van ons tijdschrift
vermeldde, heb ik meer gevallen van criminaliteit onderzocht.1 Ik putte wederom uit de
omvangrijke serie ‘criminele informatien’ (106
dikke delen) die zich in het archief van het
Hof van Utrecht bevindt.2 Een rijke bron om
allerlei soorten van criminaliteit in de provincie
Utrecht in de jaren 1758 tot 1811 te achterhalen. De serie bevat veelal getuigenverklaringen
en verhoren over misdrijven met aantekeningen over de afdoening van de zaken. Echter,
niet alle zaken bereikten het stadium van een
vonnis. Het is dus niet altijd duidelijk of-, en
zo ja, welke straf de beklaagden werd opgelegd, of dat wellicht vrijspraak volgde. Daar
staat tegenover dat de ‘criminele informatien’
enkele zaken bevatten, die tot een vonnis leidden, terwijl die zaken niet zijn te vinden in de
criminele sententies (vonnissen) van het Hof.3
Daarnaast zijn er (uiteraard) ook getuigenverklaringen over zaken die niet werden opgelost
omdat de dader niet werd gearresteerd.
Hieronder volgt een kleine bloemlezing uit mijn
aantekeningen.4

Armoede 1
De Maarschalk van het Overkwartier kwam op
10 februari 1783 ter ore dat er onder Overlangbroek drie kinderen van Gerrit van den
Berg ‘subiet’ waren overleden en liet daarop
onderzoek doen. Het gezin van Gerrit van
de Berg bleek te wonen in een ‘hut’ aan de
Goijerwetering. De buren Neeltje de Bruin en
de huisvrouw van Hendrik de Klein, die over
het overlijden werden gehoord, vertelden dat
de bewoners van de hut ‘een zeer ongeregelde en
armoedige huishouding houden en dat de kinderen
veeltijds honger en groot gebrek geleden hadden’.

* Mr C. van Schaik is advocaat. Hij doet historisch
onderzoek in het Kromme-Rijngebied.
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Een meisje van vier jaar en een jongetje van elf
jaar waren op maandag 23 januari 1783 overleden en een meisje van dertien korte tijd daarna.
Het jongetje was even voor zijn overlijden nog
buiten de hut gezien en had daags te voren nog
een boodschap gedaan bij de Doornse secretaris
Jan van Dam.
Bij het afleggen van de kinderen werd een
‘grote onreinheid zo van luijsen als open wonden
op de hoofden (geconstateerd) waaruit de etter langs
deselve afliep daarbij zijnde een sterke stank’. Het
jongste kind van vier en het jongetje van elf,
die zeer opgezwollen waren (oedeem?), had
men slechts met grote moeite kunnen kisten.
Voor de begrafeniskosten was aangeklopt bij de
pastoor van Wijk bij Duurstede.

Armoede 2
20 oktober 1797: Evert de Kruijff, oud 30 jaren,
wonende onder het gerecht van Doorn verklaart
‘dat bij hem tussen den 2e en 3e september 1797 of wel
in den vroegen ochtend, uijt zijn land gestolen zijn vijf
kool knoppen, drie stronken selderij, en enige beetwortelen. Dat hij vervolgens op dien selven morgen gesproken heeft Cornelis Blancke aan wien hij deposant de
voormelde diefstal heeft verhaald, welke daarop tegen
hem heeft gezegd de gezusters Juitje en Maaij Lagerweij
op den selven morgen van den derden september 1797
omtrent het land van hem Evert de Kruijff met een
zwaar pak gezien te hebben en dat hij Cornelis Blanke
door een kleine scheur of gat in het pak gezien had dat
er groente in was zonder te weten welk soort groente.
Weetende hij deposant ook seer wel van den eenen en
anderen gehoord te hebben dat de gezusters Luitje en
Maaij Lagerweij zich meer met het stelen van groeten
en boom- en veldvruchten ophouden.’ (was getekend) ‘Everd de Kruijf.’
De schout van Doorn, Johannes Geelkerken,
heeft de groenten aangetroffen in het huis van
de gezusters, en tevens nog vijf soorten appelen,
peren en perziken.5

Armoede 3

Bedelen

Op 29 augustus 1801 werd door de Maarschalk
de gevangene Willemijntje Vermeer gehoord.
Zij zegt ‘omtrent 40 jaren oud te zijn, geboortig te
zijn van Hekelingen en de kost te winnen met het
zoeken van vodden.’ Zij verklaart voorts niet
getrouwd te zijn, ‘maar zoude getrouwd hebben
Arie Aartsen onder Langbroek. Dat deze persoon in
de maand maart jongstleden schielijk is gestorven.
Dat die persoon al geruime tijd ziek is geweest en
het water in de borst gehad heeft, doch dat daar
geen doctor of chirurgijn over gesproken is deurdien
die persoon niemand wilde hebben. (Zij) zegt dat
die Aart Aartsen zeer armoedig was en niets had
waarvan hij konde begraven worden. Dat daarom
de lieden alwaar hij thuis gelegen had hem op
hun erf in een zandhoop begraven hebben in haar
tegenwoordigheid. (Zij) zegt dat zij tweemaal wegens
bedelen alhier opgebracht is, doch dat zij nu daarom
niet geapprehendeerd (aangehouden) is.’ Het goed
dat Arie Aartsen aangehad heeft is nog bij Gerrit Leemkolk alwaar hij gestorven is, zijnde een
oude blauwe lakense rok, een zwarte broek en
een paar grijze kousen. De (klerk van de) Maarschalk noteert onderaan de verklaring ‘Nescit
Litteras’ (kan niet schrijven). Het Hof ontslaat
haar op 31 augustus 1801 uit detentie.6

Op 15 oktober 1801 zit Jannigje Vermeulen
in hechtenis. Tijdens haar verhoor vertelt ze
achttien jaar oud te zijn en geboortig te zijn
van Leersum. Haar ouders zijn gestorven en zij
heeft nergens een ‘’t huiskomen’ dan bij haar
zuster die met Klaas van Wakeren is getrouwd
en te Leersum woont. Zij zegt dat zij uit armoede om een aalmoes heeft moeten vragen
en voornemens was om te Hilversum knollen
te gaan rapen, maar heden in De Bilt door de
‘dienaar’ van het Overkwartier wegens bedelen
is opgevat en alhier is overgebracht. Het Hof
ontslaat haar op 16 oktober 1801 uit detentie
met ‘verbiedende haar om te bedelen in het voormalig gewest Utrecht of ten plattelande te vagebonderen.7

Schapendiefstal
13 februari 1790: ‘Verklare ik ondergetekende Teunis Legemaat, oud 43 jaren, huisman wonende op
de hofstede De Paaskeutel onder Doorn, ter requisitie
van de maarschalk van het Overkwartier en de procureur generaal, dat ik vrijdag 5 februari lestleden
om de streek van tien of elf uren bij mijn schaaphok
gekomen ben wanneer ik bemerkte dat, gelijk mijn
herder mij reeds gezegd had, gezien te hebben er
eenige vuiligheid aan de planken van het schaaphok
(te zitten) en wel aan een der deuren waar boven
een vengster was. Dat ik vervolgens in het schaaphok
gekomen zijnde alstoen vermist hebbe twee schapen
waarvan ik de riemen daar de bel aangezeten heeft
van een ooij in het schaaphok gevonden hebbe en dat
ik ook bemerkte dat van ieder van twee kribben een
touw weg was waaruit ik opmaakte dat er iemand in
mijn schaaphok geweest moest zijn. Dat hij (de dief)
vervolgens de deur geopend zal hebben om de schapen
uit te laten en nadat hij die weer van binnen gesloten
heeft gehad wederom deur dat vengster na buiten zal
geklommen zijn. Dat hetselve vengster niet gesloten
geweest is. Dat ik ook bovendien nog vermist hebbe
uit het hok een tweede schapenbel met zijn leren riem
hetwelk aan een swart schaap geweest is. (…).’
Teunis Legemaat verklaart voorts dat hij met
zijn zoon Jan Legemaat, oud negentien jaren,
die drie jaar herder geweest is, op 10 februari
1790 te paard gereden is naar Gerrit van der
Schaff, oud 26 jaar, herder van de Heer La
Borde. Daar herkende zijn zoon drie schapen in
de koppel van de Heer La Borde, die volgens de
Bedelaars
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herder drie dagen te voren waren aangekocht
van iemand die zei Gerrit Jordense te heten en
woonachtig was onder Gravesloot en drie jaar
herder geweest zou zijn bij Gerrit Winkelhof
achter Woudenberg.
Er zijn ook verklaringen van Cornelis Altena,
oud 34 jaren, schaapherder van de heer Sanden
op de Lage Vuurst; Willem Holhorst, oud 31
jaren, schaapherder, wonende thans bij Gerritje
Beerschoten; Gerrit van der Schaft; Gijsbert
Dekker, oud zestien jaar, wonende als schaapherder bij Teunis Legemaat onder Doorn; Arie
van Gent, ook wel Arie Lap genaamd, oud ruim
30 jaren, wonende en werkende als daghuurder op Zuijlesteijn.
Jacobus Leegemaat, ook wel ‘den Zeelandsche
boer’ genaamd, oud 54 jaren, wonende onder
Nederlangbroek, verklaart dat er bij hem een
haan met negen hoenders worden vermist.
Dader is Jan of Hannes Blijerveen, alias Hannis Dik of Jan Dik, oud 32 jaar, geboren van
Leersum. Hij bekent onder meer de diefstal van
drie schapen bij Teunis Leegemaat en de kippen
uit het kippenhok van ‘den Zeelandschen’ boer
onder Langbroek.8

Teunis Legemaat op de vuist
27 april 1790: ‘Ik onderschreve Johannes Floor,
oud omtrent 60 jaren, huisman onder de gerechte
van Driebergen, verklaar ter requisitie van de
Maarschalk van het Overkwartier en de Procureur
Generaal deser provincie, dat ik op maandag 12 april
laatstleden op den middag gekomen zijnde in den
herberg aan den Steene Brug (aldaar) ontmoet hebbe
Teunis Legemaat wonende te Doorn. Dat Teunis mij
toen reeds voor een gemeen karel uitmaakte, mij
verwijtende dat ik op een verkoping te Driebergen
tegen hem op een kast opgeboden had, mij toen reeds
uitdagende om met hem naar het Boompje te gaan
hetwelk een kroeg is die aan de Goijerwetering geheel
afzonderlijk legt. Dat ik zulks niet wilde doen maar
aldaar nog een groot half uur gebleven ben, waarna
ik alleen ben uitgegaan na(ar) mijn huis toe. Dat ik
getuige gekomen zijnde tegenover de plaats bewoond
wordende door Cobus Legemaat van achteren op het
aller onverwachts aangegrepen en dadelijk in de sloot
geworpen wierde. Dat ik getuige in den sloot tot even
boven mijn knie staande zag dat Teunis Legemaat
op den kant stondt en alleen bij mij was. Dat hij mij
vervolgens met sijn stok geweldig sloeg en onder veele
vloeken zeijde dat hij mij wilde doodslaan. Dat ik
getuige zo spoedig (als) mogelijk was uit dien sloot
sprong, waarop Teunis Legemaat dadelijk de vlucht
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nam over de brug na(ar) het huis van zijn voornoemde broeder Cobus Legemaat en ik ten eersten ben
na(ar) mijn huis gegaan. Dat ik hem niet wederom
geslagen hebbe en ook niet weet dat ik ooit met hem
rusie gehad hebbe. Presenterende dese mijne verklaring met eede te bevestigen.’ (De ondertekening is
‘Johannes Flooren.’)
‘Verklare ik onder getekende Rijk Achterberg, oud
omtrent 20 jaren, wonende als knecht bij Jacobus
Legemaat, ter requisitie als voren, dat ik getuige
eenige tijd geleden, zonder dat ik de presiese dag
herinneren kan, komende rijden met een aschwagen
na(ar) het land van mijn baas, gevallig omziende
zag dat van achteren mij twee personen aankwamen
waarvan ik meende te kennen Hannes Floor, doch
dat ik toen de andere persoon niet kende, maar die
ik naderhand gehoord hebbe zonder dat ik weet van
wie, dat het Teunis Legemaat geweest is. Dat ik toen
ook zag dat Johannes Flooren in het water viel en
dat die voornoemde mij onbekende persoon daar bij
stond aan den kant van het water, doch dat ik getuige
niet gezien heb dat die persoon Johannes Flooren in
het water gegooid heeft. Dat ik getuige echter gezien
hebbe dat die persoon na(ar) Johannes Flooren geslagen heeft met een stok, maar dat ik verder van dit
geval niets weete als bij horen zeggen.’ (De ondertekening is een kruisje ‘+’).
‘Verklare ik ondergetekende Jan van Ingen, getuige,
oud ruim 50 jaren, schepen van en wonende tot
Overlangbroek, ter requisitie als voren, dat ik enige
maanden geleden zonder dat ik de precieze tijd mij
nader kan herinneren, geweest ben in het gerechtshuis van Overlangbroek bij gelegenheid dadt daar
een verkoping van beesten zoude plaats hebben.
Dat ik getuige in de herberg gekomen zijnde wel
hoorde dat Teunis Legemaat en Johannes Flooren
met elkanderen in woorden wisseling waren over
het opbieden van een kast te Driebergen. Doch dat ik
getuige dit maar passerende naar den gerechtskamer
gehoord hebbe en dus niet distincktelijck weet op te
geven welke woorden er toen al tusschen die twee
gemelde personen over en weder verwisseld werden.
Dat ik vervolgens gezien heb dat Johannes Flooren
toen de verkoping geschiedde bij ons in de kamer was
en dat ik hem ook nog nadat de verkoping geëindigd
was in vreede bij het vuur hebbe zien zitten. Dat ik
niets meer van dat voorval weete. Presenterende als
boven.’ Getekend te Utrecht, 15 januari 1791.
(De ondertekening is een kruisje ‘+’.)
De Maarschalk van het Overkwartier en de Procureur Generaal wenden zich tot het Hof van

Utrecht met een verzoek om verlof te verlenen
tot apprehensie corporeel en ten minsten citatie
in persoon. Het Hof verleent op 5 oktober 1790
‘fiat citatie’ in persoon jegens Teunis Legemaat. Daarop volgt citatie in persoon op 27
november 1790 tegen de zitting van het Hof
op 13 december 1790. De Maarschalk van het
Overkwartier eist dat Teunis Legemaat gecondemneerd zal worden om gebracht te worden
naar de plaats daar men gewoon is criminele
executie te doen om aldaar ‘met roeden te worden
gegeeseld mitsgaders zijn leven lang gedurende zal
worden gebannen uit de stad steeden en landen van
Utrecht, zonder ooit daar weeder in te komen op
peene van nader straf.’
Teunis Legemaat dient klaarblijkelijk een remissierekest in (dat ontbreekt). De Maarschalk en
Procureur Generaal berichten daarop op 21
januari 1791 aan het Hof dat ‘ofschoon er nog al
het een en ander zoude te reflecteren zijn op de middelen van dat rekest, de zaak echter van dien aard
en natuur niet is of deselve zoude kunnen worden
composibel verklaart.’
De Procureur Generaal Blekman schrijft dat
Hannes Floor niet alleen is gekwetst maar ook
door de schrik ziek en bedlegerig is geworden.9
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Overlast van soldaten
In 1787 brak in diverse steden in Nederland
een door de patriotten gesteunde revolutie
uit. Stadhouder Willem V, met behulp van het
Pruisische leger van zijn zwager, onderdrukte
de revolutie met als gevolg dat 30.000 patriotten naar Frankrijk uitweken. Nederland raakte
daarop in oorlog met Frankrijk. In februari
1795 trok het Franse leger Nederland binnen en kreeg de door de patriotten gewenste
revolutie alsnog een vervolg in de zogenaamde
Bataafse Omwenteling. Zowel voor als na De
revolutionaire geest zorgden de Franse soldaten
voor veel overlast. De soldaten in dienst van
Stadhouder Willem V zorgden echter, voorafgaande aan de Franse bezetting, ook al voor
veel problemen.10 Vooral diefstal van paarden
(en zelfs van hooi) was aan de orde van de dag.
Nicolaas van der Schouw deed op 14 januari
1795 aangifte dat gisteren dinsdag 13 januari 1795 des avonds omtrent zes uren ten
huize van zijn vader Hendrik van der Schouw
Franse soldaten trekken de bevroren rivier over
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wonende onder het gerecht van Houten bij
de Loerikse molen zijn gekomen een partij
Ulanen, welke nadat zij in het huis gekomen
waren met ’t pistool en sabel in de hand ‘geld
en goed van hem hebben afgevorderd. Dat gemelte
Hendrik van der Schouw omtrent 50 gulden aan
geld hebbende gegeven, zij hem al verder hebben
gedwongen nog meerder te geven. Dat zij vervolgens
met de pistolen op hem zijn zoon dogter en kinderen
hebben geschoten. Dat Hendrik van der Schouw met
een kogel in ’t hange van de buijk is doorschoten
en des nachts omtrent 12 uren daaraan is komen
te overlijden. Dat ook Nicolaas van der schouw een
scheut gekregen heeft waardoor hij aant rechter oog
gekwetst is. Dat de woede van dat volk zo verre is
gegaan dat zij de huisvrouw van Nicolaas van der
Schouw hebben bedreigd als zij geen meerder geld gaf
zij haar de borsten zouden afsnijden, ontblotende teffens hare boesem. Dat zij t linnen uijt de kast en wat
haar aanstond hebben mede genomen’. Getekend
te Utrecht, 14 januari 1795.11

Diefstal van bijen
28 september 1795: Jacobus van Amerongen,
oud 38 jaar, wonende in Overlangbroek, doet
aangifte ‘dat op zondag 16 augustus 1795 s morgens
om den streek van 8 uren van den bijenstal toebehorende Jacobus Lockhorst (staande op diens hofstede te
Doorn) in wiens dienst ik als bijen man ben, vermist
heb een im bijen met de honing daarin. Dat ik dien im
nog vrijdags tevoren smorgens in dien bijen stal gezien
heb. Dat ik een dag twee of drie daarna van Dirck van
Amerongen wonende op Meersbergen hoorde dat er
daaromtrent twee bijenkorven in een bosch lagen. Dat
ik daar op naar die plaats in dat bosch ben gegaan en
als toen twee ledige bijenkorven daar zag liggen. Dat
ik getuige al aanstonds die eenen bijenkorf erkende
voor degene die tevoren vermist had aan den band van
witte teenen welke ik zelf onder aan dien korf gemaakt
had. Dat ik daarop de bode van Maarsbergen van dit
geval kennis heb gegeven die vervolgens met mij naar
zeker huis, de heijschuur genaamd, gegaan is om te
zien of wij daar altemets den dader konden vinden,
alzo ik hoorde dat die bewoners, mij bij naam onbekend, als alleen dat ik weet dat er een van hun Piieter
hiet) juist niet den besten naam hadden. Doch dat de
bewoners van dat huis niet te huis waren, als alleen
de twee kinderen die ik aanzag voor kinderen van een
jaar of zes of acht naar gissing. Dat daarop den bode
hun vroeg of zij braaf honing binnen kort gegeten
hadden waarop d eene jongen zeide ja. Dat die bode
toen verder vroeg waar hun vader dan dien honing gehaald had. Waarop die jonge antwoordde mijn vader
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heeft er een roompot vol van medegebracht van over
den berg waarop wij voorts zijn heengegaan.’12

Diefstal van appelen
20 oktber 1795: Op den huize van Hazenberg
wordt een verdachte gehoord die ‘zegt genaamd
te zijn Gerrit Vreeswijk, oud 50 jaar, (geboortig int
Waal), woonachtig met zijn vrouw en zes kinderen te
Honswijk. Dat hij met daghuuren zich geneerd, dog
wegens de duurte niet genoeg verdienen kan. Dat hij
een maatje appelen voor zijn vrouw en kinderen uijt
den boomgaard van Jan van Wijk onder Honswijk
met schudden met een haeck aan een stok, die hij
bij zich heeft, willende verzamelen, deze laatstleden
nacht geapprehendeerd is door twee dienaers vant
Overkwartier hebbende bij zich omtrent een spint
appelen. Dat hij zulks gedaan heeft om den honger
van zijne kinderen te stillen. Dat het de eerste keer is
dat hij zulks gedaan heeft en door de groote armoede
daartoe gekomen is. Zegt dat (hij) thans in twerk
is bij den chirurgijn in Schalkwijk tegenwoordige
schout van Honswijk en te voren in dese somer
gewerkt heeft bij Hannes van Lent en vrouw van
Dam.’13 (Hij wordt tevens ondervraagd over het
stelen van hout, onder meer in 1782.14)

Diefstal van tenen
29 januari 1796: Jan Hoogland, getuige, van
competente ouderdom, woonachtig onder
Nederlangbroek verklaart ten verzoeke van
de Procureur Generaal en de Maarschalk van
het Overkwartier: ‘dat ik getuige op maandag den
28 december 1795 ontdekt heb dat er uit mijn tuin,
gelegen achter mijn huis, weg waaren tusschen de 20
en 30 bosschen onafgeschilde teenen. Dat ik getuige
zaterdag te vooren die bosschen teenen noch in mijn
tuin gesien hebbe. Dat ik geinformeerd geworden
zijnde, dat Cornelis van Waveren te huis leggende bij
Dirk van Nijkerk onder Nederlangbroek zaterdag en
zondagnacht met een schuit waarin teenen waren
gesien door enige menschen onder andere door
Cornelis van Leersum omtrent 50 roeden van mijn
huijs af, (ik) daarop dinsdags daar aan gegaan ben
ten huijze van Dirk van Nijkerk voornoemt wanneer
ik zag dat er drie bosschen in de schuur lagen en ook
verscheide bosschen bedekt met rot strooij in de sloot
bij dat erf. Dat ik daarop Dirk van Nijkerk vroeg hoe
die bosschen daar gekomen waaren waarop hij antwoorde het zijn mijn bosschen niet maar ik weet niet
hoe zij hier gekomen zijn. Dat ik getuige die bosschen
teenen all aanstonds erkende voor deselve dewelke ik
in voege voorschreve vermist hebbe en dat ik ook wel

weete dat Cornelis van Waveren geen land of bosch in
eigendom of huur heeft zo dat ik mij verzekerd hield
dat hij de persoon was die mij denselven teenen ontvreemd heeft. Gevende voor redenen van wetenschap
als in den tekst en presenterende mijn verklaring met
den eed te bevestigen. (was getekend) Jan Hoogland.’
Cornelis van Leersum, oud ruim 40 jaren,
wonende te Nederlangbroek naast de plaats
Rodesteijn verklaart ter requisitie als voren: ‘dat
ik getuige in den nacht tusschen zaterdag en zondag
den 26 en 27 december 1795 in de wetering vlak voor
bij mijn huis heen met een schuit zag varen Cornelis
van Waveren en de knecht van Dirk van Nijkerk,
doorgaans Cornelis den Appel genaamd. Dat het toen
helder maanlicht was waardoor ik ook zeer duidelijk
heb gezien dat er in die schuit waaren eenen heelen
hoop bosschen onafgeschilde teenen. Dat zij den weg
af kwamen van Sterkenburg af en afvoeren naar het
boveneind waar Dirk van Nijkerk woonachtig is. Dat
ik hun toen vroeg waar zij vandaan kwamen waarop
zij antwoorden van deeze stad Utrecht. Dat deze Cornelis van Waveren te huis legt bij denselven Dirk van
Nijkerk en een arbeider is die voor zo verre bekend
is ook geen land in eigendom of huur heeft waarop
zodanige teenen wassen. Dat Jan Hoogland woont
in mijn buurt naar gissing nog geen 100 roeden van
mijn huis af en wel int beneden eind zodat die schuit
reeds zijn erf moet gepasseerd zijn voor dat deselve
bij mij kwam. Dat deselve Cornelis van Waveren ook
bij ons algemeen voor een slecht mensch bekend staat
gelijk ook van hem nader bericht van den notaris
Blekman zal te bekomen zijn.’
De gerechtsbode W. de Vriend schrijft: ‘Cornelis
van Waveren thuis leggende bij Dirk van Nijkerk
aan de Schoonoortsche Vaart, oud 35 a 36 jaren,
ongetrouwd, die ook voor een dronkaard algemeen
bekend is, heeft geweigerd de teenen weer bij Jan
Hoogland terug te bezorgen. Cornelis van Waveren
is die nacht ook gezien door de nachtwacht die toen
werd waargenomen door Cobus de Graaf en Gijsbert
van Vulpen, doch die niet gezien hebben wat hij die
nacht in huis had.’15

Attestaties naar aanleiding van het regiem
in het Tuchthuis te Utrecht
10 juni 1796: Johannes Oostrum, oud 72 jaar,
geboren van Houten, gevangen sedert zes
(acht?) jaar voor ’t Hof: ‘Zegt omtrent de kost en
portien als de voorgaande: zeer slecht en ook geen
sout bij het eeten te hebben. Zegt enige reisen bedor48 | 3/4 | 2 0 1 4 

ven vleesch te eeten gekregen te hebben. Zegt dat hij
geconfineerde enige woorden met Jan van Diest gehad
hebbende door de vader (binnenvader Jacobus de
Rooij) op eene onbermhertige wijse is geslagen en dat
Janus den dienaar zulks heeft gezien. En dat hij geconfineerde meende aan dien slagen te sullen sterven
en selfs versocht had om een docter te hebben, hetgeen
hem geweigert wierd door de vader.’
Jacobus de With alias de Brave, oud 22 jaar,
geboren van Werkhoven, ‘geconfineert’ (gevangen) voor het Hof sinds 1 jaar: ‘Beklaagt zich
over de kost en over de geringe portie van vleesch en
ook over t zout evenals de anderen geconfineerden.
Zegt dat hij gezien heeft dat Philip David 150 slagen
met de bullepees gekregen heeft toen hij de kroon ook
op gekregen heeft 24 uuren zonder eeten of drinken
gezeten heeft over dat hij tegen een jood gesproken
had. Zegt dat hij uit honger een hemd verkogt heeft
aan een mede gevangene en ook geen vers strooij heeft
gehadt.’16

Oranje Boven!
10 september 1796: Cornelis de Bie, oud ruim
50 jaar en wonende op Molensteijn verklaart
ten verzoeke van de Procureur Generaal en
de Maarschalk van het Overkwartier gezien te
hebben ‘dat voor enige tijd naar mijn beste onthoud
int laatst van juli de laatste vrijdag, toen de tienden
verpacht wierden, te Utrecht gepasseerd zijn twee
wagens met boeren voorbij de buitenplaats van den
representant Van Vliet van Hardenbroek. Dat van
voorschreve boeren mij bekend is Willem Verlee welke
ik heb horen roepen ‘Oranje Boven’, geschiedende
zulks voor het gerechtshuis van Hardenbroek bij de
vrijheidsboom ‘zeggende zo moet het gaan’ en tegens
mij roepende ‘Ceesje zoo moet het wezen’. Gevende
voor redenen van wetenschap als in den tekst zijnde
bereid zulks met ede te bevestigen.’ (was getekend)
Cornelis de Bie.
Teunis Killesteijn, oud 40 jaren, wonende
onder Hardenbroek, refererende zich tot de
verklaring van Cornelis de Bie, uitgezonderd
‘dat ik de persoon die Oranje Boven geroepen heeft
niet kenne, schoon ik bij geruchte heb horen verhalen
dat hij zou geweest zijn Willem Verse, zonder hier
van meerder iets te weten.’
Arie van den Bosch wonende onder het gerecht
van Hardenbroek, oud circa 42 jaren, verklaart
‘dat op vrijdag 29 juli lestleden ten tijde de tienden
van t kapittel Ten Dom verpacht zijn, ik mij neffens
mijn mede municipaliteitsleden van Hardenbroek behet kromme-rijngebied
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bevindende om te bedelen, daar door de dienaars was
opgevat.’
Het Hof, gehoord het rapport van commissarissen, gezien de bovenstaande confessie van
Neeltje Put, ‘confineren deselve voor den tijd van
een half jaar in den tugthuize alhier om aldaar
gedurende dien tijd met haare handen werk de kost te
winnen ter discretie van de regenten van t zelve huis.’
(Getekend te) Utrecht 19 januari 1797.18

vonde op de gerechtskamer van gemelde gerechte. Dat
toen ter tijd aldaar passeerden 3 á 4 boerenwagens
beladen alle met passagiers. Dat deselve int voorbij
rijden van de vrijheidsboom onder Hardenbroek
uitroepende zeide en voorts zingende ‘Orange Boven’,
latende daar den hoed van het hoofd in hun hand
ronddraaien, zonder (dat) ik speciaal kan zeggen
door welke passagier van de vier voorbijrijdende wagens zulks gedaan is, wijl er geen derzelve passagiers
bij mij bekend zijn.’ (was getekend) Arie van den
Bos.17

11 januari 1798: ‘des nanoens ten 4 uren’
wordt op Hazenberg ‘geadduceerd’ Neeltje
van der Putten, oud 19 jaren, geboortig van
Houten. Haar grootvader is Jan Bouwman.
Zij is alhier gearresteerd aan de stad in het
jaar 1796. Door het Hof is zij wegens bedelarij
gearresteerd in januari 1797 en vervolgens een
half jaar geconfineerd. ‘Zij zegt in de maand juli
na kermis andermaal door de stad geapprehendeerd
te zijn, gegijseld en uijt de stad gebannen te zijn.
Zegt op 10 januari 1798 te zijn geapprehendeerd te
Houten leggende in een hooijbergh. Zegt niet in het
dorp gebedeld te hebben. Zegt ziek te zijn.’ (onder de
verklaring:) ‘Nescit litteras.’ Het Hof, gehoord
het rapport van de commissaris en gezien de
bovenstaande ‘confessien’ van de gevangene,
‘confineert deselve voor den tijd van één jaar in het
werkhuis binnen dese stad om aldaar gedurende dien
tijd met haar handenarbeid de kost te winnen ter
discretie der regenten van hetselve huijs.’ Getekend
te Utrecht, 12 januari 1798.19

Handenarbeid na een ontuchtig leven

Geweld door soldaten

18 januari 1797: ‘des nanoens te 3 uren’ compareerde op het huis Hazenberg Neeltje Put,
die ‘zegt 18 jaren oud te zijn, geboortig van Houten
en daar groot gebracht bij haar grootvader Jan Bouman. Tot over drie jaar wanneer zij aan het dienen
is geraakt bij Jaap van Bennekom in Honswijk,
vervolgens bij Bart Stolkenboer (=Sturkenboom) aan
het huis genaamd het Hemeltje. Dat zij daar kort
gewoond heeft en daarna op eenen dwaalweg was
geraakt en nu sinds twee jaar een ontuchtig leven
geleid had aan huis van een vrouw die achter het
Geertekerkhof in deze stad wonende was. Zegt (dat
zij) daarna met kinderen gebedeld heeft en dat zij bij
het verstoren van het voorgemelte huis in handen van
de stadsjustitie gevallen was. Dat zij intussen tijds
geneezen geworden is van (een) ziekte waaraan zij
toen onderhevig was en daarna met vier dagen water
en brood was gestraft en ontslagen. Dat dit omtrent
drie weken geleden was. Zegt dat zij bij Vegten, zich

1 mei 1797: Diena Boereboom, huisvrouw van
Hendrik Elbertse, oud ruim 40 jaar, wonende
onder het gerecht Houten, verklaart te haren
huize aan de Procureur Generaal, ‘dat op gisteravond ruim zes uur voor mijn huis is aangekomen
een dragonder aan hebbende een blauwen montering
met rode opslagen wiens naam ik niet kende. Dat ik
gezien heb dat hij beschonken was en zonder hoed
kwam aanrijden. Dat hij voor mijn deur gekomen
zijnde, de planken heining met zijn sabel aan stukken hakte en vervolgens de glazen insloeg. Dat ik
daarop mijn man van boven geroepen heb die toen
bij hem buiten de deur ging wanneer die dragonder
wegens dronkenschap van het paard afviel, echter
t paard bij den toom vasthoudende. Dat mijn man
hem vervolgens weer op het paard geholpen heeft,
zeggende rijdt nu in Godsnaam heen want gij zijt
dronken en dat hij ook toen zonder hoed op het dorp
naar Houten is aangereden. (Dat hij) onderweg

‘Oranje Boven’
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ontmoet heeft Gerrit van Oostrum die hij moedwillig
eerst met de pallas geslagen heeft en vervolgens een
houw in het achterhoofd heeft gegeven, hetwelk mijn
man ziende, getracht heeft dien oude man te ontzetten
wijl mijn man bang was dat hij dien ouden man
dood zoude hakken. Dat toen den ouden van Oostrum
den hak reeds in het achterhoofd had en mijn man
bij gelegenheid van dien trachte te ontzetten, een steek
in zijn arm gekregen heeft. En dat het mijn man toen
gelukt is de pallas af te nemen, wanneer vervolgens
den schout van Houten en de dienaar van justitie
Inkman ter verdere adsistentie zijn toegeschoten gelijk
uit hunne verklaringen blijken zal. Dat ik verders
vant geval niet klaarder kan opgeven.’ (onder de
verklaring) ‘Nescit Litteras’, ‘Hendrik Elbertse
45 jaar.’
Gerrit van Oostrum, oud 75 jaren en ten huize
van Hendrik Elbertse onder het gerecht van
Houten ‘aan zijn bekomen wonde ziek te
bed leggende,’ verklaart ‘dat ik op gisteravond
komende van Houten circa zes uuren of daar iets over,
ontmoet heb zekere dragonder, zonder zijn naam te
kennen, die mij direct heeft aangevallen en een houw
in t achterhoofd heeft gegeven en mij onder de voet geworpen heeft en trachte zelfs zijn paard op mijn lijf te
rijden, doch dat ik gelukkig door anderen menschen
ben ontzet geworden, maar mij thans te zwak bevindende op dit moment omstandiger te verklaren, alleen
nog dat mijn wond door Ocker van Batenburg direct
verbonden is.’
Hendrik Inkman, dienaar van justitie, wonende
te Houten oud 41 jaar, meldt onder meer ‘dat
wij hem de sabel ontweldigt hebben terwijl hij met de
scheede die van onder met ijzer beslagen was, rechts
en links in den ronte sloeg en nog een boerenknecht
op zijn handen geslagen heeft.’
De chirurgijn Hendrik Hijlidi heeft de hoofdwond van Gerrit van Oostrum gevisiteerd en de
steek in den arm van den boer Hendrik Elberse
gevisiteerd en geëxamineerd.
Pieter van Engelen oud 60 jaar en wonende te
Houten en schout aldaar, verklaart zich te refereren aan de verklaring van Inkman.
Jacob Melisse, oud negentien à twintig jaar,
geboren in Putten bij Nijkerk op de Veluwe,
zegt zondag 30 april gereden te hebben voor de
generaal Boecop naar Culemborg en ‘s avonds
om 10 uur ‘t rapport gebracht te hebben bij den
generaal Boecop, maar weet niet wat op zijn retour plaats gehad heeft, doch weet zeer wel dat
hij zijn ruiters mantel en pallas op weg verloren
heeft. (onder de verklaring) ‘Nescit litteras.’
Het visitatieverslag van de chirurgijn H. Heijlidij
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gedateerd 3 mei 1797 vermeldt een aanmerkelijke dwarse wond aan het bovengedeelte van
het achterhoofd ter lengte van vier duimen
‘welke niet konde naspeuren door het cranium in
te gaan.’ De wond van Hendrik Elberse is niet
gevaarlijk.
Op 5 mei 1797 schrijft Ocker van Batenburg dat
hij deze morgen de patiënt nog zonder toevallen bevonden heeft, wat zijn wonde aangaat
‘begint suijver te staan, doch ik heb ontdekt dat een
gedeelte van het cranum bloot is.’
Op 17 mei 1797 schrijft Ocker van Batenburg
wat Hendrik Elbertse aangaat; ‘is bijna klaar.’
Wat Oostrum aangaat: de wonde stadt (heelt)
zeer wel en alles gaat zeer voorspoedig tot
dusverre.
Op 6 mei 1797 in het derde jaar van de Bataafse Vrijheid ontslaat de kolonel Eduard Brouse,
commandant van het regiment Bataafse dragonders, J. Melisse uit het regiment en ‘s Lands
dienst.
Een brief op 31 mei 1797 geschreven te Schonauwen: ‘Ik ondergetekende bekenne het innigste
medelijden te hebben met alle ongelukkigen en wel
met hen die door den drank in eenig ongeluk geraken
te meer als zodanig persoon nimmer een debouchant
of dronkaard geweest is. Dit is de reden dat ik ondergetekende gaarne wenste en zulks vriendelijk ben
verzoekende aan den Raade van den Hove der provincie Utrecht dat zij den gevangene met name Jacob
Melisse (voorheen dragonder) dewelke kortlings
geleden in zijne dronk aan mij enige geweldadigheid heeft bedreeven waarover hij thans is geapprehendeerd en volgens de wetten van de Lande zijn
straf moet ontvangen dat zijlieden denselven indien
mogelijk bevrijden van publieke straf. Mijn verzoek
dienaangaande is hier ook mede gefundeert dat ik ter
zijde geïnformeerd ben dat deze ongelukkigen persoon
zich nimmer aan den drank heeft te buiten gegaan en
ik hem al deeze belediging en aangedaan geweld over
lange uit grond mijnes harte heb vergeeven, gelijk ik
nog ben doende. Dit merk ‘+’ stelt Hendrik Elbertse
woonachtig aan de Leebrug onder Houten. Dit merk
‘+’ is gestelt bij Gerrit van Oostrum inwonende bij
voornoemde Hendrik Elbertse. In presentie van mijn
P.E. Ivoij.’
Rekest van Hendrika Melisse van den Akker die
‘tot haar gevoeligste smarte heeft vernomen dat haar
broeder Jacobus Melisse van den Akker door zijn
kameraad getracteerd geworden en door den drank
bevangen zijnde vervolgens tot zeker exces zoude zijn
gekomen (..).’ Zij verzoekt het Hof consideratie te
het kromme-rijngebied
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nemen van het attest van den medisch doctor
Keetell. (getekend) 20 mei 1797.
De Procureur Generaal Essenius requireert
(vordert) op 28 mei 1797 dat Jacob Melisse zal
worden gebracht ter plaatse waar men gewoon
is ‘crimineele justitie te doen om aldaar strengelijk
met roeden te worden gegeeseld, vervolgens gebrandmerkt hem confinerende in het dezer stads werkhuis
voor den tijd van 10 jaaren en daar hij de publieke
veiligheid op s-Heeren wegen geschonden heeft, hem
levens langs na ommekomst van de voorschreve tijd,
bannende uit dese provincie de gevangene al meede
condemnerende in de kosten en misen van justitie.’20

Oranje liedjes in De Roskam
19 mei 1797: Pieter van Engelen, schout van
Houten, oud in de 60 jaren, verklaart tegenover
de Procureur Generaal dat de kastelein Batiaan
de Bont in de herberg genaamd De Roskam te
Houten ‘s maandags 15 mei is komen aangeven dat daags tevoren zich twee personen, met
namen Anthonie Bennink en Hendrik Steekel,
aldaar in de herberg hebben bevonden, die te
Vreeswijk anders genaamd De Vaart woonden
en ‘dat deze personen veele oproerige gesprekken in
voorschreve herberg gevoerd hebben, hetwelk zo niet
langer ten minste een half uur heeft geduurd en ook
Orange Boven hebben geroepen onder het zingen
van “Al is ons prinsje nog zo klein al even zal hij
stadhouder zijn”. Dat hen eindelijk door de kastelein
Batiaan de Bont Hendrik Wemmers en meer anderen
verboden is diergelijke oproerige taal te voeren of dat
zij anders de deur zouden uitgezet worden, waarop
zij vervolgens de herberg de Roskam moesten verlaten, alwaar dat is geschied.’
Hendrik Wemmers, oud in de 40 jaren, wonende te Houten verklaart ‘dat zij zongen van
onsen lieven Heer en van den Duivel en eindelijk ook
zongen “Al is ons Prinsje nog zo klein al even zal hij
Stadhouder zijn.”’
Bernardus Rosegarden, wonende als knecht in
De Roskam te Houten, oud 24 jaren, verklaart:
‘wat betreft het gezondheid drinken van de Prins en
Princes, weet ik niet zeker. Castelijn Hendrik Wemmers te huis komende heeft hen verboden diergelijke
oproerigheden in zijn huis te verrichten of dat hij ze
de deur zoude uitzetten.’
Theodorus Wennekes, oud 26 jaren verklaart
dat Antoni Bennik, Hendrik Stekel en Jan van
Hattem in de herberg De Roskam waren en dat
Antoni Bennik heeft gezegd ‘Was onze Willemijn
maar hier dan zouden wij van die Donders zo niet
24
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verdrukt worden.’ Hendrik Steekel(enburg) heeft
tegen hem gezegd ‘Jongen ik wou dat gij uw bek
toehield want den besten Prinsman is bij mij een
draijer.’
Jan van Eck, oud 36 á 37 jaren, heeft Anthonie
Bennik horen zingen ‘Al buigt de Stam en kraakt
het riet al even treurt Orange niet.’ En dat hij menigmaal heeft gedronken van ‘Willemijntje.’
Hendrik Daalderop, oud 17 jaar, wonende te
Houten heeft hen horen zingen.
Bastiaan de Bont, oud 42 jaar, houdt zich op de
vlakte en verklaart dat hij van anderen gehoord
heeft dat Antoni Bennik heeft gezongen ‘Al is
ons Prinsje nog zo klein al even zal hij Stadhouder
zijn.’
Anthonij Bennink en Hendrik Stekelenburg, zandvaarders, geboren en wonende te
Vreeswijk, met hun compagnon aangenomen hebbende de zandweg van Houten naar
Schalkwijk, zenden een rekest aan het Hof
waarin zij bekennen dat zij geïnformeerd zijn
dat zij zich schuldig gemaakt hebben aan ‘oproerig zingen van Oranje liedjes en declareren hun
gedragingen te verfoeien en van herte leed te weesen
met belofte van zich in het vervolg van dronken
drinken en van alle oproerige gedragingen te zullen
wachten, ootmoedig verzoekende dat het hen gracieuselijk zal worden vergeven en kwijtgescholden.’
De eerste rekwestrant heeft een vrouw en drie
kinderen waarvoor hij de kost moet winnen
(..) en de tweede rekwestrant ‘is belast met een
huishouden van vrouw en acht kinderen waarvan de
oudste slechts 14 jaar is.’
De Procureur Generaal noemt het ‘valsche en
quasie verschoningen.’
De Municipaliteit van Vreeswijk doet op 26
juni 1797 een goed woordje voor hun burgers
Hendrik Stekelenburg en Anthonij Bennik die
zij zeer wel kennen als ‘zijnde zijluiden alhier
geboren opgevoed en thans nog woonachtig
welke zich altoos hebben gedragen als stille en
eerlijke lieden en nooit aan oproerige gesprekken of daden hebben schuldig gemaakt.’21

Opruiend drukwerk gericht aan het volk
Ten overstaan van de Procureur Generaal
compareert op 16 augustus 1797 Teunis Peek,
gerechtsbode te Houten, die verklaart dat hij afgelopen zondag 6 augustus uit de Roomse Kerk
te Jutphaas komende, een borrel gedronken
heeft in een herberg of kroegje aldaar genaamd
‘De Karssenboom’ en dat de bode van Jutphaas
(Hendrik Vermaate) daar ook was, bij zich heb-

bende enige gedrukte papieren, die men daar
ter plaatse de naam van ‘Politique Blixems’ gaf.
‘Dat die bode enige daarvan aan hem deposant ter
hand stelde, naar gedachte van hem deposant vier of
vijf in getal, zeggende “die doe ik u present die kunt
gij aan uwe goede vrienden uitdeelen.” Dat hij deposant die stukjes gedrukt papier mede naar Houten
genomen heeft en aldaar aan den een en ander goeden vriend heeft laten lezen onder andere aan Hendrik Wemmers in de Roskam, aan de zoons van de
weduwe Miltenburg en aan de dochter van Hendrik
Schreuder alle te Houten woonachtig en zijnde van
de Roomsche religie. Verklarende hij deposant ook
nog aan den bode van Jutphaas te gemoet gevoerd
te hebben al kortswijlende “gij moet mij niet aan de
galg raaden” en dat hij deposant die stukjes papier
van den bode van Jutphaas gekregen heeft zonder
daarom gevraagd te hebben maar gevraagd heeft zijn
zij ondertekend, hetgeen met neen beantwoord wierd.
Gevende voor redenen van wetenschap als in de tekst
zijnde bereid om zulks met ede te sterken.’ Getekend
te Utrecht, 16 augustus 1797, Teunis Peek.
Andere getuigen zijn: Adrianus Drogenbroek,
oud circa 60 jaar, wonende in het Nedereind
van Jutphaas; Gerrit Scholman, oud circa 40
jaar, wonende in het Nedereind van Jutphaas.22

Joodse rabijnen
4 december 1797: Een Hollandsche Huzaar
heeft op het Houtense Zandpad twee joodse rabijnen ‘geattacqueerd’ en hun geld en goederen
afgeperst.
Op 9 december 1797 compareert voor de
Procureur Generaal, Peter van Engelen, schout
van Houten, oud ruim 60 jaren, en ‘verklaart
dat den dienaar Hendrik Inkman aan hem deposant berigt heeft dat twee jooden, naar gedagten van
Inkman, Rabijnen zijnde aan hem Inkman in de
Ganssteeg even buiten de Tolsteegpoort deser stad
(Utrecht) op den 4den deser verhaald hadden dat zij
naar den stad komende door een Hollandsch huzaar
waren geattacqueerd geworden, welke hun geld wilde
afpersen. Dat hij vervolgens op de betuiging van
die twee jooden dat zij geen geld hadden, hun goed
heeft afgeëijscht, waarop zij hem gegeven hadden
drie hembden en ook kousen ten minste een paar en
ook een pakje waarin de 10 geboden, maar dat die
huzaar hen verder niet mishandeld had. Zijnde dit
voorgevallen omtrent een half uur van den stad op
het Houtensche Zandpad tussen twee en drie uuren.
Dat die huzaar van Utrecht naar Culemborg gereden
is.’
Hendrik Inkman verklaart onder meer dat de
huzaar zijn paard wilde laten beslaan bij Doris
Wennekes, maar dat deze niet thuis was.23
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Ton Ge lo k *

De Werkhovense Autobus Onderneming
(WABO) in de Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in Nederland
begon en 70 jaar geleden dat hij eindigde. Naar aanleiding daarvan wordt in Museum
Dorestad in Wijk bij Duurstede tussen maart en mei 2015 een tentoonstelling gehouden.
Vooruitlopend daarop en op de, voor 2016 geplande, publicatie van een boek met verhalen uit de oorlog in Wijk bij Duurstede door dezelfde auteur, verschijnt dit artikel over
het wel en wee van de Werkhovense Autobus Onderneming in de Tweede Wereldoorlog.

Merk:

Kenteken:

Aant. In
Uit
Bijzonderheden:
zitpl.: dienst:
dienst:
NAG Imperator L 20738
32
1936
1941	Gedwongen verkocht voor f 4.000,-.
Indiana
L 27209
26
1936
1941	Gedwongen verkocht voor f 2.300,-.
Stewart
L 15194		
1938
1952
Verkocht aan De Kruijf in Schalkwijk.
International			
1938
1941	Gedwongen verkocht voor f 3.650,-.
Diamond T	
L 19918
26
1939
1944	In 1940 voorzien van Imbert houtgas
					
generator.
					Gevorderd door de Duitsers.
Opel Blitz			
1939
1940
Verkocht voor f 5.000,-. “Total Loss”
					
gereden door chauffeur Kosterman.
Diamond T		
26
1940
1944	In 1941 voorzien van Imbert houtgas
					
generator.
					Gevorderd door de Duitsers.
White
L 20738
30
1941
1951	Bouwjaar1939. Diesel.
Mercedes Benz			
1941
1944	Gevorderd door de Duitsers.

Toen de Tweede Wereldoorlog begon, had de
Werkhovense Autobus Onderneming (WABO)
negen bussen in haar bezit. Hiermee onderhield
men de dagelijkse busdiensten vanuit Wijk
bij Duurstede met Utrecht en Amersfoort. Op
zondagen en als zondagen te vieren feestdagen
verzorgde de WABO ook een busdienst tussen
de buurtschap bij de steenfabriek “De Bosserwaarden” en de kerken in Wijk bij Duurstede.

* A.J. Gelok is al vijftien jaar bezig met het interviewen van (oud-) inwoners van Wijk bij Duurstede
over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog
en is nu, op basis van de verzamelde informatie,
een boek “Wijkse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog”, aan het schrijven. Dit artikel is één van de
hoofdstukken. Het boek begint bij de Mobilisatie in
1938 en loopt tot de Bevrijding in 1945.
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Overzicht van de negen bussen, die in de Tweede
Wereldoorlog in bezit waren van de WABO

Na de oorlog had de WABO nog maar twee
bussen.
In november 1940 bezuinigden de Duitsers al
flink op vloeibare motorbrandstof. Om toch
te kunnen rijden voorzag de WABO in 1940
en 1941 de twee Diamond T bussen van een
houtgasgenerator. De houtblokjes, die in de
houtgasgenerator werden gebruikt, werden
gedroogd op de steenovens in Wijk, zodat ze
kurkdroog waren en goed wilden vergassen.
Het hout werd in een zuurstofloze atmosfeer
tot 700-800 °C verhit, waardoor houtgas ontstond (100 kilogram hout bracht ongeveer 34
tot 40 m³ houtgas op, 25 tot 30 kg houtskool, 4
tot 5 kg teer en 40 tot 55 kg as). Het gas werd
eerst langs filters gevoerd waar water, teer en
andere vaste bestanddelen werden verwijderd.

WABO-bus Diamond T die
in 1940 voorzien is van een
Imbert houtgasgenerator

Het gereinigde gas werd in
de motor verbrand. Drie à
vier kilo hout verving zo
één liter benzine. Aanpassingen aan de motor
waren niet noodzakelijk om
houtgas te gebruiken, maar
wel nam het vermogen met
zo’n 20% af. Bovendien
was er veel meer werk aan,
omdat de houtgasgenerator
regelmatig schoongemaakt
moest worden.
Het houtgas gaf aanslag in
de leidingen. Er moest dan
ook regelmatig worden
gestopt om de leidingen
schoon te krabben. Vooral
het vele stoppen en weer
optrekken van een bus was
een zware belasting voor
de houtgasgenerator. De
WABO besloot dan ook in
november 1940, met goedkeuring van B&W van Wijk,
om het aantal halteplaatsen
te beperken.
De Duitsers vorderden over
het hele land bussen, zo
ook bij de WABO. In 1941
moest ze er al drie noodgedwongen aan de bezetter
verkopen. Een NAG Imperator, een Indiana en een
International. In 1940 was
er door de chauffeur Kosterman ook nog een Opel Blitz
“total loss” gereden, zodat
de WABO in 1941 nog maar
vijf bussen over had van de
negen.
Wout Aalberts (1903-1947),
de directeur van de WABO,
kreeg er schoon genoeg van
dat zijn bussen alsmaar werden gevorderd. Om niet nog
Mededeling van de WABO in
november 1940 over het verminderen van de halteplaatsen
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WABO-bus type NAG
Imperator. In dienst
1936-1941. Gedwongen
verkocht voor f 4.000,-

WABO-bus type
Indiana. Kenteken
L 27209. In dienst
van 1936–1941. Gedwongen verkocht
voor f 2.300,-

meer bussen kwijt te raken heeft hij er toen
drie verstopt, twee in Wijk bij Duurstede en één
in Werkhoven. In Wijk werden ze verstopt in
een boomgaard achter de boerderij Voorwijk
(Zandweg 182) van Jan van den Heiligenberg

en in een hooiberg achter boerderij de Adriana
Hoeve (Graaf van Lynden van Sandenburgweg 3) van Kees van den Heiligenberg (vader
van Jan). Waarschijnlijk zijn de bussen in
1943 verstopt. Achter Voorwijk lag een grote
boomgaard. Dit was een rustige plek. Wel was
daar in de buurt een destructieschuurtje om
dode koeien te villen, maar daar kwamen niet
vaak mensen. De Adriana Hoeve was een grote
boerderij met ca. 100 ha landbouwgrond en
veel ruimte op het erf erachter.
Bij Voorwijk heeft Adriaan Dikker (1925-2005)
de bus zien begraven en Ries van den Brink
(geboren in 1928) moest meehelpen om te ontgraven. Adriaan Dikker was ondergedoken in
Voorwijk vanwege de “Arbeitseinsatz” en Ries
van den Brink woonde in een boerderijtje naast
Voorwijk aan de Zandweg in mei 2013
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Voorwijk. Er werd in de boomgaard een grote
kuil gegraven. Hiervoor leende Jan van den
Heiligenberg regelmatig een kiepkar met paard
van de vader van Ries. De uitkomende grond
werd in een drinkput voor het vee gegooid. De
bus, een Diamond T met houtgenerator, werd
in de kuil gereden. Het dak van de bus stak ca
één meter boven het maaiveld uit. Hierna werd
de bus bedekt met stro, grond en mest. Zo leek
het net een mestput. Ries, die toen vijftien jaar
was en toch vlakbij de boomgaard woonde,
heeft niets van het begraven van de bus gemerkt. Hij kwam regelmatig in de boomgaard
en zag de hoop met mest wel liggen, maar hem
werd verteld dat de mest in de boomgaard verwerkt moest worden. Het inrijden van de bus
zal vermoedelijk wel ’s nachts gebeurd zijn en
kennelijk met weinig geluid. Toen de bus erin
gereden was, zwaaide Wout Aalberts de bus uit
met de woorden: “hij gaat er droog in, maar zal
er nat uitkomen”. Wout bedoelde dat er dan
flink op gedronken zou worden. Het is echter
anders gelopen.
In 1944 is de verstopte bus aan de Duitsers
verraden. Ze porden met een lange stok in de
zogenaamde mesthoop waar de bus onder zat
en ontdekten hem. De Duitsers gaven een aantal mensen opdracht om de bus uit te graven
en daar hoorden Ries en zijn broer ook bij. Ries
dacht dat hij een jaar of zestien was toen ze de
bus moesten opgraven. Het was een heel werk
om het stro, de grond en de mest om de bus te
verwijderen. Vanwege de lange tijd dat de bus
onder deze bedekking had gelegen, was het
een behoorlijk harde koek geworden. Om de
bus niet te beschadigen moest het ontgraven
voorzichtig gebeuren. Daarna moest er een
oprit gemaakt worden om de bus uit de kuil te

Adriaan Dikker in 1943 en in 2005

kunnen trekken.
Van de Duitsers, die toezicht hielden, kregen
de gravers brood te eten. De Duitsers waren
schappelijke lui en speelden met de bus door
achter het stuur te gaan zitten en net te doen
of hij reed, terwijl de gravers bezig waren. Bij
het scheepsbouwwerfje van Van de Hurk aan
de haven werd een lier gehaald. Deze lier werd
aan een boom en de bus vastgemaakt. Ries zei
dat ze wel een dag aan de lier hadden gedraaid
voordat de bus eruit was. Totaal werkten ze
er drie weken aan voordat de bus op de weg
stond. Er moest achter elkaar doorgewerkt
worden aan het ontgraven. Toen de vader van
Ries op een zaterdag zei dat Ries moest helpen
met hooien kreeg hij daar van de Duitsers geen
toestemming voor.
De kuil werd weer aangevuld met grond uit de
drinkput en grond van elders. De bus zal wel
gevorderd zijn door de “Bevollmächtigte für
das Kraftfahrwesen” van de Duitsers. Iedereen
dacht dat de Duitsers de bus nooit meer aan het

Ries van den
Brink in 1940 en
in 2014
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Wout Aalberts in 1931
bij een Stewartbus,
waarmee de WABO van
1931 tot 1938 reed

WABO-bus type Diamond
T, voorzien van Imbert
houtgenerator, werd in
de boomgaard achter
Voorwijk begraven en in
1944 gevorderd door de
Duitsers

rijden zouden krijgen. De bus werd vier dagen
later naar de WABO-garage in de Klooster
Leuterstraat, waar nu de HEMA zit, gesleept en
na vier á vijf dagen repareren door de Duitsers
reed de bus weer. Hij was wit geschilderd met
een groot rood kruis er op en reed richting
Utrecht Wijk bij Duurstede uit. Later is de Rode
Kruis bus nog in Maastricht gesignaleerd. Na de
oorlog is nog naar de bus gezocht, maar hij is
nooit meer gevonden.
Bij de Adriana Hoeve aan de Zandweg was nog
een WABO-bus verstopt onder een hooitas.
De wielen van deze bus waren verwijderd en
wat er af kon, was er af gesloopt. Het was een
kleinere bus dan de Diamond T. Wellicht is dit
de Mercedes Benz bus geweest, die was kleiner.
Door verraad is ook deze bus door de Duitsers
ontdekt. Door de slechte toestand van de bus
30

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

konden de Duitsers er niets mee.
De derde bus, die in Werkhoven was verstopt,
was wellicht een Diamond T. Hij is door een
plaatselijke politieman aan de Duitsers verraden. Vanwege het verstoppen van de bussen
moest Jan van den Heiligenberg onderduiken
en werd chauffeur Hendrik Kraaijenhagen
opgepakt en naar Kamp Amersfoort gestuurd.
Hendrik werd daar ziek en mocht hierdoor
wonder boven wonder weer naar huis. Ook
Wout Aalberts liep gevaar gearresteerd te worden.
De WABO had in de oorlog toestemming om
elke dag de post uit Doorn op te halen. Eerst
gebeurde dit met de DKW-auto van Wout
Aalberts. Maar naar gelang de oorlog vorderde, werd de benzine steeds schaarser en
maakte Wout Aalberts voor het brengen en

halen van de post een karretje en kocht hij een
paard. Hij was pikeur en kon goed met paarden omgaan. Met dit karretje en paard werd
elke dag om 17.00 uur de post naar en vanuit
Doorn verzorgd. Het paard werd in de schuur
achter De Engel bij het Oud Kerkhof gestald.
De DKW-auto werd echter wel gebruikt om de
ondergrondse verzetsbeweging aan benzine te
helpen.
In de oorlog heeft Cees Thieme (1925-2012)
voor zijn plezier veel bij Wout Aalberts in de
WABO-garage in de Klooster Leuterstraat
gewerkt. Cees Thieme was de zoon van de
wijnhandelaar Frits Thieme die in De Nederhof op de Markt woonde. Wout kwam illegaal
aan benzine door deze te ruilen voor voedsel
met schippers. Het voedsel, zoals graan e.d.,
werd door de boeren in Wijk geleverd. Er lagen
boten op de Rijn. Dit waren gestolen rijnaken,
die spullen naar Duitsland vervoerden. Bij de
bakendienst van Rijkswaterstaat zat in de oorlog de riviermeester Van de Brakel, wiens boot
werd gebruikt om benzine te ruilen tegen voedsel met de anti-Duitse schippers. Van de Brakel
bracht dan met een roeiboot de drum met
benzine bij een krib aan wal en nam het voedsel weer mee terug. De drum werd door Wout
en Cees in de DKW geladen. Het was nog een
heel karwei om zo’n vat benzine in de DKW te
zetten. Hierna werd er naar de WABO-garage
gereden en de benzine in het voorraadvat gegooid. Deze hele operatie moest met de nodige
omzichtigheid gebeuren om niet ontdekt te
worden. Meestal werd deze operatie tegen de
avond uitgevoerd als het donker begon te worden. Als de ondergrondse benzine nodig had,
dan haalde Wout dat uit het voorraadvat en
bracht het met de DKW naar het verzet bij Van
Bemmel op de Vogelpoel aan de Wijkersloot.
Dankzij de illegale benzine kon Wout met de
DKW rijden, terwijl de post gewoon met het
karretje en een paard uit Doorn werd opgehaald. Wout Aalberts was een bijzondere man
en bepaald niet bang uitgevallen. Hij liep vaak
met een bolhoed.
Wout Aalberts werd door de Duitsers wel
verdacht van illegale praktijken. Cees Thieme
stond eens met Wout Aalberts in de garage,
toen er twee Duitse overvalwagens (luxe afgezaagde auto’s) stopten. De Duitsers zeiden: “Wir
suchen den Herr Aalberts”. Cees zei: “Ich habe
Ihm nicht gesehen”. Ondertussen liep Aalberts
naar één van de huisjes in het Rijnstraatje. De
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Cees Thieme
in 2009

Duitsers hebben het huis van Aalberts doorzocht, maar hem niet gevonden.
Dirk van de Hurk had een auto, die op een
houtgasgenerator liep. Twee WABO-bussen
reden ook op houtgas. Cees Thieme heeft heel
veel houtjes voor deze houtgasgeneratoren
klaargemaakt in de WABO-garage. De houtjes
werden bij de steenfabriek de Lunenburg goed
gedroogd.
Cees moest eens met een houtgasauto van een
expediteur uit Odijk een tante ophalen in Den
Haag en die naar Wijk bij Duurstede brengen.
‘s Morgens ging Cees op de fiets naar Odijk en
was daar om acht uur. Ze zeiden: jij zult wel
honger hebben en hij kreeg een boterham met
suiker. Cees ging op weg. Bij het viaduct bij
Utrecht op de weg naar Den Haag moest hij al
stoppen om het houtvuur op te jutten en de
Een Mercedes Benz bus. Is het dit type dat verstopt
was bij de Adriana Hoeve?
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WABO-bus type
Stewart; Kenteken
L 15194, in dienst
van 1938 tot 1952.
Kees van Impelen
staat naast de bus
voor de WABO-garage in de Klooster
Leuterstraat omstreeks 1939

WABO-bus type
White. In dienst
van 1941 tot
1951

as eruit te gooien. Begin van de middag was
hij in Den Haag en ‘s avonds pas weer in Wijk
bij Duurstede. Je deed een hele dag over zo’n
reisje. Het rijden met houtgas was geen pretje.
Na de oorlog had de WABO nog twee bussen
over. Een Stewart en een White. Daarom kocht
Wout Aalberts toen twee Franse bussen uit een
dump in Antwerpen. Eén stadsbus uit Parijs
met een achterinstap en waarbij de chauffeur
buiten zat van het merk Renault. Er waren
twee klassen in deze bus. De andere bus was
van oorsprong een Franse Rode Kruis bus van
het merk Berliet. Deze bussen hebben jaren de
busverbinding tussen Wijk bij Duurstede en
32
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Utrecht onderhouden. De WABO kon toen in
1945 met veel moeite weer haar busdiensten
uitvoeren. In 1946 had de WABO alweer zeven
bussen en werden er in de maanden september t/m december ongeveer 88.000 passagiers
vervoerd.

De informatie voor dit artikel/hoofdstuk is verkregen
van: Marco Aalberts, Ries van den Brink, Adriaan Dikker,
Johan van Impelen, Cor van Kerkhof, Cees Thieme en
Jeroen Verberk.
De afbeeldingen zijn afkomstig van: Marco Aalberts, Ries
van den Brink, Lodewien Dikker, Jeroen Verberk en Ton
Gelok.

Kees Ke mp e r m a n *

Boeken
nieuws

Van den Heiligenberg 1500-2000
Dertien generaties boerenleven
Onder deze titel verscheen op 23 november een
boek over de geschiedenis van de familie Van
den Heiligenberg, een echte Wijkse katholieke
boerenfamilie. De eerste Van den Heiligenbergen
vestigden zich aan het begin van de zeventiende eeuw in Wijk bij Duurstede. Uit hun naam
blijkt echter al dat zij van elders afkomstig zijn,
namelijk van het landgoed De Heiligenberg, dat
op de grens van Amersfoort en Leusden is gelegen. Pas bij hun vertrek uit Amersfoort gaat de
familie geleidelijk aan de naam Van den Heiligenberg gebruiken, misschien als een herinnering aan hun herkomst. Ook nu nog is er een
Van den Heiligenberg in Wijk met een agrarisch
bedrijf: Cees van den Heiligenberg heeft er zijn
fruitbedrijf aan de Rijndijk 2. Tijdens het onderzoek voor dit boek bleek dat hij niet de eerste
Van den Heiligenberg is die op deze plaats fruit
teelt. Ook zijn voorvader Jasper Jansz. van den
Heiligenberg (ca 1610-1691) heeft aan de Rijndijk, bij de oude boerderij Rimmigen, door zijn
boomgaarden gelopen.

Jasper Jansz. van den Heiligenberg
Drie broers Van den Heiligenberg vestigen zich
rond 1630 in Wijk bij Duurstede en Cothen. Van
hen wordt Jasper Jansz. van den Heiligenberg
de markante stamvader van het merendeel van
de Heiligenbergen in Nederland. Via Doorn is
Jasper in Wijk bij Duurstede terecht gekomen.
Hij trouwt in 1637 in Cothen. Op dat ogenblik
woont hij in het buitengebied, aan de ‘Neerdijck’ (Den Oord / De Noord). Zijn vrouw Cornelisken komt van de andere kant van Wijk, van de
‘Overdijck’, bij het Leuterveld.
Al snel na het huwelijk vestigen zij zich in het
centrum van Wijk, want Jasper begint met verschillende ondernemingen. Hij wordt voerman
en eigenaar van een veerschuitdienst. Zowel met
zijn koets als met zijn boot onderhoudt hij een
regelmatige dienst van Wijk op Utrecht. Behalve
op Utrecht rijdt hij met zijn koets ook op andere bestemmingen. Langs zijn vaste routes, in
Cothen en Langbroek, legt Jasper pleisterplaatsen aan. Ca 1648 verhuist hij van de Nieuwstraat naar de Achterstraat westzijde. Zijn huis
daar wordt enkele jaren later uitgebreid met het
buurhuis. Deze huizen, nu Achterstraat 40-42,
hoek Van Nijendaalhof, gaan steeds meer als
boerderij fungeren, want Jasper koopt en pacht
ook landerijen (bijvoorbeeld het land bij Rimmigen), en teelt appels, peren en kersen. Wanneer

* Kees Kemperman is een van de drie auteurs
van het boek, dat is samengesteld door Kees en
Wim Kemperman en Ida Kemperman-Wilke. Kees,
werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs,
schreef de tekst, Wim Kemperman, afkomstig uit
het bedrijfsleven en actief als ontwerper en maker
van glas-in-lood, verzorgde de lay-out van het boek
en was samen met Ida Kemperman-Wilke, oud
gemeentearchivaris van Weesp, verantwoordelijk
voor het onderzoek. Kees en Wim Kemperman
zijn kleinkinderen van Kees van den Heiligenberg
(1886-1961) en Bertha van den Heiligenberg-de Bie
(1890-1961).
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‘Den 23en dito Jasper Janssen, Jong-man van Doorn
woonachtich aen den Neerdijck, met Cornelisken
Fransdr. Jonghe dochter van Wyck, woonende aen
den Overdyck, attestatie nae Cothen den 14en may’
(RHCZOU, Doop-, Trouw- en Begraafregisters, 1598-1811
(65), 485)

hij op hoge leeftijd in 1692 overlijdt, is zijn fortuin echter verdampt. Daarin is hij niet de enige
in Wijk bij Duurstede. Het Rampjaar 1672, en de
jarenlange gevolgen daarvan voor de Kromme
Rijnstreek, zullen zeker ook in andere Wijkse familieverhalen terug te vinden zijn.

Nationale en internationale
ontwikkelingen
Bij het schrijven van een familiegeschiedenis
blijkt steeds hoeveel invloed een familie ondervindt van de ’grote’ geschiedenis. Dat is bij de
Van den Heiligenbergen niet anders. In het boek
is geprobeerd om bij de opvolgende generaties
de context te schetsen van hun tijd. De invasie van de Fransen in 1672, de slechte situatie
van de landbouw in de eerste helft van de 18e
eeuw, de patriottenbeweging en de Bataafse tijd
in Wijk bij Duurstede hebben de generaties na
Jasper van den Heiligenberg gevormd. Nog weer
later heeft de Tweede Wereldoorlog in Wijk haar
sporen in de familiegeschiedenis nagelaten. Om
te zien welke rol de politiek in het leven van
Kees (C.E.) van den Heiligenberg (1886-1962)
heeft gespeeld, was onderzoek nodig en werden
gesprekken gevoerd met verschillende Wijkenaren. Waarom werden Kees van den Heiligenberg en Gerrit Dirksen in 1945 uitgesloten als
wethouder? Waarom werd een ander ondanks
het tekenen van een niet-Joodverklaring en een
loyaliteitsverklaring, zonder discussie benoemd?
Dit waren boeiende vragen waarbij archiefstukken en de verhalen van ooggetuigen een mooie
aanvulling waren op de binnen de familie overgeleverde herinneringen.

De Achterstraat
De geschiedenis van de familie Van den Heiligenberg blijkt ook de geschiedenis te zijn van een
gedeelte van de Achterstraat. De aankoop door
Jasper van den Heiligenberg van de twee huizen
Jan van den Heiligenberg (1843-1904) met zijn vrouw
Adriana Vernooij (1847-1912). Familiearchief Van den
Heiligenberg.
Jan en Adriana zijn de laatste bewoners van de boerderij aan de Achterstraat.
Deze foto van de Utrechtse fotograaf E.F. Georges,
is waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van hun
huwelijk in 1877
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in de straat is het begin van het boerenbedrijf dat
de familie hier bouwt. In de loop van de eeuwen
wordt er steeds een stukje bijgekocht. De laatste
aankoop dateert van 1885. Dan koopt Johannes
van den Heiligenberg ‘de oudste’ een schuur en
poort waarvan een koetshuis wordt gemaakt. De
familie bewoont dan het gedeelte van de Achterstraat westzijde dat ligt tussen de Maleborduurstraat en de huidige Van Nijendaalhof. In
1914 verkoopt Kees van den Heiligenberg deze
panden. Een gedeelte wordt verkocht aan Marinus Kosterman, een woonhuis aan Wilhelmus
van Dieten en het koetshuis aan Hendrik van
Oudbroekhuijsen. Het jonge echtpaar Van den
Heiligenberg-de Bie verhuist naar een nieuw
gebouwde boerderij buiten de stad aan de Zandweg, nu Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Deze boerderij wordt genoemd naar hun
(schoon)moeder en juist geboren dochter: de
‘Adrianahoeve’. De boerderij en de huizen aan
de Achterstraat worden door de nieuwe eigenaren tot woonhuizen verbouwd.

De Adriana Hoeve aan de Zandweg, nu Graaf van
Lynden van Sandenburgweg, in de jaren 1935-1940.
Familiearchief Van den Heiligenberg
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Het onderzoek
Het schrijven van een familieboek is een echt
avontuur. De bronnen die in de archieven te
vinden zijn leiden tot ontdekkingen maar ook
tot nieuwe vragen. Zo beland je door een notariële akte uit 1653 in het archief in Wijk bij Duurstede plots in de voorgeschiedenis van de familie
op de pachtboerderij van het landgoed De Heiligenberg en de hierbij gelegen hofstede Dorrestein. Karakteristiek voor de provincie Utrecht
en de Kromme Rijnstreek is het feit dat veel land
in het bezit is van kloosters en kerken - en na
de Reformatie van hun rechtsopvolgers. Deze
instellingen lieten prachtige archieven na waar
verrassend veel te vinden is inzake de verpachting van land vanaf de 15de eeuw. Zo ook bij het
landgoed De Heiligenberg. Het onderzoek leidde
ons voor de oudste periode naar het Archief
Eemland in Amersfoort en Het Utrechts Archief.
In het archief van de Paulusabdij in Utrecht vonden we zelfs een 17de-eeuwse plattegrond van
de boerderij op De Heiligenberg die door de familie eeuwenlang is gepacht. Maar ook andere
archieven en collecties in het hele land maakten
het mogelijk om stukjes van de puzzel te leggen
of leverden bijzondere vondsten op. In het Gemeentemuseum in Den Haag vonden wij twee

mooie aquarellen van Wijk bij Duurstede die
in 1848 gemaakt werden door de schilder Jan
Weissenbruch. Een daarvan was een afbeelding
van de Bourgondische toren van kasteel Duurstede voor de restauratie, de andere afbeelding
is gebruikt voor de omslag van het boek (zie het
begin van dit artikel). Tot onze verrassing bleek
deze aquarel een gezicht te zijn op de stadsmuur
aan de Achterstraatzijde. Door vergelijking van
de afgebeelde toren van de Grote Kerk met haar
huidige positie, kon worden vastgesteld dat de
aquarel de achterpoort van Cornelis van den
Heiligenberg liet zien. Het meisje in de poortopening kon worden geïdentificeerd als de dochter
van deze Cornelis, namelijk Dorothea van den
Heiligenberg (geboren in 1833). Bij alle uitstapjes naar andere archieven bleef de basis van ons
archiefonderzoek natuurlijk liggen bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in
Wijk. Bij de archiefdienst kregen we heel veel
hulp en dikwijls een antwoord op onze vragen
- zowel in de archieven als van de archivarissen
en ook van andere deskundige onderzoekers die
we daar troffen. Voor wat betreft genealogische
data is er de onvolprezen website genealogiezuidoostutrecht.org. Verrassend is de uitgebreide
hulp die desgevraagd geboden wordt door gespecialiseerde deskundigen en musea. Zoals eerder
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aangehaald werden voor de geschiedenis van de
20e eeuw een aantal mensen in Wijk bij Duurstede en Cothen geïnterviewd. Zij waren specialist op het gebied van boerderijen, een bepaalde
familie, een huis, van de Tweede Wereldoorlog
of van de Fruitveiling in Wijk. We troffen veel
Wijkenaren met een sterk geheugen en gevoel
voor geschiedenis, dat leverde gedenkwaardige
ontmoetingen op. Ook in de familie bleken nog
familiearchiefstukken voorhanden zoals bijzondere landbouwaantekeningen en onbekende
oude foto’s. Onderzoek voor het boek leverde
ook veel informatie op over de verbinding van
de familie Van den Heiligenberg met andere bekende families in de streek zoals de families Van
Hazendonk, Van Bemmel, Vernooij, De Bie.

Het boek is gebonden, rijk geïllustreerd en telt 240
bladzijden. Het is vanaf maandag 24 november voor
€ 25 verkrijgbaar bij boekhandel Pettinga en bij Bruna
in Wijk bij Duurstede.
Voor nadere informatie:
Kees.Kemperman@casema.nl en
glasinloodkemperman@xs4all.nl
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Ad J. d e J o n g

Boeken
nieuws

Familiewapens in Zuidoost Utrecht
In 1996 verscheen het boek Genealogie en
Heraldiek te Rhenen van de auteurs A.J. de
Jong en C.L. van Otterlo. In dit circa 500
pagina’s tellende boek werden familiewapens beschreven die men in Rhenen was
tegengekomen. Het betrof toen voornamelijk wapens in kleur. Familiewapens
kwamen natuurlijk ook voor op zegels in
lak en was, maar daar wilden de auteurs
ooit nog eens apart over publiceren. Hieraan wordt, wat Rhenen betreft, nog steeds
gewerkt.
Voor 1800 hingen er in vele kerken zogenaamde rouwborden. Als een voornaam iemand in
de kerk begraven werd, hing men soms, als
men dat kon betalen, een rouwbord op in de
kerk met daarop de naam van de overledene
en zijn of haar familiewapen omringd door
de wapens van de voorouders. De functie van
deze rouwborden of memorietafels was dat de

namen van overledenen op deze manier toch
in de gedachten van de kerkgangers bleven.
Eind achttiende eeuw hingen vooral de protestantse kerken vol met dergelijke rouwborden.
In de Napoleontische tijd moesten echter al
deze borden uit de kerken verwijderd worden.
Families konden ze tegen betaling ophalen,
maar slechts weinig hebben dit gedaan, zodat
de meeste rouwborden die ooit in de kerken
hingen, verloren zijn gegaan. De families Van
Reede en Van Hardenbroek hadden de rouwborden van hun families gelukkig wèl veilig
gesteld en hebben die later weer deels terug
laten hangen in de kerken van bijvoorbeeld
Amerongen en Renswoude.
De rouwborden die in de Cunerakerk hebben
gehangen zijn alle verloren gegaan. Toch weten
we wat er zoal eind achttiende eeuw in de
Cunerakerk hing dankzij een beschrijving door
de heraldicus M.L. van Hangest D’Yvoy die in
1789 de kerk had bezocht en de wapens die hij
daar op rouwborden aantrof heeft opgetekend.
Deze zijn, wat Rhenen betreft, met afbeeldingen in kleur beschreven in bovengenoemd
boek van De Jong en Van Otterlo.
Ik had toen het idee al opgevat om ooit nog
eens een beschrijving te maken van de wapens
op rouwborden die Van Hangest D’Yvoy in
andere kerken in zuidoost Utrecht had aangetroffen voordat ze uit deze kerken verwijderd
moesten worden. Het blijkt namelijk dat hij
bijna alle kerken in de driehoek Rhenen-Bunnik-Wijk bij Duurstede bezocht heeft. De
familiewapens werden vastgelegd in een fraai
gebonden handschift dat zich bevindt in de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie
in Den Haag. Het origineel echter mag daar niet
meer worden geraadpleegd.
Het ligt in de bedoeling om medio volgend jaar
een boek te laten verschijnen met een overzicht
van de familiewapens in kleur die Van Hangest
D’Yvoy heeft aangetroffen in kerken in zuidoost
Utrecht. Daarnaast worden ook de familiewapens afgebeeld die nu nog te vinden zijn in de
kerken van zuidoost Utrecht en op wapenborden die hangen bijvoorbeeld in de oude raadhuizen van Rhenen en Wijk bij Duurstede. Ook
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komen in het boek Veenendaal, Renswoude en
Amersfoort aan bod.
Kleurenafbeeldingen in druk is een kostbare
aangelegenheid. Er is echter gekozen voor
een eenvoudige drukvorm waarbij het mogelijk is, dankzij subsidies, een verkoopprijs van
circa € 30 te realiseren. Gezien de kosten zal
er slechts een beperkte oplage van 50 stuks
komen omdat moeilijk in te schatten is of hier
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voldoende belangstelling voor bestaat.
Echter men kan op het boek, dat medio 2015
verschijnt, inschrijven door een e-mail met
naam en adres te sturen naar:
jongadj@planet.nl
Mocht er voldoende belangstelling bestaan,
dan kan er voor een grotere oplage gekozen
worden.
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Varia
Schatten uit Museum Dorestad: een hellebaard
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.

Hellebaard
In 1974 meldde de Wijkse gemeentearchivaris
L.C.J.M. Rouppe van der Voort in dit tijdschrift
de vondst van een hellebaard uit de zestiende
eeuw (Tussen Rijn en Lek, maart 1974 (8-1),
12-16). Hij bracht dit wapen in verband met de
Wijkse galg die door Jacob van Deventer op zijn
vogelvluchtplattegrond van Wijk bij Duurstede
langs de Lek is aangegeven. Daar zouden we
volgens hem de gewapende wetsdienaren kunnen verwachten die met hellebaarden uitgerust
waren.
Nabij die plaats, tegenwoordig aan de overzijde
van het Amsterdam-Rijnkanaal, zag een sportvisser een ijzeren punt uit de grond steken en
groef het roestige voorwerp op. Het bleek een
hellebaard te zijn, een gecombineerd houw- en
stootwapen dat is opgebouwd uit een tegenover
elkaar geplaatste bijl en haak met daarboven

IJzeren hellebaard uit
Wijk bij Duurstede (zestiende eeuw), de lengte
is 604 mm. (Museum
Dorestad, inventarisnummer 1/445)

een piek. Op een lange stok gemonteerd waren
het geduchte wapens die gedurende de veertiende tot de zestiende eeuw een belangrijke rol
op het slagveld speelden.
De hellebaard uit de Lekoever werd naar het
museum gebracht en heeft daar veertig jaar in
een kast gelegen, totdat die vorig jaar onderhanden is genomen in het conserveringsatelier van de Stichting Archeologisch Diensten
Centrum (ADC) in Amersfoort. Het wapen was
er slecht aan toe, maar is nu weer toonbaar en
in goede conditie.
> Luit van der Tuuk

Tentoonstelling over de Merovingische tijd
De val van het West-Romeinse rijk in de vierde eeuw maakte dat Midden-Nederland in
een isolement raakte. Het machtsvacuüm werd in Gallië langzaam opgevuld door het
Merovingische rijk dat zich vooral ontwikkelde rond Parijs.

Het Nederlandse rivierengebied lag
wat buiten het blikveld van de machthebbers. Toch waren er wel contacten.
Die contacten hadden vooral plaats met
het oostelijk randgebied, met het Rijnland en
Keulen. Rivieren als Rijn en Maas vormden natuurlijke verbindingswegen. Vermoedelijk reikte
de Merovingische invloed in onze omgeving al
in de zesde eeuw tot aan de zeekust.
De archeologische werkgroep “Leen de Keijzer”
in Houten opent op 31 januari 2015 een tentoonstelling over de Merovingische tijd in de
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regio Houten. Iedereen is natuurlijk van harte
uitgenodigd om de tentoonstelling te komen
bezoeken op de vaste openingstijden. Elke
dinsdag en elke zaterdag van 11 tot 15 uur. De
werkgroep is daar ook telefonisch te bereiken:
033-6379909. Scholen en groepen kunnen
volgens afspraak ook op andere momenten
langskomen. Op de website www.archeologiehouten.nl van de archeologische werkgroep
“Leen de Keijzer” staat meer info. Ook is de
werkgroep actief ºop Facebook en Twitter.
> Jos Bongers
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