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Caspe r va n Bu r i k *

Een familieverhaal ontleed
De lotgevallen van Maria Avezaat en haar
kinderen (I)
Proloog
Toen ik als kind logeerde bij mijn grootmoeder
Cornelia Verkerk, was een van de familieverhalen die zij vertelde, dat haar grootmoeder Maria
Avezaat door haar familie was “onterfd” omdat
zij trouwde met de boerenknecht Dirk Verkerk.
“Maria Avezaat was van goede boerenafkomst
en dan was het ongepast om met de knecht te
trouwen,” waren ongeveer de woorden van
mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder moet dit
verhaal van haar vader gehoord hebben, want
zelf heeft zij haar grootouders van vaderszijde
niet gekend. Het verhaal bevatte verder weinig
details, althans ik kan mij die niet herinneren.
Behalve dat Maria Avezaat en Dirk Verkerk
door toedoen van de familie Avezaat geen
makkelijk leven hadden gehad en zelfs tot
armoede waren vervallen. Om haar verhaal
te demonstreren haalde mijn grootmoeder uit
haar kerkboek het bidprentje van haar grootvader tevoorschijn, waarop de misère in het kort
wordt beschreven.
Mijn eigen genealogische onderzoek bracht
later aan het licht dat Dirk Verkerk (18121883) en Maria Avezaat (1819-1866) beiden
in Wijk bij Duurstede werden geboren, maar
in 1855 in Schalkwijk trouwden en dat hun
kinderen - Petrus Nicolaas- en Hermanus Verkerk, laatstgenoemde was de vader van mijn
grootmoeder - respectievelijk in 1855 en 1857
ook in Schalkwijk werden geboren. Kort na
de geboorte van Hermanus vertrok het gezin
naar Utrecht waar Maria Avezaat reeds in 1866
kwam te overlijden. Dirk Verkerk kwam in
1883 in een Utrechts armenhuis aan zijn einde.
Volgens mijn grootmoeder verkeerde hij op
het eind van zijn leven zodanig in behoeftige
toestand dat na zijn dood door het huis op zijn
laatste bezittingen beslag werd gelegd. Aan zijn
kinderen werd ter herinnering slechts een lok
van zijn haar gegund. Mijn grootmoeder kon
zich goed herinneren dat haar vader die haarlok in zijn horloge bewaarde.
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Bidprentje (achterzijde) van Dirk Verkerk (1812-1883)
(Coll.: auteur)

De kinderen van Maria Avezaat moesten het
dus al op jonge leeftijd zonder hun moeder stellen. Wellicht was dat de oorzaak dat Hermanus
Verkerk in zijn kinderjaren in aanraking kwam
met justitie, wat overigens niet betekende dat

*C.A. van Burik is lid van de redactie van dit tijdschrift. Hij doet genealogisch en historisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied. Hij publiceert in
genealogische en regionaal historische tijdschriften.
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zijn leven verder niet deugdzaam is verlopen.
Het tegendeel is het geval, hij leerde een vak en
heeft zich als een oppassende burger gedragen.
Na enkele omzwervingen in het land vestigde
hij zich in 1886 definitief in Utrecht, zij het niet
eerder dan dat hij zijn vrouw had ontmoet en
getrouwd: de jongste dochter van een bakker in
Beverwijk. Maar hoe dat precies is verlopen, is
een ander verhaal ...

Inleiding
Een familieverhaal over “onterven” met alles
wat daarmee samenhangt, vraagt er natuurlijk
om, om nader onderzocht te worden, zeker als
je je met genealogisch onderzoek bezighoudt.
Te meer intrigeert het verhaal omdat onterven
in Nederland niet mogelijk is. Althans volgens
het Nederlandse erfrecht kunnen ouders hun
kinderen niet onterven. Behoudens enkele
heel bijzondere gevallen behoudt een kind het
recht op de zogeheten legitieme portie of het
wettelijk erfdeel, dit is een gedeelte van het
erfdeel dat een kind bij wettelijke vererving zou
ontvangen.1
En er schort nog iets aan het verhaal, want toen
Maria Avezaat en Dirk Verkerk in 1855 in het
huwelijk traden, waren de ouders van de bruid
beiden al overleden. Haar ouders kunnen Maria
Avezaat dus niet (gedeeltelijk) hebben “onterfd”. Toegegeven, mijn grootmoeder zei niet
expliciet dat de ouders de boosdoeners waren.
Maar waren er dan andere familieleden die
een kwalijke rol hebben gespeeld of had zich
misschien voor het huwelijk al iets voorgedaan
waardoor de ouders ontstemd raakten?
Dat laatste brengt mij op een derde opmerking
die over het verhaal is te maken. Want mijn
grootmoeder wist niet, althans zij vertelde niet,
dat Maria Avezaat een “verleden” had toen zij
met Dirk Verkerk trouwde. Zij was namelijk
reeds tweemaal eerder getrouwd geweest en uit
haar eerste huwelijk waren kinderen geboren.
In de volgende paragrafen komen alle familieleden uitvoerig ter sprake.
Ten slotte is er nog het vermeende verschil in
afkomst van Maria Avezaat en Dirk Verkerk.
Was er inderdaad sprake van een standsverschil
tussen de families Avezaat en Verkerk.
Er zijn dus wel enkele kanttekeningen te
plaatsen bij het verhaal van mijn grootmoeder.
Tegelijk leert de ervaring dat familieverhalen
meestal wel (tenminste) een kern van waarheid in zich hebben. De grote vraag is, wat was
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er midden 19de eeuw aan de hand waardoor
Maria Avezaat en Dirk Verkerk tot armoede zijn
vervallen en waardoor een verhaal over onterven in de familie Verkerk is ontstaan?
In dit artikel ga ik op zoek naar het antwoord
op deze vraag. Ik heb daartoe de vraag ontleed in deelvraagstukken. Als eerste volg ik de
levensloop van de kinderen van Maria Avezaat.
Hoe vonden zij hun weg, aanvankelijk met hun
ouders in Schalkwijk en Utrecht en vervolgens
als volwassenen in Utrecht en elders in het
land. De vraag die ik stel luidt, zijn er gevolgen
te bespeuren van “iets dat lijkt op onterven”.
Met andere woorden bestond er in enige mate
een controverse tussen de families Avezaat en
Verkerk in de tweede helft van de 19de eeuw.
De nadruk ligt op Hermanus Verkerk omdat hij
en zijn gezin - na terugkeer in Utrecht - in de
gelegenheid waren om met de Avezaat-familie
te verkeren.
Na de kinderen van Maria Avezaat en Dirk
Verkerk, passeren de ouders, ooms en tantes
en broers en zusters van Maria Avezaat en
Dirk Verkerk de revue. Nu is de centrale vraag,
was er sprake van een standsverschil tussen de
families Avezaat en Verkerk, of wel, wat was
de sociaal-economische positie van de twee
families in - met name de eerste helft van - de
19de eeuw. Ik heb mij vooral gericht op het
bezit van geld en goederen van de afzonderlijke
familieleden als zijnde belangrijke graadmeters
voor de sociaal-economische positie. Om het
overzicht te behouden heb ik in een bijlage genealogische fragmenten van de families Avezaat
en Verkerk opgenomen.
Aan het eind van het artikel rest uiteindelijk de
vraag wat precies de oorzaak is geweest voor
het in armoede vervallen van Maria Avezaat en
Dirk Verkerk.
Al met al bestrijkt het artikel ruim een eeuw familiegeschiedenis en bijna het gehele KrommeRijngebied.

Gezinsuitbreiding
Zoals gezegd, Maria Avezaat was toen zij in
1855 in het huwelijk trad met Dirk Verkerk
reeds tweemaal eerder getrouwd geweest en
had uit haar eerste huwelijk ook kinderen gekregen. Ik laat hieronder de gebeurtenissen met
een korte toelichting de revue passeren.2
Het eerste huwelijk van Maria Avezaat vond
plaats toen zij 23 jaar oud was op 13 mei 1842

Voogdij
Op 3 mei 1847 schreef de burgemeester van
Schalkwijk aan de kantonrechter te Wijk bij Duurstede dat op 28 april daaraan voorafgaand “een tweede huwelijk” was gesloten tussen Willem de Reuver
en Maria Avezaat.7 De burgemeester voldeed met
zijn brief aan een richtlijn van de kantonrechter die
deze op 7 december 1838 in een “circulaire” aan
de burgemeesters in zijn rechtsgebied had kenbaar
gemaakt. De ambtenaren van de Burgerlijke Stand
werden in de circulaire krachtens de wet verplicht
de kantonrechter op de hoogte te stellen van alle
tweede en volgende huwelijken van ouders met
minderjarige kinderen.8 De melding aan de kantonrechter diende te geschieden zodra de aanstaande
echtelieden hun huwelijk hadden laten inschrijven in
het huwelijksaangifteregister. (De burgemeester van
Schalkwijk was dus duidelijk te laat met zijn melding
van het huwelijk van Willem de Reuver en Maria
Avezaat.) De melding had tot doel een moeder - die
voogdes over haar kinderen was en die een volgend
huwelijk wilde aangaan - te waarschuwen dat zij zich
tot de kantonrechter moest wenden zodat conform
de wet beslist kon worden of zij de voogdij zou
behouden. Verzuimde zij dat te doen, dan was haar
voogdijschap van rechtswege vervallen. Eveneens
diende volgens de wet een ouder van minderjarige
kinderen alvorens een nieuw huwelijk aan te gaan,
aan de toeziende voogd een staat van de bezittingen van de minderjarigen te overhandigen. Indien
dit niet gebeurde voor het sluiten van het huwelijk
dan zou deze ouder eveneens de voogdij verliezen
en diende een nieuwe voogd benoemd te worden.
De kantonrechter meldde in zijn circulaire dat hij had
geconstateerd dat de betrokkenen ouders veelal
onbekend waren met de genoemde bepalingen in
de wet en met de nadelige gevolgen van dien bij
verzuim. Door een juiste en tijdige kennisgeving
aan de kantonrechter konden de ambtenaren van
de Burgerlijke Stand “onaangename formaliteiten
of bezwaren” voorkomen. De kantonrechter kon
bij een tijdige kennisgeving zorgen voor zowel de
belangen van de voogden als die van de minderjarigen.

in Wijk bij Duurstede, haar geboorteplaats en
de plaats waar zij op dat moment woonde. De
bruidegom was de 26-jarige Hermanus van de
Gein ook wel Hermanus van Gein genaamd.
Hij was afkomstig van Bergharen (Gelderland),
maar woonde in 1842 in Schalkwijk. Zijn vader
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Zoals uit de woorden van de kantonrechter blijkt,
was de achterblijvende ouder van rechtswege
voogd over zijn of haar minderjarige kinderen.
Daarnaast - de kantonrechter meldt dat niet expliciet - werd ingeval een moeder met minderjarige
kinderen hertrouwde behalve dat zij werd bevestigd
in de voogdij, ook haar nieuwe echtgenoot tot
mede voogd over haar kinderen benoemd. Wat de
kantonrechter evenmin meldt, maar wat Maria Avezaat overkwam toen zij voor de derde maal huwde
met Dirk Verkerk, dat zij nogmaals tot voogdes over
haar kinderen Van de Gein werd benoemd. Of Dirk
Verkerk tot mede voogd werd benoemd, is mij niet
gebleken.9
Behalve de benoeming van een voogd, werd onder
leiding van de kantonrechter ook een toeziende
voogd benoemd. Deze had tot taak de financiële
zaken van de minderjarige te behartigen. Of meer
algemeen, de toeziende voogd moest de belangen van de minderjarige waarnemen ingeval het
eigenbelang van de voogd strijdig zou kunnen zijn
met dat van de minderjarige. In de praktijk betekende dat dat hij met name erop moest toezien dat
de voogd de door de kantonrechter genoemde
inventaris maakte en de daarmee gepaard gaande
formaliteiten uitvoerde dan wel liet uitvoeren.
De kantonrechter ging bij de benoeming van
voogden en toeziende voogden niet zelfstandig
te werk, maar hij belegde - meestal op initiatief
van de achtergebleven ouder, de voogd of een
ander betrokken familielid - een familieberaad. Zo’n
familieberaad - of raad van nabestaanden - bestond
uit een aantal, meestal vier, naaste familieleden
van de minderjarige(n), vaders- en moederszijde in
gelijke mate vertegenwoordigd. De kantonrechter
fungeerde als voorzitter en uit de aanwezigen werd
de voogd en/of de toeziende voogd benoemd.
Bekijken we de voogdijkwesties die in de familie(s)
Van de Gein - De Reuver - Verkerk aan de orde
waren, dan lijkt het er sterk op dat een betrokkene
(ouder, (toeziende)voogd, minderjarige) pas in actie
kwam als zich een concrete aanleiding aandiende
waarbij een (toeziende)voogd vereist was. Dat doet
de vraag rijzen wat die concrete aanleidingen zijn
geweest. In de tekst ga ik op ieder geval nader in.

Jacobus van de Gein - die tabaksplanter was te
Druten - was aanwezig bij het huwelijk en verleende zijn toestemming. Zijn moeder Johanna
van Kouwen3 was om toestemming gevraagd,
“doch (had) zich niet verklaard.” Johanna de
Bree, de moeder van Maria Avezaat, was evenhet kromme-rijngebied



eens aanwezig en verleende haar toestemming;
vader Thomas Avezaat was in 1825 overleden.
Het kerkelijk huwelijk vond een dag later plaats
in Wijk bij Duurstede, in “facie ecclesiae”, dat
wil zeggen tijdens een reguliere viering van de
mis ten overstaan van het aanwezige kerkvolk.
Is de formulering over het ontbreken van de
toestemming van de moeder van de bruidegom
al bijzonder, de huwelijksakte meldt ook dat de
bruidegom zonder beroep was. Hermanus van
de Gein had kennelijk nog geen werk gevonden in Schalkwijk. In zijn geboorteplaats was
hij overigens net als zijn vader tabaksplanter
en landbouwersknecht geweest en na zijn
huwelijk komt hij voor als arbeider (1842) en
landbouwer (1844).
Het lijkt er sterk op dat er haast was geboden
bij het huwelijk gezien het ontbreken van de
toestemming van de bruidegoms moeder de
en omdat de bruidegom nog geen werk had
gevonden. Die haast laat zich verklaren door
de geboorte van het eerste kind Johanna Maria
van Gein op 15 augustus 1842, drie maanden
na de sluiting van het huwelijk. Maria Avezaat
had dus met een behoorlijke dikke buik voor
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en voor
het kerkvolk gestaan.4
Het echtpaar woonde ten tijde van de geboorte
in Werkhoven waar de boreling ook werd gedoopt in de R.K. kerk; Jansje Avezaat, een oudere zuster van Maria, hield het kind ten doop.5
Bij de Burgerlijke Stand werd het kind ingeschreven met de naam Van Gein in plaats van
Van de Gein omdat haar vader zich zo kenbaar
maakte bij de aangifte. (Dit had tot gevolg dat
Johanna Maria de rest van haar leven met een
afwijkende achternaam door het leven ging.)
Een kleine twee jaar later op 15 april 1844
werd in Langbroek een zoon Thomas van de
Gein geboren. De doop volgde de volgende dag
in de R.K. kerk van Wijk bij Duurstede; Jacoba
Avezaat, ook een oudere zus, was getuige. De
koster of pastoor noteerde overigens in het
doopboek abusievelijk de voornaam Antonius
in plaats van Thomas.6 Hermanus van de Gein
kwam vervolgens op 22 april 1845 in Langbroek te overlijden.
Maria Avezaat hertrouwde op 28 april 1847
met Willem de Reuver. Het huwelijk vond in
Schalkwijk plaats waar de bruidegom woonde
en in 1810 was geboren. Zijn ouders Hannus de
Reuver en Mijntje van Renswouw waren beiden overleden. Hij was koopman van beroep en
hij was weduwnaar van Wilhelmina Zwambag
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die een klein jaar eerder in Schalkwijk was gestorven. Uit zijn eerste huwelijk had Willem de
Reuver een zoon Johannes, die op 7 september
1842 te Schalkwijk was geboren.
Omdat hij “zodanig behoeftig” was dat hij
de leges voor zijn huwelijk niet kon betalen
behoefde Willem de Reuver een certificaat van
onvermogen dat was afgegeven door de burgemeester van Schalkwijk. Johanna de Bree was
wederom aanwezig bij het huwelijk en gaf haar
toestemming. In 1828 was zij hertrouwd met
Cornelis van den Heiligenberg die nu optrad als
getuige. De huwelijksakte meldt dat het echtpaar Van den Heiligenberg - de Bree landbouwer en landbouwster zijn te Wijk bij Duurstede.
Merkwaardigerwijs is het kerkelijke huwelijk
niet in Schalkwijk ingeschreven. De oorzaak
voor dit gemis is niet duidelijk; waarschijnlijk
heeft de pastoor of de koster van de R.K. kerk
van Schalkwijk vergeten om het huwelijk te
noteren.
In tegenstelling tot de voogdij over Johannes
de Reuver - die kort na het overlijden van zijn
moeder werd geregeld - werd de voogdij over
de kinderen van Maria Avezaat en Hermanus
van de Gein pas bijna vijf jaar na Maria’s tweede huwelijk geregeld, namelijk op 13 januari
1852.10 Die dag verscheen Maria Avezaat voor
de kantonrechter van Wijk bij Duurstede en
gaf te kennen dat zij bij het aangaan van haar
huwelijk met Willem de Reuver had verzuimd
haar voogdij over haar twee minderjarige
kinderen te laten bevestigen en een toeziende
voogd te laten benoemen. En dat zij dit verzuim
nu wilde herstellen en daartoe de naastbestaanden van de kinderen had laten bijeen komen
om door de kantonrechter te worden gehoord.
Zodoende verschenen in het familieberaad: Jan
Avezaat, landbouwer te Wijk bij Duurstede, en
Hendrik van Engelen, landbouwer te Honswijk,
respectievelijk oom en aangehuwde oom van
moederszijde, en Gerrit Froonhof, winkelier te
Wijk bij Duurstede, aangehuwde neef van vaderszijde.11 De kantonrechter constateerde vervolgens dat het “gevoelen” van de aanwezigen
zodanig was “dat er geene redenen bestonden
om de verzoekster (..) van de voogdij over haar
(..) minderjarige kinderen te ontzetten; dat
het in tegendeel alsints met het belang van de
zelve zoude overeenkomen dat zij daarin werde
bestedigd”. De kantonrechter besliste overeenkomstig zijn constatering; Willem de Reuver
werd toevoegevoegd als mede voogd. Jan

Avezaat werd tot toeziende voogd benoemd. De
reden dat Maria Avezaat juist in januari 1852
de voogdij over haar kinderen wenste of diende
te regelen, komt hierna ter sprake.
Op 19 mei 1854 kwam Willem de Reuver te
overlijden, waarna Maria Avezaat op 15 maart
1855 in Schalkwijk hertrouwde met Dirk Verkerk. De bruidegom was arbeider van beroep,
bijna 43 jaar oud en woonde te Schalkwijk,
maar had voorheen te Cothen gewoond en hij
was geboren te Wijk bij Duurstede. De huwelijksakte meldt verder dat Pieter Verkerk, de
vader van de bruidegom, zonder beroep in Cothen woonde en dat zijn moeder Grada van den
Nieuwendijk was overleden. Er waren geen familieleden van Maria Avezaat aanwezig bij het
burgerlijke huwelijk; haar moeder en stiefvader
waren inmiddels overleden. Onder de getuigen
bevond zich wel Albartus Verkerk, een neef van
de bruidegom (zie bijlage). De overige getuigen
waren “bekenden” van het echtpaar.
Het kerkelijke huwelijk vond dezelfde dag
plaats. De bruidegom werd ingeschreven onder
de gelatiniseerde vorm van de naam Dirk,
Theodorus Verkerk. Getuige was Bartholomeus
Verkerk misschien dezelfde als de zo-even genoemde neef, maar het kan ook diens gelijknamige vader zijn geweest, een oom van Dirk Verkerk.12 De tweede getuige was ene Cunera de
Rooij van wie geen familieverband bekend is.13
Uit het huwelijk van Dirk Verkerk en Maria

Handtekeningen van de aanwezigen in het familieberaad onder de aanvraag van de voogdij over de
kinderen Van de Gein (1852). Direct boven de handtekeningen de melding dat de verzoekster (Maria
Avezaat) niet kan schrijven (HUA, Kantongerechten
[99], 3414, nr.3, 13-1-1852)

Avezaat werd op 5 december 1855 Petrus
Nicolaas Verkerk te Schalkwijk geboren. Hij
werd vernoemd naar zijn grootvader Pieter
Verkerk. De tweede naam Nicolaas zal hij te
danken hebben aan de dag dat hij ter wereld
kwam: Pakjesavond ofwel Sintnicolaasavond.
Volgens de geboorteakte werd hij ‘s avonds om
negen uur geboren. De volgende dag, op Sinterklaasdag, volgde de doop in de R.K. kerk van
Schalkwijk. Maria Verkerk, de enige zuster van
Dirk, was getuige.
De geboorte van Hermanus Verkerk volgde op

Blad (linkerzijde) uit het Bevolkingsregister van Schalkwijk (wijk B, huisnummer 4) met de leden van het gezin
De Reuver - Avezaat - Verkerk - Van de Gein. De namen zijn doorgestreept ten teken dat de betreffende (in
leven zijnde) personen uit Schalkwijk zijn vertrokken op 22 december 1857 (dit is vermeld aan de rechterzijde
van de pagina, niet afgebeeld) (RHCZOU, Gem.bestuur Schalkwijk [111], 586, p.108)
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23 juni 1857 eveneens te Schalkwijk. Hij zal
vernoemd zijn naar de eerste echtgenoot van
Maria Avezaat, Hermanus van de Gein. Dezelfde dag werd hij in de R.K. kerk van Schalkwijk
gedoopt. Getuige was ene Hannes van Rijn.14
Blijkens het bevolkingsregister van Schalkwijk
woonde het gezin in Wijk B, nummer 4. Op
het betreffende blad komen alle leden van
het “gezin” naar voren.15 Willem de Reuver
had het huis als eerste bewoond. De volgorde
van bijschrijving van de volgende personen
is ongeveer conform de hierboven beschreven gebeurtenissen. Dirk Verkerk is kennelijk
bij zijn vrouw ingetrokken. Johanna Maria
van de Gein werd als laatste geschreven; zij
moest administratief uit Werkhoven worden
overgebracht. Alle personen samen mogen
we wel kenschetsen als een door het noodlot
samengebracht gezin bestaande uit (stief)vader,
(stief)moeder en vijf kinderen, gekomen van
twee verschillende moeders en drie verschillende vaders. Het gezin vertrok op 22 december
1857 naar Utrecht.

In de grote stad
Zo standvastig qua bewoning het gezin in
Schalkwijk was, zo mobiel waren de gezinsleden in Utrecht na hun aankomst eind 1857.

Utrecht in de 19de eeuw
De huidige binnenstad van Utrecht lijkt nog maar in
heel weinig opzichten op het Utrecht van de 19de
eeuw. Wordt tegenwoordig de stad vooral bevolkt
door winkelend publiek, vroeger woonde en werkte
men in de stad. Etalages waren er niet of nauwelijks
en elektriciteit was er niet. De verlichting gebeurde
door middel van lantaarns die bij schemering aangestoken moesten worden. Wil men een indruk krijgen van de toenmalige stad dan geven de gevels
van de eerste en hogere etages een beter beeld.
Slechts het stratenpatroon van de binnenstad is nog
vergelijkbaar met dat uit de 19de-eeuw hoewel dat
door ingrijpende veranderingen deels ook sterk is
veranderd.
In Utrecht begon de industrialisatie in de tweede
helft van de 19de eeuw na de opkomst van de
stoommachine. Tengvolge van de daarmee gepaard
gaande trek naar de stad verdubbelde de bevolking van Utrecht tussen 1850 en 1914, terwijl de
buitenwijken nog nauwelijks gerealiseerd waren. De
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Hieronder volgen per gezinslid de bijzonderheden die zich gedurende hun verblijf in Utrecht
afspeelden.16
Dirk Verkerk en Maria Avezaat
Maria Avezaat werd op 22 april 1858 - kort na
haar aankomst in Utrecht - opgeroepen door de
kantonrechter van Utrecht. Aanleiding was de
voogdij over haar kinderen Johanna Maria en
Thomas van de Gein die geregeld moest worden na het overlijden van haar tweede man.
De bijzonderheden van de procedure zijn niet
bekend. Zij werd bevestigd in de voogdij over
haar kinderen. Voor Dirk Verkerk was waarschijnlijk geen rol weggelegd (zie hierna). De
procedure geschiedde gratis.17
Maria Avezaat overleed op 19 januari 1866 ‘s
morgens om 8 uur in de Korte Lauwerstraat,
wijk H nummer 138. Misschien was zij een van
de eerste slachtoffers van de choleraepidemie
die dat jaar in Utrecht heerste.18 Dirk Verkerk
was in Utrecht aldoor werkman van beroep.
Hij overleed op 24 februari 1883 ‘s avonds om
8 uur in het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis of
wel “het weeshuis” van Utrecht staande aan de
Maliesingel.19
Johannes de Reuver
Op 20 april 1865 ging Johannes de Reuver -

stad barstte uit zijn voegen. De overheid bemoeide
zich niet met de huisvesting; dat werd overgelaten
aan het particuliere initiatief. Het gewone volk bewoonde met vaak meer dan tien personen in nauwe
steegjes staande kleine krotachtige huisjes van een
of twee kamers, zonder enige sanitaire voorziening.
De allerarmsten, de paupers, bevolkten de kelders
aan de werven van de grachten. Het leven speelde
zich noodgedwongen op straat af. En daar was
lawaai, veel lawaai van met ijzer beslagen wielen van
wagens en karren die ratelden op de keien, van venters die luid roepend hun waren aanprezen en van
dicht op elkaar wonende kijvende buren. En er was
veel stank van het vuil dat op straat lag. De riolering
werd in Utrecht pas aan het eind van de 19de eeuw
op grote schaal aangelegd. Het gevaar van dodelijk
ziektes (cholera) lag voortdurend op de loer.
Tot zover een impressie van het leven in de stad
150 jaar geleden. Houdt u dit beeld in gedachten
tijdens het lezen van de bijzonderheden over de
leden van het gezin Verkerk - Avezaat - De Reuver
- Van de Gein.

kamerbehanger van beroep - zelfstandig wonen
in de Koningsteeg. Dat wil zeggen hij verhuisde
naar een huis met vele mede-bewoners waaronder het gezin van Gijsbertus Dresme, een
kleermaker afkomstig uit Langbroek.20 Met de
leden van dit gezin verhuisde hij op 23 februari 1866 - nu behanger van beroep - naar de
Lijnpadsteeg. Met hen verbleef hij daar bijna 5
jaar, tot hij op 17 februari 1871 verhuisde naar
de Zadelstraat. Op dit adres kwam hij op 16
augustus 1872 ‘s nachts om 2 uur te overlijden;
bakkersknecht was zijn beroep.
Een halfjaar voor zijn overlijden - op 14 februari 1871 - werd Johannes de Reuver door de
rijksveldwachter bekeurd. De overtredingen
waren: “zonder vergunning met een broodwagen bespannen met een hond rijden op de
openbare weg” (de Houtenseweg nabij de lunet
nr. 3) en “als geleider” zich op dat voertuig te
plaatsen. Tijdens de zitting van de kantonrechter op 20 maart 1872 eiste het Openbaar Ministerie - mede wegens het verstek van de beklaagde - respectievelijk een boete van f. 3,= tot
f. 25,= en een boete van f. 3,= tot f. 5,=. Ingeval
van niet betaling binnen twee maanden na
aanmaning luidde de eis: voor de eerste overtreding een gevangenisstraf overeenkomend
met de uitgesproken boete en voor de tweede
overtreding een gevangenisstraf van een tot
drie dagen met of zonder gevangenis van ten
hoogste 3 dagen; dit alles vermeerderd met de
proceskosten. De kantonrechter verklaarde op
5 april 1872 Johannes de Reuver bij verstek
schuldig aan het tenlastegelegde. De boetes:
tweemaal f. 5,= en bij niet betaling binnen de
gestelde termijn, een gevangenisstraf van drie
dagen voor iedere boete, plus de proceskosten
ten bedrage van f. 0,405. De deurwaarder bezorgde op 24 april 1872 een kopie van het vonnis; ene “jufrouw Oostrum” - een huisgenote
van Johannes de Reuver - nam de kopie van
het vonnis in ontvangst.21 Vier maanden later
overleed Johannes de Reuver; het is de vraag of
hij de boetes heeft betaald of de gevangenisstraf
heeft voldaan ...
Johanna Maria van Gein
Johanna Maria van Gein verhuisde in januari
1862 vanuit de woning van haar (stief)ouders
naar een (waarschijnlijk een kelderwoning van
een) huis aan de Bemuurde Weerd te Utrecht.
In juni 1863 vertrok zij naar Zegveld. In Utrecht
zijn niet meer gegevens over haar bekend.
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Volmacht ten behoeve van het benoemen van
een voogd over Thomas van de Gein afgegeven
door de gebroeders Van de Gein (31 mei 1866)
(HUA,Kantongerechten [99], 2315, 27-6-1866)

Thomas van de Gein
Thomas van de Gein was blijkens het Bevolkingsregister in 1865 arbeider van beroep. Jan
Avezaat - die in 1852 tot toeziende voogd was
benoemd - wendde zich in mei 1866 tot de
Utrechtse kantonrechter met het verzoek een
voogd te benoemen over Thomas van de Gein.
Het initiatief hiertoe lijkt genomen te zijn door
Thomas zelf, omdat hij van de burgemeester
van Utrecht een bewijs van onvermogen had
verkregen zodat de procedure kosteloos zou
verlopen. Het familieberaad bestond voor deze
gelegenheid naast Jan Avezaat uit: (de gemachtigden van) Johannes van de Gein, “horologiemaker” te Leeuwen, Jan van de Gein, arbeider
te Puiflijk en (in eigen persoon) Jan van Zeeland, smid te Cothen, respectievelijk ooms van
vaderszijde en behuwdoom van moederszijde.
De twee eerstgenoemden hadden voordien hun
neef Thomas gemachtigd, althans zo luidt de
volmacht (zie afbeelding). Maar vermoedelijk
is hier enige verwarring ontstaan doordat het
initiatief was uitgegaan van Thomas van de
Gein. Thomas was immers wegens zijn minderjarigheid niet gerechtigd en behoefde juist
een voogd. De aanwezigen kwamen overeen
Jan van Zeeland tot voogd te benoemen.22 Een
maand later vertrok Thomas van de Gein naar
Zutphen.
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Petrus Nicolaas Verkerk
Vanaf mei 1874 woonde Petrus Nicolaas Verkerk zelfstandig op - in een periode van zes jaar
- acht verschillende adressen. Bakkersknecht
is bijna steeds zijn beroep.23 In augustus 1880
vertrok hij naar Amsterdam.
Hermanus Verkerk
Hermanus Verkerk kwam als 13-jarige in
aanraking met justitie; op 30 mei 1871 verscheen hij voor de Utrechtse kantonrechter.
De aanklacht luidde: “spelen met geld op de
openbare weg”, kennelijk samen met ene Gerrit Helsdingen die mede werd gedagvaard. Het
vergrijp had een dag eerder in de Van Wijckstraat plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie
eiste een boete van f. 1,= tot f. 10,= en bij niet
betaling een gevangenisstraf van één dag, dit
alles vermeerderd met de proceskosten. Het
feit dat de beklaagde nog geen 16 jaar oud was,
speelde volgens de aanklager geen rol omdat
uit het verhoor voldoende was gebleken dat de
beklaagde “met oordeel des onderscheids” had
gehandeld. Ruim een week later verklaarde
de kantonrechter Hermanus Verkerk schuldig
aan het tenlastegelegde en veroordeelde hem
in een boete van f. 4,= of een dag gevangenis.
De proceskosten bedroegen f. 0,125, door beide
veroordeelden te betalen.24
In mei 1874 vertrok Hermanus Verkerk uit de
woning van zijn ouders; in een periode van
bijna vijf jaren woonde hij op tenminste acht
adressen, telkens vermeld als bakkersknecht.25
In 1879 vertrok hij naar Amsterdam.

Bekijken we het bovenstaande en in het
bijzonder de gegevens over de elkaar snel
afwisselende woonadressen en beroepen dan
komt het beeld overeen met wat we mochten
verwachten: arbeiders leidden een min of meer
zwervend bestaan in de grote stad; zij trokken
van baantje naar baantje, vaak inwonend - in
een kelderwonig - bij hun baas.
Tegelijk mogen we concluderen dat het redelijk
oppassende lieden zijn geweest; afgezien van
een enkel “akkefietje” hebben zij in Utrecht
een deugdzaam leven geleid. Het zijn in ieder
geval - in tegenstelling tot veel van hun tijd-,
buurt- en lotgenoten - geen notoire wetsovertreders gebleken. Zij zijn niet overgebracht - of
zoals men dat destijds noemde opgezonden
- naar een van de kolonies van de Maatschappij
van Weldadigheid, de vrijwillige- of de strafkolonies. Ik vermoed dat de kinderen onder de
hoede zijn genomen van hun oom Jan Avezaat
die na het overlijden van Hermanus van de
Gein tot toeziend voogd was benoemd. Jan
van Zeeland, die in 1866 na het overlijden van
Maria Avezaat tot voogd over Thomas van de
Gein werd benoemd, deed mogelijk hetzelfde.
Daarnaast zijn zij wellicht op het rechte pad
gezet of gehouden door personen of instellingen van (semi)overheidswege in het kader van
de zedelijkheids- en onderwijsinitiatieven die
in de loop van de 19de eeuw in de grote steden
werden ontplooid. De kinderen zijn school
gegaan getuige het feit dat zij de schrijfkunst
machtig waren en zij hebben een vak geleerd,
althans de eerste beginselen. Het bakkersvak
was bijzonder populair. Zij hebben zich op die
manier aan de armoede kunnen ontworstelen
en dat niet alleen - zij hebben zich maatschappelijk kunnen opwerken, zoals ook blijkt uit de
volgende paragraaf.

De wijde wereld in (en weer terug)
Ter afronding van het beeld mogen de verdere
lotgevallen van de hier besproken (van oorsprong) Kromme-Rijners niet ontbreken. Voor
het onderzoek zijn deze lotgevallen niet meer
van groot belang, daarom heb ik mij beperkt tot
de basale gegevens, de gegevens over geboorte,
huwelijk, wonen, beroep en overlijden. UitgeAanhef van het vonnis waarbij Hermanus Verkerk
wordt veroordeeld wegens spelen om geld (9 juni
1871). (HUA, Kantongerechten [99], 1204, nr. 352, 9-61871)
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(A)typische vernoemingen in het gezin van
Hermanus Verkerk en Anna Lingerak

van de familie afkomstig namelijk via Thomas van
de Gein, Hermanus Verkerks halfbroer. Hierbij moet
ik opmerken dat volgens mijn grootmoeder haar
broer Thomas door de familie consequent AdriIedere genealoog kent het verschijnsel en maakt
er gebruik van in zijn of haar bewijsvoeringen: de
aan werd genoemd, dus via een omweg toch een
vernoeming naar moederszijde (Arie Lingerak).
“regels” of de gewoonten voor de vernoeming
Bekijken we de dochters dan zijn de namen van de
van kinderen. Ze komen hier op neer dat in een
oudste dochter Anna Maria (roepnaam Marie) op
gezin de eerste zoon wordt vernoemd naar zijn
een paar manieren te verklaren. Hermanus noemde
grootvader van vaderszijde, de eerste dochter naar
haar grootmoeder van moederszijde, de tweede
zijn dochter òf naar zijn vrouw òf naar zijn vrouw en
zijn moeder, òf naar zijn halfzuster Johanna Maria
zoon naar zijn grootvader van moederszijde en
van Gein.26 (Uiteraard kan het ook een combinatie
de tweede dochter naar haar grootmoeder van
vaderszijde. Er zijn lokaal en
van de mogelijkheden zijn
geweest.) Geen van deze maregionaal enige verschillen aan
te wijzen, bijvoorbeeld dat een
nieren volgt de vernoemingsgrootouder pas werd vernoemd
regels, namelijk als oudste
als deze was overleden, maar
dochter was een vernoeming
naar Anna Lingeraks moeder
zijn de uitzonderingen eenmaal
Cornelia Amse aan de beurt.
bekend, dan zijn de vernoeDat gebeurde pas bij de tweemingsregels een richtlijn waarop
de dochter Cornelia Verkerk.
de genealoog bijna blind kan
Uiteindelijk kwam de familie
vertrouwen.
In het gezin van Hermanus
Lingerak toch aan de beurt met
Verkerk en Anna Lingerak werde jongste dochter Adriana
Verkerk, een vernoeming naar
den vijf kinderen geboren, drie
Arie Lingerak. Zij het dat deze
dochters en twee zonen, in volgorde van geboorte: Anna Maria
dochter in woede kon ontsteken als je haar (tante) Jaantje
(1885-1955), Cornelia (18881983), Hermanus (1890-1910),
noemde in plaats van het door
Adriana (1892-1980) en Thomas
haar gewenste (tante) Jeanne.
Anna Verkerk - Lingerak (1863-1916)
(Collectie: auteur)
(1895-1954). Bekijken we de
Maar dat laatste geheel terzijde
voornamen van de kinderen met
...
Het lijkt erop dat Hermanus Verkerk bij het loket van
de vernoemingsregels in gedachte dan zijn er nogal
de Burgerlijke Stand nogal eigenzinnig zijn aangifwat afwijkingen te noteren. Het ontbreken van de
vernoeming naar Hermanus’ vader Dirk Verkerk,
teplicht heeft vervuld en dat zijn vrouw - gezien de
springt het meest in het oog. Hermanus noemde
“hernoeming” van de jongste zoon - het niet altijd
zijn oudste zoon Hermanus, naar zichzelf of (ook)
met haar man eens was.27 Een vraag die ik met de
naar Hermanus van de Gein, de eerste man van
kennis van nu - of beter gezegd met de vragen van
Maria Avezaat. Thomas, de naam van de tweede
nu - graag nog aan mijn grootmoeder zou willen
zoon, is niet minder opvallend. Een vernoeming
stellen: hoe zat dat met de vernoemingen van
naar de vader van Anna Lingerak - Arie Lingerak
haar en haar broers en zusters? En meer specifiek
- lag in de lijn der verwachting. De naam Thomas
waarom werd Dirk Verkerk niet vernoemd? Nu kan
komt eveneens uit de familie Avezaat, een vernoeik slechts constateren dat Hermanus Verkerk een
ming naar de vader van Maria Avezaat Thomas Avevoorkeur had voor namen die afkomstig waren uit
zaat genaamd. Maar misschien is de vernoeming
zijn moeders familie.
(ook) op een indirecte manier uit de Avezaat-kant

zonderd Hermanus Verkerk die met zijn gezin
terugkeerde naar Utrecht en contacten onderhield met de Avezaat-familie. Aan het eind van
de paragraaf wordt hij uitgebreider behandeld.
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Johanna Maria van Gein
Johanna Maria van Gein verliet Utrecht in
1863 - als eerste van het gezin - en vestigde
zich in Zegveld. In 1871 woonde zij in Haarlem
waar haar oudste dochter werd geboren. Op 16
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juli 1873 huwde zij in Haarlem met Conradus
Lips (1845-1890), die in Leiden was geboren
en aanvankelijk smid, maar later werkman
was van beroep. Wegens onvermogen waren
beide echtelieden niet in staat de leges en de
kosten van hun huwelijk te betalen. Dit blijkt
uit verklaringen van de burgemeester van
Haarlem die op zijn beurt informatie had ingewonnen bij de “buurtmeesteren” van wijk 6.
Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren: Maria (1871-1885), Wilhelmus
Johannes (1874-1894), Conradus (1878-1879),
Sophia (1878-1945), Conradus (1881-1885)
en Johanna Maria (1884-1889). Conradus Lips
overleed op 22 december 1890 waarna Johanna Maria vier jaar later hertrouwde met de uit
Montfoort afkomstige klompenmaker Gerardus
Stolker (1824-1907). Haar broer Thomas van
de Gein - bediende van beroep en wonende te
Haarlem - was getuige bij dit huwelijk. Johanna
Maria van Gein overleed op 4 februari 1919 te
Haarlemmerliede en Spaarnwoude nadat Gerrit
Stolker aldaar reeds op 2 februari 1907 was
overleden.
Thomas van de Gein
Blijkens het Bevolkingsregister van Utrecht vertrok Thomas van de Gein op 15 juni 1866 naar

Zutphen. Dit vertrek zal alles te maken hebben
gehad met zijn militaire loopbaan die twee jaar
eerder was begonnen: in mei 1864 werd hij
als loteling ingelijfd. Op 22 juni 1866 werd hij
“als vrijwilliger in dienst gesteld” bij het eerste
regiment Vesting Artillerie.28 Deze gang van
zaken maakt ook duidelijk waarom Thomas
van de Gein in mei 1866 actie ondernam om
zijn voogdij te regelen. (zie vorige paragraaf).
Als minderjarige was een voogd nodig om toestemming te verlenen voor zijn indiensttreding.
Na het overlijden van Maria Avezaat in januari
1866 waren zijn beide ouders immers niet meer
in leven. Hij vertrok naar Nederlands-Indië;
zijn lotgevallen aldaar zijn niet onderzocht.
Na zijn diensttijd volbracht te hebben, werd
hem in Nederlands-Indië per gouvernementsbesluit van 17 april 1880 een jaarlijkse gage
van f. 250,= toegekend waarna hij naar patria
terugkeerde.
Hij vestigde zich in Utrecht alwaar hij als bakkersknecht wonende in de Wittevrouwenstraat
(wijk H nr. 627) op 20 oktober 1880 werd
bekeurd omdat hij “zonder noodzaak met een
niet uitgezonderd voertuig zijnde een handkar” had gereden op de “voor de voetgangers
bestemde kleine steenen” in de Jufferstraat te
Utrecht. Tijdens de zitting van de kantonrech-

Gedeelte van de trouwakte van Thomas van de Gein; onderaan de handtekeningen van onder andere Thomas
van de Gein, Mielia Lubbers, Petrus Nicolaas Verkerk, Hermanus Verkerk en Coenradus Lips (1 augustus 1883)
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ter twee weken later vorderde het Openbaar
Ministerie - mede omdat Thomas van de Gein
het tenlastegelegde feit had bekend - een
geldboete van f. 5,= en bij niet betaling binnen
twee maanden, een gevangenisstraf van twee
dagen. De kantonrechter verklaarde hem op 19
november 1880 schuldig en veroordeelde hem
tot een boete van f. 3,=, respectievelijk 1 dag
gevangenisstraf, vermeerderd met de proceskosten ten bedrage van f. 0,65.29
In juli 1882 vertrok hij naar Haarlem waar hij
een tappersnering begon aan de Gedempte
Raamgracht nr. 1. Op 1 augustus 1883 huwde
hij in Haarlem met Mielia Lubbers (18531917); zij was een dienstbode afkomstig uit Deventer. Getuigen bij dit huwelijk waren onder
andere Petrus Nicolaas-, Hermanus Verkerk
en Coenradus Lips. Ter gelegenheid van dit
huwelijk waren de kinderen van Maria Avezaat
- (half)zus Johanna Maria van Gein ongetwijfeld in het gezelschap haar man Coenradus Lips
- dus voor een dag herenigd. Uit het huwelijk
Van de Gein - Lubbers werd voor zover bekend
één kind geboren: Hermanna Berendina Maria
van de Gein (1885-?); getuige bij de geboorteaangifte was Coenradus Lips. Thomas van de
Gein kwam op 29 oktober 1902 te Haarlem te
overlijden; zijn laatste adres was Turfsteeg 6;
zijn beroep loopknecht.
Petrus Nicolaas Verkerk
Volgens het Bevolkingsregister van Utrecht
vertrok Petrus Nicolaas Verkerk op 24 augustus 1880 naar Amsterdam. Aldaar woonde hij
volgens het Amsterdamse Bevolkingsregister op
diverse adressen; zo woonde hij ook in Amsterdam toen hij op11 februari 1885 in Haarlem
huwde met Geertruida van Dijk (1858-1894).
Zij was geboren en woonde te Haarlem. Zwager
Conradus Lips, 39 jaar en ketelmaker van
beroep, was getuige. Uit dit huwelijk werden
voor zover bekend drie kinderen geboren: 1.
Dirk (1885-1891); 2. Anna Elisabeth (1887-?);
3. Petrus Nicolaas (1891-1954).
In oktober 1891 verhuisde hij van Amsterdam
naar Haarlem waar zijn vrouw op 14 november
1894 kwam te overlijden. Drie jaar later (3 november 1897) hertrouwde Petrus Nicolaas Verkerk te Haarlem met Elisabeth Christina Jung
(1863-1900), afkomstig uit Pruisen. Halve broer
Thomas van de Gein, die in Haarlem woonde,
was getuige bij het huwelijk. In Amsterdam,
Haarlem, evenals eerder in Utrecht, was Petrus
Nicolaas telkens broodbakker of broodbakkers49 | 2 | 2 0 1 5 

knecht van beroep.
Na het overlijden in 1900 van zijn tweede
vrouw lijkt Petrus Nicolaas “op drift te zijn geraakt”.We weten dat hij terugkeerde naar Amsterdam waar hij op diverse adressen woonde.
Maar ook werd hij vanaf 1907 verschillende
malen “opgezonden” naar Veenhuizen, de strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid,
waar hij overigens later ook als broodbakker de
kost verdiende. Tussendoor was hij weer even
broodbakker in Haarlem (1913-1914). Intussen hadden zijn kinderen kennelijk nauwelijks
een idee hoe het hun vader verging. Althans
dochter Anna Elisabeth, die driemaal huwde,
was gedwongen in haar huwelijksaktes te laten
optekenen dat de woon- of verblijfplaats van
haar vader onbekend was en zelfs dat zijn “bestaan onzeker” was.30 Deze opmerkingen doen
vermoeden dat het met Petrus Nicolaas Verkerk
niet goed is afgelopen.31
Hermanus Verkerk
Bij Hermanus Verkerk vragen in eerste instantie
twee vragen om een antwoord namelijk: waarom vertrok hij in november 1879 uit Utrecht
naar Amsterdam en evenzo waarom keerde
hij in augustus 1886 terug naar Utrecht.32 Om
met de eerste vraag te beginnen, als ik het mij
goed herinner, dan vertelde mijn grootmoeder
dat haar vader naar Amsterdam vertrok omdat
hij daar familie had wonen, zonder dat zij dat
familielid met naam noemde. Dat is natuurlijk
geen verklaring voor de achterliggende reden
of oorzaak voor zijn vertrek. Daarover valt bij
mijn weten niets anders te zeggen dan dat hij
kennelijk in Amsterdam betere bestaansmogelijkheden verwachtte dan in Utrecht. Mochten
mijn geheugen en dat van mijn grootmoeder
ons niet bedriegen, dan komt Arie van Dijk
(1807-1883) in aanmerking voor het in Amsterdam wonende familielid dat Hermanus Verkerk wellicht aanmoedigde om naar Amsterdam te komen. Arie van Dijk was Hermanus’
aangehuwde oom, die in 1857 weduwnaar was
geworden van Adriana Avezaat maar vervolgens was hertrouwd. Na enkele losse betrekkingen, was hij vanaf 1855 voerman - ook wel
koetsier - te Amsterdam. Hij woonde op het
eind van zijn leven in de Govert Flinkstraat;
hij overleed aldaar op 30 november 1883.33 In
het tweede gedeelte van het artikel komt hij
nogmaals ter sprake.
Hoe de verhouding met zijn oom ook was, nog
voor diens overlijden vertrok Hermanus Verkerk
het kromme-rijngebied
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in maart 1883 vanuit Amsterdam naar Haarlem.
Mogelijk reisde hij toen zijn halfzuster Johanna
Maria van Gein achterna die reeds sinds het
begin van de jaren zeventig in Haarlem woonde.
Hermanus Verkerk was - zoals we zagen - op 1
augustus 1883 het moment van het huwelijk
van zijn halfbroer Thomas van de Gein broodbakker te Haarlem. Dit beroep had hij evenals
zijn broer en halfbroer geleerd in Utrecht en
ook in Amsterdam uitgeoefend. Tijdens zijn
verblijf in Haarlem moet hij op een of andere
manier zijn vrouw Anna Lingerak (1863-1916)
hebben leren kennen; zij was een in Beverwijk
wonende bakkersdochter. Het is niet uitgesloten
dat de eerste ontmoeting “beroepshalve” heeft
plaatsgevonden; zij huwden in 1884.
Na enkele omzwervingen in het land - in Den
Haag werd in januari 1885 het eerste kind
geboren - vestigde Hermanus Verkerk zich
met zijn gezin in 1886 opnieuw in Utrecht, nu
definitief. Om op de zo-even opgeworpen vraag
betreffende zijn terugkomst terug te komen:
ik heb evenmin een duidelijke reden voor zijn
terugkomst naar Utrecht kunnen ontdekken,
behalve (wederom) dat hij in zijn geboorteDe smederij op de Brink te Cothen voor de afbraak
in 1972. Inzet een oudere opname van de smederij in
bedrijf. (RHCZOU, THA Cothen (236), barcode 06950 en
06940)
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streek kennelijk toch betere toekomstmogelijkheden zag. Wat na zijn terugkomst wel opvalt,
is dat hij sindsdien eigen baas is. Eerst is hij nog
een zelfstandig gevestigde broodbakker aan
de Vleutenseweg, maar na enkele jaren werd
hij koffiehuishouder (cafébaas, tapper) aan de
Amsterdamsestraatweg te Utrecht.34 Daarnaast
mogen we hem aan het eind van de jaren negentig welhaast kenschetsen als “vastgoedbaas”
gelet op het onroerendgoed bezit dat hij dan
heeft verworven.35 Het kapitaal dat nodig was
voor het opzetten of de overnames van zijn neringen en de vastgoedaankopen moet hij hebben verkregen als erfdeel van zijn vrouw. Het in
in ieder geval onwaarschijnlijk dat het kapitaal
uit zijn eigen familiekring afkomstig was. Een
mooi onderwerp om nog nader te onderzoeken. Op 22 november 1903 kwam Hermanus
Verkerk op 46-jarige leeftijd te overlijden.

De smeden vader en zoon Van Zeeland in
Cothen
Dit is een goede gelegenheid om een ander verhaal van mijn grootmoeder te berde te brengen.

Grenscorrectie
Toen Thomas van Zeeland in 1903 de smederij te
Cothen kocht van Jan Vernooij, kwam hij tot de ontdekking dat volgens het Kadaster de oppervlakte
die hem zou worden geleverd veel geringer was
dan waarover zijn vader en hij van oudsher hadden
beschikt. Het verschil bedroeg maar liefst ruim 1
are - bijna de helft van het geheel - en was aan te
wijzen als terrein behorend tot de voor de smederij
gelegen Brink.40 In de transportakte kwamen partijen overeen dat de verkoper - zonder aanspraak
op een hoger verkoopbedrag te kunnen maken
- zijn medewerking zou verlenen aan het passeren
van een akte van rectificatie waarmee de oorspronkelijke grootte op de kadastrale legger zou worden
hersteld.41 Een halfjaar later werd inderdaad voor
dezelfde notaris de akte van rectificatie verleden.
In de tussentijd had Thomas van Zeeland zich tot
de gemeente Cothen gewend omdat was gebleken
dat bij de opmeting voor de kadastrale registratie
het ontbrekende gedeelte op naam was gesteld
van de gemeente. Thomas van Zeeland voerde een
aantal argumenten aan om zijn gelijk te verkrijgen: 1. Hij verwees naar een verkoopakte van 10
maart 1809 waarbij de grond waarop het huis was
geplaatst werd verkocht en dat het perceel volgens
die akte een oppervlakte had van 16 roeden, of wel
ongeveer 2 aren en 25 centiaren.42 2. Het terrein
voor en naast het huis dat bij het kadaster bekend
stond als de “Dorpsbrink”, was volgens Thomas
van Zeeland door hem en zijn voorgangers altijd
gebruikt als bergplaats voor materialen die voor de
smederij benodigd waren. 3. De vader van Thomas
van Zeeland - toen eigenaar van de smederij - had

Een verhaal dat zij vertelde om aan te tonen dat
in haar jeugd vakantiereizen naar verre oorden
niet aan de orde waren. In plaats daarvan
maakte men in het gunstigste geval in de zomer
een dagtochtje. Mijn grootmoeder maakte
zulke tochtjes als kind samen met haar ouders
en broertjes en zusjes zittend in een bolderkar
vanuit Utrecht naar Cothen om op bezoek te
gaan bij de smid Van Zeeland. De kinderen
brachten daar een paar genoeglijke uurtjes door
op het erf van de smederij om aan het eind
van de middag weer huiswaarts te keren. Mijn
grootmoeder noemde de smid Van Zeeland
haar “oome Thomas van Zeeland”. Thomas
van Zeeland had zelf geen kinderen en daarom
waren hij en zijn vrouw bijzonder gesteld op
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ten eigen bate zeven bomen gerooid die destijds
voor de smederij stonden. De conclusie kon niet
anders luiden dan dat bij de kadastering van de
gemeente Cothen een fout was gemaakt waarbij
teveel terrein aan de gemeente was toegekend
en te weinig aan de toenmalige eigenaar van de
smederij.
De gemeente was door de argumenten voldoende
overtuigd en was bereid om mee te werken aan de
correctie; op 6 november en 11 december 1903
nam zij daartoe een besluit. De akte van rectificatie,
waarin burgemeester Willem Aarnoud van Beeck
Calkoen als vertegenwoordiger van het college B
en W persoonlijk compareerde, bevat een afschrift
van het besluit van de raad, voorzien van het zegel
in rode was. Met behulp van een schets van de
situatie ter plaatse werd de toestand aanschouwelijk gemaakt. Partijen verklaarden in de akte de
“Bewaarder” van de hypotheken te Amersfoort uit
te nodigen en te machtigen tot “redressering” van
het abuis en aldus de situatie in overeenstemming
te brengen met de situatieschets.43

Zegel in rode lak van de gemeente Cothen (1904)
(RHCZOU, Notariële archieven 1896-1905 [70], 331,
29-1-1904)

het jeugdige gezelschap. Oome Thomas was
verwant aan haar grootmoeder Maria Avezaat dat was mijn grootmoeder bekend - maar op de
vraag hoe dat familieverband er precies uitzag,
moest zij het antwoord schuldig blijven.
Wij zagen reeds dat Jan van Zeeland als
“behuwd oom van moederszijde” in 1866 tot
voogd over Thomas van de Gein werd benoemd. Jan van Zeeland was in 1845 gehuwd
met Jacoba Avezaat, een zuster van Maria Avezaat. In 1849 kocht hij van Adriana Kronenburg, weduwe van Jan Vernooij, de smederij
aan de Brink te Cothen. Het goed werd bij die
gelegenheid omschreven als “een huizing waarin eene smederij wordt uitgeoefend met erf en
grond (..) te Cothen in de Dorpskom, strekhet kromme-rijngebied
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Situatieschets van een gedeelte van de Brink te Cothen getekend ter gelegenheid van de grenscorrectie van de
smederij (1904) (RHCZOU, Notariële archieven 1896-1905 [70], 331, 29-1-1904)

kende van de Brink tot aan de begraafplaats;
de belendingen luidden: aan de ene zijde het
Zandpad en aan de andere zijde de Brink”. De
koopsom bedroeg f. 600,=.36 Jan van Zeeland
was ten tijde van zijn aankoop reeds hoefsmid
in Cothen. Mogelijk was hij dus bij de weduwe
Vernooij werkzaam (geweest) of hij werkte
samen met zijn vader, die eveneens hoefsmid
was in Cothen (zie hierna).
Jan van Zeeland en Jacoba Avezaat kregen 10
kinderen, onder wie Thomas van Zeeland die in
1847 als oudste zoon te Cothen werd geboren.
“Oome Thomas” was dus een volle neef van
de kinderen Van de Gein en Verkerk. Op enig
moment in de jaren 1880 of 1890 kwam hij in
de smederij te werken; in ieder geval was hij de
smid na het overlijden van zijn vader in 1893.
Zijn vader had de smederij inmiddels verkocht
en was pachter geworden - waarover in het
tweede gedeelte van het artikel meer details
- maar in 1903/1904 verkreeg Thomas van
Zeeland de smederij weer in eigendom.37
Hermanus Verkerk moet het contact met zijn
oom en neef Van Zeeland hebben hernieuwd
nadat hij in Utrecht was teruggekeerd of wellicht heeft hij het contact aangehouden tijdens
14
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zijn verblijf elders in het land. In 1904, na de
dood van Hermanus Verkerk, nam Thomas van
Zeeland als “behuwd neef van vaderszijde” deel
aan het familieberaad en werd hij tot toeziende
voogd over Hermanus’ kinderen benoemd.38
Op 7 juli 1909 verkocht Thomas van Zeeland
de smederij plus de bijgebouwen en de inventaris aan Johannes van den Broek, meester
smid te Cothen.39 Een jaar eerder was hij al als
“rentenier” verhuisd naar Tiel, waar hij en zijn
vrouw respectievelijk in 1922 en 1950 kwamen
te overlijden, inderdaad zonder kinderen na te
laten.

Tussenstand
Ik heb u tot nu toe (hopelijk niet) overvoerd
met allerlei bijzonderheden over Maria Avezaat
en haar drie echtgenoten, hun kinderen en
kleinkinderen. Waarom zijn de verzamelde
gegevens over voogdij, vernoemingen en
de omgang met de familie Van Zeeland van
belang? (Behalve dat dit alles op zichzelf
aardige en interessante familiegeschiedenis is,
die het waard is om opgeschreven te worden.)
Ik wil in de herinnering roepen dat dit ar-

tikel tot doel heeft een familieverhaal dat
mijn grootmoeder vertelde, te onderzoeken.
Onderdeel van het verhaal was de veronderstelling dat Maria Avezaat werd onterfd omdat
zij in 1855 trouwde met de boerenknecht Dirk
Verkerk. In de voorgaande paragrafen heb ik
willen onderzoeken of “iets dat lijkt op onterven” gevolgen heeft achtergelaten. Met andere
woorden: hoe was in de tweede helft van de
19de eeuw de relatie tussen de families Verkerk
en Avezaat.
Alvorens hierover tot conclusies te komen,
moet eerst nog iets gezegd worden over het
begrip onterven. In de inleiding merkte ik reeds
op dat onterven in Nederland nagenoeg onmogelijk is en dat de ouders van Maria Avezaat
het huwelijk met Dirk Verkerk niet hebben
meegemaakt. Ik liet de mogelijkheid open dat
een ander (naast) familielid Maria Avezaat in
een testament ernstig heeft benadeeld in vergelijking met haar broer en zusters.44 En ik opperde de mogelijkheid dat Maria’s ouders haar
al voor het “gewraakte” huwelijk - om welke
reden dan ook - hadden “onterfd”. Ik gebruikte
de enigszins cryptische woorden “iets dat op
onterven” lijkt, om aan te geven dat het begrip
onterven op zichzelf niet aan de orde kon zijn.45
Thans is het tijd om het woord “onterven” volledig te vergeten. Vooruitlopend op wat hierna
wordt besproken kan de conclusie luiden dat
onterven - door wie dan ook - niet aan de orde
is geweest. De onderzoeksvraag wijzig ik daarom in: zijn er in de tweede helft van de 19de
eeuw gevolgen merkbaar van enige onenigheid
op enig moment tussen enerzijds Maria Avezaat
en haar echtgenoten en anderzijds de rest van
de familie Avezaat.
Met deze vraag in het achterhoofd zijn de
voogdijkwesties die in de familie speelden van
bijzonder belang. Deze kwesties zijn een indicatie voor hoe broers en zusters (en hun aangehuwden) na het verlaten van het ouderlijk
gezin met elkaar omgingen. Immers, een broer
of (de man van) een zuster met wie men gebrouilleerd is, zal niet snel worden uitgenodigd
voor het familieberaad, laat staan tot voogd of
toeziend voogd (willen) worden benoemd. Dat
Jan Avezaat, Hendrik van Engelen en Jan van
Zeeland in 1852 in het familieberaad aanwezig
waren duidt erop dat de relatie met hen niet
was verstoord.
Bij de bespreking van het vernoemen van de
kleinkinderen van Maria Avezaat - de kinderen
van Hermanus Verkerk - kwam ik tot de con49 | 2 | 2 0 1 5 

Cornelia (Cor) van Burik-Verkerk (1888-1983) zittend
in haar “vertelfauteuil” (ca 1978) (foto: auteur).47

statering dat de namen die herinnerden aan de
familie Avezaat (en aangehuwden) waren oververtegenwoordigd. Ook deze gegevens geven
dus geen aanleiding om te veronderstellen dat
de relatie met de Avezaatfamilie was verstoord.
Integendeel met de leden van de familie Van
Zeeland-Avezaat onderhield het gezin van Hermanus Verkerk warme contacten.
Analoog aan de redenering betreffende het
uitnodigen van familieleden voor het familieberaad, kan voor het uitnodigen van familieleden voor het heffen van een dopeling gezegd
worden dat een persoon met wie men gebrouilleerd is niet in aanmerking zal komen en dat
dus slechts bevriende familieleden als doopheffers optraden. Met dien verstande dat nu ook
- of beter gezegd - juist ook de verstandhouding
met de zusters (vrouwelijke familieleden) naar
voren komt. Bezien we in dit licht de doopgetuigen die bij de familie Avezaat optraden
dan wijzen ook deze gegevens op een normale
omgang tussen de familieleden.46
het kromme-rijngebied

15

Kortom, hoewel we aangewezen zijn op
“circumstancial evidence” en - bij gebrek aan
persoonlijke documenten - vooral zakelijke
bronnen in het onderzoek betrokken zijn, wijst
niets op grote onenigheid in de familie. Ik meen
daarom dat de relatie tussen Maria Avezaat en
de rest van de familie Avezaat niet was verstoord.
Met deze conclusie is de rest van het artikel
niet overbodig geworden want er resten nog
twee onderzoeksvragen: was er sprake van een
standsverschil tussen de families Avezaat en
Verkerk en wat was de oorzaak van de armoede
waarmee Maria Avezaat en Dirk Verkerk hadden te kampen. Alvorens daartoe over te gaan
eerst nog het volgende:
Misschien bent u na het lezen van het voorgaande van mening dat ik mijn grootmoeder
te zeer kritiseer. Dat was zeker niet de bedoeling. Te meer omdat zij met haar verhalen
zeker mijn belangstelling voor de genealogie en
geschiedenis heeft aangewakkerd. Ik heb aan
de hand van het verhaal van mijn grootmoeder
ook willen laten zien hoe gebeurtenissen een
eigen leven kunnen gaan leiden en familieverhalen door de tijd vervormd kunnen worden.
Met uiteindelijk de moraal: oppassen met “oral
history”. Voor mijn grootmoeder geldt het excuus dat zij pas vijftien jaar oud was toen haar
vader overleed en haar vader pas negen jaar
was toen zijn moeder overleed. De omstandigheden waren dus bepaald niet gunstig om een
verhaal ongeschonden te laten voortbestaan.

Arm en rijk?
Het Kromme-Rijngebied was (en is) een betrekkelijk kleine gemeenschap waar “ons ons kent”
en men van elkaar weet wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Een eventueel bestaand
standsverschil tussen de families Avezaat en
Verkerk bleef dus niet onopgemerkt als leden
van deze families met elkaar huwden. Hoog
tijd dus om de maatschappelijke positie van de
twee families te onderzoeken om aldus ook het
aspect van het familieverhaal dat in 1855 een
boerendochter met een boerenknecht huwde
tot klaarheid te brengen.
Ik heb de maatschappelijke positie van de
twee families onder de loep genomen, in het
bijzonder gedurende de eerste helft van de
19de eeuw. Ik heb mij gericht op de volgende
criteria: afkomst (voorouders), keuze van de
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huwelijkspartners, uitoefening van beroep en
openbare functies en daarmee samenhangend
de financiële positie, met de nadruk op het laatste omdat hierover de meeste gegevens zijn te
achterhalen. Notariële akten - huwelijksvoorwaarden, testamenten, boedelscheidingen en
wat dies meer zij - en vooral ook memories van
successie waren belangrijke informatiebronnen.48 Alle afzonderlijke familieleden - ouders,
ooms en tantes en broers en zusters - passeren
de revue. Dit alles uiteraard voor zover informatie te achterhalen was en binnen de mogelijkheden die dit artikel toestaat.
De familie Avezaat in de 19de eeuw
Bekijken we als eerste de familie waartoe
Maria Avezaat behoorde. Deze familie Avezaat
is terug te voeren tot 1725 toen de in ‘t Goy
wonende Dirck Goossensz van Avesaet in het
huwelijk trad met Dirckje Jacobs van Oostrum.
Afgaande op zijn woonplaats meen ik te mogen
concluderen dat hij niet afkomstig was uit
het gelijknamige plaatsje in de Betuwe, maar
dat hij zijn naam heeft ontleend aan Avezaat,
een perceeltje land gelegen aan de uiterwaard
van de Lek in het uiterste zuidoosten van het
gerecht Houten en ‘t Goy op de grens met Wijk
bij Duurstede.
De tak van de familie waartoe Maria Avezaat
behoorde, laat ik beginnen met een zoon van
genoemde Dirck Goossensz van Avesaet, geboren uit diens tweede huwelijk, eveneens Dirk
(1738-voor 30 oktober 1809) genaamd. Deze
Avezaat gelegen in ‘t Goy (J. Kuyper, Gemeente atlas
van de provincie Utrecht 1868, gemeente Houten
(detail)

Dirk huwde driemaal, respectievelijk met Jannigje van Rekum, Maria Uittewaal en Jannigje
van Rijn. Kinderen kreeg hij uit zijn tweede en
derde huwelijk, respectievelijk een zoon Jan en
een zoon Thomas Avezaat; laatstgenoemde is de
vader van Maria Avezaat.
Over de voornaam Thomas is het interessant
om te melden dat deze naam rechtstreeks is
terug te voeren naar de (door genealogen zo
genoemde) “Cornelis Cornelis Maeszn-groep”,
een familiegroep van grootvader, vader en
zoons, die allen met de naam Cornelis Maeszn
door het leven gingen en die in de 17de eeuw
vooral in Werkhoven boerden. (Maes is een
verkorte vorm van de naam Thomas.) Na het
huwelijk in 1608 van Cornelis Maeszn de
jonge met Cornelia Cornelisdr van Rijn uit
Vleuten, noemden de nakomelingen van dit
echtpaar zich na verloop van tijd eveneens Van
Rijn.49 Waar in dit artikel de naam Thomas ter
sprake komt, is deze naam steeds via Thomas
Avezaat terug te voeren naar de familie Van
Rijn in de 17de eeuw. Een prachtig voorbeeld
van hoe een voornaam zich door middel van
vernoemingen eeuwenlang in een familie kan
handhaven.
Na de dood van de zo-even genoemde Dirk
Avezaat kwam zijn weduwe Jannigje van Rijn
samen met haar zoon Thomas in 1809 een
uitkoop overeen met (de gemachtigde van)
hun stiefzoon/halfbroer Jan Avezaat. Er waren
al “onaangenaamheden” gerezen waardoor de
vereffening van de boedel vertraging had opgelopen en ook de “ziekelijke toestand” waarin
Jan Avezaat verkeerde, had hieraan bijgedragen. Naast de afrekening in geld, zou Jannigje
van Rijn haar stiefzoon “in desselvs ziekte van
alle oppassing, gerief en gemak voorzien zoals
zij tot nu toe had gedaan en (zij zou) hem niet
verstoten, maar in tegendeel (zij verplichtte
zich) alles te zullen contribueren wat in haar
vermogen lag om zijner toestand zo veel mogelijk dragelijk te maken.”50 Niet lang hierna is
Jan Avezaat overleden.
Thomas Avezaat bleef met zijn moeder Jannigje
van Rijn tot aan haar dood in de onverdeelde
boedel zitten; hij woonde in bij zijn moeder, of
andersom (na verloop van tijd) woonde zij in
bij haar zoon. De boerderij stond in het uiterste
zuidwesten van de gemeente Wijk bij Duurstede in het Wijkerbroek.51 Toen Jannigje van Rijn
op 22 februari 1822 overleed, was Thomas Avezaat haar enige erfgenaam.52 Thomas Avezaat
huwde in 1810 met Johanna de Bree en uit
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dit huwelijk werden zes kinderen geboren, vijf
dochters en als jongste een zoon. In volgorde
van geboorte: Theodora, Adriana, Jannetje, Jacoba, Maria en Johannes. Thomas overleed op
betrekkelijk jonge leeftijd op 29 augustus 1825,
waarna zijn weduwe drie jaar later hertrouwde
met Cornelis van den Heiligenberg.
Na het overlijden van Thomas Avezaat werd
op 28 april 1828 op verzoek van Johanna de
Bree de boedel geïnventariseerd.53 Dirk Avezaat
te Schalkwijk, een volle neef van Thomas,54
behartigde de belangen van de zes kinderen die
allen nog minderjarig waren; hij was enkele
dagen eerder door de vrederechter te Wijk bij
Duurstede tot toeziend voogd benoemd. De
beëedigde “zaakkundige” was Gijsbertus van
Waveren, een huisschilder wonende in de Volderstraat te Wijk bij Duurstede. Zijn taak was
de goederen mede te waarderen. De inventaris
begint met te memoreren dat voor het aangaan
van het huwelijk in 1810 geen huwelijksvoorwaarden waren overeengekomen en dat
Thomas Avezaat in zijn testament zijn vrouw
voor 1/4 tot erfgenaam had benoemd en voor
1/4 het vruchtgebruik had vermaakt.55 Het
resterende gedeelte kwam toe aan de kinderen,
ieder 1/6 deel. Voorts worden in de inventaris
per vertrek de aanwezige goederen opgesomd,
inclusief een specificatie van de veestapel. De
inventaris is te uitgebreid om hier volledig
te behandelen; ik noem een paar opvallende
verkopen. Zo zijn in het linnenvertrek 25 “differente” schilderijen aanwezig - zij het slechts
met een waarde van f. 3,75 - en een Friese
klok gewaardeerd op f. 10,=. In de kelderkamer bevindt zich het serviesgoed, maar tevens
twee bedden, een “peuluw”, kussens en een
katoenen- en een wollendeken, waarde f. 60,=.
De veestapel in het achterhuis bestaat onder
andere uit een zwart “merriepaard gelijktands”
(waard f. 40,=) en een witte bonte koe van
“acht kalveren” (waarde f. 48,=). Het onroerend goedbezit wordt gememoreerd zonder een
waardering te vermelden. De percelen bevinden zich onder andere in het Kortland, op het
Langslag en op de Noord te Wijk bij Duurstede.
Daarenboven heeft Thomas Avezaat uit de erfenis van zijn moeder Jannigje van Rijn 3 bunder
en 83 roeden bouwland te Cothen verkregen,
genaamd de “Breevoet”. Vader Dirk Avezaat
heeft op 6 morgen wei- en griendland genaamd
“den grooten Bijlaard” een huis, twee schuren
en een bakhuis laten bouwen, deze goederen
zijn ook door Thomas geërfd. De waarde van
het kromme-rijngebied
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Kadastrale kaart van Wijk bij Duurstede van 1832 met
daarop aangegeven een gedeelte van Sectie E, Het
Broek.58

Uitsnede van de Kadastrale kaart van Wijk bij
Duurstede van 1832,
Sectie E met daarop aangegeven enkele percelen
en de hofstede die tot
1848 in bezit waren van
de familie Avezaat.
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de roerende goederen bedraagt f. 2.189,80.
Daar staat tegenover een schuld van f. 5.700,=,
bestaande uit - naast de vorderingen van de
plaatselijke wagenmaker, smid, timmerman
en andere handswerklieden ten bedrage van f.
700,= - een hypothecaire lening van f. 4.000,=
verstrekt door Willem Heijmeriks te Wijk bij
Duurstede en een hypothecaire lening van f.
1.000,= verstrekt door de weduwe Van den
Brink te Utrecht. De inventarisatie duurde van
‘s morgens 9 uur tot ‘s avonds 7 uur, onafgebroken door een “quadruple vacatie” (vier
personen).
De gegevens die de inventaris vermeldt zijn
een mooie aanvulling op de successiememorie
die Johanna de Bree indiende na het overlijden van haar man. Deze meldt slechts dat
de kinderen erfgenaam zijn en dat de onroerende goederen bestaan uit (de helft) van een
hofstede c.a. met ruim 18 bunders boomgaard,
bouw- en weiland aan de Neerdijk te Wijk bij
Duurstede en (de helft) van ruim 11 bunders
bouwland onder Cothen aan de Wijkersloot in
de Ossewaard (is de Breevoet?).56
De aanleiding voor het maken van de inventaris was ongetwijfeld het huwelijk dat Johanna
de Bree wilde aangaan met Cornelis van den
Heijligenberg. In de huwelijksvoorwaarden die
op 1 mei 1828 werden overeengekomen diende
de inventaris als bewijsstuk voor hetgeen Johanna de Bree zou inbrengen. Tevens kwamen
de aanstaande echtelieden overeen dat gemeenschap van de ingebrachte goederen werd
uitgesloten, maar er zou wel gemeenschap
van winst en verlies bestaan. Bovendien deed
Johanna de Bree haar aanstaande man, ingeval
hij haar zou overleven, een gift ter grootte van
een kindsdeel.57
De volgende gelegenheid dat de nalatenschap
van Thomas Avezaat ter sprake kwam, was op
7 november 1844 toen Johanna de Bree haar
kinderen wilde uitkopen of werd gedwongen
dit te doen. Dat wil zeggen: de kinderen droegen alle (onverdeelde) rechten op de (onverdeelde) erfenis van hun vader over aan hun
moeder. Het uitkoopbedrag bedroeg in totaal f.
6.000,= en de kinderen droegen de onroerende
goederen over aan hun moeder. Bedenk hierbij
dat de kinderen voor 3/8 gedeelte eigenaar
waren van de vaste goederen omdat Johanna
de Bree voor de helft eigenaar was wegens de
gemeenschap van goederen die met haar eerste
man had bestaan, plus nog eens voor 1/4 van
de helft (= 1/8) uit hoofde van het testament
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van Thomas Avezaat. Bovendien was zij voor
1/4 van de helft vruchtgebruikster maar daar
wordt in deze akte niet over gerept.
De onroerende goederen zijn in 1844 in vergelijking met 1828 nauwkeurig gespecificeerd,
inclusief de aanduidingen van het inmiddels
ingevoerde Kadaster. De omvang van de onroerende goederen bedroeg in totaal 29 bunder,
1 roede en 10 ellen, verdeeld in acht percelen
die weer zijn onderverdeeld in wei-, bouwland,
boomgaard, bos en weg met elk zijn kadastrale
sectie en nummers en de oppervlakte. De lasten
van de boedel bedroegen f. 240,=, voor de
kinderen dus 3/8 deel is f. 90,=, die in het uitkoopbedrag van f. 6.000,= werden verrekend.59
Wellicht was de uitkoop in 1844 in gang gezet
door Hendrik van Engelen die inmiddels met de
oudste dochter Theodora was gehuwd en geld
nodig had voor de aankoop van een hofstede te
Honswijk twee weken later (zie hierna).
In juni 1848 kwam Johanna de Bree te overlijden en kort daarna werd de financiële stand
van zaken tussen Cornelis van de Heiligenberg
en zijn stiefkinderen opgemaakt. Wederom
werd de inventaris opgemaakt. De deurwaarder Huibertus van Dam Huibertsz was daartoe
door partijen als schatter gekozen. Het bezit
aan onroerend goed is nagenoeg niet gewijzigd
ten opzichte van 1844. Uit de berekening blijkt
onder andere dat Johanna de Bree in 1844
twee dagen nadat zij haar kinderen had uitgekocht een schuldbekentenis van f. 11.800,= had
getekend, om haar kinderen te voldoen en om
Handtekeningen van de (behuwd)kinderen van
Johanna de Bree onder haar successiememorie (1848)
(HUA, Memories van successie, kantoor Wijk bij Duurstede [337-9], 78, aktenr. 196, 6-9-1848)
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leningen af te lossen.60
De successiememorie die twee weken na de
inventarisatie werd ingediend geeft een goede
samenvatting en afrekening van de boedel van
Johanna de Bree: de baten bedroegen bijna f.
21.000,=, de lasten bijna f. 12.000,=. Het saldo
ruim f. 9.000,=. Cornelis van de Heiligenberg
had op basis van de huwelijksvoorwaarden
recht op een kindsgedeelte van de erfenis van
Johanna de Bree, dus het saldo werd in zeven
parten verdeeld (Cornelis plus de zes kinderen); ieder ontving ruim f. 1.290,=. De kinderen waren inmiddels op twee na getrouwd;
Maria Avezaat was hertrouwd met Willem de
Reuver. Allen ondertekenden de successiememorie; Willem de Reuver en Maria Avezaat
konden niet schrijven en tekenden met een
kruisje.61 (Mocht er nog twijfel bestaan over
het al dan niet onterfd zijn van Maria Avezaat
door haar ouders, dan wordt deze twijfel door
deze ondertekeningen definitief weggenomen.
Overigens, in 1844 had Hermanus van de Gein
eveneens ondertekend.)
Na deze inventarisatie moest de boedel geliquideerd worden om de erfdelen te kunnen uitkeren. De boedel bestond - conform
de huwelijksvoorwaarden van Cornelis van
den Heiligenberg en Johanna de Bree - uit de
gemeenschap van winst en verlies en uit de nalatenschap van Johanna de Bree. Alle goederen
dienden verkocht te worden omdat Cornelis
van de Heiligenberg van plan was een andere
boerderij te kopen.62 Een week later werd een
machtiging afgegeven om de verkoop van de
onroerende goederen in gang te zetten.63 In

Huwelijkscontracten
In huwelijksvoorwaarden was de gemeenschap van
winst en verlies een veel voorkomende clausule.
Slechts de tijdens het huwelijk verworven opbrengsten en gemaakte kosten (van het boerenbedrijf)
werden gezamenlijk door de echtelieden genoten
respectievelijk gedragen, ieder voor de helft (tenzij
anders bepaald). De wettelijk opgelegde gemeenschap van ingebrachte goederen (en schulden)
werd dan uitgesloten. Zonder nadere beschikkingen
diende, bij kinderloos overlijden, (de waarde van)
het goed dat de overledene in het huwelijk had
ingebracht terug te keren naar zijn of haar familie.
(Plus het bedrag dat resteerde na afrekening van
de winsten en verliezen.) Deze constructie werd

20

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

oktober, verdeeld over twee dagen 26 en 27
oktober1848, volgde de openbare verkoop van
de roerende goederen, inclusief het gereedschap, de voorraden (zaaigoed?) en het vee. De
zeven erfgenamen namen daartoe gezamelijk
het initiatief; de dochters in gezelschap van hun
mannen, voor zover zij getrouwd waren. (In
de akte wordt expliciet gemeld dat de dochters
allen in gemeenschap van goederen waren
getrouwd.)
De openbare verkoop trok uit de wijde omgeving de belangstelling. Het is interessant om
te zien op welke goederen de verkopers zelf
biedingen deden. Willem de Reuver kocht
bijvoorbeeld een “zaadgraad” voor f. 0,30, een
spinnewiel voor f. 1,25 en een comfoortje voor
f. 0,80. Arie van Dijk kocht naast serviesgoed
voor f. 0,60, enkele stoven misschien bestemd
voor zijn koetsiersbaan in Amsterdam. Cornelis
van den Heiligenberg en Hendrik van Engelen
kochten enkele stuks vee. Cornelis van den Heiligenberg kocht bovendien (zijn eigen?) fauteuil
voor f. 1,= en (zijn eigen?) bed en “peulouw”
voor f. 81,=. Gerrit Avezaat, de aanstaande man
van Jannetje Avezaat, ten slotte kocht schilderijen voor f. 0,90. De totale opbrengst van beide
verkoopdagen bedroeg ruim f. 3.100,=.64 Er
volgden nog enkele verrekeningen van goederen (stuks vee, voorraden) die tijdens de openbare verkoopdagen waren opgehouden - dus
waarop onvoldoende was geboden - maar die
door Jannigje Avezaat en Jan Avezaat in bezit
waren genomen. Op 2 augustus 1850 - na een
volmacht drie weken eerder - was de definitieve
afrekening van de boedel.65

gekozen om op een creatieve manier te kunnen
omgaan met een verschil in financiële draagkracht
van de aanstaande echtelieden en met andere
verschillen (leeftijdsverschil; weduwe/weduwnaar al
dan niet met kinderen versus een jonggezel/jonge
dochter). De redenering omkerend, ga ik ervan uit
dat ingeval algehele gemeenschap van goederen
werd overeengekomen (geen huwelijkscontract
werd gemaakt), de financiële draagkracht van de
echtelieden bij aanvang van het huwelijk (min of
meer) gelijkwaardig werd beoordeeld. Mijns inziens
behoeft wat dit aspect betreft geen onderscheid
gemaakt te worden tussen de periode vóór 1838,
toen vanaf 1 mei 1809 de Code Civil (Het Wetboek
van Napoleon) van kracht was, en na 1838, de
invoering van het Burgerlijk Wetboek.

De kinderen Avezaat
Om het beeld van het gezin Avezaat compleet
te krijgen behandel ik hieronder nog enkele bijzonderheden van de zusters en broer van Maria
Avezaat afzonderlijk, voor zover niet reeds
eerder ter sprake gekomen. Te beginnen met
de oudste zuster Theodora ook wel Dorothea
Avezaat (1811-1881) genaamd, die in 1836
huwde met Hendrik van Engelen (1804-1861).
Het meest valt op een aantal verklaringen die
op 8 mei 1860 op verzoek van ene W. van Zijl
werden afgelegd over een hofstede te Honswijk, gelegen tussen het Culemborgse Veer en
“de plaats alwaar thans het fort ligt” (In 1861:
gelegen aan de Hogendijk.). Deze hofstede had
200 jaar aan de familie Van Zijl toebehoord,
maar was op het moment van de verklaring
in bezit van Hendrik van Engelen.66 Hendrik
van Engelen kocht de hofstede in 1844 voor f.
5.000,= van Dirk Merkens, die op zijn beurt de
hofstede ruim een jaar eerder had gekocht van
Gijsbertus de Reuver, een van de personen die
een verklaring aflegde. De hofstede bestond uit
een huis, schuur, berg en plaats, alsmede een
boomgaard, bouw-, weide- en bosland, tezamen groot 3 bunder, 98 roeden, 20 ellen.67 We
zagen reeds dat de aankoop in 1844 misschien
voor Johanna de Bree de aanzet was voor de
uitkoop van haar kinderen van hun vaderlijk
erfdelen.
Op 25 februari 1861 kwam Hendrik van Engelen te overlijden, één meerderjarig kind en zes
minderjarige kinderen nalatende. Jan Avezaat en Jan van Zeeland namen deel aan het
familieberaad waarin een broer van Hendrik tot
toeziende voogd werd benoemd.68 In de successiememorie werden de onroerende goederen
in Honswijk verantwoord, echter zonder een
waarde toe te kennen aan de nalatenschap.69
Dat gebeurde eerst op 22 januari 1863 - althans
wat de roerende goederen betreft - toen in aanwezigheid van de toeziende voogd, de inboedel
in detail werd beschreven; de waarde bedroeg
ruim f. 1.000,=. Op de hofstede rustte een hypotheek ter waarde van f. 4.000,=.70 Vervolgens
vestigden in 1869 Theodora Avezaat en haar
meerderjarige kinderen een hypotheek van f.
650,= op de onroerende goederen wegens een
schuldbekentenis aan notaris Schermbeek te
Utrecht. Jan van Engelen had kennelijk een
streepje voor bij zijn moeder want Theodora
Avezaat benoemde hem in 1877 tot enig erfgenaam, voor zover de wet dat haar toestond.71
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Niet lang daarna werd de hofstede in Honswijk in het openbaar verkocht door Theodora
en haar (meerderjarige) kinderen.72 Na het
overlijden van Theodora meldde haar zoon in
de successiememorie dat de nalatenschap van
zijn moeder niet meer bedroeg dan f. 20,= en
slechts bestond uit haar kleren en lijfstoebehoren.73
Adriana Avezaat (1812-1857) huwde in 1831
met Arie van Dijk (1807-1883) afkomstig uit
Linschoten. Het echtpaar verhuisde al snel
na hun huwelijk - via Nieuwer-Amstel - naar
Amsterdam. Na aanvankelijk broodbakker en
melkslijter te zijn geweest, was Arie van Dijk
vanaf circa 1848 voerman van beroep, ook wel
koetsier genoemd. De adressen waar Arie van
Dijk in Amsterdam woonde, doen vermoeden
dat hij met zijn gezin bij zijn opdrachtgevers/
bazen inwoonde, waarschijnlijk in het souterrain (kelderwoning) (Schans, Prinsengracht,
Utrechtsedwarsstraat, Herengracht, Govert
Flinckstraat). Gegevens over de financiën van
het echtpaar Van Dijk - Avezaat, anders dan
eerder ter sprake kwam, zijn niet bekend.
Jannetje Avezaat (1814-1864) huwde in 1849
met haar achterneef Gerrit Avezaat (18251899). Blijkens het Bevolkingsregister van Wijk
bij Duurstede vertrok het echtpaar in mei 1851
- het eerste kind was reeds geboren - naar Houten.74 Het tweede kind werd inderdaad in Houten geboren (1851); het derde kind en het vierde kind werden respectievelijk in 1852 en 1854
geboren toen het echtpaar in ‘t Goy woonde.
Vervolgens woonde het gezin in 1855 en 1858
in Tull en t Waal; in 1858 was Gerrit Avezaat
aanwezig in het familieberaad na het overlijden van zijn zuster Neeltje Avezaat. Hun broer
Arie Avezaat, klompenmaker te Rijswijk, werd
tot toeziende voogd benoemd.75 Gerrit Avezaat
werd op 29 april 1873 benoemd tot “curator
(van de) ongeboren vrucht” van Cornelia van
de Bilt, de tweede vrouw van genoemde Arie
Avezaat, en op 6 mei 1873 tot voogd.76 In 1864
en later woonde Gerrit Avezaat in Honswijk
(Tull en ‘t Waal); Jannetje Avezaat was inmiddels overleden en Gerrit was hertrouwd
met Jannigje Wennekes.77 De beroepen van
Gerrit Avezaat zijn achtereenvolgens landbouwer (1848), landbouwersknecht (1849),
arbeider (1850), landbouwer (1855), arbeider
(1858,1865) en landbouwer (1895). De elkaar
(aanvankelijk) snel afwisselende woonplaatsen
het kromme-rijngebied
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en beroepen duiden op een los werkmansbestaan. Dat wil zeggen, dat was het geval tot het
moment van overlijden van Gerrits moeder
Willemijntje van Scherpenzeel in 1873. Nadien
lijkt hij zich definitief als landbouwer gevestigd
te hebben in Honswijk. Gerrit Avezaat erfde
van zijn moeder bijna f. 1.200,=. Zijn tweede
vrouw had in 1865 “niets ten huwelijk aangebracht”, terwijl “zijn aanbreng bestond in
meubelen en verdere roerende lichamelijke
zaken ter waarde van f. 150,=.” Deze gegevens
blijken uit de memorie van successie die Gerrit Avezaat in 1895 na het overlijden van zijn
tweede vrouw indiende.78 De successiememorie
van Gerrit Avezaat laat een batig saldo zien van
bijna f. 1.700,=; het bedrag werd geërfd door
zijn enige zoon en erfgenaam Thomas Avezaat,
eveneens landbouwer te Honswijk.79
Jacoba Avezaat (1817-1894), in 1845 gehuwd
met de smid Jan van Zeeland (1816-1893),
kwam reeds ter sprake in het eerste gedeelte
van dit artikel. Ik kan aan de eerder vermelde
gegevens toevoegen dat de vader van Jan van
Zeeland, Cornelis van Zeeland (1789-1867),
afkomstig was uit Megen (Noord-Brabant) en
in Cothen het smidsvak uitoefende toen hij in
1815 met de plaatselijke “smiddochter” Joanna
Roskam (1794-1872) huwde. Na het overlijden
van Cornelis van Zeeland in 1868 te Cothen,
verklaarden zijn tien (aangehuwde)kinderen
dat hij slechts roerende goederen had nagelaten.80
Zoon Jan van Zeeland had, zoals we hebben
gezien, de smederij in 1849 aangekocht; hij
was een door het gemeentebestuur van Cothen
gepatenteerde smid. In 1848 stond hij met een
vordering van f. 16,= wegens geleverde diensten op de inventaris van de nalatenschap van
zijn schoonmoeder Johanna de Bree.81
In 1857 tekende Jan van Zeeland een schuldbekentenis van f. 1.073,76 ten behoeve van Huibrecht van Schaik, een koopman in ijzerwaren
die handelde onder de naam van de te Utrecht
aan de Ganzenmarkt gevestigde firma “de
weduwe Fokkenberg, Pijman en Compagnie”.
Voor zijn schuld verbond hij de smederij te Cothen. Onbetaalde leveranties van ijzerwaren in
de jaren 1853, 1854 en 1855 door de genoemde
firma hadden de schuld veroorzaakt.82 Bovendien blijkt uit de akte dat voor 1857 de smederij
reeds was belast met f. 1.350,=.

22

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

Deze gang van zaken doet ernstige twijfels
rijzen over Jan van Zeelands capaciteiten om
de smederij succesvol te leiden omdat hij een
aantal jaren achtereen voor de financiering
van de lopende bedrijfsvoering het vastgoed
heeft moeten bezwaren. Wil een onderneming
gezond functioneren dan dienen de aankopen
(grondstoffen) grotendeels uit de opbrengst
van de verkopen betaald te kunnen worden.
Dat was bij Jan van Zeeland kennelijk niet het
geval. Maar misschien waren er privéomstandigheden (ziekte) waardoor de zaken (tijdelijk)
niet goed verliepen. Hoe dit ook zij, de schuldbekentenissen waren denkelijk een voorbode
van meer zakelijke malheur. Want 2 1/2 jaar
later op 16 juli 1860 verkocht Jan van Zeeland
de smederij.83 Ook de gebeurtenissen die aan
deze transactie voorafgingen, zijn niet bekend.
De op de smederij drukkende schulden zijn
weliswaar afgelost, maar gezien het feit dat Jan
van Zeeland het smidsbedrijf bleef uitoefenen,
vermoed ik dat er sprake was van een zakelijke
“noodsprong”. De geschetste gang van zaken
is overigens de enige keer dat we een inkijkje
krijgen in het reilen en zeilen van een 19deeeuwse nering van een in dit artikel voorkomend persoon.
In de Cothense gemeenschap was Jan van
Zeeland eveneens actief. Een steekproef leerde
dat hij in de jaren veertig en vijftig zeer vaak
als getuige optrad in akten van de Burgerlijke
Stand van Cothen. (Dat zijn smederij in het
midden van het dorp was gevestigd, zal hiervan
mede de oorzaak zijn geweest.)
We zagen reeds dat Jan van Zeeland in 1861
deelnam aan het familieberaad bijeengeroepen
na het overlijden van Hendrik van Engelen en
in 1866 aan het familieberaad na het overlijden van Maria Avezaat.84 Door laatstgenoemd
beraad werd hij tot voogd over Thomas van de
Gein benoemd.85

Tot zover de behandeling van de vraag wat de
maatschappelijke positie van de familie Avezaat was
in de 19de eeuw. In het eerstvolgende nummer van
dit tijdschrift volgt nog de jongste zoon Jan Avezaat
en worden de leden van de familie Verkerk onder de
loep genomen. Aan het eind rest dan de laatste vraag:
waardoor is Maria Avezaat in armoede vervallen.
Hieronder volgen reeds de fragmentgenealogieën van
de families Avezaat en Verkerk

Bijlage86
Gebruikte afkortingen:
begr. = begraven; dr = dochter; geb. = geboren; ged. = gedoopt (in de R.K. statie/kerk, tenzij anders vermeld);
overl. = overleden; Schwk = Schalkwijk; tr. = trouwt (vóór 1811 in de R.K. kerk, tenzij anders vermeld);
WbD = Wijk bij Duurstede; wed = weduwe; wedr = weduwnaar; Werkh = Werkhoven; zn = zoon

Fragmentgenealogie Avezaat
I. Dirk Avezaat, ged. Schwk 21-8-1738,
woont ‘t Goy, overl. vóór 30 wijnmaand
1809, tr. 1e Houten (gerecht) / WbD
2-3-1767 Jannichje van Reckom, geb.
ca 1720, woont ‘t Goy, overl. voor
13-1-1781, dr van Hendrick Huigen van
Reckom en Maria Antonis de Cruyff;
tr. 2e Houten en ‘t Goy (gerecht) 13-11781 Maria Uittewaal, geb. ca 1755,
woont ‘t Goy, overl. voor 31-1-1783,
dr van Cornelis Uijttewaal en Geertruij
van Bennekum; tr. 3e Werkh 21-1-1783
Johanna (Jannigje) van Rijn, ged.
Werkh 18-4-1756, woont te Cothen,
overl. WbD 22-2-1822, dr van Thomas
van Rhijn en Maria Vernooy.
Uit tweede huwelijk:
1. Johannes Avezaat, ged. WbD 9-111781, overl. na 30 wijnmaand 1809 en
waarsch. voor 1812.
Uit derde huwelijk:
2. Thomas Avezaat, zie II.
II. Thomas Avezaat, ged. WbD 2011-1783, overl. aldaar 29-8-1825, tr.
WbD 29-11-1810, Joanna de Bree,
ged. WbD 25-5-1786, overl. aldaar
23-6-1848, dr van Jacobus de Bree en
Adriana Blom. Zij tr. 2e WbD 2-5-1828,
Cornelis van den Heiligenberg, geb.
WbD ca 1794, overl. WbD 6-11-1866,
zn van Jasper van de Heiligenberg en
Jannigje Lokhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora (Doortje, Dorothea)
Avezaat, geb. WbD 29-8-1811, landbouwster (1875), overl. Tull en ‘t Waal
10-3-1881, tr. WbD 4-2-1836 Henricus
van Engelen, ged. Bunnik 1-2-1804,
landbouwer, overl. Tull en ‘t Waal 25-21861, zn van Hendricus van Engelen en
Adriana (Jaantje) van Rijn.
Uit dit huwelijk:
a. Adriana van Engelen, geb./ged.
Tull en ‘t Waal/Schwk, 7/8-5-1836 (get.:
Gerarda van Engelen), overl. WbD
6-1-1838.
b. Johanna van Engelen, geb./ged.
Tull en ‘t Waal/Schwk 9/10-7-1837
(get.: Maria Avezaat), overl. Schwk
4-2-1892, tr. Tull en ‘t Waal 27-4-1864
Hendrik Bijl, geb. Schwk 1-12-1815,
overl. Schwk 12-5-1904, wedr van
Niesje van der Wel, zn van Jan Bijl en
Hendrika van Leeuwen.
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c. Hendrik van Engelen, geb./ged.
Tull en ‘t Waal/Schwk 31-7-1839 (get.:
Gerarda van Engelen), landbouwer in
Honswijk (1877), arbeider te Vianen
(1881), overl. Everdingen 16-2-1911,
tr. Everdingen 10-11-1881 Wilhelmina
Hendriks, geb. Hagestein 18-9-1856,
overl. Culemborg 5-12-1924, dr van
Roelof Hendriks en Johanna Bongers.
d. Antonia van Engelen, geb./ged.
Tull en ‘t Waal/Schwk 9-9-1840 (get.:
Joanna Avezaat), overl. Hagestein
12-5-1915, tr. Tull en ‘t Waal 4-111874 Hendrikus van Geffen, geb.
Hagestein 28-6-1850, arbeider (1874),
overl. Hagestein 27-12-1913, zn van
Hendrikus van Geffen en Aaltje Merten
(Marton,Matton).
e. Adriana (Jaantje) van Engelen,
geb./ged. Tull en ‘t Waal/Schwk 9-11842 (get.: Antje van Engelen), overl.
Tull en ‘t Waal 7-1-1845.
f. Cornelia van Engelen, geb./ged.
Tull en ‘t Waal/Schwk 23-1-1843 (get.:
Anna Avezaat), overl. Houten 2-2-1878,
tr. Tull en ‘t Waal 2-6-1875 Johannes Verweij, geb. Schwk 3-4-1851,
bouwman (1875,1880), arbeider (1877),
overl. Houten 14-7-1919, zn van Cornelis Verweij en Maria Verweij. Geen
kinderen. Hij tr. 2e Houten 19-11-1880
Anna Sturkenboom, geb. Houten
1-4-1857, overl. Houten 1-2-1905, dr
van Jan Sturkenboom en Wijnanda van
den Berg.
g. Jan (Joannes) van Engelen, geb./
ged. Tull en ‘t Waal/Schwk 1-2-1844
(get.: Gerarda van Engelen), overl. Tull
en ‘t Waal 15-2-1844.
h. Jan (Joannes) van Engelen, geb./
ged. Tull en ‘t Waal/Schwk 2-3-1845
(get.: Gerregie Baars), overl. Hagestein
7-2-1911.
i. Antonie (Antonius) van Engelen,
geb./ged. Tull en ‘t Waal 10-4-1846
(get.: Gerrigie Baars), overl. Tull en ‘t
Waal 12-1-1848.
j. Cornelis van Engelen, geb./ged. Tull
en ‘t Waal/Schwk 30-7-1847 (get.: Antje
van Engelen), arbeider te Oudenrijn
(1877), overl. IJsselstein 6-3-1926, tr.
Oudenrijn 28-12-1877 Catharina van
Ingen, geb. Oudenrijn 26-7-1854,
overl. IJsselstein 23-2-1928, dr van Huibert van Ingen en Geertrui van Kooten.

k. Thomas van Engelen, geb./ged. Tull
en ‘t Waal/Schwk 23-11-1849 (get.: Jan
Avezaat), overl. Houten 31-7-1928, tr.
Jutphaas 16-2-1876 Cornelia van der
Linden, geb. Haarzuilens 17-1-1849,
overl. Hagestein 1-4-1900, dr van
Huibert van der Linden en Adriana
Glissenaar.
l. Gerrit (Gert) van Engelen, geb./
ged. Tull en ‘t Waal/Schwk 27-2-1851
(Ant. van Engelen), overl. Tull en ‘t Waal
26-1-1852.
2. Adriana (Aariaantje) Avezaat, geb.
WbD 4-11-1812, overl. Amsterdam
8-12-1857, tr. WbD 16-6-1831 Arie
van Dijk, geb./ged. Linschoten/Montfoort 2-7-1807, woont Nieuwer-Amstel (1832,1835), woont Amsterdam
Prinsengracht no. 385 (1857), Amstel
no. 373 (1863), Govert Flinkstraat
(1883), bouwman (1831), broodbakker (1832,1834,1835), melkslijter
(1836), voerman (1855,1863), koetsier
(1848,1857), overl. Amsterdam 3011-1883, zn van Cornelis van Dijk en
Geertrui van Dijk. Hij tr. 2e Amsterdam
30-12-1863 Catharina van Lier, ged.
Amsterdam (Mozes en Aäron kerk)
24-3-1802, werkster (1863), overl.
Amsterdam 23-4-1882, wed. van Johan
Bernhard Hövemeijer, dr van Henricus
van Lier en Alida Wildenberg.
Adriana Avezaat heeft een buitenechtelijke dochter Geertruida, geb. WbD
10-4-1831, overl. WbD 12-5-1831,
maar bij het huwelijk van haar ouders
op 16-6-1831 voor echt erkend.
Uit dit huwelijk:
a. Thomas Cornelis van Dijk, geb.
Nieuwer-Amstel 5-12-1832, overl.
Nieuwer-Amstel 13-12-1832.
b. Cornelis van Dijk, geb. NieuwerAmstel 20-4-1834, overl. Nieuwer-Amstel 29-12-1835.
c. Johanna van Dijk, geb. Nieuwer
Amstel, 11-9-1835, overl. Nieuwer-Amstel 4-12-1835.
d. Geertrui van Dijk, geb. Amsterdam
13-11-1836, overl. Montfoort 29-41866, tr. 1e Amsterdam 29-11-1855
(echtscheiding na vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam
van 4-3-1861) Johan Willem Coenraad
Herdes, geb. Amsterdam 12-6-1826,
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sigarenmaker, overl. Amsterdam
30-11-1861, zn van Johan Coenraad
Herdes en Willemina Cornelia Wursten;
tr. 2e Montfoort 15-4-1863 Tomas van
Kleeff, geb. Montfoort 16-3-1820,
kleermaker (1868), overl. Montfoort 1512-1879, zn van Arnoldus van Kleeff en
Cornelia van der Sluis. Hij tr. 2e Vleuten
23-4-1868 Cornelia van ‘t Hoff.
3. Jannetje (Jansje, Johanna) Avezaat, geb. WbD 26-11-1814, overl. Tull
en ‘t Waal 25-2-1864, tr. WbD 31-51849 Gerrit Avezaat, geb. WbD 22-51825, overl. Tull en ‘t Waal 9-5-1899, zn
van Arnoldus Avezaat en Willemijntje
van Scherpenzeel. Hij tr. 2e Tull en ‘t
Waal 8-11-1865 Johanna Wennekes,
geb. Houten 10-3-1828, overl. Tull en
‘t Waal 9-4-1895, dr van Hendrik Wennekes en Helena Spliet.
Jannetje Avezaat heeft een buitenechtelijke dochter Jannigje (Joanna) Avezaat, geb./ged. Tull en ‘t Waal/Schwk
19-10-1845 (get.: Joanna de Bree),
overl. Tull en t Waal 10-11-1845.
Uit eerste huwelijk:
a. Johanna Avezaat, geb./ged. WbD
1-12-1849 (get.: Maria Avezaat), overl.
Tull en ‘t Waal 2-5-1868.
b. Arie Avezaat, geb./ged. Houten/
Schwk 22-10-1851 (get.: Arie Avezaat),
overl. Tull en ‘t Waal 19-7-1871.
c. Thomas Avezaat, geb./ged. Houten/Schwk 4-9-1852 (get.: Jan Avezaat),
overl. Tull en ‘t Waal 19-9-1924.
ongehuwd.
d. Willemina Avezaat, geb./ged.
Houten/Schwk 22-6-1854 (get.: Mijntje
van Hevelingen), overl. Tull en ‘t Waal
16-12-1865.
4. Jacoba Avezaat, geb. WbD 3-11817, overl. Cothen 24-4-1894, tr. Wbd
11-4-1845 Jan van Zeeland, geb. Cothen 10-2-1816, hoefsmid (1845,1849),
smid (1893), overl. Cothen 12-5-1893,
zn van Cornelis van Zeeland, smid en
Hanna Roskam.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna van Zeeland, geb./ged.
Cothen 24-2-1846 (get.: Cornelia van
Zeeland), overl. Cothen 24-12-1870.
b. Thomas van Zeeland, geb./ged.
Cothen 14-5-1847 (get.: Jan Avezaat),
smid te Cothen, overl. Tiel 21-7-1922,
tr. Tiel 2-11-1878 Martina Jansen,
Tiel 13-9-1855, overl. Tiel 14-9-1950,
dr. van Reinierus Jansen en Hendrika
Peterse.
c. Cornelis van Zeeland, geb./ged.
Cothen 16-5-1848 (get.: Hendrik
van Zeeland), verder geen gegevens
bekend.
d. Joanna van Zeeland de jongste,
geb./ged. Cothen 23-5-1849 (get.:
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Adriana Avezaat), overl. Cothen 28-81849.
e. Anthonia (Joanna Anthonia) van
Zeeland, geb./ged. Cothen 28-6-1850
(Adriana Avezaat), overl. Leersum
19-2-1903, tr. Cothen 9-4-1875 Albert
Gaikhorst, geb. Leersum 18-8-1839,
tabaksplanter (1875), overl. Den Haag
24-3-1915, zn van Gerrit Hendrik Gaikhorst en Alida van Veelen.
f. Antonia van Zeeland, geb./ged.
Cothen 9-7-1851 (get.: Jannigje van
Zeeland), overl. Cothen 2-8-1851.
g. Antonia van Zeeland, geb./ged.
Cothen 9-8-1852 (get.: Joanna van
Zeeland), overl. Cothen 21-8-1852.
h. Joannes van Zeeland, geb./ged.
Cothen 19/20-7-1854 (get.: Joanna van
Zeeland), overl. Cothen 3-8-1854.
i. Wilhelmina van Zeeland, geb./ged.
Cothen 30-3-1857 (get.: Joanna van
Zeeland), overl. Cothen 2-3-1858.
j. Adrianus Jacobus van Zeeland,
geb./ged. Cothen 23-9-1859 (get.:
Thomas van Zeeland), smid, overl. (?),
tr. Tiel 12-8-1893 Willemina van Dijkhuizen, geb. Tiel 14-8-1875, overl. (?),
dr van Hendrik van Dijkhuizen en Maria
van Pluren.
5. Maria Avezaat, geb. WbD 26-31819, overl. Utrecht 19-1-1866, tr. 1e
WbD 13-5-1842 Hermanus van de
Gein, geb. Bergharen (G’land) 17-111815, landbouwer (1844), overl. Langbr.
22-4-1845, zn van Jacob van de Gein
en Anna van Kouwen (van den Berg);87
tr. 2e Schwk 28-4-1847 Willem de
Reuver, ged. Schwk 10-12-1810 (get.:
Hanna de Reuver), overl./begr. Schwk
19/24-5-1854, wedr van Wilhelmina
Zwambag, zn van Johannes (Hannes) de Reuver en Mijntje/Stijntje van
Woudenberg/Renswouw ; tr. 3e Schwk
15-3-1855 Dirk Verkerk, geb. WbD
26-5-1812, overl. Utrecht 24-2-1883, zn
van Pieter Verkerk en Gerarda van den
Nieuwendijk.
Uit eerste huwelijk:
a. Johanna Maria van Gein, geb./ged.
Werkhoven 15-8-1842 (get.: Jansje
Avezaat), overl. Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 4-2-1919, tr. Haarlem
16-7-1873 Conradus Lips, geb. Leiden
1845, overl. Haarlem 22-12-1890; tr.
2e Haarlem 28-11-1894 Gerardus
Stolker, geb. Montfoort 1824, overl.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2-2-1907.
b. Thomas van de Gein, geb./ged.
Langbr. 15-4-1844 (get.: Jacoba
Avezaat), overl. Haarlem 29-10-1902,
tr. Haarlem 1-8-1883 Mielia Lubbers,
geb. Deventer 21-7-1853, overl. Haarlem 22-6-1917.
Uit derde huwelijk:

c. Petrus Nicolaas Verkerk, geb./ged.
Schwk 5/6-12-1855 (get.: Maria Verkerk), broodbakker (1885), overl. ?, tr.
1e Haarlem 11-2-1885 Geertruida van
Dijk, geb. Haarlem 19-2-1858, overl.
Haarlem 14-11-1894; tr. 2e Haarlem
3-11-1897 Elisabeth Christina Jung,
geb. Nieder Bonsfeld (Pruisen) 14-31863, overl. Haarlem 13-2-1900.
d. Hermanus Verkerk, geb./ged.
Schwk 23-6-1857 (get.: Hannes van
Rijn), overl. Utrecht 22-11-1903, tr. Beverwijk 21-8-1884 Anna Lingerak, geb.
Beverwijk 20-2-1863, overl. Utrecht
30-8-1916, dr. van Arie Lingerak en
Cornelia Amse.
6. Johannes (Jan) Avezaat, geb.
WbD 18-10-1821, woont a/d Noort
(1852/5), overl. WbD 15-9-1878, tr.
WbD 5-11-1851 Petronella Avezaat,
geb. WbD 31-12-1827, landbouwster
(1896), overl. WbD 6-1-1904, dr van
Arnoldus Avezaat en Willemijntje van
Scherpenzeel.
Uit dit huwelijk:
a. Thomas Avezaat, geb./ged. WbD
30-7-1852 (get.: Maria Avezaat), overl.
WbD 7-8-1921.
b. Arie Avezaat, geb./ged. WbD 161-1854 (get.: Arie Avezaat), overl. WbD
31-8-1936.
c. Joanna Avezaat, geb./ged. WbD
19/20-2-1855 (get.: Cornelia Groen),
overl. ‘s-Hertogenbosch 18-10-1940,
tr. WbD 5-1-1882 Hendricus Sibbing,
geb. Jutphaas 30-10-1839, landbouwer
(1882), overl. Vreeswijk 7-12-1923,
wedr van Johanna van Schaik, zn van
Johannes Frans Sibbing en Wijnanda
Ruisch.
d. Wilhelmus Avezaat, geb./ged.
WbD 16-9-1856 (get.: Gerarda van
Hevelingen), overl. WbD 22-11-1857.
e. Willemina Avezaat, geb./ged.
WbD 13/14-1-1858 (get.: Wilhelmina
Scherpenzeel), overl. Alphen aan den
Rijn 15-8-1945, tr. WbD 20-4-1882
Adrianus de Korte, geb. Alphen (Z-H)
18-12-1859, landbouwer (1882), overl.
Alphen 17-7-1912, zn van Cornelis de
Korte en Margaretha Verkleij.
f. Adriana Avezaat, geb./ged. WbD
10-7-1859 (get.: Jacoba Avezaat), overl.
WbD 27-6-1934, tr. WbD 26-4-1906
Adrianus Spaan, geb. WbD 13-111859, overl. WbD 15-11-1938, zn van
Jan Spaan en Annigje Terweij.
g. Cornelis Avezaat, geb./ged. WbD
26-11-1860 (get.: Aleida Kloek), overl.
WbD 12-3-1895.
h. Johannes Avezaat, geb./ged. WbD
22-8-1862 (get.: Joanna Avezaat),
landbouwer te Schwk (1896), overl.
IJsselstein 29-11-1931, tr. IJsselstein
19-11-1896 Elisabeth Zweserijn, geb.

IJsselstein 21-2-1873, overl. Montfoort
20-8-1944, dr van Cornelis Zweserijn en
Antonia van der Kwast.
i. Petronella Avezaat, geb./ged. WbD
10-1-1864 (get.: Gerardus van Hevelingen), overl. WbD 22-9-1882.
j. Hendrikus Avezaat, geb./ged. WbD

5-4-1865 (get.: Theodora Avezaat),
overl. WbD 20-4-1865.
k. Hendrikus Avezaat, geb./ged. WbD
28-9-1866 (get.: Theodora Avezaat),
overl. Utrecht 3-11-1918.
l. Hendrika Avezaat, geb./ged. WbD
14-2-1868 (get.: Adrianus van Hevelin-

gen), overl. WbD 6-8-1868.
m. Hendrika Avezaat, geb./ged. WbD
15/16-10-1869 (get.: Adrianus van Hevelingen), overl. WbD 28-10-1938.
n. Jan Willem Avezaat, geb./ged.
WbD 5-1-1871 (get.: Gerrit Avezaat),
overl. WbD 12-9-1951.

Hij tr. 2e Zeist 30-11-1876 Letje van
Denderen, geb. Zeist 25-10-1826,
overl. Houten 6-11-1892, dr van Willem
van Denderen en Jannigje Goders.

5-1802 (get.: Piet Verkerk), overl. WbD
11-2-1888, tr. Schonauwen 17-5-1844
Aletta (Adriana) van den Ham, Schwk
26-6-1814, overl. WbD 25-7-1866, dr.
van Cornelis van den Ham en Hendrika
van Kooten.
e. Truijgje (Geertruida) van Leur,
ged. WbD 8-8-1804 (get.: Willemijn
van Leur), overl. Cothen 19-12-1879, tr.
WbD 3-12-1840 Theodorus (Dirk) van
Rensoever (Rijnsoever), ged. Bunnik
23-11-1807, schipper (1840,1848),
woont te Cothen, overl. aldaar 17-51875, zn van Willem van Rensoever en
Maria van der Mark.
f. Antonia van Leur, ged. WbD 1910-1806 (get.: Elisabeth Nagel), overl.
Schwk 4-8-1866, tr. WbD 28-4-1831
Cornelis van Amerongen, ged. Schwk
17-7-1795, rietdekker (1831), woont
te Schwk, overl. aldaar 30-3-1866, zn
van Huibert van Amerongen en Maria
Maarschalkerweerd.
g. Jan van Leur, ged. WbD 21-9-1808
(get.: Willemijn van Leur), bouwman
(1840), overl. Tull en ‘t Waal 8-61867, tr. Langbr. 23-4-1840 Johanna
Kroonenburg, geb. Langbr. 7-2-1818,
overl. Tull en ‘t Waal 13-1-1891, dr.
van Gijsbert Kroonenburg en Hazina
(Johanna) Pauw.
h. Maria van Leur, geb./ged. WbD
23-7-1812 (get.: Maria van Leur), overl.
Cothen 16-4-1898, tr. WbD 5-11-1833
Cornelis (Cornelius) van Leeuwen,
geb./ged. Cothen/Werkh 25-3-1792,
landbouwer te Cothen (1833,1848),
overl. aldaar 18-5-1869, wedr van
Maria Werkhoven, zn van Gerardus
(Gerrit) van Leeuwen en Maria van Rijn.

Fragmentgenealogie Verkerk
Hannes Verkerk, geb. ca 1736, woont
te Houten, Zuilen, Nederlangbr.
(Hinderstijn), overl. Werkh 6-3-1825,
tr. Werkh 23-11-1761, Maria (Anna
Maria) van Bemmel, geb. ca 1737,
begr. Nederlangbr. 14-2-1787, dr van
Jan van Bemmel en Grietje Jansdr van
der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius Verkerk, geb./ged. Cothen/Werkh 25-3-1762 (get.: Geertruij
van Bemmel), overl. voor 15-4-1786.
2. Grietje (Margareta) Verkerk,
geb./ged. Langbr./Werkh 25-4-1763
(get.: Aalbertje van Bemmel), overl.
Nederlangbr. 23-2-1821, tr. Dirk (Theodorus, Hendrik) de Wit, geb. Houten
ca 1760, arbeider (1821), overl. Langbr.
23-11-1826.
Uit dit huwelijk:
a. Joanna (Jannigje) de Wit, geb./ged.
Langbr./Werkh 3-7-1795 (get.: Cornelius de Wit), overl. Langbr. 10-1-1870,
tr. Langbr. 8-2-1821 Franciscus (Frans)
Barten, geb./ged. Langbr./WbD 28-101796, boerenknecht (1821), arbeider
(1826), overl. Cothen 10-12-1851, zn
van Paulus Barten en Gerarda van de
Geer.
b. Joanna de Wit, geb./ged. Langbr./
Werkh 5-6-1798 (get.: Petrus Verkerk),
overl. Schwk 20-4-1865, overl. Schwk
20-4-1865, tr. Werkh 28-10-1830 Jan
de Kruif, ged. Schwk 22-11-1801,
arbeider (1830), overl. Schwk 6-2-1876,
zn van Cornelis de Kruif en Petronella
van Amerongen.
c. Antonia de Wit, geb./ged. Langbr./
Werkh 21-10-1800 (Lijpje Verkerk),
1827 dienstmeid (1827), woont Cothen
(1827), overl. Houten 18-6-1843, tr.
Langbr. 7-6-1827 Gerrit Lindeman,
geb./ged. Schwk 4-2-1796, overl. Odijk
18-5-1860, zn van Jan Lindeman en
Joosje van der Kroon.
d. Adriana de Wit, ged. Werkh 1012-1803 (get.: Wijnand de Wit), woont
Rijsenburg (1827), dienstmeid (1827),
overl. Houten 19-8-1875, tr. Schwk
8-11-1843 Fransch de Reuver, geb.
Vreeswijk 12-4-1812, boerenknecht
(1843), arbeider (1876), overl. Houten
13-10-1891, zn van Leendert de Reuver
en Meijntje Hoosenberg (Rosenberg).
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3. Jan Verkerk (de oude), geb./ged.
Langbr./Werkh 5-12-1764 (get.: Willemijn Peperkamp), overl. Langbr.
3-4-1837, tr. Werkh 26-2-1798 Anna
Maria van Scherpenzeel, ged. Werkh
15-4-1755, overl. Langbr. 11-10-1824,
wed van Arie van de Bosch, geb. ca
1755, dr. van Jan Huygen van Scherpenzeel en Theodora Jansdr Spaan.
Geen kinderen.
4. Maria Verkerk, geb./ged. Langbr./
Werkh 30-8-1766 (get.: Pieter Verkerk),
overl. Cothen 7-10-1848, tr. Werkh
11-11-1795 Jacobus (Jaap, Japik) van
Leur, geb. WbD ca 1763, overl. Cothen
31-3-1848, zn van Jan van Leur en
Geertruida Wammes.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Maria van Leur, ged. WbD
9-12-1796 (get.: Grietje Verkerk), woont
Jutphaas (1833), overl. Maarsseveen
27-3-1878, tr. 1e WbD 28-4-1830 Ernestus Pauw, ged. Jutphaas 7-5-1799,
bouwman (1830), overl. Jutphaas 1412-1831, zn van Gijs Pauw en Hendrikje
van Zijl; tr. 2e Jutphaas 6-11-1833
Dirk Bosch, ged. Maarssen 5-5-1776,
bouwman (1833), overl. Maarssenbroek
23-2-1849, wedr van Antonia Verweij,
zn van Jacobus Janse Bosch en Maria
Baars; tr. 3e Maarssenbroek 5-4-1850
Petrus Schouten, ged. Bunnik 22-91798, overl. Maarsseveen 13-3-1872,
zn van Arie Schouten en Henrica van
Zeijl.
b. Joannes van Leur, ged. WbD 24-61798 (get.: Maria van Leur), jong overl.
c. Jannigje van Leur, ged. WbD
2-12-1799 (get.: Lijb Verkerk), overl.
Odijk 18-12-1874, tr. 1e Odijk 6-2-1828
Theodorus (Dirk) Broekhuijzen, ged.
Werkh 8-1-1770, overl. Odijk 20-31842, zn van Hendrik Broekhuijzen en
Elisabeth Paardekoper; tr. 2e Odijk 289-1843 Hendrik Nieuwenhuijzen, ged.
Werkh 17-7-1811, landbouwer (1843),
overl. Odijk 22-6-1878, zn van Barend
Nieuwenhuijzen en Gijsje van Doorn.
d. Joannes van Leur, ged. WbD 22-

5. Wilhelmus (Willem) Verkerk, geb./
ged. Langbr./Werkh 15-1-1768 (get.
Willemijn Peperkamp), overl. Doorn
4-5-1826, tr. Werkh (Cothen) 12-2-1804
Cornelia Zwezerijn (Swesereng),
waarsch. ged. Jutphaas 23-12-1757,
overl. Woerden (Breeveld) 18-5-1834,
wed. van Willem van de Leemkolk,
waarsch. dr van Hendrik Zweezering
(Zwezerijn) en Agnes Noorloos. Geen
kinderen.
6. Piter Verkerk, geb./ged. Langbr./
Werkh 16-10-1769 (get. Cornelis van
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Bemmel), jong overl.
7. Pieter (Piet) Verkerk, geb./ged.
Langbr./Werkh 17-11-1770 (get. Pieter
Verkerk), arbeider (1848), overl. Cothen
2-7-1856, tr. WbD 30-4-1810, Gerarda
(Grada, Gerritje) van den Nieuwendijk,
ged. WbD 3-12-1775, overl. Cothen 22-1854, dr. van Dirk van den Nieuwendijk en Maria van de Leemkolk.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Verkerk, ged. WbD 12-21811 (get.: Elisabeth Nagel), jong overl.
b. Dirk Verkerk, geb./ged. WbD
26/28-5-1812 (get.: Arie van den Nieuwendijk), arbeider (1855,1857), overl.
Utrecht 24-2-1883, tr. Schwk 15-3-1855
(get.: Bartholomeus Verkerk en Cunera
de Rooij) Maria Avezaat, geb. WbD
26-3-1819, overl. Utrecht 19-1-1866,
wed van 1e Hermanus van de Gein en
2e Willem de Reuver, dr. van Thomas
Avezaat en Joanna de Bree.
c. Maria Verkerk, geb./ged. WbD
2-9-1814 (get.: Elisabeth Nagel), overl.
Cothen 15-8-1869, tr. Cothen 21-111845 Jacobus Wouters, ged. Bunnik
15-2-1809, woont te Schonauwen
(1845), boerenknecht (1845), arbeider
(1854,1875), overl. Cothen 18-10-1886,
zn van Willem Wouters en Maria Smit.
8. Cornelis Verkerk, geb./ged.
Langbr./Werkh 18-7-1772 (get.: Bart
van Bemmel), arbeider (1830,1833),
woont Langbr. (1833), overl. Langbr. 17-1834, tr. Werkh 18-1-1800 Maria de
Bie, ged. Werkh 14-11-1778, werkster
(1834), overl. WbD 2-5-1867, dr van
Cornelis de Bie en Dirkje van Bennekom.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Verkerk, ged. Werkh 3-51800 (get.: Petrus Verkerk junior),
dienstmeid (1831), woont in de Donkersteeg nr 69 te WbD,88 overl. WbD
6-5-1864, tr. WbD 27-10-1831 Cornelis
Barten, geb./ged. Langbr. WbD 27-91807, boerenknecht, arbeider (1831)
overl. WbD 20-11-1864, zn van Paulus
Barten en Geertruida (Gerarda) van de
Geer.
b. Maria (Anna Maria) Verkerk, ged.
Werkh 20-4-1802 (get.: Dirkje van
Bennekom), overl. Langbr. 27-1-1828,
tr. WbD 19-11-1824 Gerrit Barten,
geb. Langbr. 24-10-1800, arbeider
(1824), zaagmolenaarsknecht (1834),
overl. Langbr. 9-7-1853, zn van Paulus
Barten en Gerarda van de Geer. Hij
tr. 2e Langbr. 27-1-1831 Cornelia
Westbroek, ged. Nederlangbr. (geref.)
9-2-1800, overl. Langbr. 30-7-1846,
wed van Cornelis van Breukelen, dr.
van Cornelis Westbroek en Jannigje
Spaan.
c. Antonia Verkerk, ged. WbD 23-
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7-1804 (get.: Hannes Verkerk), overl.
Langbr. 17-7-1813.
d. Marrigje (Marta?) Verkerk, ged.
WbD 11-9-1806 (get. Dirk van Bennekom), dienstmeid (1834), overl. Langbr.
28-4-1894, tr. Langbr. 19-11-1835 Joannes Bresser, ged. Bunnik 22-8-1807,
boerenknecht (1835), overl. Langbr.
19-2-1847, zn van Berend Bresser en
Gerrigje Hoveling.
e. Cornelis Verkerk, ged. WbD 124-1809 (get.: Aaltje de Bie), boerenknecht (1833), arbeider (1834),
overl. Cothen 16-4-1890, tr. Cothen
19-11-1833 Aaltje Werkhoven,
geb./ged. Cothen/Werkh 17-9-1810,
overl. Cothen 30-10-1885, dr van Arie
Werkhoven en Cornelia Nieuwkerk.
f. Joannes Verkerk, ged. WbD 26-31812 (get.: Lijb Verkerk), overl. Langbr.
6-10-1812.
g. Antonia Verkerk, geb./ged.
Langbr./WbD 26/27-1-1814 (get.: Lijb
Verkerk), overl. Cothen 30-6-1866, tr.
Cothen 21-1-1839 Anthonius Slagmaat, geb./ged. Langbr./Werkh 16-41800, overl. Langbr. 5-4-1861, zn van
Anthonius Slagmaat en Maria Goes.
h. Joannes (Hannes) Verkerk, geb./
ged. Langbr./WbD 6-8-1817 (get.:
Bart Verkerk), overl. WbD 2-2-1898.
ongehuwd.
9. Elisabeth (Lijpje) Verkerk, geb./
ged. Langbr./Werkh 20-9-1774 (get.:
Gerrit van Bemmel), overl. Cothen
29-4-1845, tr. Werkh 11-11-1799 Gerrit Nagel, geb. Westbroek ca 1768,
rietdekker te Cothen, overl. Cothen 272-1851, zn van Joannes Nagel en Maria
van der Weide. Geen kinderen.
10. Albertus (Bartholomeus,Bart)
Verkerk, geb./ged. Langbr./Werkh 6-11777 (get.: Bart van Bemmel), landman
te Werkh (1804-1821), landbouwer
te Schwk (1821-1859), overl. Schwk
19-5-1859, tr. 1e 29-4-1804(?) Cornelia
Vernoy, ged. Werkh 25-2-1757 (get.:
Marie Vernooij), overl. Werkh 17-91820, dr. van Anthony Vernoy (de jongste) en Maria van Royen; tr. 2e Schwk
8-11-1821 Cornelia van der Worp,
ged. Schwk 8-1-1798 (get.: Koop van
Rooijen), overl. Schwk 26-2-1873, dr
van Albartus (Bart) van der Worp en
Johanna (Anna, Jannigje) van Roijen.
Uit tweede huwelijk:
a. Albartus (Bart) Verkerk, geb./ged.
Schwk 20-2-1823 (get.: Jannetje van
Roijen), overl. Schwk 7-9-1889. ongehuwd.
b. Cornelia Verkerk, geb./ged. Schwk
20-5-1824 (get.: Antonia van Cooten),
overl. Schwk 22-10-1903, tr. Schwk 284-1851 Henderik van Leeuwen, geb.

Schwk 12-10-1821, overl. Schwk 1-101894, zn van Johannis van Leeuwen en
Cornelia de Goeij.
c. Johannis (Joannes) Verkerk, geb./
ged. Schwk 2/3-10-1825 (get.: Elizabeth Verkerk), overl. Schwk 20-10-1825.
d. Johannis (Hannes) Verkerk, geb./
ged. Schwk 6/7-12-1826 (get.: Lijsbeth
Verkerk), overl. Schwk 26-12-1826.
e. Johanna (Anna) Verkerk, geb./ged.
Schwk 28-12-1827 (get.: Teuntje van
der Worp), overl. Schwk 10-10-1828.
f. Johanna (Anna) Verkerk, geb./ged.
Schwk 21/22-1-1829 (get.: Teuntje
Oostrum89), overl. Schwk 14-6-1898,
tr. Schwk 23-4-1855 Arie van Wijk,
geb. Schwk 16-6-1812, overl. Schwk
16-4-1876, zn van Johannes van Wijk
en Maria van Niekerk.
g. Johannis Verkerk, geb./ged. Schwk
20-9-1832 (get.: Lijp Verkerk), overl.
Schwk 28-2-1833.
h. Johannes Verkerk, geb./ged. Schwk
26-2-1836 (get.: Lijp Verkerk), overl.
Culemborg 15-11-1898, tr. Veldhuizen
7-10-1864 Maria Hoogland, geb.
Veldhuizen 23-4-1837, overl. Schwk
9-12-1896, dr. van Gerrit Hoogland en
Theodora Kooper.
11. Johannes Verkerk, geb./ged.
Langbr./Werkh 23-12-1778 (get.: Pieter
Verkerk), arbeider (1824, 1829, 1832),
woont Werkh (1824), overl. aldaar
25-12-1832, tr. Abcoude-Baambrugge
15-4-1815 Maria van Leeuwen, geb.
Abcoude-Baambrugge, ged. Hoodijk
(Loenen) 20-4-1792, woont Werkh
(1833), naaister (1833), overl. Bunnik
21-10-1854, dr. van Willem van Leeuwen en Aaltje de Groot. Zij tr. 2e Werkh
7-11-1833 Bart (Bernardus) van der
Linden, ged. WbD 7-11-1800, boerenknecht (1833), landbouwer te Vechten
(1854), overl. Bunnik 7-3-1855, zn van
Hendrik van der Linden en Cornelia van
der Geer.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes (Hannes) Verkerk,
geb./ged. Werkh 27/26-6-1829 (sic)
(get.: Adelbertus Verkerk en Elisabeth
Nagel), arbeider (1855), bouwman
(1855), overl. Bunnik 3-1-1889, tr. Houten 13-6-1855 Maria van de Grind,
geb. Sterkenburg 4-3-1824, overl.
Bunnik 1-2-1890, dr van Hendricus van
de Grind en Maria de Bouter.
12. Antonius Verkerk, geb./ged.
Langbr./Werkh 6-11-1781 (get.: Aalbertje van Bemmel), jong overl.

Noten
1 Alleen zij die onwaardig zijn om te
erven, zijn uitgesloten van de legitieme
portie (en van vererving krachtens de
wet). Het gaat dan om personen die
bijvoorbeeld veroordeeld zijn wegens
het ombrengen van de erflater of het
testament hebben verdonkeremaand,
vernietigd of vervalst of de erflater hebben geprest zijn testament te wijzigen
of te herroepen. Dit gebod geldt ook
voor hun echtgeno(o)t(e) en kinderen.
(Ik spreek over de situatie voor de
invoering van het Nieuw Burgerlijke
Wetboek op 1-1-1992). Ik raadpleegde:
N.E. Algra, Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht, Groningen 1964.
2 Gegevens uit de registers van de
Burgerlijke Stand zijn niet geannoteerd,
uit de doop-, trouw en begraafboeken
wel.
3 Haar naam was (Joh)Anna van den
Berg. Onder deze naam overleed zij op
25-11-1862 te Wamel.
4 Maria Avezaat was zeker niet het
enige meisje dat dit overkwam. Zij had
vier zusters van wie een zuster eveneens binnen negen maanden na het
sluiten van haar huwelijk een kind kreeg
en twee zusters voor hun huwelijk een
buitenechtelijk kind kregen. Ook elders
in de genealogische overzichten van
de families Avezaat en Verkerk stuiten
we op het verschijnsel. “Vroegtijdige”
geboorten en geboorten van kinderen
van wie de ouders niet gehuwd
waren, namen in de periode eind
18de eeuw - begin 19de eeuw een
ongekende omvang aan. In de steden
liep de geboorte van buitenechtelijke
kinderen op tot 10-20 procent van alle
geboorten. In de loop van de 19de
eeuw en het begin van de 20ste eeuw
werd het verschijnsel onder invloed
van een groeiend zedelijkheidsbesef teruggedrongen. Onderzoekers
voeren diverse oorzaken aan voor het
verschijnsel, zoals een lossere moraal
gepaard gaand met verminderd gezag
van de kerken, daartoe aanleiding
gevende leefomstandigheden van een
toenemend aantal losse werkkrachten
op het platteland en meer algemeen
een geringere sociale controle. Daarbij
komt nog dat sommige schrijvers
veronderstellen dat men het in boerenkringen wenselijk of zelfs noodzakelijk
achtte om te weten of de aanstaande
echtgenote vruchtbaar was, alvorens een huwelijk te sluiten, wat
allerlei traditionele vrijagegebruiken
(“nachtvrijen”) tot gevolg had. (Henk
Reinders, Bunnik, Utrecht 1986, 61,62
wijdt uit over laatstgenoemd aspect.
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Mijns inziens gaat hij wat zijn verklaring
betreft iets te kort door de bocht.) Ik
raadpleegde J. Kok, Langs verboden
wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland
1812-1914, Hilversum 1991. Met dank
aan Wout Spies te Amsterdam.
5 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU), R.K. parochie
Werkhoven [375], 20, 15-8-1842.
6 RHCZOU, R.K. parochie WbD [376],
37, 16-4-1844.
7 RHCZOU, Gem. Bestuur Schwk
[111], 46, 1847, sub B, nr. 29.
8 RHCZOU, [111], 35, 7-12-1838.
9 De minuten van de jaren 18511863 ontbreken. Waarschijnlijk speelde
Dirk Verkerk geen rol, gelet op wat in
1866 gebeurde (zie hierna).
10 Het Utrechts Archief (HUA),
Kantongerechten [99], 3414, nr. 3,
13-1-1852. De overleden echtgenoot
en de minderjarige kinderen worden in
de akte abusievelijk Van Rijn genoemd
in plaats van Van de Gein. Na het
overlijden van Wilhelmina Zwambag
bestond het familieberaad uit de volgende personen: Cornelis de Reuver,
arbeider te Schonauwen, een neef
van vaderszijde, Nicolaas Vermeulen,
arbeider te Schalkwijk, een oom van
vaderszijde, Gerrit Mulwijk, landbouwer
te Everdingen en Jan Zwambach, mede
landbouwer te Everdingen, de twee
laatstgenoemden omen van moederszijde. (Gerrit Muilwijk, 29 jaar, huwde
3-5-1844 te Everdingen met Martje
Zwambach, 24 jaar, geboren te Hagestein, dochter van Gerrit Zwambach
en Dirkje Werkhoven.) Jan Zwambach
werd tot toeziende voogd over Johannes de Reuver benoemd (HUA, [99],
3408, nr. 101, 26-8-1846).
11 Het familieverband tussen Van de
Gein en Froonhof is mij niet bekend.
In Wijk bij Duurstede laat een echtpaar
Gerrit Froonhof - Clazina de Vis (Vos)
begin jaren 50 van de 19de eeuw kinderen dopen; later te Werkhoven. Hij
is winkelier. Blijkens zijn overlijdensakte
- hij overleed 13-12-1861 te Werkhoven - was Gerrit Froonhof eerder
weduwnaar van Sientje Swansing. Een
familieverband tussen de genoemde
echtgenotes en Van de Gein heb ik
evenmin kunnen achterhalen.
12 De namen Bart, Bartholomeus,
Albertus en Albartus worden in de
19de eeuw in alle bronnen tamelijk willekeurig door elkaar gebruikt.
13 Op 24-7-1818 (Houten) en 12-21825 (Schalkwijk) werd een Cunera de
Rooij geboren, respectievelijk dochters

van Anthonij de Rooij en Christina
Sprang en Hendrik de Rooij en Maria
Sprang.
14 RHCZOU, R.K. parochie Schwk
[341], 6, 23-6-1857.
15 RHCZOU, [111], 586, p.108.
16 Tenzij anders vermeld, zijn de
bijzonderheden ontleend aan het
Bevolkingsregister van Utrecht.
17 HUA, [99], 2692, nr. 213, 224-1858. Dit is het repertoire (de
opsomming van samenvattingen) van
de zaken die door het Kantongerecht
werden behandeld. De minuten van
de jaren 1851 t/m 1863 ontbreken
waardoor de details van deze zaak
niet bekend zijn. Een maand later verleenden Maria Avezaat en Dirk Verkerk
volmacht aan een onbekend persoon
in een onbekende kwestie. Omdat
deze akte door de notaris in brevet
werd opgemaakt - dat wil zeggen dat
de notaris de akte aan de comparant
meegaf zonder een copie te bewaren
- is de exacte inhoud niet bekend.
Maar misschien heeft deze volmacht
betrekking op de voogdijzaak van 22-41858 (HUA, Notarissen Utrecht [34-4],
U272k001, 22-5-1858).
18 P.D. ‘t Hart, Utrecht en de cholera
1832-1910, Utrecht 1910, p. 302. De
tabel aldaar geeft aan dat (het hoogtepunt van) de epidemie in 1866 viel in
de periode 4 april - 11 november.
19 In 1945 kreeg het huis de naam van
St. Hiëronymus, patroon van de wezen
en verwaarloosde jeugd. Het huis was
in 1873 gebouwd in opdracht van het
R.K. Parochiaal Armbestuur van Utrecht
en in 1875 in gebruik genomen. De
verzorging van de bewoners was in
handen van de Zusters van Liefde uit
Tilburg (Ali van der Schrier, Verzorgings- en verpleeghuizen in Utrecht (1).
Verpleeghuis Sint Hiëronymus, Kerk in
de stad, 6e jrg, nr. 18 (14-5-1999), pag.
10). Vergelijk: het bidprentje afgebeeld
aan het begin van het artikel.
20 Geboren aldaar op 18-10-1819.
21 HUA, [99], 1207, nr. 160, 20-31872.
22 HUA, [99], 2315, 27-6-1866.
23 1874: Mariastraat (wijk D, nr. 486),
Wittevrouwenstraat (wijk H, nr. 632);
1877: Vismarkt (wijk F, nr. 126) en Wittevrouwenstraat (wijk H, nr. 627); 1878:
Lange Jansstraat (wijk G, nr. 183), Nicolaasweg (wijk I, nr. 334) (hetzelfde adres
als zijn vader) en Oude Gracht (wijk E,
nr. 86); 1879: Lange Nieuwstraat (wijk
A, nr. 558; gewijzigd in nr. 32).
24 HUA, [99], 1204, nr. 352, 9-6-1871.
Wie mocht menen - naar de huidige
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maatstaven gemeten - dat Hermanus
Verkerk wel heel erg jong was toen hij
werd opgebracht, er zijn extremere
voorbeelden van bestrafte jeugddelinquentie te geven. Bijvoorbeeld in 1868
schroomde de veldwachter niet om de
broertjes Willem- en Jacobus Hermanie, respectievelijk 10 en 8 jaar, voor
het gerecht te brengen. De aanklacht
luidde: (de kwajongensstreek van alle
tijden), het gooien van stenen naar
bomen in een boomgaard en vervolgens het zich toe-eigenen en opeten
van “gevonden” fruit. De kantonrechter
veroordeelde hen ieder in een boete
van f. 3,= en een van f. 0,50. HUA, [99],
1190, nr. 163, 6-3-1868. Van jeugdstrafrecht was in de 19de eeuw uiteraard in
het geheel nog geen sprake.
25 1874: Bemuurde Weerd (wijk M,
nr. 119), onbekende straat (wijk C, nr.
76), Korte Lauwerstraat (wijk H, nr.
139); 1877: Vismarkt (wijk F, nr. 126),
Lange Jansstraat (wijk G, nr. 183);
1878: Twijnstraat (wijk B, nr. 211), Wijde
Watersteeg (wijk C, nr. 230); 1879:
Oosterkade (wijk K, nr. 33).
26 Blijkens de successiememorie van
Anna Lingerak verkeerden haar kinderen kennelijk in de veronderstelling
dat hun moeder met de voornamen
Anna Maria door het leven ging. HUA,
Memories van successie, kantoren in de
provincie Utrecht 1903-1927 [656], 37,
nr.4/218, 21-3-1917.
27 In het verlengde van deze gedachte kan ik nog melden dat in 1892 de
geboorteaangifte van dochter Adriana
niet door Hermanus geschiedde, “zijn
de de vader verhinderd de aangifte zelf
te doen”, maar door de baker (Alida
Catharina van Woudenberg-Abrahamse) die volgens de geboorteakte bij de
bevalling had geassisteerd. Deze gang
van zaken is niet heel uitzonderlijk,
maar Anna Lingerak heeft ongetwijfeld de baker geïnstrueerd met welke
(volgens haar uit haar familie aan de
beurt zijnde) naam haar dochter bij de
Burgerlijke Stand aangegeven moest
worden.
28 Gegevens over zijn militaire
loopbaan en zijn gage zijn ontleend
aan de huwelijksbijlage betreffende de
Nationale militie.
29 HUA, [99], 1243, nr. 923.
30 In 1909 ten behoeve van haar
eerste huwelijk - zij was pas 22 jaar oud
en haar moeder was overleden - was
Anna Elisabeth Verkerk zelfs gedwongen - omdat zij toestemming behoefde
- de kantonrechter van Haarlem in te
schakelen om het huwelijk doorgang te
laten vinden. Petrus Nicolaas Verkerk
werd “herhaalde malen ter audiëntie
aangeeischt”, maar gaf geen gehoor
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aan de oproepen.
31 De openbaarheid van de benodigde registers loopt in Amsterdam tot
1920. In de overlijdensregisters van de
Burgerlijke Stand - openbaar tot circa
1950 - is hij niet aangetroffen.
32 In de periode april 1880 tot december 1882 woonde hij volgens het
Bevolkingsregister van Amsterdam ook
in Utrecht, maar in die periode heb ik
hem in Utrecht niet kunnen traceren.
33 Een ander familielid dat mogelijk
kort na 1880 op instigatie van Arie van
Dijk naar Amsterdam kwam, is Cornelis
Avezaat (1849-1932), zoon van Cornelis
Avezaat (1816-1897), een achterneef
van Arie van Dijk. Geboren in Rijsenburg, de eerste maal aldaar trouwend
en kinderen krijgend in Driebergen
(1874-1880), huwde Cornelis (jr.) na
het overlijden van zijn eerste vrouw,
koetsier(!) zijnde in 1882 te Amsterdam. Kort daarna keerde hij terug naar
Driebergen waar de eerste kinderen uit
zijn tweede huwelijk werden geboren
(1883-1888). In 1890 woonde hij met
zijn zeven broers en zusters in bij zijn
vader te Rijsenburg; allen zijn landbouwers (RHCZOU, Notariële archieven tot
1896 [63], 2821, 8-10-1890). Daarna
werd tenminste een kind in Amsterdam
geboren (1894). Volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam woonde
Cornelis Avezaat met zijn gezin in de
Kleine Kattenburgstraat nummer 105.
34 Mijn grootmoeder vertelde dat hij
in de jaren negentig hevige concurrentie had te duchten van de Korenschoof
en daarom van beroep veranderde. Iets
om nader te onderzoeken.
35 HUA, [34-4], U339a005, 3-3-1899.
De akte betreft een schuldbekentenis
van f. 6.000,= afgegeven door Hermanus Verkerk, met een hypothecair
verband op de panden: 1. Amsterdamsestraatweg hoek Bethlehemweg nrs.
111 en 111bis; 2. Groenestraat nr 3;
3. Zwarte Water nr. 7, op deze panden
werd een eerste hypotheek gevestigd,
en 4. een winkelhuis hoek Vleutenseweg Toomstraat nrs. 104 en 104bis
en 5. een huis aan de westzijde van
de Rozenstraat nabij de Varkenmarkt
nr. 14, waarop een tweede hypotheek
werd gevestigd.
36 RHCZOU, [63], 2731, 14-3-1849.
37 RHCZOU, Notariële archieven
1896-1905 [70], 330, 17-7-1903. Idem,
331, 29-1-1904.
38 HUA, [99], 250, nr. 370, 28-4-1904.
Een toeziende voogd was nodig voor
de afwikkeling van de nalatenschap van
Hermanus Verkerk, in het bijzonder ten
behoeve van de successiememorie die
twee maanden later werd ingediend.
39 RHCZOU, Notariële archieven

1906-1915 [71], 447, 7-7-1909. Vriendelijke mededeling Ad van Bemmel.
40 Het verschil was:1 are en 23 centiaren versus 2 aren en 27 centiaren.
41 RHCZOU, [70], 330, 17-7-1903.
42 Thomas van Zeeland doelde op
een koopovereenkomst die op de 10e
lentemaand 1809 (10-3-1809) tussen
Pieter de Bruijn en Jan Vernooij, beiden
wonende te Cothen, werd gesloten.
Eerstgenoemde verkocht 16 roeden
“tuijngrond” op de Brink gelegen tussen het Zandpad en de kerkmuur. Het
perceel had voorheen tot de tijnsgoederen van de Domeinen van de provincie Utrecht behoord, maar de jaarlijks
te betalen tijns was door De Bruijn op
21-10-1797 afgekocht. (HUA, [34-4],
U283a009, 10-3-1809). Via de rekeningen van de Domeinen is de historie van
het perceel dus verder terug te voeren.
Vergelijk: Casper A. van Burik, “Enkele
opmerkingen over de historie van de
korenmolen in ‘t Goy”, Het KrommeRijngebied, 47-3 (2013), 1-13. De koper
Jan Vernooij, waarschijnlijk dezelfde die
de smederij in 1849 verkocht aan Jan
van Zeeland, heeft kennelijk (kort) na
10-3-1809 de smederij laten bouwen.
43 RHCZOU, [70], 331, 29-1-1904.
44 In elk geval was het niet een van
Maria’s zusters of haar broer die Maria
heeft “onterfd” omdat deze allen zelf
kinderen hadden en vererving in de
zijlinie dus niet aan de orde was.
45 Natuurlijk is er ook altijd nog de
mogelijkheid dat het woord “onterven”
is ontstaan en een eigen leven is gaan
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Maria van Gein (15-8-1842) en Jacoba
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Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied: Onenigheid over
kerkelijke gezangen en een gestolen molenzeil
Hieronder volgen weer twee kwesties ontleend aan de “criminele informatien” die zich in het archief van het Hof van Utrecht bevinden.1 Dit keer uit 1802 over de diefstal van een molenzeil en uit
1807 over kerkelijke gezangen.

Oproer in de kerken van Nederlangbroek, Driebergen en Odijk in 1807.
Nieuw licht op de wortels van de gereformeerde orthodoxie in Langbroek en
omgeving
In 1806 werd een evangelisch gezangenboek ingevoerd voor de Hervormde eredienst
waaruit gezongen diende te worden naast het
psalmboek. Voordien werden alleen psalmen
gezongen. Psalmen vormen een hertaling op
rijm van de 150 hoofdstukken van het boek der
Psalmen uit het Oude Testament. Gezangen zijn
liederen uit elke andere bron, soms al van laat
middeleeuwse oorsprong zoals kerstliederen.
De invoering van dat evangelische gezangenboek stuitte op verzet bij sommige lidmaten in
de Hervormde kerk.
Ds L.G.C. Ledeboer, predikant te Benthuizen
(ZH), gooide op 8 november 1840 de gezangenbundel van de kansel en begroef die vervolgens
samen met de kerkgangers in de tuin van de
pastorie. Het bracht hem in conflict met de
kerkelijke autoriteiten van de Nederlandse Hervormde kerk, vijf dagen later werd hij geschorst
als predikant. Deze kwestie vormde het begin
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van de zogenaamde Ledeboeriaanse gemeenten, waaruit de Oud Gereformeerde Gemeente
in Nederland zou voortkomen.
In het midden van de 19de eeuw was er ook
in Driebergen en Langbroek sprake van een
onderstroom van personen die zich niet thuis
voelden in de Hervormde kerk. De bekende
Driebergse landbouwer en lekenprediker
Wulfert Floor (Driebergen 7 april 1818 - Sterkenburg 13 mei 1876) hield “oefeningen” op de
boerderij “Vossenstein” onder Doorn en na zijn
huwelijk op zijn boerderij aan de Gooijerdijk
onder Driebergen. Zijn gehoor werd gevormd
door mensen uit de omgeving die weliswaar officieel lid waren van de Hervormde kerk, maar
daar weinig binding mee voelden. Van Wulfert
Floor is bekend dat hij in zijn jeugd “conventikels” bezocht, dat wil zeggen godsdienstige
gezelschappen buiten de officiële kerk.
In het kader van mijn recente studie naar
criminaliteit in het Kromme-Rijngebied werd
al veel eerder verzet tegen het evangelische
gezangenboek aangetroffen in de kerken van
Nederlangbroek, Driebergen en Odijk. Deze
vondst is van belang voor onze kennis van het
geestelijk klimaat in deze dorpen in het begin
van de 19de eeuw. Uit de door het Hof van
Utrecht opgemaakte processen-verbaal van
gebeurtenissen die zich in 1807 voordeden in
de kerken van Langbroek, Driebergen en Odijk,
wordt duidelijk dat toen rond Langbroek, Hardenbroek, Sterkenburg en Driebergen al sprake
was van “dissidenten” die zich verzetten tegen
het gebruik van gezangenbundels in de kerk.
Deze dissidenten waren in 1807 verantwoordelijk voor een oproer in de genoemde drie
kerken. Bij de beschrijving van de navolgende
gebeurtenissen is zo veel mogelijk de letterlijke
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tekst gevolgd uit de processen-verbaal die over
het oproer zijn opgemaakt.
De substituut-schout van Nederlangbroek,
B. Vriendt, schrijft op 9 maart 1807 aan de
Procureur-Generaal van het Hof van Utrecht
dat er tijdens de predicatie op zondagochtend
8 maart 1807 grote verwarring is ontstaan in
de kerk van Nederlangbroek en wel nadat de
predikant G. den Bijllaardt tot tussenzang had
opgegeven gezang 129 vers 4. Toen dit door
de voorzanger werd aangeheven, werd dit
ogenblikkelijk verhinderd door een tegenzang
uit psalm 77 vers 6, “met zulk een verbaasd en
aanhoudend geschreeuw dat het een gehele
confusie (ontsteltenis) veroorzaakte, zodat er
geen mogelijkheid voor den voorzanger was
om het opgegeven vers te zingen.” Dit voorval
deed de predikant besluiten om ‘s middags geen
gezang op te geven om een nog grotere stoornis
te voorkomen. De Langbroekse substituutschout schrijft verder dat hij heeft gezien dat
onder de aanheffers van de psalm zijn geweest
“zekere Hendrik Dekker met zijn zoon Klaas
Dekker, thuislegger bij Gerrit Meerdink te
Nederlangbroek, Hendrik Lubberts kleermaker
onder Sterkenburg, Cornelis de Kruijf aan de
Steene Brug, Jacob Knoppers wonende bij den
Heer d’Ablaing van Giessenburg. Deze hebben
en krijgen een groten aanhang. Men heeft wel
getracht dien hoop tot bedaren te brengen doch
het geschreeuw was zo geweldig dat zulks niet
baten kon. Dit alles geschiedde in tegenwoordigheid van den Hoogweledelgeboren Heer
H.J. van Lijnden, lid van het Departementaal
Bestuur en desselfs Heer vader. Ik heb het tot
mijne plicht gerekend u Weledelgestrenge dit
te informeren en beveel zo onzen waardigen
leraar als de vreedzamen in deze gemeente in
uwe bijzondere protectie.” De substituut-schout
voegt er aan toe “N.B. Van 1 januari af is alles
in goede orde geschied, doch sedert er in naburige gemeenten (..) iets voorviel heeft men dat
kwade zaad hier ook gestrooid en de oproermakers van andere plaatsen hebben zich van tijd
tot tijd ook alhier vertoond, ook zekeren Jan
Hoeflaken bij den Edele Hove wel bekend.”
Op last van het Hof van Utrecht worden op 12
maart 1807 enkele personen uit Nederlangbroek en Sterkenburg ontboden om te worden
verhoord.
Hendrik Dekker, wonende onder Nederlang49 | 2 | 2 0 1 5 

broek, bekent dat hij psalm 77 heeft gezongen
toen een lied werd aangeheven dat door de
predikant was opgegeven.
Cornelis de Kruijff aan de Steene Brug zegt
eerst dat hij gezongen heeft hetgeen de predikant had opgegeven, maar naderhand bekent
hij alsnog dat hij dat lied niet gezongen heeft.
Jacob Knoppers, wonende als jager bij “de Heer
Giessen Nieuwkerk”, zegt eerst dat er verleden zondag niets gebeurd is en dat hij niet kan
zingen en op “de dreun” van een ander die
meezingt, maar geeft later toe dat dat hij tegen
het lied in psalm 77 heeft gezongen.
Op 13 maart 1807 wordt Wulphert de Bruijn,
wonende onder Sterkenburg, door het Hof
verhoord. Hij bekent in de kerk van Nederlangbroek psalm 77 te hebben aangeheven toen
er een lied uit het Evangelische gezangenboek
werd opgegeven en dat hij dat heeft gedaan
met het oogmerk om verwarring te veroorzaken. Hij zegt “nochtans berouw te hebben en
zulks bij vervolg niet weer te doen.”
Jan van Wijk, wonende op Sterkenburg, bekent
op 13 maart 1807 dat hij op weg naar de kerk
van Nederlangbroek met anderen had overlegd
om de 77ste psalm aan te heffen wanneer een
lied werd opgegeven, om daardoor verwarring
te veroorzaken.
Op zondag 15 maart 1807 schrijven de Driebergse schepenen Heijmen van Selm en Reijer
van Woudenberg aan de schout van Driebergen
,Hendrik Kamperdijk, wonende te Utrecht,
dat zich ’s ochtends en ’s middags ernstige
ongeregeldheden hebben voorgedaan in de
kerk van Driebergen nadat de predikant – als
naar gewoonte – had opgegeven om uit een
der Evangelische gezangen een vers te zingen.
Diverse personen worden daarop gehoord:
Jacob Loffelt, koster en voorzanger in de kerk
te Driebergen, legt op 17 maart 1807 tegenover de Maarschalk van het Overkwartier een
verklaring af over hetgeen er op zondag 15
maart 1807 is voorgevallen in de kerk aldaar.
Na het voorgebed van de ochtenddienst heeft
hij volgens opgave van de predikant een vers
aangeheven uit het Evangelische lied, “hetgeen
terstond door enige personen werd meegezongen, doch vervolgens hoorde hij dat enige personen terstond een ander lied aanhieven en zag
hij dat andere personen beweging maakten bij
het kromme-rijngebied
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en omtrent de plaats waar Willemijntje Koudijs
gezeten was. Dat desniettegenstaande hij dit
vers heeft kunnen uitzingen omdat hij bij het
eindigen van een regel een poos wachtte tot de
tegenzingers geëindigd waren voordat hij een
andere regel aanhief. Dat hij bij het eindigen
van het vers gezien heeft dat de bewegingen bij
en omtrent Willemijntje Koudijs toenamen en
dat gezegde Willemijntje toen met het hoofd
zat te schudden en te rillen. Dat hij vervolgens
op order van de predikant naar Willemijntje is
gegaan en haar heeft vermaand om de kerk uit
te gaan, waarop zij met een zachte stem zeide
“ik kan niet”. Dat daar toen ook bij waren haar
broer Jan Koudijs en haar zwager Dorrestein,
molenaar te Woudenberg, die het meisje de
kerk wilden uitbrengen, doch dat de vrouw
van Jochem van Dijk luid op riep “zij kan niet”
waarop de predikant zeide “dan moet men ze
de kerk uitdragen.” Dat de broeder en zwager
dit toen hebben gedaan waarop de vrouw (van
Jochem van Dijk) riep met drift “Oh God is dat
nu godsdienst” en de kerk uitliep. Dat hij heeft
gehoord dat de vader van Willemijntje Koudijs,
genaamd Gerrit Koudijs, is geweest onder degenen die eene andere wijze en nazong, doch niet
bepaald kan zeggen wie het zijn geweest die dit
ook gedaan hebben. Dat hij getuige voorts (als
voorzanger) des namiddags tijdens de predicatie
weder op order van de predikant een vers uit
het Evangelische lied heeft aangeheven en toen
(weer) heeft gehoord dat andere lieden ene
andere wijs zongen, hetgeen zodanige verwarring gaf dat hij tot driemaal toe heeft moeten
stoppen. Dat (uit)eindelijk de predikant daarop
zei dat het nu voor de vierde en laatste reis
zou worden aangeheven en hij daarop het lied
weder heeft aangeheven en dezelfde personen
die verwarrende zangwijzen hadden gezongen allen met drift en onstuimigheid de kerk
uitliepen. Dat ik getuige niet kan zeggen wie
die personen zijn doch daaronder des namiddags gezien heb Jochem Straks die naast zich
had zekeren Gijs welke hij (Straks) aanstiet op
eene wijze alsof hij hem aanmoedigde met het
knikken van het hoofd. Dat hij ook heeft gezien
dat Jochem Straks zijn psalmboek open had en
daaruit zong. Des voormiddags heeft hij gezien
dat Evert van Ee tegenzong en de kerk uit en
inliep.”
Enkele personen die ’s morgens de predicatie in
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Driebergen verstoord hadden, zijn in de namiddag verschenen tijdens de predicatie in Odijk
en hebben daar op dezelfde wijze de openbare
godsdienst verstoord. Onder deze personen
“heeft nog uitgestoken (is extra opgevallen) Jan
Hoeflaken, broeder van Willem Hoeflaken, en
dat na de verstoring van het gezang is gezegd
”als er nu weer liederen gezongen worden dan
zullen wij de viool mede brengen.”
Willem van Hoeflaken, wonende te Odijk doch
geboortig van Nederlangbroek, bekent tegenover het Hof dat hij ‘s morgens te Driebergen
en ’s middags te Odijk in de kerk geweest is
en dat hij “’s morgens terwijl er een lied door
de predikant was opgegeven, den 65ste psalm
gezongen heeft. En weigert te erkennen dat
hij kwaad heeft gedaan en ook geen berouw
heeft.” Hij zegt bovendien niet te kunnen
beloven dat hij zich in het vervolg van ongeregeldheden van dien aard zal onthouden, “wijl
hij niet weet hoe hij losgelaten zoude kunnen
worden.” Op 17 maart 1807 zit hij nog in gijzeling en belooft dan aan het college van raadsheren van het Hof “dat het hem leed deed dat
hij disorders in de kerk van Driebergen heeft
gepleegd door het tegenzingen der liederen
door het zingen van psalmen.” Hij belooft nimmer meer iets dergelijks te zullen doen.
Evert van Ee, wonende bij Reijer van Dijk
onder het gerecht van Sterkenburg en ter kerke
gaande te Driebergen, verklaart op 20 maart
1807 dat hij ’s morgens te Driebergen naar de
kerk is geweest zonder te zingen en dat hij ’s
middags in Odijk naar de kerk is geweest waar
hij naast iemand heeft gezeten die psalm 65
heeft gezongen en toen in diens boek heeft gekeken en “toen zowat heeft mede geschreeuwd
naar die wijs.”
Jochem Straks, oud tussen de 18 en 19 jaar
en thuis leggende bij Marrigje van Dijk onder
Driebergen, verklaart op 14 maart 1807 dat
hij ’s morgens te Driebergen naar de kerk is
geweest maar toen stil heeft gezwegen en niet
heeft gezongen, maar dat hij ’s middags in
Odijk naar de kerk is geweest en toen psalm 65
heeft gezongen en voegt ter verontschuldiging
daaraan toe “dat psalm 65 gezongen werd toen
hij in de kerk kwam en dat de schoolmeester
(voorzanger) zo zacht zong dat men hem haast
niet horen kon terwijl de gemeente zeer hard
zong.” Op 20 maart wordt hij nader gehoord
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en bekent dan de kerk te zijn uitgelopen. Hij
belooft dat wanneer er voortaan een lied wordt
opgegeven dat hij niet wil meezingen, hij zijn
hoed zal afnemen en zijn psalmboek toe zal
doen, zonder uit de kerk te lopen of “stoornis”
te geven. Hij zegt toe eerstkomende zondag
naar de kerk te zullen gaan en “daarvan een
proef te geven.”
Wulphert van Hoevelaken, wonende onder
Driebergen, verklaart op 20 maart 1807 in de
kerk gekomen te zijn nadat het lied was opgegeven en dat hij, toen hij hoorde dat psalm 65
werd gezongen, die psalm heeft meegezongen.
Over de middagdienst vertelt hij dat hij eerst
de psalm heeft meegezongen, maar naderhand
alleen de wijs van het opgegeven lied. Hij bekent tevens “met den hoop” uit de kerk te zijn
gelopen en berouw te hebben over het voorgevallene en belooft zich in het vervolg te zullen
onthouden van het tegenzingen en uit de kerk
lopen. Hij belooft verder om eerstkomende
zondag weder naar de kerk te zullen gaan en
daarvan een “proeve” te zullen geven.
Aart Floor, schepen en substituut-schout
van Driebergen, verklaart op 17 maart 1807
tegenover de rechter-commissaris, dat hij op
de bewuste zondag niet in de kerk is geweest,
waarop hij door de rechter-commissaris wordt
onderhouden dat het zijn plicht was om alle
mogelijke moeite aan te wenden tot voorkoming van dergelijke ongeregeldheden. Hij
belooft daarop om aanstaande zondag naar de
kerk te gaan en zijn best te doen en alle mogelijke moeite aan te wenden “om al die lieden
te neer te zetten en tot bedaardheid aan te
manen.” Hij belooft voorts om bij de lidmaten
rond te gaan en hun te verzoeken om zich stil
en ordentelijk te gedragen onder de uitoefening
van de godsdienst, en van degenen die daartegen “opposeren” een lijst over te leveren aan de
Procureur-Generaal.
Gerrit van Laar wordt op 17 maart 1807 eveneens door de rechter-commissaris vermaand
waarna hij belooft om zich voortaan stil en
rustig te gedragen en zijn kinderen daartoe aan
te sporen.
Cornelis Floor, schepen van Driebergen, verklaart dat hij voorleden zondag wegens ziekte
niet in staat is geweest om naar de kerk te gaan
en belooft, als zijn gezondheid het toelaat, om
komende zondag naar de kerk te gaan en “zijn
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mede ingezetenen met een goed voorbeeld en
alle stichting in het uitoefenen der godsdienst
te zullen voortgaan en hen te waarschuwen om
zich stil te gedragen en het gevaar waarin zij
zich bevinden onder ogen te brengen.”
Gerrit Koudijs bekent dat hij het lied dat door
de predikant werd opgegeven niet mee heeft
gezongen, maar een psalm die op dezelfde wijs
ging, “vermits hij zo ver in jaren gevorderd was
dat hij de liederen niet konde lezen en dezelve
hem te hoog waren.” Ook hij belooft dat hij
zich stil en ordentelijk zal gedragen in de kerk
en onder het gezang der liederen.
Heijmen van Selm confirmeert zich aan de
verklaring van Jacob Loffelt, maar houdt zich
verder op de vlakte en zegt dat hij Willemijntje
Koudijs niet met haar hoofd heeft zien schudden en haar en de vrouw van Jochem van Dijk
ook niet heeft horen spreken. Hij verklaart
evenmin te weten wie er tegen gezongen hebben. Hij heeft alleen Jochem Straks en Evert
van Ee de kerk uit zien lopen.
Jan van Vulpen, schoenmaker te Driebergen,
verklaart dat hij onder de personen die in de
kerk van Driebergen een psalm aanhieven en
tegen een gezang in zongen, heeft herkend:
Jochem Straks, Wulphert Hoevelaken en Reijer
van Kooten op Rijzenburg. Deze personen zijn
“met drift en onstuimigheid” de kerk uitgelopen toen het lied nogmaals werd aangeheven.
Reijer van Dijk, schepen van Driebergen verklaart dat hij op zondag 15 maart te Driebergen
in de kerk is geweest. Hij noemt onder degenen
die de kerk zijn uitgelopen: Wulphert van Hoevelaken, Teunis van Dijk, Reijer van Dijk (sic),
Jochem Straks, Gijs Nieuwburg, Jochem van
Dijk, Gerrit Koudijs en Evert van Ee.
Teunis van Woudenberg, oud 32 jaar en wonende bij zijn vader te Driebergen, verklaart
op 15 maart 1807 in de kerk te Driebergen
te hebben gezien dat Jan Koudijs onder het
zingen opstond en zijn hoed heeft opgezet en
vervolgens naar de plaats bleef kijken waar zijn
zuster zat. Hij heeft toen gezien dat zijn zuster
Willemijntje enige beweging met haar hoofd
maakte waardoor vele lieden in beweging raakten. Jan Koudijs, Cornelis Nellestein en Teunis
Dorrestein zijn naar Willemijntje toegegaan en
hebben haar de kerk uitgebracht. Hij verklaart
verder te hebben gehoord dat Maria van Dijk,
geboren Vossenstein, met drift uitriep: “Mijn
het kromme-rijngebied
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God, dat is geen godsdienst” en daarop de
kerk uitliep. Tijdens de namiddagdienst is het
opgegeven lied tot driemaal toe (voortijdig)
geëindigd en opnieuw aangeheven. Onder de
personen die de kerk uitliepen, bevonden zich
Teunis van Dijk, Jochem van Dijk, Gerrit Koudijs en Hendrik van Garderen.
Helaas zijn de kerkenraadsnotulen van de
kerken te Odijk en Neerlangbroek over deze
periode niet bewaard gebleven. In de notulen
van de kerkenraad van Driebergen worden
de ongeregeldheden tijdens de kerkdiensten
niet vermeld. Wel vinden we in de Driebergse
notulen nog enige lieden die naderhand zich
blijven verzetten tegen het zingen van de Evangelische gezangen. Op 26 april 1807 besluit de
kerkenraad van Driebergen om de kerkmeester Jochem van Dijk aan te zeggen dat hij de
kerkbanken van de kerkenraad van de nodige
exemplaren van de Evangelische gezangen
moet voorzien.
In de vergadering van de Classis Rhenen-Wijk
verschijnen op 16 juni 1807 onder meer de
Driebergse ouderling Cornelis Hannisse Floren
en de Neerlangbroekse ouderling J. Legemaat.
In die vergadering komen de gebeurtenissen in
Langbroek en Driebergen niet inhoudelijk aan
de orde.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad te
Driebergen van 20 september 1807 wordt een
ingekomen brief van de Classis besproken die
te kennen heeft gegeven dat in de kerkdiensten de Evangelische gezangen gebruikt zullen
worden. Deze brief zal op zondag aan de gemeente worden voorgelezen. Op 31 december
1810 blijkt opnieuw van wederspannigheid als
de kerkmeester Wessel van Setten beterschap
belooft nadat hij zich eerder niet stichtelijk had
gedragen onder het zingen van de evangelische
gezangen. In 1815 kan de pas verkozen Wulfert
Floor niet door de dominee worden bevestigd
tot kerkmeester omdat hij stellig verklaart de
evangelische gezangen niet mee te zullen zingen en in 1821 beloven de benoemde kerkenraadsleden een goed voorbeeld te zullen geven
in het gebruik van de evangelische gezangen.
In Houten werden tot 1918 zowel psalmen als
gezangen gezongen. Na de dood van ds K. de
Groot in 1918 rees in Houten een controverse
tussen voor- en tegenstanders van het zingen
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van gezangen naast de psalmen. Zeventig lidmaten tekenden een petitie waarin de kerkenraad
werd opgeroepen om een dominee te beroepen
die ook gezangen liet zingen. Zij werden evenwel overstemd door de rechtzinnige lidmaten,
waarop de kerkenraad een beroep uitbracht op
de orthodoxe predikant P. Kuilman. Deze predikant behoorde tot de zogenaamde “gereformeerde bond” van predikanten binnen de Hervormde
Kerk die geen gezangen lieten zingen.2
> Kees van Schaik

Noten
1 Voor een toelichting zie: Kees van Schaik, ‘Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied tussen 1783 en 1801’, Het
Kromme-Rijngebied 48 (2014-3/4), 16-25.
2 Het Utrechts Archief (HUA), Hof van Utrecht [239-1],
94-95 fol. 303 e.v. Zie voor de kwestie in Houten: Kees
van Schaik, ‘Houten in het eerste kwart van de twintigste
eeuw’, in: André van Gelder [et al.], Muziek voor Houten:
een eeuw Kunst Na Arbeid 1908-2008, Houten 2008,
16-31.
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Diefstal van de zeilen van de Rode Molen in de polder Groot Vuijlcop
J. Wttewaall op Wickenburg schrijft op 23 mei
1802 aan de Adjunct-Procureur Generaal van
het Hof te Utrecht dat de molenaar Peek van
“De Rode Moolen”, staande in de polder Groot
Vuijlcop onder Schonauwen, “zo-even hem als
cameraar van voornoemde polder heeft verwittigd dat tussen jongstleden vrijdag en zaterdagavond een molenzeil van de molen gestolen
is. Hij heeft zulks bereids (al) gezegd aan Van
Engelen, secretaris van genoemde polder en
ook aan den diender te Houten. Hij zegt dat
op dien avond, ik meen van 7 tot 10 uren, een
Krommerijnsche schuit geladen met sparren
naar Schalkwijk heen en terug is gepasseerd
en aldaar in den herberg van Piet de Bree is
geweest. Men moest zich – dacht hij – informeren wie den baas van genoemde schuit was,
dan ontdekte men den man welke die schuit
op dien avond voorbij de molen gevoerd had.
Verder weten wij daar niets van.”
Op 18 juni 1802 is er inmiddels meer bekend
over het molenzeil onder Schonauwen en de
‘presumptieve’ dader Jacobus den Oxenaar,
wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort
aan de Krommerijnsche brug. De knechten die
gezien hebben dat het zeil op de schuit stond,
zijn genaamd Jan van Wijk, wonende onder
Sterkenburg aan de brug, en Johannes van
der Louw aan de Dwarsdijk, “zijnde de roeien
van de molen daar (in het zeil) nog in te zien.
Te voren had deze persoon geen zeilen op zijn
schuit. Deze Jacobus den Oxenaar placht een
schuitentrekker te zijn, doch heeft onlangs een
schuit gekocht voor 40 gulden.”
Op 24 juni 1802 wordt een verklaring afgelegd
door Nicolaas Peek, oud 61 jaar, molenaar van
“De Roode Molen” aan de Schalkwijksewetering onder Schonauwen. Hij vertelt dat hij “nu
drie weken geleden op een vrijdagavond de zeilen aan de wieken, gelijk gewoonlijk, opgerold
heeft laten zitten en dat hij des ochtends omstreeks negen á tien uren het zeil van de wiek
die het dichts bij de grond was heeft vermist en
toen heeft bevonden dat de touwen waarmee
dat zeil gebonden was geweest, losgesneden
waren zodat er van boven een klein stukje van
het zeil ter grootte van de palm van een hand
was blijven zitten. Dat hij den dader daarvan
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niet heeft kunnen ontdekken, doch dat er des
avonds een persoon hem onbekend met een
schuit met sparrenhout in dienst van den koopman Kroonenburg in Nederlangbroek langs de
wetering voorbij den molen naar Schalkwijk is
komen varen, die zoals hij heeft vernomen des
nachts om elf uren wederom daar langs teruggevaren is, volgens zeggen van zijn dochter
Klaasje Peek die denselven met zijne ledige
schuit van Schalkwijk terug varende onderweg
heeft ontmoet wanneer die persoon aan dat
meisje zeide dat hij nog naar Utrecht moest
varen.”
Johannes van der Louw, schipper wonende
aan de Dwarsdijk, oud 28 jaar, verklaart op
24 juni 1802 “dat hij wel kent de persoon van
Jacobus den Oxenaar, zijnde altijd geweest een
arme schuitentrekker die overal heen werkte
waar wat te verdienen was en eigenlijk thuis is
bij zijn ouders buiten de Tolsteegpoort aan de
houten brug, zijnde circa 16 á 18 jaren. Dat hij
(getuige) als schipper voor Evert Kroonenburg,
koopman in hout in Nederlangbroek, daardoor
weet dat Jacobus den Oxenaar op een vrijdag
nu ten minsten vier weken geleden des avonds
van IJsselstein met een vracht hout naar
Schalkwijk gevaren is voor dien zelfden Kroonenburg en vervolgens des nachts naar Utrecht
is teruggekeerd toen het zeil van de molen
van Nicolaas Peek in die zelfde nacht vermist
is geworden. Dat er vijf of zes dagen daarna
een houtverkoping in Schalkwijk is gehouden
door die Kroonenburg wanneer Jacobus den
Oxenaar daags te voren hout voor den selven
gevaren heeft van Utrecht naar Schalkwijk
hetwelk hij moest afhalen aan de molen van
Langhaar aan den Vaartschenrijn, toen hij met
Jan van Wijk, schipper wonende op Sterkenburg gezien heeft dat Jacobus den Oxenaar met
zijn schuit gezeild heeft van de stad Utrecht af
tot aan den molen waar hij laden moest. Dat
hij toen samen met Jan van Wijk aan de molen
gekomen zijnde, dat zeil bezichtigd en zelfs in
de hand gehad heeft, zijnde van het allergrofste zeildoen en samengesteld uit twee gelijke
baanen die aan elkander gezet waren, waaruit
hij en zijn maat gegist hebben dat dit het zeil
van den van den molen was, ook omdat de
het kromme-rijngebied
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touwen op enen bijzondere wijze daaraan vast
gemaakt waren en ze meenden te bespeuren
dat er nog streken in het zeildoek waren alsof
het op latten geleid had, doch zonder dat hij dit
met volkomen zekerheid durft te zeggen. Dat
Jacobus den Oxenaar toen aan hen vertelde
dat zeil gekocht te hebben van een Friesche
schipper buiten de Weerdpoort. Dat hij echter
tevoren nimmer gezien heeft dat die kerel een
zeil had of gebruikte. Dat die kerel ook een
paar maanden geleden een schuit gekocht heeft
(zo hij meent) voor 44 gulden en aan Willem
van der Linden aan den Dwarsdijk nu onlangs
weder verkocht heeft zo hij zei met een gulden
winst, doch zonder dat hij weet hoe hij zo veel
geld heeft kunnen verdienen en bij elkander
brengen. Dat hij op zaterdag of maandag over
acht dagen in de stad gekomen zijnde, dat zeil
nog in den schuit van Jacobus den Oxenaar
heeft zien liggen aan de houten brug voor desselfs woning.”
In het dossier werd geen verslag aangetroffen
van een verhoor van Jacobus den Oxenaar,
noch een vonnis van het Hof.1

publiek verkocht. Bastiaan de Graaff, koopman te Sliedrecht, bracht met 735 gulden het
hoogste bod uit voor de gebouwen en het
erf, “alsmede de staart met kruimel en ketting, schoren, spruit, ijzeren as met roeden
en zeilen, de wateras met scheprad, wielen,
kamraden, ijzeren rollen, vangen en al hetgeen
verder behoort tot het gaandewerk van een
watermolen.” Onder de nadere condities wordt
genoemd de verplichting tot afbraak van de
schuur. De brug, liggende voor de molen, en de
Schalkwijksekade bleven in eigendom van het
waterschap. Op dezelfde dag werden ook de
molens in de Knoesterpolder en onder Wulven
door de respectieve waterschappen verkocht.
Aangezien Bastiaan de Graaff in gebreke bleef
met betaling van de koopsom werd de koop op
20 september 1882 door de rechtbank ontbonden. Vervolgens werd de molen in de polder
Groot Vuijlcop op 23 oktober 1882 opnieuw
publiek verkocht waarbij Frans Schevers uit
Schalkwijk met 740 gulden het hoogste bod
uitbracht en dus koper werd.3
> Kees van Schaik

N.B. In 1749 werd de bouw van de molen de
Rode Molen in de polder Groot Vuijlcop aanbesteed aan Dirck Beudeker voor een bedrag
groot 3.248 gulden. Daarvoor was er al sprake
van een “Rode Molen in Groot Vuijlcop.2 Op
2 mei 1882 werd de watermolen met schuur
en erf groot 6 are in de polder Groot Vuijlcop,
kadastraal bekend Schonouwen gemeente
Houten sectie G nr 224, door het waterschap

Noten
1 HUA, Hof van Utrecht [239-1], 92-79, fol. 602 e.v.
2 De rekeningen van het beheer en de nieuwbouw
bevinden zich in HUA, Domkapittel [216], 4017-3-a en b
(met bestek).
3 Vergelijk: Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht, Notarissen vóór 1896 [63], 905 (Houten), akten
1993 en 2063.

De stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen
Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, de Vriendenstichting van het RHC en
zes lokale en regionale musea en historische verenigingen organiseren tussen oktober 2015 en juni
2016 verschillende publieksactiviteiten rond de stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en
Vianen. We hopen dat ook zoveel mogelijk leden van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek daaraan zullen deelnemen.

Het Wijkse Poortboek
De aanleiding voor de activiteiten is de terugkeer van het originele Wijkse Poortboek uit
ongeveer 1505. Na 120 jaar is dit fraaie perkamenten handschrift uit Utrecht terug in de
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stad waar het vijf eeuwen eerder is gemaakt en
thuis hoort: Wijk bij Duurstede. Ad van Bemmel zwengelde de vergeten bruikleen in maart
2014 aan in een artikel in dit tijdschrift.1 Het
archiefstuk wordt deze zomer eerst gedigitaliseerd en daarna gerestaureerd.

Varia

Op 16 april 2015 overhandigde rijks- en gemeentearchivaris Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief
(HUA) het Wijkse Poortboek aan Ria van der Eerden,
directeur-archivaris van het RHC Zuidoost Utrecht.
Natuurlijk was ook Ad van Bemmel daarbij aanwezig
(foto HUA, D.A.H.W. Geerligs)

Het Poortboek bevat onder andere allerlei
rechtsregels waaraan de inwoners zich moesten
houden. Net als het Wijkse stadsrecht uit 1300
is het eigenlijk nooit goed bestudeerd. Daar
willen we verandering in brengen. Bovendien
is het de moeite waard om de Wijkse situatie
te vergelijken met die in andere kleine middeleeuwse steden, zoals Rhenen (stadsrecht in
1258) en Vianen (stadsrecht in 1336). Alle drie
monumentale steden liggen aan de Rijn en Lek
in de provincie Utrecht en behoren bij het RHC
Zuidoost Utrecht.

Het symposium
Op vrijdagmiddag 23 oktober 2015 is in Theater Calypso in Wijk bij Duurstede een gratis
symposium over de drie stadsrechten. Na de
presentatie van het Wijkse Poortboek volgen
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interessante lezingen door deskundige sprekers
(Joos Cox, Kaj van Vliet en Huib Leeuwenberg)
over de betekenis van stadsrechten in het algemeen en die van Rhenen, Wijk bij Duurstede
en Vianen in het bijzonder. Het symposium,
dat wordt voorgezeten door Ad van Bemmel, eindigt met een forum en discussie met
de zaal. Aanmelden kan nu al via de website
www.3stadsrechten.nl.

De tentoonstellingen
In samenwerking met drie historische verenigingen - waaronder uiteraard ook de Historische Kring Tussen Rijn en Lek - richten de
drie musea in Vianen, Wijk bij Duurstede en
Rhenen tentoonstellingen in rond het thema
stadsrechten. Het wordt een soort estafette.
het kromme-rijngebied
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Museum Het Rondeel in Rhenen start op
13 oktober 2015 met een expositie over het
dagelijks leven van de poorters in de late middeleeuwen, daarna volgt Museum Dorestad
vanaf 24 januari 2016 met een expositie over
de prestedelijke periode en de prille stad en
het Stedelijk Museum Vianen eindigt vanaf 3
april 2016 met een tentoonstelling van kaarten,

stadsgezichten en monumenten in Lego.
Ook worden er stadswandelingen georganiseerd en komt er een speciaal lesprogramma
voor de hoogste groepen van de basisscholen. Zie voor meer informatie de website
www.3stadsrechten.nl.
> Ria van der Eerden-Vonk

Schatten uit Museum Dorestad
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.

Fragment van een bijzondere haarkam
In vroegmiddeleeuwse nederzettingen worden
vrijwel altijd fragmenten van benen kammen aangetroffen. Dat is in de handelsplaats
Dorestad niet anders. Van die vondsten zijn in
de collectie van Museum Dorestad een dertigtal
exemplaren te vinden. Bovendien maakt teruggevonden bewerkingsafval duidelijk dat er in
Dorestad ook kammen werden geproduceerd
en gerepareerd.
Kammen konden uit één stuk zijn gemaakt,
maar werden meestal uit meerdere delen
samengesteld. Dergelijke samengestelde kammen werden uit enkele naast elkaar liggende
tandplaatjes opgebouwd. Zulke plaatjes werden

tussen twee dekbladen geklemd en met nageltjes vastgezet, waarna de tanden stuk voor stuk
werden ingezaagd.
Slechts een enkele keer werd er een dubbel stel dekplaten toegepast. Het nu gepresenteerde fragment had oorspronkelijk zelfs
drie paar dekplaten en daarmee is deze kam
uniek. Geraadpleegde experts in Nederland
en Engeland konden geen parallel aanwijzen.
Ook het gestileerde dierkopje op de vleugel
van de kam is uniek voor Dorestad. Dit soort
versieringen is wel bekend uit de Groningse en
Friese terpen, waarin vele tientallen kammen
zijn gevonden.
> Luit van der Tuuk

Noot
1 A.A.B. van Bemmel, ‘Vijf eeuwen oud
Poortboek van de stad Wijk is (nog) in
Utrecht’, Het Kromme-Rijngebied, 2014
(48-1), 13-21.

Beide zijden van een deel van een
benen kam uit Wijk bij Duurstede, de
hoogte is 76 mm (Museum Dorestad,
inventarisnummer 4/K II 038)
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Utrechtse Parentelen vóór 1650, deel 4
Genealogie is geen wetenschap. Het is de
verdienste van de leden van de werkgroep
“Utrechtse parentelen” dat zij de status van
de genealogie als hulpwetenschap verbeteren.
Door een gedegen ‘format’ worden de data,
onontbeerlijk voor de bewijsvoering, betrouwbaarheid en verificatie, toegankelijk gemaakt.
Hierdoor wordt deze ‘hulpwetenschap’ van een
solide basis voorzien. Na nu al weer vier delen
heeft deze serie de ‘Mission statement’ mijns
inziens ruimschoots waar gemaakt.
Het siert de werkgroep dat zij de bundel heeft
opgedragen aan Nico Plomp die met een leven
lang genealogisch en historisch onderzoek als
stille kracht het Groene Hart van Nederland
heeft bezield. Het overzicht van zijn publicaties weerspiegelt zowel zijn belangstelling voor
uiteenlopende onderwerpen als een gedegen
aanpak. Persoonlijk sprak zijn artikel de biografie van F.J. Harbauer, lijfarts van de koning
en een organisator die baanbrekend werk voor
de Nederlandse gezondheidszorg heeft verricht, mij bijzonder aan.1 Ook een indirecte
bijdrage, de aan hem opgedragen bundel over
de geschiedenis van de gezondheidszorg vind ik
een aanwinst.2 Goede wijn behoeft geen krans
maar voor de genealogie zijn er een aantal
goede jaren te vinden in het overzicht van zijn
publicaties.
Het is Nico Plomp zelf die met zijn parenteel
van de familie De Berger - Plomp de Utrechtse
Parentelen deel 4 opent. Hij geeft, naast het
overzicht in een duidelijke leesbaar formaat, in
de kleine lettertjes inzicht in de activiteiten van
de familie in een landelijk decor. Verder worden de verhoudingen tussen de afzonderlijke
familieleden alsmede de onderlinge samenhang
gedurende enkele eeuwen belicht. Al met al is
het een solide werkstuk.
Marten Jan Bok heeft bij zijn werk als kunsthistoricus al vroeg de waarde van genealogisch
onderzoek onderkend. Hij laat ons in de parenteel De Goyer meekijken naar een schilderij
van een memorietafel dat in al zijn schamelheid
authentieker is dan menig ‘state of the art’ gerestaureerd schilderij. Vervolgens maakt hij ons
deelgenoot van zijn speurtocht naar de identiteit en achtergronden van de op het schilderij
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afgebeelde personen. Met behulp van onder
andere internationale contacten schetst hij de
familie in haar maatschappelijke en culturele
context. Marten Jan Bok weet op boeiende
wijze de achtergronden van de personen die op
de memorietafel staan afgebeeld te beschrijven.
Ook hier ontbreekt het oog voor het detail niet.
Hij versterkt hierdoor met zijn onderzoek het
doel van de memorietafel, namelijk het levend
houden van de herinnering. Dat de parenteel de omvang van het inleidende hoofdstuk
ruimschoots overtreft, is voor de genealogisch
geïnteresseerde alleen maar winst. In die zin
dat het een wezenlijke bijdrage is aan het in
kaart brengen van de vele vertakkingen van de
Utrechtse patriciërsfamilie De Goyer. Een opmaat voor verder onderzoek naar het politieke
het kromme-rijngebied
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proces en de maatschappelijke verhoudingen in
het 16de- en 17de-eeuwse Utrecht.
Denis Verhoef heeft misschien als één van de
laatsten in de aanloop naar het digitale tijdperk
zijn stiel geleerd in de genealogische werkplaats bij uitstek: de studiezaal van Het Utrechts
Archief. Hij is als zodanig voor menigeen een
uitstekende metgezel. Uitgaande van één akte
weet hij op deskundige wijze, met behulp
van vervolgonderzoek, het omgaan met het
verschijnsel van de ‘verwarde man’ (Cornelis
Hendrick Staetsz) - gevaarlijk voor zichzelf of
een ander - in een 16de-eeuwse context te
plaatsen. Het betekende een zwerftocht langs
de archieven van verschillende gerechten
teneinde de kring van familieleden en vrienden
van de “verwarde man” in kaart te brengen
met uiteindelijk als resultaat de parenteel Van
Rijn. De vele weetjes en wetenswaardigheden,
bouwstenen van de wetenschap, die deze tocht
opleverde, nodigen door het verzorgde notenapparaat en de vele referenties ongetwijfeld
velen uit tot verder onderzoek.
Helaas moet vastgesteld worden dat de kwaliteit van de afbeeldingen en de foto’s van de
zegels te wensen over laat. Het zou prettig zijn
als de afbeeldingen - door onder andere Ad de
Jong met het hem eigen enthousiasme aangeleverd - meer aandacht van de drukker kregen.
Rest mij nog een laatste opmerking. Genealogisch onderzoek lijkt, op grond van het overzicht van de auteurs die een bijdrage leverden,
een van de laatste mannenbolwerken. Het
zou prettig zijn als er in een project zoals de
Utrechtse Parentelen wat meer vrouwen betrokken werden. Ze zijn er wel, getuige het jubileumboek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging afdeling Utrecht.3 Het zijn weliswaar
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geen parentelen, maar toch. Misschien zijn er
kandidates die de handschoen willen opnemen,
want het zou jammer zijn als hier de boot werd
gemist. We bevinden ons dan niet langer in de
situatie zoals weergegeven door Nico Plomp
in de akte die betrekking heeft op een erfenis.
Daar tekent hij met “Philip Jansen Plomp”,
maar zij met een kruisje.4
D. Verhoef en A. van der Waal (red.), Utrechtse
Parentelen vóór 1650 deel 4, Rotterdam 2014,
bevat: Parenteel (De) Berger - Plomp, door Nico
Plomp, Parenteel De Goyer, door Marten Jan
Bok m.m.v. Denis Verhoef en Parenteel Van
Rijn, door Denis Verhoef. 368 blz., met afb. en
namenindex. Te verkrijgen door € 17,50 over
te maken op IBAN-nr. NL30INGB0000055546,
t.n.v. penningmeester “Ons Voorgeslacht” te
Rotterdam onder vermelding van bestelcode
UP104.
> Gerard Pouw

Noten
1 Nico Plomp, ‘De Europese carrière van Franciscus
Josephus Harbaur (1776-1824) (I)’, in: Jaarboek Centraal
Bureau (CBG) voor Genealogie 49 (1995), 211-253 en
idem (II), in: Jaarboek CBG 51 (1997), 249-275.
2 Jaarboek CBG 60 (2006): Thema “Ziekte en gezondheid”, negen artikelen die het onderwerp “ziekte en
gezondheid” vanuit een medisch, historisch of genealogisch aspect benaderen. Het geheel vormt een eerbetoon aan Nico Plomp.
3 A. M. Hajenius (e.a.) (red.), Dameslijnen. 90 matrilineaire stamreeksen, Utrecht 2008. Uitgave ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht.
4 Utrechtse parentelen vóór 1650 deel 4, 45.
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Op h e t omsl ag

	Cornelia (Cor) van Burik-Verkerk (1888-1983) zittend in
haar “vertelfauteuil” (ca. 1978) (foto: C.A. van Burik) en
als inzet haar moeder Anna Verkerk-Lingerak (1863-1916)
(foto’s Collectie C.A. van Burik)
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