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Houten, Odijk en omstreken in de
Merovingische periode
De tentoonstelling “Midden-Nederland onder de Merovingen”, georganiseerd door de Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer”, is nog tot eind november 2015 te bezichtigen op de archeologiezolder te Houten. De expositie toont het dagelijks leven in de nederzettingen in en rond Houten
en Odijk gedurende de Merovingische tijd (ongeveer 400-750 na Chr), ook wel de vroege middeleeuwen genoemd.

Op basis van de resultaten van archeologische
opgravingen, zoals beschreven in de aan het
eind van dit artikel genoemde literatuur, hebben wij, ter nadere bespreking in dit tijdschrift,
drie belangrijke plekken met sporen van vroegmiddeleeuwse nederzettingen geselecteerd, elk
gesitueerd op een afzonderlijke stroomrug:
- Houten-Tiellandt (Steenen Poort) op de Jutphase stroomrug;
- Houten-Loerik, op de Houtense stroomrug;
- Odijk Singel-West (Schoudermantel), op de
Kromme Rijnstroomrug.

Waarom werden deze nederzettingen
gebouwd op stroomruggen?
Gronddeeltjes worden door een meanderende
rivier meegevoerd en onderweg afgezet binnen
een langgerekt gebied. Zo ontstaat een stroomgordel. Na vele eeuwen van afzetting van zavel,
klei, en zand vormt de stroomgordel een vaak
meters hoog profiel in het landschap, een zogenaamde stroomrug.
Afbeelding 1 toont een satellietbeeld van Odijk
met de bocht in de Kromme Rijn. Het rood
gearceerde vlak is het opgegraven nederzettingsgebied Schoudermantel. De gele lijn geeft
het hoogteprofiel van de stroomrug aan (zie
de reliëftekening). De randen van de stroomrug worden gevormd door de oeverwal, lokaal
circa 3-4 meter boven NAP. Van oudsher lagen
de boerderijen met bijgebouwen en akkers op
de westelijke oeverwal. De relatief hoge ligging van het terrein bood bescherming tegen
overstromingsgevaar van de nog onbedijkte
rivier. Aan de voet van de oeverwal – in het
laaggelegen komgebied – graasde ’s zomers
het vee.
Afbeelding 2 geeft de archeologisch interessante
gebieden van Houten-Loerik weer. Rechts, aan
de oostzijde, ligt de huidige Rietplas. De rood
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gearceerde vlakken zijn opgravingen in het
nederzettingsgebied van Houten-Loerik.

Het Kromme Rijngebied
Begrensd door de rivieren de Kromme Rijn en
Lek ligt een gebied van ruim 110 km2, gekenmerkt door stroomruggen, oeverwallen en
komgebieden: het Kromme Rijngebied. Hoe
heeft deze streek er in grote lijnen qua bewoning en agrarische activiteit uitgezien in lang
vervlogen tijden?
In de Midden-Romeinse bloeiperiode (ongeveer
100-200 na Chr) zullen er in het gebied volgens
onderzoekers zo’n vijftig kleine nederzettingen
zijn geweest, met in totaal circa 4000 tot 5000
inwoners. Ongeveer de helft van de bevolking
werkte rechtstreeks in de landbouw. Door
grondgebrek en beperkte teeltkeuze waren de
boeren nauwelijks in staat om een voedselsurplus voor de markt te produceren. Dus zal
voedselimport voor de niet-agrarische bevolking vrijwel zeker een rol hebben gespeeld.
Over de onrustige Laat-Romeinse tijd (circa
250-400 na Chr) is weinig bekend, maar archeologen nemen aan dat de boerenbevolking in
omvang afnam, hand in hand met de beperking
van de agrarische activiteit.
Ook over de 5e tot en met 6e eeuw is er weinig

*Robert Heijnen (1960), personeels- en salarisadministrateur, sinds 2008 lid van de Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer” en lid van de
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(AWN).
*Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer” en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
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1 Odijk, opgraving Schoudermantel; dwarsdoorsnede door de stroomrug. (Google earth, bewerkt door AWGLdK)

2 Houten, opgravingen Loerik (Google earth, bewerkt door AWGLdK)

archeologische informatie beschikbaar. De
bevolking nam verder af, maar akkerbouw
en veeteelt werden voortgezet, zij het op een
lager niveau dan voordien. In de 7e en 8e eeuw,
als onder Frankische heerschappij groei van
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bevolking en agrarische productiviteit weer
mogelijk werd, kan de boerenbevolking in het
Kromme Rijngebied zijn toegenomen tot circa
1500. Dit is altijd nog minder dan de expansie
in de hoogtijdagen van de Romeinse periode,

toen de agrarisch actieve bevolking ongeveer
2500 personen bedroeg. Het verschil in omvang
van de boerenbevolking zal vermoedelijk mede
te maken hebben met het teruglopen van het
landbouwareaal. In de Midden-Romeinse tijd
bedroeg volgens berekeningen het agrarisch
benutte oppervlak op de stroomruggen ruim
53 km2. Door erosie, vernatting en verspoeling
nam het areaal in de Merovingische tijd af tot
ongeveer 43 km2. Tegelijkertijd nam het oppervlak aan komgronden toe tot circa 45 km2. Per
saldo resteerde er minder landbouwgrond. De
voedselopbrengst was voldoende voor de eigen
dagelijkse behoefte, maar er was vermoedelijk
nauwelijks of geen surplus voor de markt.

3 Fragment bronzen
mantelspeld, HoutenLoerik (PADU. Foto
Peter Koch)

Wanneer zijn de drie vroeg-middeleeuwse
nederzettingen ontstaan?
Na het definitieve vertrek van de Romeinen in
het begin van de 5e eeuw ontstond een machtsvacuüm. De Kromme Rijnstreek lag ingeklemd
tussen enerzijds de Friese machtssfeer in het
noorden en westen, en anderzijds de Frankische invloedssfeer in het zuiden. Het was een
onzekere periode en de bestaande nederzettingen raakten verder verlaten tussen circa 425560. Het duurde tot aan de 7e eeuw voordat de
Franken het rivierengebied echt gingen overheersen en een impuls gaven aan hernieuwde
lokale bewoning en economische activiteit.
Geheel in lijn met het algemene beeld voor de
Kromme Rijnstreek is uit onderzoek gebleken
dat de bewoning op de drie genoemde ter
reinen ongeveer rond dezelfde tijd weer groei
ging vertonen: Houten-Tiellandt rond 600,
Odijk-Schoudermantel en een deel van Houten-Loerik rond het jaar 560.
Bij Houten-Loerik ligt de bewoningsgeschiedenis iets gecompliceerder. Er zijn op een deel
ervan - Terrein 9 - (afb.10) sporen aangetoond
en vondsten gedaan, die wijzen op een begindatum rond 560. Maar er is daar mogelijk
sprake van een vroegere fase, tussen ca. 460
en 525, toen de Franken nog weinig of geen
gezag hadden over het gebied. Archeologisch
onderzoek leverde sporen op zoals aardewerk,
metaalvondsten en elzenhouten palen van misschien wel een bijgebouw van een boerderij.
Maar die sporen wijzen niet overtuigend op een
erf. Er is slechts een gering aantal keramiekfragmenten uit de 5e/6e eeuw aangetroffen. En
de bronzen mantelspelden (afb.3), hoofdzakelijk losse vondsten van amateur-detectoren,
49 | 3/4 | 2 0 1 5 

kunnen door reizigers zijn verloren op weg
naar andere nederzettingen in de omgeving.
Misschien zijn de vondsten door lokaal grondverzet in Houten-Loerik terecht gekomen. Een
huisplattegrond is niet gevonden, laat staan een
nederzetting. Overigens duiden de gevonden
mantelspeld-typen vooral op relaties met FriesAngelsaksische gebieden. Toch valt een nederzetting te Loerik in die vroegste periode niet
uit te sluiten. Bij de bespreking van de Loeriker
hofstede komen we hier nog op terug.
Met het vertrek van de Romeinen droogden
ook de bovenregionale handelsverbindingen
op. Snel ontstond er in het Kromme Rijngebied een zelfvoorzienende economie, waarin
vertrouwde importproducten aanvankelijk
verdwenen. Wat aardewerk betreft blijkt uit de
vondsten in Houten-Loerik, dat er sprake was
van een afname van, zo niet een einde aan de
handelsrelaties met het Eiffelgebied. In Odijk
echter was eind 6e eeuw al weer keramiek uit
het Eiffelland ruimschoots voorhanden. Dat
zal wel samenhangen met de ligging van Odijk
aan de Rijn, een belangrijke handelsroute. Ook
enkele metaalvondsten in Odijk, afkomstig uit
het Duitse Nederrijngebied, kunnen worden
gedateerd in de tweede helft van de 6e eeuw.

De agrarische bestaansbasis in het vroegmiddeleeuwse Kromme Rijngebied
Binnen de agrarische nederzettingen in de
Kromme Rijnstreek zijn veeteelt en akkerbouw
uiteraard de hoofdactiviteiten van bestaan
geweest.
het kromme-rijngebied



Veeteelt
Uit botresten is vast komen te staan dat in de
Merovingische periode de rundveehouderij
de belangrijkste bron van dierlijk eiwit was,
gevolgd door de varkensfokkerij. De schapenhouderij zal slechts een bescheiden rol hebben
gespeeld. In de drie nederzettingen zijn nauwelijks botresten van schaap en geit gevonden,
en in ieder geval zijn daarop geen slachtsporen
aangetroffen.
Exploitatie van een veestapel kan ook op een
andere manier worden bezien, namelijk door
het opgegraven botmateriaal te koppelen aan
leeftijd. Zo zijn runderen met een leeftijd van
een tot twee jaar als vleesrunderen te beschouwen. Ze leveren kwalitatief goed vlees.
Bij oudere dieren neemt de hoeveelheid vlees
nauwelijks toe, maar de kwaliteit wordt minder. Bovendien kosten oudere dieren veel voer.
Hoe groter het aandeel van gevonden botresten
van jonge dieren, hoe meer de veeteelt gericht is
op vleesproductie. Daar is in Odijk en HoutenTielland niets van gebleken. Juist het aandeel
van “oudere” dieren groeide. Was het aandeel
“oudere” runderen van 3 tot 4 jaar in Odijk in
de IJzertijd nog 33%, in de vroeg-Merovingi-

4 Opgegraven runderhoorns (GADU)
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sche tijd was dat 58%. In Houten-Tiellandt lag
dit rond de 50%. Deze hoge percentages van
“ouder” rundvee duiden op het gebruik van vee
voor trekkracht en mestproductie ten behoeve
van de akkerbouw en minder op de funktie van
vleesproductie. Hieruit valt voorzichtig
te concluderen dat de veeteelt in toenemende
mate ten dienste stond van de akkerbouw en
dat er sprake was van intensivering van de
akkerbouw. Deze intensivering van de landbouw zou de belangrijkste oorzaak kunnen zijn
geweest van de afname van weidegronden voor
schaapskudden. In Odijk en Houten-Tiellandt
vormden botten van schaap of geit het kleinste
aandeel in veestapelresten.
Het aandeel van de varkenshouderij, gericht op
vleesproductie, nam in de Merovingische periode toe in de drie beschouwde nederzettingen.
Paarden waren nimmer een voedselbron; ze
werden gebruikt als rij- of lastdier. De archeologe Kooistra heeft onderzoek gedaan naar
de agrarische ontwikkelingen in de Kromme
Rijnstreek. Zij veronderstelt dat de boeren, met
name in de nederzetting Houten Tiellandt, nauwelijks graansurplus hebben kunnen produceren. Wel vond zij aanwijzingen, dat paarden
werden gefokt, mogelijk voor het Romeinse
leger.
Akkerbouw
Wat betreft de akkerbouw teelden de boeren
in de drie vroeg-middeleeuwse nederzettingen vooral de traditionele hoofdgewassen. In
bijvoorbeeld Houten-Loerik is de verbouw
van gerst, emmertarwe en duivenbonen
aangetoond. Maar er is helaas weinig onderzoek gedaan naar zaden in grondmonsters uit
waterputten. In Houten-Loerik is daarom geen
scherp beeld verkregen van alle geteelde gewassoorten.
Voor een duidelijker beeld van de Merovingische akkerbouw moeten we vooral kijken naar
Houten-Tiellandt en Odijk. Daar zijn ook haver
en rogge in grondmonsters aangetoond. Met
name rogge is interessant. De verbouw van
dit gewas lijkt samen te vallen met de komst
van immigranten - Germaanse familiegroepen
- al in de Romeinse tijd. Rogge was in HoutenTiellandt in ieder geval reeds aanwezig in de
Romeinse tijd. In Odijk ging men pas rogge
verbouwen in de Merovingische periode. De
ontwikkeling van rogge tot hoofdgewas in het
Kromme Rijngebied is niet alleen bevorderd
door geïmmigreerde boeren, maar ook doordat

het gewas beter dan andere graansoorten bestand was tegen minder gunstige invloeden van
klimaat en bodem. Emmertarwe en bedekte
gerst werden in delen van het Kromme Rijngebied voorbijgestreefd door rogge als belangrijkste graansoort. Opvallend genoeg gaat dat
niet op voor Houten-Tiellandt en Odijk. Rogge
werd daar wel verbouwd, maar emmertarwe en
bedekte gerst bleven de boventoon voeren.
Gelet op de intensivering van de akkerbouw in
de drie Kromme Rijnnederzettingen, moeten
we ook kijken naar het aspect van zomer- en
winterakkers. De komgebieden buiten de
stroomgordel waren in de Merovingische tijd
doorgaans weinig geschikt voor akkerbouw
vanwege het hoge grondwaterpeil en overstromingsgevaar. Niet alleen op de stroomrug, maar
ook op het overgangsgebied van komgebied
naar oeverwal zullen graansoorten als
zomergewas geteeld zijn. Akkers met wintergewassen kunnen alleen maar op stroomruggen
hebben gelegen, omdat alleen daar het minst te
lijden was van winterse, natte perioden. De traditionele graansoorten in Houten-Tiellandt en
Odijk zijn waarschijnlijk alleen als zomergewas
verbouwd, maar met de komst van rogge is er
opeens een graangewas sterk genoeg om in het
najaar te kunnen worden gezaaid en om vroeg
in de zomer te worden geoogst.
Veeteelt en akkerbouw komen op een boeiende
manier samen in de bemonsterde waterputten
van Houten-Tiellandt. Al in de Romeinse tijd
werd op de akkers een systeem van kroprotatie
(gewaswisseling) gehanteerd. In de Merovingische tijd waren er zelfs drie varianten. Eén jaar
verbouw en één jaar braakligging. Twee jaar
verbouw en één jaar braakligging. Eén jaar verbouw en twee jaar braakligging. Gedurende de
braakligging liet men het vee op de akkers het
onkruid grazen. Een bijkomend voordeel was
de bemesting van de braakliggende akkers. Bij
rundvee kunnen we aannemen, dat men het
vee circa zes maanden liet grazen op stroomruggen en/of komgronden, twee maanden op
de braakliggende akkers en het daarna in de
winter vier maanden stalde, als het niet werd
geslacht. Waterputten en akkers zullen op korte
afstand van de boerderijen hebben gelegen. Het
vee zwierf over de nederzetting, graasde overal
en poepte resten uit van aan granen gerelateerd onkruid, afkomstig van de braakliggende
akkers. Een deel van de mest kwam in waterputten terecht. In die waterputten zijn geen
resten van graan of kaf teruggevonden, maar
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5 Ploegen met eergetouw (Open bron internet)

wel onkruidzaden. Na analyse van de gevonden
onkruidzaden hebben archeologen aannemelijk
gemaakt dat de in Houten-Tielland gevonden
graansoorten ter plaatse werden verbouwd en
niet van elders werden aangevoerd.
Verbouwden de boeren in de Kromme Rijnstreek voor zelfvoorziening of konden zij een
surplus produceren? De archeologisch onderzoekster Kooistra neemt aan dat er in de 7e-8e
eeuw sprake was van een productiesurplus
voor de markt.
Jacht en visserij
Jacht en visserij zijn, gezien de beperkte hoeveelheid vondstmateriaal, van weinig belang
geweest voor de dagelijkse voedselvoorziening
in de drie nederzettingen. Opgegraven resten
van wilde zoogdieren behoren toe aan edelhert, ree, oeros, wild zwijn en bever. Gevogelte
is vertegenwoordigd door grauwe gans, wilde
eend en zeearend. Gevist is er op aal, snoek,
steur, meerval, pos, karper, brasem, zalm/forel
en stekelbaars.
Gelet op de opbrengst van de gemengde landbouw lijkt er weinig noodzaak te zijn geweest
voor jacht en visserij. Maar een ander aspect
kan ook hebben meegespeeld, namelijk ontbossing. In de Romeinse tijd is het Kromme
Rijngebied door houtkap een open gebied
geweest. Hier en daar zullen er misschien wat
verdwaalde plukjes bomen hebben gestaan.
Door bevolkingskrimp en verminderde economische activiteit in de 4e tot en met 6e eeuw
heeft de bosvegetatie zich tot op zekere hoogte
kunnen herstellen. In de 7e en 8e eeuw, een
periode waarin de bevolking toenam en het
nederzettingsleven weer tot bloei kwam, zal de
het kromme-rijngebied



geen vroeg-middeleeuwse aardewerkovens
aangetoond.

6 Netverzwaarder, Houten (AWGLdK. Foto Peter Koch)

definitieve ontbossing van het rivierengebied
zijn ingezet. Dus zal er voor een overvloedige
wildstand niet genoeg bos zijn geweest.
Ook bij de visserij is het gerelateerde vondstmateriaal zeer beperkt: archeologen hebben slechts
enkele stenen netverzwaarders opgegraven
(afb. 6).
In Odijk ontstond een geul na een overstroming van de rivier. Zeefmonsters leverden een
rijk palet aan vissoorten op, waaronder die van
trekkende soorten, zodat in ieder geval kan
worden geconcludeerd dat de geul nog lange
tijd in open verbinding met de Rijn moet hebben gestaan. In Houten-Loerik waren de oude
restgeulen in de Merovingische tijd al verland.
In Houten-Tiellandt waren meerdere restgeulen, die in de IJzertijd nog water zullen hebben
gevoerd, maar spoedig daarna zijn dichtgeslibd.
Vergeleken met Houten-Tiellandt en HoutenLoerik, zal men in de nederzetting bij Odijk het
minste moeite hebben moeten doen om vis op
het kookvuur in de keuken te krijgen.

Ambachtelijke nijverheid
Binnen de nederzettingen Odijk en Houten-Tiellandt zijn aanwijzigingen gevonden van kleinschalige ambachtelijke activiteiten. De productie
zal in omvang het niveau van een huishouden
vermoedelijk niet hebben overstegen.
Keramiek
Aardewerk uit de 7e eeuw is ruimschoots voorhanden. Veel hiervan is geïmporteerd, waarschijnlijk uit het Rijnland, maar lokale en regionale baksels hebben getalsmatig de overhand.
Archeologen hebben echter nog geen harde
bewijzen gevonden, dat er in de nederzettingen in het westen van het Kromme Rijngebied
aardewerk is geproduceerd. Er zijn tot nu toe
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Metaal
Een deel van de metaalvondsten zal in de
nederzettingen zelf zijn vervaardigd, maar ook
zijn verkregen door handel. Alleen in Odijk zijn
harde bewijzen gevonden van ijzerproductie
in de Merovingische tijd. Voor de productie
van ijzer moest ijzererts beschikbaar zijn. In
de vroege middeleeuwen werd ijzerhoudende
klappersteen aangevoerd uit de Veluwe. Er is in
Odijk materiaal gevonden, afkomstig van klappersteen.
In de laat-Romeinse/Merovingische tijd werd
ruw ijzer geproduceerd in met houtskool
gestookte ovens. Daarbij ontstonden productieslakken. Deze zijn vooral aangetroffen in het
zuidelijke deel van het terrein. Tevens wijzen
diverse vondsten in Odijk op het omsmelten
van brons in smeltkroesjes. Bovendien zijn daar
meerdere grote stukken verbrande leem geborgen, te interpreteren als delen van een ovenwand. Enkele stukken lijken te horen bij de
luchtinlaat van een smeedhaard. Er zijn inderdaad smeedhaardslakken aangetroffen. Onder
het vroeg-middeleeuwse metaalbewerkingsafval in Odijk zien we een deel van een loodbaar,
een zilverbaar en delen van bronsbaren.
In een kleine agrarische nederzetting is vooral
behoefte aan het smeden van dagelijks gebruiksmateriaal. Zo is er in Odijk een ijzeren
sikkel gevonden, uit een greppel die helaas niet
is gedateerd. Meer houvast biedt het fragment
van een ijzeren eergetouwkap, afkomstig uit
een laat-Romeinse of vroeg-middeleeuwse kuil
(afb.7) . Met een eergetouw werd de grond niet
echt geploegd, maar veeleer opengescheurd.
Vandaar ook de benaming “scheurploeg”. Dit
werktuig heeft een houten punt, waarmee de
grond werd bewerkt. Om ervoor te zorgen dat
de houten punt niet te hard sleet, werd er soms
een ijzeren plaat omheen bevestigd. We weten
niet zeker of de eergetouwkap in de nederzetting Odijk gesmeed is. Overigens kan het voorwerp ook een vroeg-middeleeuwse schep zijn.
Zowel bij de productie als het smeden van
metaal in een oven, moeten hoge temperaturen
worden bereikt. Dat kon toen alleen met houtskool. Dit werd vervaardigd door middel van
gecontroleerde zuurstofarme verbranding van
meestal eiken- of elzenhout. Om een kilo ijzer
te produceren was circa 13 kilo “Veluwse”
ijzererts en 130 kilo eikenhout nodig, omgere-

7 Eergetouwkap Odijk-Schoudermantel (VUhbs ZAR 30)

8 Plantaardige kleurstoffen (AWGLdK. Foto Peter Koch)

kend twee tot drie eikenbomen.
Omdat de Kromme Rijnstreek al in de loop van
de vroege middeleeuwen vrijwel was ontbost,
moet men het hout hebben aangevoerd vanaf
de Utrechtse Heuvelrug: een moeizaam en
kostbaar karwei. Maar wellicht werd van de
Utrechtse Heuvelrug houtskool aangevoerd, in
plaats van eikenhouten stammen.

linnen zal de kleding op de paden en erven van
het Kromme Rijngebied weinig indruk hebben
gemaakt, vanwege de natuurlijke, monochrome tinten van beide vezeltypen.
Daarom werd textiel vaak geverfd (afb.8).
Aanvankelijk veronderstelden archeologen, dat
geverfde kleding rond het begin van de jaartelling is opgekomen. Maar het blijkt dat mensen
al in de vroege IJzertijd hun kleding
soms geel, blauw en rood hebben geverfd. Vanwege de duurzaamheid van wol is men daarover het een en ander te weten gekomen. Het
meer vergankelijke, want plantaardige linnen
levert bijna nooit archeologische vondstresten
op en dus ook geen bewijs voor kleuring van
dit materiaal.
Uit de Merovingische tijd zijn alleen op het onderzoeksterrein van Odijk-Schoudermantel resten van gele verfstof aangetroffen. De resten zijn
afkomstig van de plant wouw. Van deze plant
hoefden men alleen de stengels en de zaden te
koken in water om de kleurstof vrij te maken.

Textiel
Voor het maken van textiel waren er twee natuurlijke grondstoffen aanwezig in het Kromme
Rijngebied: de plantaardige vezel linnen en de
dierlijke vezel wol. In de vorige paragraaf over
veeteelt hebben we gesteld, dat in de Merovingische tijd de schapenhouderij beperkt was. Dat
wil niet persé zeggen dat de wol moest worden
geïmporteerd. Omdat één volwassen schaap
3,5 tot 4 kilo wol oplevert, zou een gering-koppige kudde een kleine nederzetting hebben
kunnen voorzien van voldoende wol, voor de
lokale behoefte aan wollen kledij. In Odijk zijn
spinsteentjes teruggevonden, maar de datering
is soms omstreden.
Linnen wordt geproduceerd uit de vezel van
de vlasplant. In het nederzettingsgebied van
Houten-Loerik zijn zowel vlasresten als weefgewichten al uit de IJzertijd aangetroffen. In
Houten-Tiellandt en Odijk is vlas zeker in de
Merovingische tijd aantoonbaar. Vlas is een
zomergewas en werd verbouwd op de stroomrug of de oeverwal. De plantvezels dienden als
grondstof voor linnen, de zaden als grondstof
voor olie. Na het spinnen werd linnen textiel
geweven, vooral kleding.
Zonder verdere bewerking van geweven wol en
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Hout
Op houtbewerking te Odijk-Schoudermantel
kan onder andere de vondst van een klein
ijzeren beiteltje duiden. De meest interessante
vondst van bewerkt hout kwam uit de genoemde geul bij de nederzetting. Het zijn twee
passende fragmenten van een elzenhouten
schaal (afb.9).
Houten vaatwerk, met name borden en schotels, moet zeker in gebruik zijn geweest in de
nederzettingen, maar het laat in de grond veel
minder sporen na dan aardewerken vaatwerk.
In Houten-Loerik vonden de archeologen veel
het kromme-rijngebied



9 Delen van houten schaal, Odijk-Schoudermantel
(VUhbs ZAR 30)

minder vroeg-middeleeuws scherfmateriaal
van ruwwandige keramiek, dan vergelijkbaar
scherfmateriaal uit de voorafgaande laat-Romeinse periode. Bovendien lijkt er sprake
van een verarming van het vormenscala van
borden, kannen en schotels. Deze veranderingen zijn niet geconstateerd in de opkomende
handelsnederzetting Dorestad. Het kan zijn dat
het wegvallen van handelsverbindingen in het
begin van de Merovingische periode, in het
westelijk deel van de Kromme Rijnstreek leidde
tot vervanging van aardewerk door houten
vaatwerk. Maar we weten het niet zeker, want
houten voorwerpen verdwijnen veelal spoorloos in de grond.

Wat zijn de harde bewijzen voor
nederzettingsleven in Houten, Odijk en
omgeving?
In de voorgaande paragrafen hebben we laten
zien dat er op de drie onderzochte nederzettingsterreinen min of meer continuïteit van
bewoning is geweest in de IJzertijd, de Romeinse tijd en aansluitend de Merovingische
periode. In het vervolg van dit artikel kijken we
opnieuw naar de grondsporen, aangetroffen bij
systematisch archeologisch onderzoek.
Odijk
Tot de grondsporen uit de Merovingische tijd
in Odijk-Schoudermantel horen één geul,
14 greppels, één waterput, 21 kuilen en 26
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paalkuilen. Enkele greppels zijn vermoedelijk
erfgreppels. Enkele samenhangende paalkuilen
kunnen wijzen op een woonstalhuis. Maar een
volledige en overtuigende vroeg-middeleeuwse
huisplattegrond is in Odijk-Schoudermantel
niet aangetroffen. Het kan natuurlijk zijn dat de
archeologen niet het centrum van de vroegmiddeleeuwse nederzetting hebben blootgelegd, maar de rand daarvan. Circa 200 meter
zuidelijk van het terrein Odijk-Schoudermantel, op dezelfde oeverwal, zijn bij een opgraving
op het “Terrein De Vork” eveneens sporen uit
de Merovingische tijd aangetroffen, die in de
rapportage worden omschreven als “een kijkgaatje in een grotere nederzetting”. En onmiddellijk ten noorden van Odijk-Schoudermantel
ligt “Terrein 2214”, de locatie van het huidige
gemeentehuis, waar eveneens resten van een
Merovingische nederzetting zijn aangetroffen.
Een integrale interpretatie van deze vroeg-middeleeuwse oeverwalstrook, met een lengte van
honderden meters, is helaas niet voorhanden.
Mede door de nabije ligging tot de rivier de
Rijn dringt zich, voor wat betreft de dagelijkse
watervoorziening , een vergelijking op met de
opgegraven vroeg-middeleeuwse nederzetting
in Leidsche Rijn-A2. Odijk-Schoudermantel en
Leidsche Rijn-A2 begonnen ongeveer in dezelfde tijd. De nederzetting Leidsche Rijn-A2 lag zó
dicht bij de oever van de Rijn, dat het graven
van waterputten op de erven kennelijk niet
noodzakelijk werd gevonden. Wel kunnen daar
enkele diepe kuilen als waterkuilen hebben
gediend. Het onderzoeksterrein van Odijk ligt
thans circa 200 meter zuidelijk van de huidige
loop van de Kromme Rijn, waarvan vaststaat
dat die nauwelijks zal hebben afgeweken van
de rivierloop in de Merovingische tijd. De rivier
was wel veel breder. In tegenstelling tot de A2nederzetting is er in Odijk-Schoudermantel wèl
een waterput opgegraven en tevens een groot
aantal kuilen. Vermoedelijk waren dat geen
waterkuilen, want ze zijn niet bijzonder diep en
zeker niet diep genoeg om tot in het grondwater te komen. Ondanks de geringe afstand
van de nederzetting Odijk tot aan de Rijnoever,
hadden de vroeg-middeleeuwse bewoners toch
behoefte aan een waterput op het erf.
Houten-Loerik
In Houten-Loerik is ruim archeologisch onderzoek gedaan (afb 10). De gevonden sporen
uit de Merovingische periode omvatten enkele
waterputten, kuilen, paalkuilen, greppels en

erven. Bovendien vonden de archeologen resten van een vierkant bijgebouw, dat zowel als
stal als opslagplaats kan hebben gediend en een
plattegrond van een fors rechthoekig bijgebouw, dat mogelijk een drieschepige constructie
heeft gehad.
Laten we eens kijken naar het vierkante
bijgebouw op Terrein 9. Het is opvallend dat
veel paalkuilen zijn aangetroffen in opgevulde
geulen, daar waar het terrein het laagst en
het natst moet zijn geweest. C14-datering van
houtmonsters, met resten van het vierkante
bijgebouw, geven een datering tussen 460 en
655. Het bijgebouw is drie bij drie meter. Van
een wandconstructie zijn alleen aan de noordzijde resten van kleine paaltjes teruggevonden,
op een diepte van 60 cm onder het maaiveld.
Eén aangepunte hoekpaal was bijzonder diep
ingegraven, bijna 2 meter onder het maaiveld.
De relatief zware fundering kan duiden op een
bijzondere functie van het bijgebouw. Bijvoorbeeld een structuur met verschillende niveaus:
een grondniveau voor het houden van dieren
en een verhoogd niveau voor de opslag van
grote hoeveelheden graan (afb. 11).
Dergelijke bijgebouwen zijn ook aangetroffen
in de nederzetting Leidsche Rijn-A2, hemelsbreed circa 10 km van Houten-Loerik. Zwaargefundeerde bijgebouwen komen in Leidsche
Rijn-A2 voor op vrijwel alle erven. Zij hebben
palen met een doorsnede van maximaal 22
cm, die zijn geslagen tot 1,5 tot 2 meter onder
het maaiveld. Dit komt overeen met de sporen
van het vierkanten bijgebouw van HoutenLoerik Terrein 9. Op de erven van de “A2-nederzetting” zijn de gevonden woonstalhuizen
minder zwaar gefundeerd. In Houten-Loerik is

10 Onderzoeksgebied Houten-Loerik (ADC Rapport 36)

op Terrein 9 is geen woonstalhuis gevonden,
dat kan worden gekoppeld aan het vierkante
bijgebouw. Het bijgebouw ligt op 12 meter van
de rand van het opgravingsterrein, dus een
mogelijk woonstalhuis kan heel goed buiten de
onderzochte lokatie liggen.
Het andere gevonden bijgebouw is rechthoekig
en ligt op Terrein 21 (afb. 12). Van de vijf rijen
palen horen er waarschijnlijk vier bij dezelfde
bouwconstructie. De buitenste twee rijen
kunnen we interpreteren als wandpalen, de
middelste twee als dakdragers. De drieschepige
constructie is gefundeerd met behulp van diep
ingeslagen en aangepunte palen. Dat doet vermoeden dat ook hier sprake is van een bijgebouw met een forse opslagfunktie. Het drieschepige gebouw kent een traditie die teruggaat
tot in de Bronstijd. In de Merovingische tijd
werd dit type bijna niet gebouwd in onze omgeving. Wel wordt zo’n gebouw soms aangetroffen in een kustlocatie, waarbij wellicht sprake is
van een Friese bouwtraditie. Ook in de “Friese”
nederzettingen “Leidsche Rijn-A2”en “Den
11 Reconstructie vroegmiddeleeuws bijgebouw met
twee verdiepingen (ADC Rapport 264)
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12 Sporen van een rechthoekig gebouw, Houten-Loerik (ADC Rapport 36)

Haag-Frankenslag” zijn vergelijkbare constructies aangetroffen, te dateren als 7e eeuws tot
begin 8e eeuw. Maar het Kromme Rijngebied is
in de vroeg-middeleeuwse tijd te beschouwen
als overwegend Frankisch territorium. Alleen
in de perioden 650-688 en 714-719 hebben de
Friezen door strijd de overhand gehad. Helaas
is er geen C14-datering van houtmonsters uitgevoerd in Houten-Loerik.
In het zogenoemde “Loerikse complex” zijn
sporen van fosfaat in de bodem aangetroffen
(afb.10). Deze fosfaatvlekken worden veroorzaakt door menselijk en dierlijk afval. Aan de
hand van deze vlekken kan de omvang van
een archeologische vindplaats worden vastgesteld en bewoning gelokaliseerd, ook daar
waar bouwsporen ontbreken. In Houten-Loerik
zijn eigenlijk op alle terreinen fosfaatvlekken
aangetoond. Om deze grote vlekken beter te
kunnen interpreteren moeten we kijken naar
de relatie tussen mest producerend vee en
akkerbouwtechniek. Mest is nodig om akkers
vruchtbaar te maken. Pas in de laat-Romeinse
periode begonnen boeren met het systeem van
kroprotatie en braaklegging. Al eerder in dit
artikel wezen wij op een tweeledig voordeel:
het vee kon op braakliggende grond zichzelf
voeden met de spontane groei van onkruid
10
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en de akkers werden bemest. De aangetoonde
fosfaatvlek geeft op deze wijze een indicatie van
de ligging en omvang van vroeg-middeleeuwse
akkers. Het vierkante bijgebouw op Terrein 9
valt in ieder geval geheel binnen de grenzen
van een fosfaatvlek. Over de oriëntering en
grootte van het erf, dat bij het gebouw moet
hebben gehoord, kan dan nog steeds geen uitspraak worden gedaan, maar gemengde landbouw over de gehele lengte van de noordzijde
van Terrein 9, parallel aan de huidige Leesloot,
is wel zeer aannemelijk.
Houten-Tiellandt
Het archeologische onderzoek resulteerde in
een fors aantal waterputten, een haardplek,
24 (afval)kuilen, paalgaten, maar geen overtuigende grondsporen die duiden op huisplattegronden of erven, met uitzondering dan van
een dubbele rij diepe kuilen.
In de bedding van een circa 30 meter brede
restgeul, die al in de IJzertijd was verland, zijn
niet minder dan 15 vroeg-middeleeuwse waterputten aangetroffen. Segmenten van uitgeholde boomstammen werden stevig met elkaar
verbonden en circa 3 meter diep ingegraven,
tot in de watervoerende zandlaag. Om de stamconstructies waren vaak nog houten bekistin-

gen zichtbaar (afb.13). Waterputten lagen in de
regel dicht bij de huizen op het erf. In Tiellandt
werd slechts één mogelijke huisplattegrond bij
een waterput aangetroffen. Bij deze waterput,
gedateerd 675-725, vonden de archeologen
circa 20 (afval)kuilen. De kuilen zijn, met
behulp van keramiekvondsten, gedateerd op
de 7e-8e eeuw. De kuilen omsloten een rechthoekig oppervlak van circa 7 bij 20 meter. Dat
is ongeveer het formaat van een vroeg-middeleeuwse boerderij, maar er is onvoldoende
overtuigend bewijs dat het werkelijk om een
woonstalhuis gaat.
Eigenlijk zien we dat ook bij Odijk en Houten-Loerik: veel archeologische sporen, maar
nauwelijks of geen aanwijzingen van huisplattegronden. Hiervoor zijn de volgende verklaringen te bedenken:
- Diepe vergravingen kunnen sporen zodanig
hebben verstoord dat bewoningsstructuren
niet meer te herkennen zijn;
- Door landbouwactiviteiten, zoals ploegen,
kan de grond van delen van een stroomrug
naar lagere delen zijn verschoven;
- Door grootschalige verkavelingen in de laatste
eeuw, kan grond zijn verdwenen tot een
diepte van een halve meter, waardoor vondstlagen zijn verdwenen;
- Als bovendien ook nog sprake is van ondiep
ingegraven palen van vroeg-middeleeuwse
structuren, dan blijven er weinig sporen van
nederzettingen over. Alleen diep ingegraven
waterputten blijven dan zichtbaar, met hier
en daar een enkel verdwaald diep paalgat.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat woonstalboerderijen in Houten-Tielland en OdijkSchoudermantel net buiten de opgravingsterreinen liggen.

vingische tijd een stempel op hun machtsgebieden, onder meer door introductie van een
bestuursstructuur. Dit gebeurde in de vorm van
gouwgraafschappen. Houten lag in de gouw
Opgooi, waartoe onder andere ook Werkhoven, Odijk en ’t Goy behoorden. Uitgaande van
factoren als bestuurlijke macht, grootgrondbezit en handel wordt aangenomen dat er een
exploitatie- of domeincentrum te Loerik heeft
gelegen, misschien wel de Loeriker hofstede.
Vermoedelijk heeft deze relatief voorname hofstede tussen de Terreinen 9 en 21 gelegen, op
een hoger gelegen deel in de bocht van de huidige Binnentuin (afb.10). Domaniale hofstelsels
in de Karolingische tijd bestonden meestal uit
landbouwgrond met boerderijen. Deze werden
door de koning in beheer gegeven aan afhankelijke kerken of trouwe adel, en bestuurd door
zogenoemde meiers. De exploitatie geschiedde
vanuit een centraal gelegen gebouwencomplex,
13 Waterput in Houten-Tiellandt (Foto Bert van der
Houwen)

De Loeriker Hofstede
Afsluitend bespreken we een bijzonder onderwerp, namelijk de lokale - en misschien wel
regionale - prominentie van Houten-Loerik.
In het voorgaande hebben we aangegeven dat
archeologisch onderzoek uitwijst, dat al in de
loop van de 5e eeuw bewoning weer op gang
kwam te Loerik. Het vermoedelijk oudste erf
dateert uit de laat 5e/vroeg 6e eeuw. Of er toen
reeds sprake was van een nederzetting met de
naam Loerik is natuurlijk niet te achterhalen,
maar de plaatsnaam Loerik kan al in de Romeinse tijd zijn gebruikt.
De Franken drukten in de loop van de Mero49 | 3/4 | 2 0 1 5 
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14 Paardenbeslag, HoutenLoerik (PADU.
Foto Peter Koch)

de curtis, met opslagschuren of spiekers. Op de
aangrenzende boerderijen leefden hofhorigen,
die een deel van de landopbrengst afstonden
aan de heerser en diverse diensten verleenden.
Deze exploitatie van domeinen werd oorspronkelijk naar Merovingisch voorbeeld ingericht.
In de 7e-8e eeuw introduceerde de bestuurlijke
macht een productiesysteem om een agrarisch
surplus te bereiken. De archeologisch onderzoekster Kooistra maakt aannemelijk dat in
het Kromme Rijngebied sprake was van een
voedselsurplus voor de markt.
De Merovingische domeinen zouden in de
Karolingische tijd uitgroeien tot een goed georganiseerd domeinstelsel. Omdat de hofstede te
Loerik nog niet archeologisch is aangetroffen,
moeten we niet alleen kijken naar landbouw,
maar ook naar handel en rijkdom. De Loerikse driesprong, bestaande uit voorlopers
van de huidige Binnenweg, Loerikseweg en
Beusichemseweg, met zijn verbindingen naar
diverse richtingen, moet een gunstige factor zijn geweest voor handelsbetrekkingen.
Nergens zijn in en rond Houten meer Merovingische munten gevonden dan in Loerik, met
name op Terrein 9. Een mooie verzameling van
deze bijzondere muntvondsten is te zien op
onze tentoonstelling (afb. 15). Deze hint van
rijkdom - aangevuld met de vondst van fraaie
mantelspelden, paardenbeslag en zwaardbesla15 Muntvondsten, Houten-Loerik (PADU. Foto Peter
Koch)
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gen - zou kunnen duiden op de aanwezigheid
van een voorloper van de in laatmiddeleeuwse
bronnen genoemde Loeriker hofstede. De
munten stammen alle uit de periode 620-750.
Het paardenbeslag, gedecoreerd met goud- en
zilverkleurige lijnen, kan heel goed duiden op
een hoge status van de heersers van de Merovingische hofstede (afb. 14).

Samenvatting
Het Kromme Rijngebied zal in de hoogtijdagen van de Romeinse aanwezigheid circa 50
nederzettingen met in totaal 4000 tot 5000
inwoners hebben geteld, waarvan de helft
direct werkzaam in de landbouw. Net als in de
IJzertijd leefde men op de veilige hoogte van de
stroomruggen, waar het rivierengebied rijk aan
was. Het agrarische deel van de bevolking zal
vermoedelijk geen graansurplus hebben kunnen produceren voor het niet-agrarische deel.
Daarvoor was er niet genoeg geschikte grond
beschikbaar. Behalve akkerbouw vond ook
veeteelt plaats. De vleesproductie was waarschijnlijk te laag om een surplus voor de markt
te produceren. Maar onderzoek op HoutenTiellandt doet vermoeden dat paarden voor surplus zijn gefokt. Ontbossing zal het landschap
gekenmerkt hebben.
In de 3e en 4e eeuw raakt het Romeinse Rijk in
verval, en kort na 400 zal het Kromme Rijngebied definitief en volledig door de Romeinen
zijn verlaten. Over de periode van de 4e tot
en met 6e eeuw is weinig bekend. Wel zijn er
aanwijzingen dat nederzettingen als HoutenTiellandt en Odijk-Schoudermantel worden
verlaten en dat bovenregionale handelsverbindingen wegvallen, waardoor bijvoorbeeld
aardewerk uit het Eiffelland niet meer wordt
geïmporteerd. Zonder centraal bestuurlijk gezag
zal de sterk afgenomen bevolking voornamelijk actief zijn geweest in de landbouw, zoals
eigenlijk ook al ten tijde van de Romeinen. Het
gebied lag open voor invloeden vanuit zowel
de Friese als de Frankische machtssfeer. Na het

vertrek van de Romeinen zal het landschap zich
tot op zekere hoogte hebben hersteld van de
ontbossing.
De nederzettingen te Houten en Odijk kwamen
weer tot leven toen de 6e eeuw ten einde liep.
Duidelijke huisplattegronden worden echter bij
archeologisch onderzoek nauwelijks aangetroffen. Dat kan zijn veroorzaakt door latere vergraving, beploeging, egalisatie en verkaveling.
De hoeveelheid sporen kan niet anders dan
worden uitgelegd als toebehorend aan (randen
van) nederzettingen.
In de 7e en 8e eeuw zal door het Frankisch centraal gezag bewoning en economische activiteit
in de Kromme Rijnstreek verder zijn toegenomen. Door een afname van bebouwbaar
landbouwareaal op de stroomruggen, zal het
bevolkingsaantal niet meer het niveau hebben
gehaald van de Romeinse tijd. De boerenbevolking in de Kromme Rijnstreek wordt geschat
op circa 1500 mensen. De landbouwactiviteiten
zullen niet veel hebben afgeweken van die in
de Romeinse tijd. Verbouw van gerst, emmertarwe, duivenboon, vlas, haver en rogge is
aangetoond. Rogge zal het meest verbouwde
graangewas zijn geweest. Germanen die via
het noorden in het Kromme Rijngebied zijn
neergestreken in de (laat-)Romeinse periode
zullen dit gewas hebben geïntroduceerd. Rogge
is meer dan andere graansoorten bestand

tegen ongunstige invloeden van klimaat en
bodem. Restanten van rogge zijn aangetroffen in Houten-Tiellandt en Odijk. Wat betreft
veeteelt duidt het percentage ouder rundvee
op een intensivering van akkerbouw, vanwege
hun potentieel aan trekkracht en mest. Jonger
rundvee wordt eerder gehouden voor de slacht,
dat wil zeggen vleesproductie. Handelsverbindingen worden hersteld en er wordt weer
veel keramiek geïmporteerd uit het Rijnland.
Ambachtelijke activiteiten zullen kleinschalig
zijn geweest. Het rivierengebied raakt definitief
ontbost.
In Houten-Loerik heeft waarschijnlijk op terrein 22 een domeincentrum gestaan: de Loeriker Hofstede. De eigenaar zal daar omringende
boerderijen hebben geëxploiteerd. Onderhorige
boeren moesten een deel van de oogst afstaan.
Rijkdom, macht en handelspositie kunnen verklaren waarom bij Loerik zo’n grote concentratie van munten is aangetroffen. Het domeinmodel zal later, in de Karolingische tijd, naar een
hoger plan zijn getild.
Na de Merovingische tijd wordt in Houten-Tiellandt de bewoning voortgezet in de aansluitende Karolingische tijd. Maar in Houten-Loerik
worden de terreinen 9 en 21 verlaten respectievelijk in de 8e en 9e eeuw, en in Odijk kort na
aanvang van de 8e eeuw. Wel zal elders in Houten-Loerik een welvarende hofstede ontstaan.
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Wijn an d t h o o m e s *

Van zandpad tot zandweg
En hoe de stad Utrecht het aanleggen van een
zandweg tussen Utrecht en Culemborg 35 jaar lang
wist tegen te houden
Wie in de zeventiende- en achttiende eeuw
noodzakelijkerwijs naar een andere plaats
moest gaan, diende zich voor te bereiden op
een langdurige en weinig comfortabele reis. De
wegen, die de reiziger moest gebruiken, waren
kleiwegen die in de winter maar ook in de
regentijd niet of nauwelijks waren te gebruiken. Een andere mogelijkheid van verplaatsing
vormde, althans in het waterrijke westen van
ons land, de trekschuit. Van het begin van de
zeventiende eeuw af kwam een net van deze
trekschuiten tot ontwikkeling en dat maakte
een voor die tijd snelle en comfortabele reis
tussen de steden in het westen van het land
mogelijk.1
Het aantal reizigers was overigens in deze
eeuwen uiterst gering. Wie zijn stad of dorp
niet hoefde te verlaten deed dat ook niet, vaak
zijn hele leven lang. Het was vooral de bestuurlijke elite van regenten en topambtenaren, die
op reis ging vergezeld door ondernemers en
handelaren.

De Kleiwegen
Reizigers uit het zuiden en uit Culemborg
maakten ongetwijfeld zelden gebruik van de
kleiweg die via Schalkwijk en Houten naar
Utrecht voerde. Zij hadden immers de mogelijkheid in Culemborg op het beurtschip te
stappen, dat over de Lek en de Vaartserijn naar
Utrecht voer.2
Toch werden ook de (interlokale) wegen, die
sinds onheuglijke tijden van de Tolsteegpoort
in Utrecht via Houten naar Tiel en Culemborg

*W. Thoomes was voor zijn pensionering werkzaam
bij het Utrechts Monumentenfonds. Hij woont in
Culemborg en doet historisch onderzoek naar het
Kromme-Rijngebied.

liepen, gebruikt. De weg naar Tiel gaat over
de Houtense rug langs de Herberg De Laatste
Stuyver en langs ’t Goy, om, na de Geynties
Dam, snel de Lekdijk te bereiken.3 De weg naar
Culemborg gaat van Houten naar Schonauwen en door Schalkwijk naar het Culemborgse
veer. Tot in het laatste kwart van de achttiende
eeuw wordt van de Utrechtse Tolsteegpoort tot
Houten gereden over de Vechtse dijk, de Oud
Wulfsedijk en de Lobbendijk.
Overigens bestaat er al heel lang brievenvervoer tussen Tiel en Utrecht. Dat blijkt uit een
brief uit 1647 waarin Gijsbert Pot, voerman
te Utrecht, schrijft dat hij ‘gelijk vijf sijner
voorsaeten’ brieven overbrengt van Tiel naar
Utrecht en omgekeerd.4 Dat houdt dus in dat
dit vervoer al veel langer bestond.
Ook tussen Utrecht en Culemborg bestaat in de
zeventiende eeuw een wagenveer, waarvoor in
1640 een reglement wordt ontworpen.5 In dat
reglement wordt verwezen naar een door de
Vroedschap van de stad Utrecht op 26 februari
1640 vastgestelde resolutie waarin de regels
waaraan de voerlieden zich hebben te houden
werden vastgesteld. Bovendien wordt uit het
reglement duidelijk aan welke eisen de wagens
moesten voldoen:
‘De bancken van de wagens sullen ten minste
breede moeten zijn twaalf duijm, hooch uijten
buijck vande Wagen mede twaelf duijm, ende
de harcken vande Bancken plat met crammen vast gemaeckt en de ter sijden in gelaten, blijvende de leeren ses duijm boven den
bovencant van de Banck, behalve de Vleugels;
Item de leeren langh dertien voet mitsgaders
de voorste ende achterste Raden een minstens
anderhalve voet van een anderen daer se malcanderen naest comen ende een Beugel aende
Disselboom ten minsten veerthien duijm lang.’
Bij dit dossier is gevoegd een briefje van 8 mei
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1680 van de ‘Commissaris
van de Wagens’ waarbij het
tarief wordt vastgesteld op
‘voor de plaetsen voorwaerts sestien st(uyvers)
en rugwaerts dertien
st(uyvers).’
Het onderhoud van de
kleiwegen (Heerwegen)
moest door de aanliggende
eigenaren en gebruikers
worden uitgevoerd. Om
dat (opnieuw?) te regelen
wordt door de Staten op 26
juni 1666 een ordonnantie
vastgesteld ‘Op ’t Schouwen
van de Heerwegen etc.’ en
in druk verspreid onder de
gerechten.6 Enkele artikelen uit die ordonnantie:
‘Art.III Dat alle de gene
die gehouden zijn in
eenige Heerwege, Dijcken,
Straten (..) voor of tegen
de Schouwdagen deselve
sullen repareren ende het
laegste na advenant het
Hoogste van den Dijck
maken, soo het behooren
sal wel verstaende dat de
Aerde daer toe nodig sal
worden gehaelt uijt de
Sloten ofte naeste Landen;
Ende alsulcks geen Dijck
met Dijck worden gemaeckt, mitsgaders dat alle slenken, putten en
dellen met goede drooge Aerde ten wederzijden
een halve voet hooger als den harden aanvullen (..) sulcks dat het Hemels water op de
Wegen niet en blijve staen maar bequamelijck
in de Slooten kan lopen (..).
Art.IIII Dat men alle brand-netelen, distelen
ende ruijgt op de Heerwegen ofte Dijcken, oock
op de kanten van de slooten staende (..) sal
moeten afmaeyen (..).
Art. VI Sullen oock alle Heerwegen ende Dijcken soo breed moeten zijn dat twee Men-wagens malkanderen gevoeglijck konnen wijcken
ende daer deselve so wijd niet en zijn sullen die
so breed worden gemaeckt indien sulcks bequamelijck geschieden kan (..).’
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Voor het vervoer van de produkten, die de
boerenbedrijven opleveren, naar de markten
in Utrecht zijn echter in ieder dorp beurtschippers, die gebruik maken van de weteringen
(de Goyer en Houtense, de Schalkwijker en de
Waalse wetering) die uitmonden in de Vaartserijn. Daarvoor hoefden deze wegen dus niet te
worden gebruikt.

De Zandpaden
In de zeventiende eeuw is men echter wel
overgegaan tot het naast de kleiwegen aanleggen van officiële zandpaden: voetpaden van
enkele voeten breed, om het de ‘stadsboden’ en
de ‘gewone’ man en vrouw hun te voet gaan te
vergemakkelijken.7 In Tiel en Culemborg zijn
het kromme-rijngebied
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evenals in Utrecht boden die brieven en kleine
pakjes wegbrengen, die zo snel als mogelijk
hun bestemming moeten bereiken.8 Zij reizen
vaak per paard maar het is kennelijk voor hen
ook geen probleem om grote afstanden te voet
af te leggen.9
Als in de dertiger jaren van de zeventiende
eeuw de oorlogshandelingen van de oorlog
met Spanje zich naar de zuidelijke Nederlanden hebben verplaatst, achten de Staten van
Utrecht het tijd om regels over het gebruik en
de inrichting van de zandpaden vast te leggen. Gebleken was dat de paden onbruikbaar
werden door het er over drijven van vee en dat
ze ook almaar breder werden ‘vermits de passanten telken reijse nieuwe voetpaden maken,
daardoor grote onlusten en periculen ontstaan’.
Dat gebeurt bij een resolutie van 16 november 1631.10 Uit de aanhef blijkt dat de Staten
‘een sandpad hebben doen leggen van Utrecht
af, tot het dorp van Houten, en voorts tot het
uijteijnde van het Dorp van Houten af, tot het
Gerechte van Schalkwijck toe, omme tot gerief
van alle passagiers te voet gebruijckt te worden’. Daarom worden regels vastgesteld over de
breedte van het pad, over het te gebruiken zand
en wat er moet gebeuren als het pad een weg
kruist of een wetering, sloot of greppel. Het pad
moet worden onderhouden door de gebruikers
van de aanliggende landen, ieder voor zijn
eigen land of eigen huis. Naast boetebepalingen
bevat de regeling ook het verbod om vee over
het pad te drijven of er met een paard over te
rijden. Overigens bestonden de voetpaden al
eerder. Zo vragen in 1622 schout en schepenen
van het gerecht Schalkwijk aan de Staten het
pad in hun gerecht te mogen verleggen.11
De paden werden niet altijd langs bestaande
wegen aangebracht. Op sommige plaatsen
werden bochten afgesneden of werd een nieuw
pad door de weilanden aangelegd waardoor
een belangrijke verkorting werd bereikt. Dat
is bijvoorbeeld gebeurd bij de aanleg van het
voetpad tussen de Schonauwensedijk en de
Uitweg: de latere Trip.
Als er bijna twee jaar later, in september 1633,
een schouw wordt gehouden zijn er nog de
nodige gebreken aan het pad.12 Zo zijn de
plaatsen, waar het zandpad een weg kruist, nog
‘met geen klinkert geplaveijt’ en zijn de paden
niet overal vijf voet breed. Opdat geen water
over het pad kan lopen wordt bevolen onder
16
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het pad een ‘heule’ te maken ‘tenminsten wijd
eene voet in het vierkant’. Omdat de schouw te
paard wordt gehouden moet over de sloten, die
het pad kruisen, een ‘tille’ worden gelegd. En
ook moet het pad op enkele plaatsen nog worden verlegd. Overigens blijkt uit het verslag van
de schouw dat de ordonnantie van 1631 ook
van toepassing was op het voetpad van Houten
naar het Beusichemse veer en niet, zoals de
ordonnantie aangeeft, alleen naar het veer van
Culemborg.
Verder wordt in het verslag gesteld dat de
‘huijsluijden, die het sandpad over haare eijgen
of gebruijkende landen is loopende, niet verder
persoonlijk sal doen maken maar hetselve
sandpad hoefslagen en de lasten reëel maken.’
Dat blijkt ook te gebeuren: uit de registers van
de dorpslasten blijkt dat de schout van het
gerecht Houten-’t Goy ieder jaar de makers van
de zandpaden betaalt, terwijl die bedragen worden verwerkt in de afrekening van de dorpslasten en dus naar verhouding ten laste komen
van de inwoners.13

Het Houtense Zandpad
Het Houtense Zandpad valt niet onder de
bemoeienis van de Utrechtse Staten. Het is ook
niet openbaar toegankelijk. Alleen ingelanden
en geërfden mogen er gebruik van maken. Dat
niettemin ook anderen van het pad gebruik
maken blijkt uit een ongedateerd, vermoedelijk
begin achttiende-eeuws, verzoekschrift van
de aangrenzende eigenaren en gebruikers van
aanliggende landerijen.14 Zij verzoeken een slot
aan de afsluitboom aan te brengen, want nu
rijdt men ook met ‘uijtheemsche wagens geladen met granen, hoenders en als anders’ over
het pad zodat ‘hetselve jegenswoordig (eerder)
een Dijk dan een pad gelijckt’. Dat verzoekschrift is niet aan de Staten gericht maar aan
de Vroedschap van de stad Utrecht, want het
gedeelte van het pad tussen de Ganssteeg en de
boerderij De Koppel behoort tot de Stadsvrijheid van Utrecht.
In 1683 doet ook de Heer van Soestbergen,
wiens huis in de Gansstraat staat, een verzoek aan de Vroedschap.15 Hij klaagt er over
dat het pad vernield wordt omdat men er met
wagens en ‘Carossen’ over rijdt en er beesten
over drijft. Bovendien wordt zijn korenland
vertreden door passanten. Hij mag een brede
greppel langs zijn land leggen. Bovendien zal de

De Ganssteeg in Utrecht met herberg De Burger (HUA, cat.nr 38209)

sleutel van het afsluithek bewaard worden in
de nabijgelegen herberg De Burger, zodat alleen
gerechtigden het zandpad kunnen gebruiken.
Het zandpad loopt na De Koppel verder over
het grondgebied van het gerecht Oud-Wulven
en Waijen. Uit ‘de zettingen van de binnenlandse lasten’ van dit gerecht blijkt dat ieder
jaar aan de makers van het pad een bedrag
naar rato van de lengte van hun ‘slag’ wordt
uitbetaald.16 Eerst in 1773 wordt besloten door
de Staten dat het zandpad moet worden opengesteld.17

Het zandpad op de Lekdijk
Het zijn ook de Staten die aandringen bij het
Hoogheemraadschap om, naast de noord-zuid
verbindingen, ook een zandpad op de Lekdijk
van Vreeswijk tot het Beusichemse veer aan te
leggen.18 De aanleg wordt in 1660 aanbesteed
op een breedte van 2½ voet. In dit geval wordt
duidelijk bepaald dat het onderhoud door de
gedijkslaagden (voornamelijk de aanliggende
eigenaren) moet worden verzorgd. Ook hier
wordt bepaald dat het pad niet anders dan te
voet mag worden belopen.19
In de totstandkoming van het zandpad op
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de Lekdijk zien de ingelanden van het gerecht Honswijk een kans om af te komen
van het onderhoud van het ‘sandpad op de
landscheijdinge’ (nu de Landscheidingsweg)
die de grens vormt tussen hun gerecht en het
gerecht Schalkwijk.20 Een verzoek daartoe
wordt door de Staten ingewilligd. Er kan van
worden uitgegaan dat het deel van het zandpad
tussen de Heul en de Landscheiding, dat onder
Schalkwijk viel, daarna ook niet meer werd
onderhouden.

De oorlogsschade in 1672
In 1672 vallen Franse legers de Republiek van
de Verenigde Nederlanden binnen. De oude
Hollandse waterlinie stuit hun opmars naar het
centrum van de Republiek. Maar tot hun vertrek in 1674 richt het omvangrijke leger enorme
schade aan op het platteland rond de stad
Utrecht. Het is daarom begrijpelijk dat de Staten
het in 1675 nodig vinden om, na alle ellende en
schade, tot herstel van de zandpaden te komen.
Daarom stellen de Staten opnieuw alle verplichtingen over de zandpaden tussen Utrecht en
de Beusichemse- en Culemborgse veren vast.21
Daarbij wordt ook bepaald dat voortaan de
paden gemaakt en onderhouden moeten worhet kromme-rijngebied
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De weg van Culemborg op Utrecht in Schalkwijk met aan de linkerzijde het zandpad dat, wegens ruimtegebrek,
van de kleiweg is afgescheiden door palen in plaats van door een greppel. Op de kleiweg nadert een rijtuig
(HUA, cat.nr 2000820)

den door de schouten en hun gerechten. Ieder
gerecht moet het onderhoud van zijn slag aanbesteden en de kosten daarvan omslaan ‘over ’t
geheele gerecht, morgen morgentaals gelijk, op
poene dat yder Schout of Gherecht die daarvan
in gebreke blijven in het privé verbeuren sullen
vijf en twintig guldens.’ In ieder geval hield het
gerecht Houten - ’t Goij zich aan deze verplichting, zoals eerder al is vermeld.

Hoe zagen deze zandpaden er nu uit?
Uit de hiervoor geciteerde ordonnanties komt
een beeld daarvan te voorschijn. De paden zijn
vijf voeten breed en zo gevormd dat ze van de
kruin van het pad glooiend aflopen naar de zijkanten. Het pad wordt uiteraard met zand bedekt en wel een halve voet dik. Om het pad van
de rijweg te scheiden worden ter weerszijden
greppels gegraven. Die greppels moeten minimaal drie voeten breed zijn en in het midden
vier voet diep. Omdat de weg in Schalkwijk te
smal is om er greppels langs te graven worden
daar palen op een afstand van drie roeden langs
het zandpad geplaatst.
Daar waar het pad sloten, greppels of weteringen kruist, liggen daarover brede bomen van
ten minste een halve voet breed of sterke delen
18
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met daaraan ‘sterke leunen met ijsere banden
vastgespijkert’. Ook zijn er heulen onder het
pad gemaakt, teneinde te voorkomen dat water
over het pad wordt afgevoerd.
Het pad kruist ook wegen. Aanvankelijk dacht
men dat het voldoende was om op die plaatsen
puin te storten maar later moest er een eiken
raamwerk van minstens drie voeten breed (en
uiteraard even lang als de breedte van de te
passeren weg) worden aangebracht, bestraat
met klinkers op z’n kant. In het pad worden
bovendien om de 100 roeden gaten gegraven,
vijf voeten breed en vier voeten diep, met
erover een grote brede plank. Daardoor kon rijden met een paard worden tegengegaan, terwijl
losgebroken vee een maar beperkt deel van het
pad kon vernielen.

Opmeting van de zandpaden
Er zijn twee opmetingen van de zandpaden
bewaard gebleven. De eerste werd opgemaakt
in 1691 en beschrijft de gedeelten van de paden
in het gerecht Houten-‘t Goij.22 De tweede is uit
1774 en geeft een overzicht van het pad binnen
het gerecht Schalkwijk.
De eerstgenoemde opmeting geeft niet alleen
de lengte van de paden maar verdeelt die ook

in ‘slagen’. Het gedeelte tussen de Lekdijk en het dorp
Houten is 109 slagen lang,
het gedeelte van het dorp
Houten over de Schaft tot
de grens met het gerecht
Schonauwen telt 35 slagen.
Beide delen zijn tezamen
lang 2458 roeden van tien
voet per roede. In het verslag worden bovendien de
eigenaren en de gebruikers
van aan de paden grenzende
landerijen genoemd.
Bij het verslag is gevoegd
een rekest van de Regeerders van Wijk bij Duurstede
waarin zij aan de Staten
verzoeken het gedeelte van
het voetpad tussen de Geijntjes Dam en de
Lekdijk te verkorten en dus te verleggen. Op 27
maart 1677 besluiten de Staten ‘dat het voors.
Sandtpadt werde verleijt van Genties Dam
Zuijtwaertys aan tot op den Leckendijck bij de
afdrift genaemt den Eersbill’.23

De verandering
Anderhalve eeuw verandert niets aan het wegenstelsel, hoe primitief dat
ook is. Niet zo verwonderlijk want alles blijft in deze
tijden onveranderd. De
zandpaden gaven soelaas
voor voetgangers maar voldeden uiteraard niet voor
het gebruik door wagens
en rijtuigen. Die konden
niet anders dan gebruik
maken van de, zoals eerder
vermeld, zeker ‘s winters in
het geheel niet berijdbare
maar ook bij regen moeilijk
te gebruiken naastliggende
kleiweg. Veelal meed de reiziger dan ook deze
wegen maar maakte gebruik van de zandwegen, die over de Heuvelrug en de zuidelijke
Veluwe naar het oosten liepen om, als men
naar het zuiden wilde, bij Arnhem de Rijn over
te steken.

Herberg De Laatste Stuyver bij Houten (HUA cat. nr 200576)
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In het midden van de achttiende eeuw neemt
het interlokaal verkeer gestaag in omvang toe.
Dat is enerzijds het gevolg van de toegenomen
behoefte aan contact tussen de zakenlieden
in de steden, maar anderzijds doet zich het
verschijnsel voor dat ook mensen uit de middengroepen (vrije beroepen, ondernemers en
ambtenaren) zich korte reizen kunnen permitteren.24 En hoewel het reizen met de trekschuit
comfortabeler is dan met een hotsend rijtuig
is men daarmee wel kortere tijd onderweg om
het reisdoel te bereiken. We zien dan dat in de
jaren veertig van de achttiende eeuw gepleit
gaat worden om de kleiwegen door de Betuwe
en daarvandaan naar Utrecht te gaan bezanden.
Hierna zal blijken dat dat niet eenvoudig is te
verwerkelijken. In de Betuwe is het het Graafschap Culemborg dat verhindert dat de verbinding van Buren en Tiel over het Beusichemse
veer naar Utrecht wordt geleid. En vijf en dertig
jaar(!) lang zal het bestuur van Culemborg aandringen op het bezanden van de weg, die naar
Utrecht voert en zal het de regeerders van de
stad Utrecht als zijn tegenspelers ervaren.

Het overleg tussen Culemborg en de
Staten rond 1740
Het is 1739 als in een notitie aan de Raad en
Magistraat van Culemborg voorgesteld wordt
bij de Staten van Utrecht verbetering van de
weg naar de Stad Utrecht te gaan bepleiten.25
Naar verluidt, zo stelde men, zou bij de Staten
van Utrecht het verlangen bestaan om het
Zandpad strekkende van de stad Utrecht tot
Vuijlcop ‘tot bequam gebruijck zowel van paarden en wagens’ te verlengen tot de Culemborgse Veerweg. De Magistraat schrijft dan aan de
Gedeputeerde Staten dat in de rivier een grote
zandplaat ‘bloot en bovenwater is’ gekomen
en dat, als de Gedeputeerden bereid zijn om
de Zandweg van de stad Utrecht lopende door
Houten tot aan de Ridderhofstad Vuijlcop ‘te
verlangen’ door Schalkwijk tot aan de Culemborgse Veerweg, ‘tot facilitering en bevordering
van de passage te paart en met rijtuigen op de
steden Bommel en ’s Hertogenbosch’, Culemborg bereid is het zand te leveren. De brief
wordt behandeld in de vergadering van de Gedeputeerde Staten van 4 december 1739.26 Men
besluit dat drie Gecommitteerden deze missive
zullen ‘examineren’.
Op 10 maart 1740 vindt een eerste overleg
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plaats tussen de Gecommitteerden van de
Utrechtse Staten en die van Culemborg. Uit
het verbaal van die conferentie blijkt dat men
uitvoerig de loop van de zandweg bespreekt
(zie bijlage 1). Eindconclusie is dat die van
Culemborg eerst een ‘telle quelle balans’ van
de kosten willen laten maken en daarna kunnen bepalen hoeveel zij in de kosten kunnen
‘contribueren’.
Op 17 mei 1740 worden die van Culemborg
andermaal ontvangen door leden van Gedeputeerde Staten waarbij zij ter tafel brengen een
‘Caarte of Afteeckeningh van het te leggene
Sandpadt, mitsgaders een korte Memorie houdende de Lengte, Breete, Verhoginge, Afgravinge en Aankoop van Landen daartoe nodig, met
een Tellequelle Begrotinge van de kosten.’27
Dit plan behelst alleen het bezanden van de
weg door Schonauwen en Schalkwijk naar het
Culemborgse veer. Begrijpelijk want, zoals later
ook blijkt, is de weg over Houten naar Utrecht
reeds van de oprijlaan van het Huis Vuijlcop af
bezand. Tot nu toe hebben de Statenarchieven
daarover geen gegevens prijs gegeven. Maar de
eigenaren van de ridderhofsteden Vuijlcop en
Schonauwen (die tevens lid van de Staten zijn)
zullen dat hebben bepleit om zo een betere
bereikbaarheid van hun adellijke huizen te
verkrijgen.
Uit de beschrijving van het leggen, verbreden
en ophogen van het 2.312 roeden lange weg,
gemaakt door de Dijkmeester Van der Worp uit
Tull en ‘tWaal, blijkt dat daarvoor 12.150 ‘voeders’ zand moeten worden aangevoerd. De kosten raamt Van der Worp op in totaal f. 9.710,=,
waarvan de kosten van het aanvoeren van zand
uiteraard het hoogst zijn namelijk f. 7.290,=.
Daar komen dan bij kosten voor 300 lasten
puin (f. 550,=), voor aankoop van stroken land
(f. 1.000,=) en voor het maken van twee bruggen en tien slagbomen (f. 300,=).
De reactie van de Utrechtse Gedeputeerden was
afhoudend: de zaak moest eerst in de Statenvergadering worden besproken. Bovendien
wijzen de Culemborgers er op dat de Staten
van Nijmegen (die dan als hoogste gezag over
de Betuwe functioneren) op 24 mei hierover
vergaderen en dat zij dan zouden willen ‘rapporteeren hoeveel de Heeren van Utrecht wel
souden vermijnen’.
De Staten van het Quartier van Nijmegen

besluiten dan dat zij wel willen bijdragen met
een eenmalige bijdrage van f. 2.500,= aan de
verbetering van het zandpad van Utrecht naar
Culemborg ‘omme met voitures en Rijtuigen
bij alle saisoenen te konnen worden gebruijkt
en gereden teegens betaalinge van dragelijke
gabellen’. In juni vullen zij dit besluit aan met
de toezegging dat ze ook in het onderhoud
willen bijdragen mits zij ontvangen ‘de helfte
van datgene het welke het Veer over de Leck
bij volgende verpagtinge meerder mochte te
komen rendeeren alsbij de tegenwoordige
Verpagtinge’.28
De Staten van Utrecht besluiten echter op 3 augustus 1740 tot nader overleg. Daartoe worden
twee leden van Gedeputeerde Staten aangewezen om samen met twee regerende Burgemeesters van de stad Utrecht (hier blijkt de invloed
van de stad wel heel duidelijk) met de Heren
Raden van Cuijlenborch ‘te reguleeren en perfecteeren’.29 Het is niet duidelijk of er inderdaad
overleg plaatsvindt maar in ieder geval is over
het verdere verloop van de zaak duidelijk dat
de aanleg van de zandweg door Schalkwijk
vooralsnog niet wordt gerealiseerd.

Nieuwe pogingen in 1751 -1753
Niet alleen Culemborg maar ook de steden Tiel,
Zaltbommel en Buren hebben belang bij een
verbetering van de wegen naar het centrum
van het land. De Drossaard van het Graafschap Buren vraagt dan ook in een brief van 9
november 1751, mede namens Tiel en Zaltbommel, om overleg over de aanleg van een
zandweg van Utrecht over Buren naar Tiel.30
Maar dan schrijft ook de gealarmeerde Magistraat van Wijk (bij Duurstede) op 16 november
een brief aan de Staten.31 Wijk tracht daarmee
de zandweg over Wijk te laten lopen nu zij hebben gehoord van de plannen van Buren en Tiel
en zij willen de Staten in ‘consideratie geven
om met hoe wijnig kosten en moeite een bequame zandweg over Wijk zou kunnen worden
aangelegd als zijnde het voetpad, dat daar nu is,
op ’t minste voor vijf sesde gedeelte bekwaam
om met Rijtuig(en) te konnen worden gebruijckt’. Bovendien zou daardoor ‘den geruineerde
toestand van alle commerciele Fabriq, neeringen en handwerken alhier die egter, indien
het geprojecteerde Uedel Mogende approbatie
mogte wegdragen onder den Zegen van God
Almagtig weder in bloei zouden konnen komen
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en dies van alle gewenschte gevolgen voor deze
Stad zijn’.
Het door Buren gevraagde overleg vindt
in Utrecht vijftien dagen later plaats op 24
november. Daarbij blijkt dat men denkt aan
verlenging van het Houtense zandpad van het
dorp Houten af, over ‘De Laatste Stuyver’ en
over ‘de Eersbil’ tot op de Lekdijk en dan over
de dijk naar het Beusichemse veer. Wanneer
geopperd wordt wat Buren en Tiel aan de
kosten zouden kunnen bijdragen ’is zulks ten
eenenmale verworpen zeggende niet te kunnen
begrijpen hoe die van Cuijlenborch voorheen
eenige praesentatie daartoe hebben konnen
doen.’ Want de stad Utrecht en vervolgens de
hele provincie zullen ‘uit de provenu van een
matige Gabelle’ niet alleen de jaarlijkse onkosten van het onderhoud kunnen dekken, maar
hierdoor zal ook ‘de interesse van het Capitaal
tot de aanleg genoegzaam te vinden zijn’. In
de Statenvergadering van 1 december worden
de afgevaardigden bedankt en gemachtigd tot
verder overleg. Men zal gevoeld hebben dat dit
overleg met de afwijzende houding tot enige financiële deelname van de andere partij, weinig
resultaat zou gaan opleveren.
Blijft dat ‘Culemborg’ einde 1752 opnieuw aandringt op overleg over de aanleg van de zandweg naar Utrecht.32 ‘Utrecht’ antwoordt dan dat
men zeker bereid is tot overleg, maar wijst er
tegelijkertijd op dat in november 1751, gelijk
Culemborg misschien zal bekend zijn, vanwege
het graafschap Buren met Tiel en de Bommelerwaard over het aanleggen van een zandweg
over het Beusichemmer veer op Buren en
verder ‘opening is gedaan’ en dat sindsdien
niets is gedaan. De Staten hebben echter hun
gecommitteerden verzocht een conferentie te
beleggen.33
Uit de verslagen van daarna volgende vergaderingen van de Staten blijkt echter niet enige
voortgang. Dat dat niet gebeurt wordt duidelijk
uit een rapport dat in juli 1753 ter tafel komt
in de vergadering van de Utrechtse Vroedschap waarin de bezwaren van de stad tegen
de aanleg van de zandweg uitvoerig worden
opgesomd.34 Die bezwaren betreffen voornamelijk de vrees dat Utrechtse korenmarkten
schade zullen oplopen als de verbinding met
Culemborg wordt verbeterd. Want als die weg
gemaakt is en dus bij alle seizoenen een goede
het kromme-rijngebied
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‘passagie’ van Utrecht naar Culemborg mogelijk is, zou dat aan Culemborg de gelegenheid
geven om Amsterdamse en andere kopers van
uit de Betuwe komende erwten, bonen, gerst
en andere granen, ‘tot hun te lokken’.
Deze producten komen nu in Utrecht naar de
markt omdat de kleiweg op Culemborg ‘s winters en in de herfst onbruikbaar is. De ‘negotie
en daar uijt vloeiende comsumptie zou dan
worden verplaatst. En dat zou nog worden verergerd indien Culemborg een weg zou maken
naar Tiel omdat zij daarmee ‘alle buijtenlieden
uijt de Betuwe die nu met hun granen naar
Utrecht komen tot sigh zouden trekken’.
De twee korenmarkten in de stad Utrecht (aan
de Oudegracht en op de Neude) waren vanouds
heel belangrijk en behoorden tot de grootste
van het land.35 Er werd gehandeld in granen
als tarwe, rogge, haver en boekweit maar ook
werden erwten, bonen en zaaigoed verkocht.
Het is dan ook begrijpelijk dat men concurrentie vreesde van de markten in Culemborg.
Bovendien kon het Sticht door de eeuwen heen
in normale tijden voldoende graan voor de behoefte van de stadsbevolking produceren maar
als oogsten mislukten moest men én voorkomen dat graan werd uitgevoerd én zo nodig
trachtten elders graan te kopen. Als het tijdstip
van de aanleg van de zandweg aan het einde
van de zestiger jaren dichterbij komt zou men
dan ook nadere eisen aan Culemborg stellen.
Op 7 juni 1754 dringt de drossaard van Culemborg nog maar weer eens aan op voortgang.36
Hij vraagt een dag te mogen weten om ‘te
confereren over de geprojecteerde zandweg
ten einde met dit favorabele saisoen dat werck
kan worden geperfecteerd’. Het besluit van de
Gedeputeerden: ‘In Commissie geleid’. Een
jaar eerder werd in een extract van de notulen
van de Prinses van Oranje van 21 maart 1753
geschreven dat de zaak geen voortgang heeft
genomen, dat de onderhandelingen met de
Utrechtse Staten nu zijn vernieuwd en dat men
zo ver is gekomen dat de provincie Utrecht
twee derde parten en Culemborg één derde
part zullen bijdragen.37
Maar niet alleen de stad Utrecht, maar ook Culemborg is doende zijn economische belangen
te verdedigen. In het stadsarchief van Culemborg bevindt zich een extract uit de notulen
van de Raad van de Prinses van Oranje, waarin
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verslag wordt gedaan van een vergadering van
11 december 1754.38 Uit dat verslag blijkt dat
Culemborg er bezwaar tegen had dat de zandweg van Tiel en Buren over het Beusichemseveer zou worden aangelegd ‘vermits daardoor
het veer van Cuijlenborg ten eenenmale soude
geruineerd sijn, en sulks zoude strekken tot
merkelijke schade voor de markt en Impositiën
te Cuijlenborg’. ‘Hare Kon(inklijke) Hoogheid’
machtigde zowel Buren als Culemborg om
een bestek met begroting te maken voor het
bezanden van de dijk tussen Beusichem en Culemborg. Conclusie: het was Culemborg dat bezwaren had tegen een zandweg, die zou maken
dat het verkeer niet over de stad ging. Op haar
beurt kon Utrecht zeggen dat zo lang er geen
zandwegen waren in de Betuwe, de aanleg van
zandwegen tussen Utrecht en de veren over de
Lek niet zinvol was.
In 1767 besluiten Gedeputeerde Staten op
verzoek van het Hoogheemraadschap Lekdijk
Bovendams, dat de hekken op het gedeelte
van het zandpad door het gerecht Schonauwen zodanig moeten worden verwijd dat ‘die
met een Rijtuig gemakkelijk kunnen worden
gepasseerd’.39 Mogen we aannemen dat het
pad bij de herberg Het Melkmeijsje en bij de
Uitweg met een hek was afgesloten, en dat tot
die tijd rijtuigen dus moesten omrijden over de
Schonauwensedijk, om bij de hoeve De Poel
over de Uitweg verder te gaan? Dijkgraaf en
secretaris van het Hoogheemraadschap krijgen
een sleutel van de hekken en er wordt ook een
sleutel ‘met een klein houte bordetje’, waarop
de naam van het zandpad naar Houten met
duidelijke letters moet worden gezet, op de
secretarie gedeponeerd om met kennis van
de heren ‘presidenten’ door de ‘Leden van de
Regeringe’ te worden gebruikt als ‘s winters of
anders als zij het zandpad willen ‘bereiden’.40

1768: Gaat het er nu toch van komen?
Helaas, zelfs na bijna twintig jaar wordt er niet
echt gestreefd naar een oplossing. De oorzaak
daarvan wordt duidelijk in de vergadering van
de Staten van 7 december 1768, in een wijdlopig stuk waaruit blijkt dat de stad Utrecht al in
1753 een aantal eisen ter tafel heeft gebracht
waaraan Culemborg eerst moest voldoen.41 In
die vergadering herhaalden de Utrechtse heren
de bezwaren die in het hiervoor genoemde rapport van 1753 naar voren waren gebracht. De

Vroedschap heeft nu echter ‘na rijpe deliberatie
(..) goedgevonden dat de geproponeerde zandweg van deze stad tot het Culemborgse Veer tot
kosten van deze Provintie worde aangelegd (..)
in dier voege nogtans dat alvorens vanwegens
de Regering van Cuijlenburg aan de Vroedschap
genoegzame verzekeringen worden gegeven
dat de publieke markten daar voortaan zullen
blijven op de tegenwoordige voet’ en ‘van de
Regering van Cuijlenburg aan de huislieden
dezer Provintie geen vrijdom van Veergeld of
enige andere douceur zullen worden verleend’.
Verder vinden zij dat de Lekdijk niet alleen tot
aan het Culemborgse veer maar ook tot aan het
Beusichemse veer toe moet worden gezand.
Dat zal maken dat het Wijkse veer niet zal
worden benadeeld omdat anders het Culemborgse veer ‘boven alle andere zoude worden
gefaciliteerd en de Passage merendeeld alleen
derwaards gedirigeerd’. En tenslotte vindt de
Vroedschap dat de binnenwegen tussen Utrecht
en de stad Wijk zodanig moeten worden verbeterd dat deze te allen tijde dis ook ‘s winters
kunnen worden gebruikt en ‘met wagens en
andere Rijtuigen gepasseerd worden.’
In dezelfde vergadering werd ook een rapport uit september 1768 besproken waarin
beschreven wordt op welke manier de zandweg zou kunnen worden gerealiseerd.42 Uit dit
rapport blijkt dat men eerst moest beslissen óf
de zandweg ‘door Houten, de Donkere Steeg,
over de leste Stuijver en Geijntjesdam (was) te
brengen tot aan den Hogendijk en voorts over
denzelven (tot) aan het Cuijlemborger Veer’,
óf ‘omme dezelve Zandweg over Schonauwen
en door het Dorp van Schalkwijk te maken tot
op den Hogendijk en vandaar over dezelve tot
aan het Cuijlemborger Veer.’ Nadat de Heeren
Gecommitteerden een ‘oculaire inspectie’ hadden gehouden en nadat Dijkmeester Van der
Ven had vastgesteld dat die tweede, kortste weg
het goedkoopst zou zijn, werd besloten de weg
aldus te maken. Op welke manier de inspectie
werd gehouden wordt duidelijk uit een declaratie die de Heren indienden: op 3 augustus 1768
hadden zij met twee koetsen, ieder bespannen
met twee paarden, beide wegen bereden en (inclusief passagegelden en verteringen) heeft dat
21 guldens, 6 stuivers en 8 penningen gekost.43
In het rapport werd ook naar voren gebracht
dat het wenselijk zou zijn dat ook de zandweg ‘zo als die van Utrecht tot aan het Dorp
van Houten loopt (dat is dus het hiervoor al
49 | 3/4 | 2 0 1 5 

genoemde Houtens Zandpad) voortaan ingelijks
mede tot een publique en gemeene weg zoude
worden gemaakt, en de afsluitinge en hekkens,
daar op staande, weggenomen.’
Voorts komt de vraag aan de orde of van de
stad Culemborg niet zou kunnen worden
gevergd een gedeelte van de onkosten van de
weg te dragen, en ook ‘of niet de redelijkheid
zoude medebrengen dat bij alle diegene, welke
voors(egde) zandweg zullen komen te gebruiken, een Tol of gabel wierd betaald’. Maar
omdat het pad geheel binnen de provincie ligt
en dan, bij meebetalen, aan hen ‘enige directie
over die weg, als het gene zij als gevolg van
hare contributie zouden kunnen pretenderen,
toe te laten’, wordt geadviseerd geen bijdrage
te vragen. En omdat het vorderen van ‘Tol of
gabel’ bij het passeren ‘zeer veel zwarigheid
zou hebben’, omdat de ingelanden daarvan
vrijgesteld dienen te zijn en het telkens veel
moeite zou kosten om ‘de vreemde Huijslieden te onderkennen’ en het te vrezen is dat
de onkosten van tolheffing wegens de weinige
andere passanten, de opbrengst ervan zouden
overtreffen’, wordt ook dat afgewezen.
Bij het rapport is een bestek gevoegd waarin de
bouw van een nieuwe brug bij de herberg Het
Melkmeijsje en het verbreden van de brug over
de Leesloot wordt beschreven en de wijze van
uitvoering van het bezanden. Het werk beperkt
zich dan tot de weg langs de Schalkwijkse wetering, door Schonauwen (het voetpad de Trip)
tot in het Dorp Houten. Het gedeelte van de
weg tussen Houten en Utrecht is dus nog niet
opgenomen.
Op 4 juli 1769 sturen Gedeputeerde Staten
vervolgens een brief aan de magistraat van Culemborg waarin de wensen van Utrecht worden
neergelegd.44 De magistraat stuurt deze brief
door naar de Raden van die stad, waarbij de
magistraat wel onderkoeld laat merken dat de
Gedeputeerden bij die raden te biecht hadden
moeten gaan.
De Raden antwoorden al op 13 juli en als die
brief in de vergaderingen van Gedeputeerde
Staten van 14 en 26 juli wordt behandeld
wordt geconstateerd dat Culemborg volkomen
verzekering geeft ‘dat de publique markten
aldaar zo lange die van de stad Utrecht niet
worden veranderd zullen zijn en blijven op
den tegenwoordige voet en gehouden worden
het kromme-rijngebied
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op dezelfde dagen in iedere week als vanouds
(..) alsmede dat de Huisluiden dezer Provintie
geen meerdere vrijdom van Veergeld noch van
enige andere douceurs, om dezelve daardoor
van de publique markten der stad Utrecht in
het aanbrengen van hunne granen op dezelven af te trekken, zullen worden verleend’.
Bovendien verklaren de Raden ‘de passage met
Rijtuigen in den winter, of wanneer de kleiwegen bedorven zijn, verder door zandwegen op ’s
Hertogenbosch en andere plaatsen te vervolgen
(..) alle faciliteit aan te wenden’.45
Ook de Staten kunnen zich hierin vinden.
In hun vergadering op 26 juli 1769 constateren zij dat ‘Culemborg’ heeft ingestemd met
de voorwaarden van Utrecht en machtigen
Gedeputeerden ‘de voorgeslagen conferentie
te accepteren en daartoe een commissie te
benoemen’.46 Het benoemen van een commissie betekende toen ook al dat er opnieuw uitstel
zou zijn.
Bovendien blijken Utrecht (en dus ook de
Staten) toch nog niet helemaal tevreden te zijn.
Zij accepteren de voorgestelde conferentie maar
(zo schrijven zij in een brief van 6 oktober) dat
zij opdat deze ‘met meer vrugt en hoop van
succes’ gehouden zal kunnen worden, willen
weten welke wegen worden bezand om met
rijtuigen van Culemborg naar andere steden
‘zoude te reizen zijn’.47 De Raden van Culemborg antwoorden reeds met hun brief van 21
oktober. In feite komt die er op neer dat zij vinden dat er nu eerst maar eens zekerheid moet
komen over de aanleg van de weg naar Utrecht:
‘Anderendeels, omdat alle tentamina van die
natuur ten eene male infructueus zouden zijn
indien men eerst en vooraf niet genoegzaam
verzekerd is dat het zandpad van Utrecht op
deze Stad tot stand zal gebragt worden’.
En vier jaar later blijkt inderdaad dat het benoemen van een commissie de uitvoering van
de plannen heeft vertraagd: het overleg wordt
nog steeds voortgezet. In de vergadering van de
Magistraat van de stad Buren van 5 mei 1772:
‘Door de Drossaard wordt gememoreerd dat
onlangs in een conferentie wegens de zandweg
van Thiel op Cuijlenborch de intentie mede
was van een postwagen van Thiel te leggen om
viermaal per week na aankomst van de boot
uit Nijmegen af te rijden door Buuren, Cuijlenborch op Utrecht.’48
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In mei 1773 vergaderen zowel de Gedeputeerden als de Staten opnieuw over de wegverbetering.49 Geconcludeerd wordt dat eindelijk met de
heren van de stad Tiel en de Graafschap Buren is
overeengekomen om de zandweg over Beusichem, Zoelmond en Buren tot aan de stad Tiel
aan te leggen zonder daarop vooralsnog enige
Tol of weggeld te heffen. Inderdaad is einde 1773
de ‘Nieuwgemaakte Sandwegh op Cuijlenborch
in orde gemaakt en bij de schouw geprezen’.50
Uit een afrekening van de kosten van het
onderhoud van de weg blijkt dat de drie steden
(naast Culemborg en Tiel ook Buren) zijn overeengekomen dat ieder één derde van de kosten
betaalt.51
Over het voornemen een postwagen van
Tiel naar Utrecht en vice versa te laten rijden
wordt einde 1775-1776 door de beide steden
nog overlegd. Maar in 1776 wordt een reglement opgesteld voor de ‘tourwagen’. Die zal
op maandag en donderdag van Utrecht naar
Tiel rijden om op woensdag en vrijdag terug te
keren. Van Tiel uit wordt op dezelfde manier
gereden. In Tiel wordt pas vertrokken als de
boot uit Nijmegen is aangekomen. De wagens
rijden ‘het gansche Jaar uitgenomen de maanden December, Januarij en Februarij’. Verder
wordt bepaald dat de voerman in Houten zijn
paarden water mag geven, in Culemborg in de
herberg ‘De Toelast’ mag pleisteren en in Buren
bij de herberg ‘waar de Prins uithangt’ de paarden weer mag laten drinken.52
Er is één lijst overgeleverd van de inkomsten
van de wagendienst over 1776. Die inkomsten
vergelijkend met de prijzen (f. 1.16 voor de
beste en f. 1.10 voor de rugplaatsen en bedenkend dat in deze bedragen ook de opbrengst
van goederen- en brievenvervoer is begrepen)
moet het aantal reizigers tussen 40 en 70 per
maand hebben bedragen.
Inmiddels is ook de Lekdijk bezand. De Staten
stemmen er op 30 januari 1771 mee in, op verzoek van het Lekdijkscollege, dat de provincie
het gedeelte van de dijk tussen het Culemborgse
veer en Wijk bij Duurstede voor haar rekening
neemt.53 Op 29 april 1772 wordt ingestemd met
een breedte van de zandweg van negen in plaats
van veertien voet. Vastgelegd wordt opnieuw
dat de dijk voortaan moet worden onderhouden
door degenen, die belast zijn met het onderhouden van de slagen van de dijk.

Nu de weg tussen Tiel en Utrecht is gereedgekomen verzoekt Culemborg op 22 mei 1773
dan ook dat de Provincie Utrecht nu over gaat
om de Zandweg van Utrecht tot de Culemborgse Veerweg ‘noch in dit jaar tijdig te doen
opmaken zonder daarop ook vooralsnoch enige
Gabellen te stellen’.54 In de vergadering van de
Staten van 28 mei wordt geconstateerd dat op
28 september 1768 ter vergadering een gedetailleerd rapport (..) ’makende de wijze waarop
een bekwame zand- en rijweg van de Stad
tot aan het Culemborgse veer zoude konnen
worden aangelegd’ is behandeld en dat aan de
verlangens van de Stad Utrecht door de Raden
van Culemborg is voldaan. De wens de Lekdijk
tot aan het Beusichemse veer te bezanden is
vervuld omdat dit al is gebeurd is.
Na bespreking wordt besloten dat nu op basis
van het rapport van 28 september 1768 het
aanleggen van den zandweg van deze stad over
Schonauwen en door het dorp van Schalkwijk
tot aan het Culemborgse veer ‘hoe eer zo beter’
moet worden aanbesteed.
Alsnog wordt in 1774 het zandpad van Houten door Schonauwen en Schalkwijk naar de
Lekdijk opgemeten.55 Ook in dit geval wil men
nagaan welke eigenaren van landerijen langs
het pad onderhoudsplichtig zijn. Tot dan toe
waren ‘de geslaagdens’ verplicht om ‘als het
sterk reegent, (..) Spooren en gaten gelijk te
houden en het water daar af te laten lopen,
om de afgezakte kanten op te zetten en die
kanten tweemaal per jaar te blooten’ (gras en
onkruiden te maaien). De weg door Schalkwijk
en Schonauwen werd met aarde ‘uijt hunne
landen gelijk als vanouds’ onderhouden. Vooruitlopend op de verwachte verbetering van de
weg zouden ze dan verplicht zijn om Lekzand
te gebruiken en bovendien zou men jaarlijks
op elke roede van het pad een half voeder
Lekzand moeten brengen en ook een voorraad
zand klaar houden ‘om of het gebeurde dat
bij hoog water men geen zand konde krijgen’.
Bij het verslag van de opmeting is een concept-rapport gevoegd waarin wordt gewezen
op de verschillen in kosten van het aanvoeren
van Lekzand wanneer men dicht bij de rivier
woont in vergelijking met wanneer men verder
weg woont. De conclusie van de schouten van
de drie gerechten is dat aanbesteding van het
onderhoud en gelijkmatige verdeling van de
kosten daarvan overweging verdient.
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In januari 1775 wordt dan door Gedeputeerde
Staten een rapport van de ‘Gecommitteerden
tot de Zandweg naar Cuijlenborch’ behandeld
waarin onder verwijzing naar de resolutie
van 28 mei 1773 geconcludeerd wordt om
de aanleg van het zandpad van Utrecht naar
Houten van de Herberg den Burger af tot aan
het einde van ’zeker gelind’ te gaan besteden.56
Nu is dus de verbetering van de hele weg tussen Utrecht en Culemborg voorzien (zie voor
het bestek bijlage nr. 2). De kosten komen voor
rekening van de provincie. De kosten van het
onderhoud komen ten laste van de gerechten,
en wel zoveel als het gerecht jaarlijks voor het
onderhoud van het Zandpad gewoon is geweest
uit te zetten, maar voor zover dat niet mogelijk
is komen die meerdere kosten ten laste van de
stad Utrecht.
De hele weg wordt voor de besteding in zes
vakken verdeeld:
1. Van de Herberg St. Pieter (aan de Lekdijk) tot
het gerecht Schonauwen van waar de zandweg
van de Uitweg afgaat (1070 roeden),
2. tot voorbij het Huis van Schonauwen tot aan
de Leebrug (625 roeden).
3. Van de Leebrug tot Hotel de Zwaan te Houten (445 roeden).
4. Van de Zwaan tot aan het benedeneind van
het Houtense Bosch (642 roeden),
5. tot aan de Utrechtse Vrijheid even beneden
de Koppeldijk (489 roeden),
6. tot aan ‘zeker gelind’ (556 roeden).
Per vak wordt aangegeven hoeveel zand er het
eerste jaar moet worden opgebracht en hoeveel
in de drie volgende jaren voor het onderhoud.
‘En daarenboven alle jaar een aantal voeders in
voorraad op de bekwaamste plaats te leggen op
een hoop’.
Bijzondere aandacht wordt in het rapport
gegeven aan het gedeelte van de zandweg tussen Houten en Utrecht. Dat deel van de weg
was tot dan toe gesloten en alleen ten dienste
van de geërfden en ingelanden en werd door
hen onderhouden. Maar door het besluit van
28 mei 1773 is de weg opengesteld ‘tot eene
gemeene publique passage en dus veel meerder
onderhoud vereischte, waarvan vervolgens de
last voortaan niet meer geheel degenen, die
daer inne gehoeft zijn, konde worden gelegd.’
Bovendien valt uit het bestek af te leiden
welke eisen aan vorm en afmeting van de weg
worden gesteld. Tussen het ‘gelind’ bij de stad
het kromme-rijngebied

25

bruggen en het maken van zes kokerduikers
onder de weg door. Er moet een nieuwe brug
komen dichtbij de herberg Het Melkmeisje
(over de Houtense wetering) en de brug over
de Leesloot moet worden verbreed. De kosten
daarvan worden begroot op ‘circa 700 guldens’.

Utrecht en het dorp Houten moet de zandweg
opgemaakt en onderhouden worden op dezelfde breedte als bestaand; voorts van daar tot
aan de Schalkwijkse wetering ter breedte van
18 voeten. ‘Voorzoverre de weg loopt langs de
Schalkwijkse wetering breder bevonden wordt
zal dezelve behoorlijk bezand moeten worden
en gehouden worden ter breedte van de slootkant af te rekenen’.
Voorts moeten de afgezakte of afgereden kanten van de Zandweg overal vierkant worden
opgemaakt en opgemaakt gehouden. Tweemaal
per jaar moeten de bermen worden gebloot
(van onkruid ontdaan) en moet er voor worden
gezorgd dat geen zand op de weteringen, sloten
of greppels afzakt. Ook moet worden gezorgd
dat geen water op de zandweg blijft staan maar
dat dit behoorlijk daarvan kan aflopen. Langs
de weg moeten greppels, diep één voet en wijd
anderhalve voet, worden gemaakt. De aannemer moet de slenken en geulen in de weg
steeds aanvullen en hij moet de sporen iedere
zaterdag, wanneer de weg het meest bereden
wordt, gelijk maken.
Bij het rapport is nog een ‘Ordonnantie in
ontwerp’ gevoegd waarin boeten worden vastgesteld indien men bijvoorbeeld een paard of
rundvee op de weg los laat lopen, hout, bomen
of puin op de weg legt of in de weg graaft.
Bovendien is het verboden koppels vee over de
zandweg te drijven maar de huislieden mogen
wel hun vee over de weg ‘verkampen’.
Tegelijkertijd wordt ook een bestek opgesteld
voor het leggen dan wel verbreden van twee
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Op 3 maart 1775 wordt aan de Gedeputeerden
verslag gedaan van de besteding.57 De aanbesteding is op 26 februari gehouden en de aannemingssom over het gehele pad is f. 6.318,=
en dat is ‘merkelijk minder dan te voren was
gecalculeerd’, concludeerden de heren van
Westerveld en andere ‘Gecommitteerden tot
den Nieuwen Zandpad naer ’t Cuijlemborgsche
veer’. De Zandweg was verdeeld in zes vakken
conform de voorwaarden.58
De Gedeputeerden gaan akkoord met de betaling door de Rentmeester van de Domeinen,
waarbij ‘voor het eerste jaar wegens het extraordinair meerder zand, dat in hetzelve op ieder
vak moet worden gebracht, de betaling der
voorz. Somme zoude konnen worden gereguleerd jaar op twee vijfde der somme van iedere
aanbesteding en in de drie laatste jaar telkens
een vijfde van de aannemingspenningen’.

Slotconclusie
Nadat de Regeerders van Culemborg in 1740
een eerste poging hadden ondernomen om de
hele weg tussen hun stad en de stad Utrecht
geheel te bezanden, werd dit eerst in 1775
gerealiseerd. Vijf en dertig jaar moeizaam
overleg was daarvoor nodig omdat de Utrechtse
bestuurders (die door hun overheersende
positie in de Staten de besluitvorming konden
bepalen) de aanleg tegenwerkten. Zij voorzagen dat de markten in Utrecht daarvan nadeel
zouden ondervinden en eisten uiteindelijk van
Culemborg dat die maatregelen zou nemen die
dat zouden verhinderen.
Nu vreesde Culemborg de aantasting van zijn
economische postie evenzeer. Daarom verzette
zij zich tegen het gebruik van het Beusichemse
veer voor de weg van Buren en Tiel naar
Utrecht. Kennelijk met steun van de Oranjegraven wisten zij dat tegen te houden.
Tenslotte vond men in Utrecht ook dat het
bezanden van het weggedeelte tussen Vuijlcop
en het Culemborgse veer alleen zinvol was als
ook de verbinding naar Tiel tot stand kwam. In
1774 was dat het geval.
De zo ontstane situatie bleef tot 1840 ongewij-

zigd. Dan wordt overgegaan tot verharding van
de wegen zowel die naar het Culemborgse- als

Bijlage 1
‘10e Maij 1740 ter Raad Camer overgebracht door den Dijkm. Van der Worp.
Memorie van het Leggen, Verbreeden, ophoogen en maken van een
Pad sodanig dat het bequamelijk met
rijtuijg van Culemborgh tot op Utrecht
kan worden gereden. Soo is nodigh
den Volgende Inhoud en Artikels waar
voor hier benevens is gemaakt een
Schets op papier waer ijder proportie
in bijsonder volgens het beloop met
letters staat aangewesen.
1. Eerstelijk neemt dit Sandpad sijn
begin van boven af aan omtrent 200
Roeden beneden Houten over een
dwarsweg Gen. Den Zeedijk op de
schets getekend met Lit. A loopende
vandaar door ’t weijland tot Lit. B is een
waterscheijding komende in de Schonauwensche weteringh alwaer over
moet worden gemaekt een bequame
brug, breed 12 Voet.
2. Vandaar tot Lit. C regtlijnig af tot
regt over het Hecken vant oude
Sandpad springende dan regthoekig
over de Schoonauwsche weteringh en
Dijk alwaer ook eenen brugge als art.
1 staat.
3. Item hier moet aan de bovekant vant
Oude Sandpad worden aangelegd
vant land af 6 Voet met een Gruppel
gegraven van 1½ voet en de Aarde
slegten daarse sal vereijsen ende en
moet dan nog overblijven vant vaste
pad 12 à 13 voet Stigts maet. Edogh
bij Lit. C wordt aangewesen 12 Roeden
het welk ter breedte van 14 voet vant
bouwland moet worden afgegraven en
besand sijn.
4. Nogh van hier den trip over tot Lit. D
het pad aanleggen op de breedte als
onder 3. staat.
5. Van hier door het Weijland henen
tot Lit. E x F. komt tusschen ieder apart
een scheijdinge van welke voorsake
Aan Wedersijden sal moeten gegraven worden eene Heijnbare Sloot tot
ontwateringh. Van den Beesten den
aanleg op de brede alsvoren behalve
de sloot.
6. Van hier tot Lit. G tot den Uijtweg
toe op de breedte X aanleg alsvoren x
met een gruppel aan de beneden cant.
7. Van hier tot Lit. H door het Weijlant
tot den Schalkwijksendijk aan te leggen
op een breedte van 5 à 6 voet. Met
een sloot aan de bovenkant graven tot
Vrijheijd sodanig dat het pad met de
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die naar het Beusichemse veer volgens de methode van Mac Adam.59

sloot behoud de breedte van omtrent
700 roeden dese lengte sal naar
mijne berekening nodig hebben 2500
voerder Sand mits den nieuwe aanleg
1 voet dik en het oude pad 4 duijmen
sand. Hier moeten ook nog in deze
lengte gemaakt voor Vijff bequame
Wijkplaatsen staand op de schets met
1 soo voorts aangewesen daarse sullen
nodig sijn.
8. Van Lit. H door Schalkwijk als tot I, K.
en tot L of St-Pieter te samen lang omtrent 1012 roeden is voor eerste nodig
op verscheijde plaatsen van de dijk met
aarde op te hoogen en af te graven aan
de buijtenkant van de dijk makende
omtrent te samen een distantie van 280
roeden en op dese aarde te storten
een laag steenpuijn daar ’t verrijst.
9. Dan verders hier overbrengen het
Sand benevens het oud Sandpad op
een breedte van 12 Voet edogh sodanig dat het met het oude pad ’t Samen
behoud de breedte van 17 voet een
Voet dik dat oude pad 4 duijm Sanden.
Gedurende tot Lit. K van hier tot L op
de dikte van 8 à 7 duijmen naar den
Eijsch. Hier sal na mijne uijtrekening
toe van noden wesen 5800 roeden
Sand.
10. Van de Heul af tot Lit. M deese weg
te besanden op de breedte van 12
voet en dik 8 en ook 10 duijm.
11. Van hier tot Lit. N moet eerst den
dijk gehoogt werden met aarde tot
op de hoogte van 8 à 10 duijm en van
hier tot P 10 à 12 duijm en dat op eene
breedte van 15 voet de aarde hier toe
nodig kan aan wedersijden van den dijk
afgegraven werden het soude ook nog
seer dienstig sijn hier op dese aarde te
storten een dun laagje steenpuijn.
12. En dan dese lengte van Lit. M af tot
P te oversanden op de breedte van een
roede of 14 Voet en dik 10 à 12 duijm
naar den Eijsch dit is tsamen een lengte
van 333 roeden. Hier sal omtrent toe
van Noden wesen 1850 voeder Sand.
13. Item nog van hier door ’t Weijland
dwars en den Akker regt op tot den
Lekkendijk lang 152 roeden te Samen
een Voet dik en ter breedte van 12
voet. Hier moet aan de bovenkant eerst
nog den Akker regt op een halve voet
Aarde opgehoogt worden en minder
of meerder naar den Eijsch. Dit wordt
begroot op 900 Voeder Sand.
14. Ten laatsten van den Lekkendijk
af tot den Steenweerd toe is lang 115
roeden en moet dik gesant werden 1
½ voet en dat ter breedte van 16 voet

hier sal omtrent toe nodig sijn 1100
Voeder Sand.
Dese Vijf posten maken ’t Samen uijt
2312 roeden ende souden naer mijn
uijtrekeningh Te Samen 12150 voeders
Sand. Het Voeder Gerekend op 12
st(uijvers), fl. 7.290,=.’
Bijlage 2
‘Bestek en Conditien waar naar de Ed:
Mo: Heren Staten ’s Lands van Utrecht
door de Heeren Derzelver Gecommitteerden aan den minst aannemenden
zullen aanbesteden het opmaken en
onderhouden van den Zandweg strekkende van het zogenaamde Gelind in
den Gerechte van Tollesteeg bij Utrecht
tot aan de Herberge St.Pieter in den
Dorpe van Schalkwijk voor den tijd van
vier jaren aanvang nemende met den
jare 1775.
1. Eerstelijk zullen de Aannemers zich
tijdig aan het werk moeten begeven
en achtereen daar aan blijven zo dat
zijlieden een iegelijk zijn vak, bij hem
aangenomen in goeden staat conform
deze conditiën zullen moeten opleveren: in ’t eerste jaar voor of met den
1. Julij 1775 en in de volgende jaren
telkens op de ordinaris voorschouwe
en naschouwe op eene boete van drie
guldens voor elke dertig roeden waarin
enig defect zal worden gevonden.
2. De Aannemers zullen ten tijde van
de Visitatie en Schouwen, zo in het
eerste als de volgende jaren aldaar
present moeten zijn, voorzien van een
schop of spade, en een ieder behoorlijke aanwijzing van zijn aangenomen
slag of vak moeten doen op een boete
van 6 gulden.
3. De Aannemers zullen gehouden
zijn de voorsz. Zandweg, een ieder zo
veel zijn aangenomen werk betreft,
op te maken en te onderhouden ten
opzichte van de Zandweg tussen het
Gelind bij de Stad Utrecht en Houten
op dezelfde breedte als die zich thans
bevindt, en voorts van daar tot aan de
Schalkwijkse wetering ter breedte van
18 voeten Stichtse maat als dezelve is
aangelegd, en zo verre de weg loopt
langs de Schalkwijkse wetering breder
bevonden wordt zal dezelve behoorlijk
bezand moeten zijn en gehouden worden ter breedte van de slootkant af te
rekenen op gelijke boete van 3 guldens
in voege als art. 1.
4. De Aannemers zullen gehouden
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zijn de afgezakte of afgereden kanten
van de Zandweg overal vierkant op te
maken en alzo van tijd tot tijd opgemaakt te houden, dezelve Tweemaal
des jaars telkens voor de ordinaris
Schouwdag, te blooten, mitsgaders te
zorgen dat geen zand op de weteringen, Slooten of gruppels komt af
te zakken. Dat ook geen water op de
Zandweg blijve staan maar dat hetzelve
behoorlijk daar van kan aflopen, echter
niet met een rug in het midden maar
tonnerond met een afloop ter wederzijden . Verder de gruppels langs den
weg te maken en te houden op een
diepte van één voet en ter wijdte van
anderhalve voet aan ’t boveneinde in
den grond van één voet, de Slenken en
geulen geduriglijk aanvullen en de sporen gelijk maken des Saturdags in ieder
week wanneer de Zandweg meest
bereden wordt en voorts den Zandweg
in goeden staat moeten onderhouden
ter bekeuringe van de Heren Gecommitteerdens, derzelve Cameraar of
allen den genen, die geauthoriseerd
zal worden en niet alleen ten tijde van
de visitatie of Schouwen, maar ook ten
allen tijde exactlijk nakomen zodanige
ordre hun lieden door of wegens de
Heren Gecommitteerdens gegeven
worden.
5. Indien ten tijde der Visitatiën of
schouwen eenig slag of vak bevonden mogt worden niet naar behoren
opgemaakt of onderhouden te zijn, of
eenige andere der Heeren Gecommitteerden niet te wezen nagekomen en
daar door eenige boete geinsereerd,
zullen de Aannemers niet te min gehouden zijn al hetzelve binnen veertien
dagen in goede ordre te maken en
te volbrengen en zulks alsdan niet
geschied zijnde zullen de Heeren Gecommitteerden hetzelve aanbesteden
op den derden penning gewin ten laste
van de Aannemer voor wiens rekening
ook de kosten van de naschouw, daartoe vereischt wordende, komen zullen.
6. Tot het opmaken en onderhouden
van den Zandweg zal moeten worden
aangebragt goed grof en zwaar
gebaggerd Lekzand, tot al zodanige
quantiteit van voeders, ieder voeder
van een half last als bij ieder vak hierna
zal worden opgegeven, om op de
weg te worden geplaatst en gebruikt
in voege als naar vereis zal worden
geordonneerd. En zullen de aannemers
gehouden zijn, een ieder in de zijnen,
het geordonneerde Lekzand te moeten
aanbrengen en leveren, jaarlijks in
de maand Augustus of anders in den
beginne der maand September edoch
in het eerste jaar zoveel vroeger als
volgens het 1e artikel dezer Conditiën
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nodig zal zijn.
Zullende dezelven alvorens het geordonneerde Lekzand over den weg
te brengen, zowel in het eerste als in
de volgende jaren, kennis van den
aanbreng van hetzelve moeten geven
aan den genen die daartoe zal worden
geauthoriseerd ten einde behoorlijk
kan worden nagegaan of de vereiste
quantiteit dadelijk aangebracht zij en
zal hetzelve in bequame hoopen moeten worden verdeeld zo als geordonneerd zal worden om de passagie niet
te belemmeren.
7. De Aannemers zullen tot nakoming
van deze Conditiën moeten stellen
Twee sufficante Borgen ten genoegen
van den Ed:Mo: welke ieder als principaal zonder enige exceptie verbonden
zullen zijn en zowel de aannemers respectivelijk in al het gene deze aanbesteding betreft zich moeten submitteren van de judicature der Heren Hunner
Ed:Mo: ordinaris Gedeputeerden.
8. De betaling der Aannemingspenningen. De betaling der aanemingspenningen zal gedaan worden ten
Comtoire van Hun Ed:Mo: Domeinen
jaarlijks in twee termijnen, de eerste
helfte zo veel het eerste jaar betreft
binnen drie weken nadat bij de eerste
Schouwe alles in orde zal zijn bevonden
en de wederhelfte binnen drie weken
na de Naschouwe, in voege als voren;
doch voor de drie volgende jaren
een derde binnen drie weken na de
Naschouwe, in voege als voren.
9. Indien bij de opveiling twee tegelijk
komen te mijnen zal het den Heren
Gecommitteerden vrij staan de aanneming te gunnen aan den genen wien
Huinne Ed:Mo: gelieven zal en indien
de Ofslager zich kwam te vergissen zal
het abuis geremedieerd worden.
10. zo in deze Conditiën eenige
duisterheid moge worden gevonden
behouden de Heren Gecommitteerden aan zich het recht om dezelve te
verklaren zoals ze oordelen zullen te
behoren.
Eerste besteding
Het eerste vak zal beginnen aan
de Herberg genaamd St.Pieter in
Schalkwijk en eindigen aan het gerecht
van Schonauwen, alwaar de zandweg
van deze uitweg afgaat, te zamen lang
omtrent 1070 roeden, strekkende over
het gerecht van Schalkwijk.
Om dit vak in goede staat op te maken
zal de Aannemer verplicht zijn daar
op te brengen in het eerste jaar 800
voeders Lekzand en hetzelve over de
weg te verdelen na dat meest nodig
zal worden bevonden tot zodanighe
hoogte of dikte en breedte als nader

zal worden geordonneerd.
Tot jaarlijks onderhoud van dit vak
zal de Aannemer in ieder der drie
daaropvolgende jaren daar op moeten
brengen 350 voeders Lekzand als voren
te verdelen zoals geordonneerd zal
worden.
En daarboven ook in voorraad voor
ieder van de vier jaren op hetzelve
vak brengen 100 voeren Lekzand te
verdelen in drie hopen als van 25
voeders aan het boveneinde bij de
Herberge St.Pieter, 25 voeders omtrent
de Kerke in Schalkwijk en 50 voeders
aan de Uitweg, om daar van gebruik te
maken daar en zo als zal worden nodig
gevonden.
Voorts zich reguleren naar de reguliere
Conditiën hiervoor gemeld.
Tweede besteding
Het tweede vak begint aan het voorgaande en strekt voor bij de Huize van
Schonauwen tot aan de Leebrug of
het gerecht van Houten, zijnde lang
omtrent 625 roeden en strekkende
van het gerecht van Schonauwen en
een gedeelte van het gerecht van
Schalkwijk daaronder begrepen.
Om dit vak op te maken zal de aannemer moeten brengen in het eerste
jaar 450 Voeders zand, hetzelve daarop
verdelen en spreiden in voege als
geordonneerd zal worden.
Tot jaarlijks onderhoud in de drie volgende jaren daar op te brengen ieder
jaar 175 voeder zand als voor te verdelen zoals geordonneerd zal worden.
En daarboven voor ieder der vier jaren
een voorraad van 75 voeder Lekzand
als voren, 25 voeders omtrent de Laan
van Vuijlcop en 50 voeders omtrent
Schonauwen als voren. Voorts als bij de
generale Conditiën.
Derde besteding
Het derde vak begint aan het voorgaande en strekt van de Leebrugge af
tot aan de Herberg De Zwaan te Houten, is lang omtrent 445 roeden, strekkende over het gerecht van Houten.
Om dat vak op te maken zal de aannemer op moeten brengen in het
eerste jaar 250 voeders Lekzand te
verdelen en spreiden als geordonneerd
zal worden.
Tot jaarlijks onderhoud in de drie
volgende jaren daar op te brengen 100
voeders Lekzand te verdelen en spreiden als geordonneerd zal worden.
En daarboven alle jaren in voorraad
50 voeders, te plaatsen 25 voeders bij
de Leebrug en 25 voeders in het Dorp
Houten ten einde als voren, voorts als
bij de generale conditiën.

Vierde besteding
Het vierde vak begint bij Herberg De
Zwaan te Houten en eindigt bij het
Houtensche Bosch, is lang omtrent 642
roeden. Op dit vak in het eerste jaar te
brengen 450 voeders Lekzand, te verdelen en spreiden zoals dit zal worden
geordonneerd.
En vervolgens tot jaarlijksch onderhoud daar op te brengen in ieder jaar
150 voeders Lekzand te verdelen en
spreiden zoals dat zal worden geordonneerd.
En daarboven in voorraad alle jaren 50
voeders Lekzand te plaatsen omtrent
het midden van dit vak, teneinde als
boven, en voorts als bij de generale
Conditiën.
Vijfde besteding
Het vijfde vak begint aan het voorgaande van het Houtense Bosch af en gaat
tot aan de Vrijheid der Stad Utrecht,
even beneden den Koppeldijk, is lang
circa 489 roeden.
Op dit vak te brengen in het eerste jaar
400 voeders Lekzand, te verdelen als

geordonneerd zal worden.
En tot jaarlijks onderhoud voor de drie
volgende jaren in ieder jaar 120 voeders Lekzand te verdelen en spreiden
als geordonneerd zal worden.
Mitsgaders in voorraad alle jaren 50
gelijke voeders te leggen op de bekwaamste plaats in de hoop teneinde
als voren, en voorts bij de generale
Conditiën.
Zesde besteding
Het sesde vak begint aan het voorgaande met de Vrijheid der Stad
Utrecht tot aan zeker Gelind, is omtrent
lang 556 roeden. Op dit vak te brengen
in het eerste jaar 350 voeders Lekzand,
te verdelen en spreiden als geordonneerd zal worden. En tot jaarlijsch
onderhoud in de volgende drie jaren
150 voeders als voren te verdelen en te
spreiden.
En daar boven alle jaar 50 voeders in
voorraad op de bekwaamste plaats te
leggen teneinde als vorenen verder als
bij de generale conditiën.
De Aannemer van dit vak zal ook

gehouden zijn present te zijn bij het
voeren der Schouwen van de Heer
Hoofdofficier der Stad Utrecht over dit
gedeelte van de zandweg om aanwijzing te doen en orders van Welgem:
Heer Hoofdofficier te ontvangen, welke
hij verpligt zal zijn na te komen.’
Begrippen
Lengtemaat: de Stichtse of Utrechtse
roede (3.756 m) bevatte 14 voeten
(0,268 m) en deze weer 10 duim (27
cm).
De El is 69,4 cm maar wordt bij de
invoering van het metrieke stelsel
gelijkgesteld aan de meter.
Oppervlaktemaat: De Stichtse morgen
(8464 m2) bevatte 600 vierkante roeden
(14,1 m2).
Gewichtsmaat: Utrechtse last bevat 33
1/3 zak is 100 schepel is 3003,57 dm3.
Een gabel(le) is een accijns (bijvoorbeeld op zout) of een indirecte belasting. In dit geval betreft het de heffing
van tol.
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Unieke reconstructie van drie rouwborden uit
1609, 1612 en 1617 uit Wijk bij Duurstede
Inleiding
Omstreeks 1968 toen ik in de kerkenraad zat,
waren de diakenen Gart van de Weerdhof en
Jan de Bruijn bezig met het opruimen van de
Grote Kerk op de Markt in Wijk bij Duurstede.
Dit moest gebeuren omdat de kerkrestauratie
in december 1968 van start ging. Zij kwamen
toen tien oude plankjes tegen waarop wapens
geschilderd waren. Onbekend was welke functie de plankjes gehad konden hebben. Besloten
werd om ze maar zo lang veilig op te bergen.
Nadat de restauratie van de kerk in 1976 gereed
was, werden de plankjes op de kerkzolder
gelegd. Rond 1998 ruimden de kerkvoogden de
zolder op, kwamen daarbij de plankjes tegen
en wilden ze weggooien. Kerkvoogd Gerard
Breunesse echter vond dit geen goed idee en
nam ze mee naar huis. Toen ik in 2008 een
tentoonstelling in de kerk aan het inrichten was
en bij de lijstenmakerij van Jeanette Breunesse
in de Peperstraat kwam om passe-partoutkarton te kopen, zei ze dat ze op zolder nog een
paar plankjes had, die wellicht ook interessant
waren voor de tentoonstelling. Ik heb toen de
twee mooiste tentoongesteld.

Heraldicus Ad de Jong
In 2009 werd ik gebeld door de onderzoeker
dr Ad de Jong uit Voorthuizen, die in 2008 een
foto had gemaakt van de twee plankjes en nu
wat meer details wilde fotograferen. Toen ik
hem vertelde dat er nog meer plankjes waren,
was hij zeer enthousiast. Ad de Jong heeft
als hobby het bestuderen van familiewapens.
Over de heraldiek in Rhenen heeft hij in 1996,
samen met C.L. van Otterlo, het boek Genealogie
en Heraldiek te Rhenen geschreven. Daar Rhenen
en Wijk bij Duurstede in de geschiedenis veel
raakvlakken hebben, was hij ook geïnteresseerd in de heraldiek van Wijk bij Duurstede.
Hij werkt nu aan het boek Familiewapens in
Zuidoost Utrecht, dat in september 2015 zal verschijnen.1 Hierin worden ook de familiewapens
uit de Grote Kerk en het oude Wijkse stadhuis
beschreven.
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Ad de Jong maakt op 12 mei 2009 foto’s van de tien
plankjes

Op 12 mei 2009 heb ik alle plankjes bij Jeanette
Breunesse opgehaald en met Ad de Jong in de
Grote Kerk bekeken. Ad heeft ter plaatse van
de tien plankjes foto’s gemaakt en aan de hand
daarvan vervolgens geconcludeerd dat het de
restanten zijn van drie rouwborden.
Een rouwbord is een zwartgeverfd houten bord
met naam, titel en wapenschild van een promi-

*A.J. Gelok verdiept zich als kerkarchivaris in de
geschiedenis van de Grote Kerk en schrijft hier al 25
jaar maandelijks een stukje over in de kerkbladen
van de Protestantse en Hervormde Gemeente in
Wijk bij Duurstede.
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Op de eerste pagina over Wijk
schreef Van Hangest d’Yvoy in
1789:
‘Wijk by Duursteede. Een der steeden van de provintie van Utrecht,
de vierde in rang, gelegen aan de
rivier de Leck, in het Overquartier,
tussen de dorpen Schalkwijk en
Amerongen. Deeze aleroudste
stad, vermaard om haar casteel,
heeft nu niets meer van haren alouden luister over. De kerk is tamelijk
grood van aanleg. Al 1366 heeft de
heer van Gaesbeek in dezelve een
capittel van 12 canunniken gestigt,
’t welk nog in weesen is. Voor’t
overige heeft deeze kerk, weleer
aan S. Jan de Doper toegeweid,
weinig oude monumenten. Al het
geen er nog gevonden word, is
het volgende, dat ik aldaar op den
19 september 1789 hebbe afgeteekend’ (foto’s Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG) en Ad de Jong)

nente overledene met vaak de vermelding van
de sterfdatum. Na het overlijden maakte een
meubelmaker een rouwbord, waarop een schilder het wapen van de overledene aanbracht en
vaak ook de wapens van zijn voorouders. Na
de begrafenis in de kerk werd het rouwbord
tijdelijk bij het graf gehangen totdat een zerk of
een grafmonument gereed was gekomen. Ook
werd een rouwbord wel eerst op de gevel van
het sterfhuis gehangen en dan naderhand in de
kerk gebracht. Als het graf geheel gereed was,
werd het rouwbord aan een kerkmuur of pilaar
gehangen. Een bijkomende reden voor het ophangen van de borden was dat in de kerkvloer
vaak weinig ruimte was voor grote grafzerken
en er op de zerken geen ruimte meer was voor
veel teksten. Voor kerkbesturen was het ophangen van rouwborden ook aantrekkelijk, want
voor het ophangen moest betaald worden. De
schilders van rouwborden zijn meestal onbekend gebleven.

Handschrift Van Hangest d’Yvoy
Aan de hand van het handschrift van M.L. van
Hangest d’Yvoy2 kon Ad de Jong de afbeeldingen van de drie rouwborden uit 1609, 1612 en
1617 reconstrueren.3 De heraldicus Maximiliaan Louis van Hangest Baron d’Yvoy (17531831), heer van Mijdrecht, tevens Opperschenker en Kamerheer des Konings en Lid van de
Hoge Raad van Adel, heeft een handschrift vervaardigd waarin grafschriften, rouwborden en
32
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kerkglazen (ramen) in verscheidene kerken in
Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant
in de jaren 1776-1815 zijn nagetekend. Toen
Van Hangest d’Yvoy op 19 september 1789 de
Grote Kerk van Wijk bij Duurstede bezocht,
hingen daar nog ruim zeventig rouwborden.
De wapens op de rouwborden in de Grote
Kerk heeft hij met kleur in zijn handschrift op
kleine schaal getekend, zoals te zien is op de
hierbij weergegeven tweede en derde bladzijde
over Wijk bij Duurstede. In totaal heeft hij zes
bladzijden aan de rouwborden in de Grote Kerk
besteed.
De oudste rouwborden die de heraldicus in
1789 aantrof, waren van leden van de familie
Van Oestrum.4 Het alleroudste was uit 1603
van Joest Dircksz van Oestrum. Hij was een
zoon van Dirck van Oestrum, de schout van
Wijk bij Duurstede en heer van Broekhuizen,
en Hadewich van Abcoude van Meerten. Deze
Hadewich van Abcoude van Meerten was een
afstammelinge van Willem van Abcoude, de
stichter van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis
en het Maria Magdalena klooster voor dominicanessen in Wijk bij Duurstede. Onze thans
gereconstrueerde drie rouwborden behoren dus
tot de oudste rouwborden en de eerste die na
de Reformatie van 1580 in de Grote Kerk zijn
opgehangen.
De familie Van Oestrum vervulde in de 16de
en 17de eeuw belangrijke bestuurlijke functies in Wijk bij Duurstede. Uit het register van
regenten van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis

De tweede en derde bladzijde van het handschrift over de wapens in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede
(Foto’s CBG en Ad de Jong)

De rouwborden uit 1609, 1612 en 1617 zoals ze door Van Hangest d’Yvoy getekend zijn (foto’s CBG en Ad de
Jong)
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Het door Ad de Jong uit vier plankjes gereconstrueerde rouwbord uit 1609

blijkt dat een Dideric van Oestrum in 1553, een
jonkheer Johannes van Oestrum in 1590 en
een Johannes van Oestrum in 1610 benoemd
werden tot regent. Van 1409 tot 1630 bezat de
familie Van Oestrum het huis Wickenburg in
’t Goy, maar bewoonde het vermoedelijk niet
zelf.

Reconstructie door Ad de Jong
Op het rouwbord uit 1609 staat een Latijnse
tekst, die als volgt is vertaald door Rómulo Döderlein de Win: ‘De edele en geleerde man Johannes van Oestrum, de zoon van Johannes, eertijds een

Het door Ad de Jong uit vier plankjes gereconstrueerde rouwbord uit 1612
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verstandig bestuurder van deze stad, is op de leeftijd
van 38 jaren drie maanden en 21 dagen in Christus
ontslapen op de 13e oktober van het jaar 1609.
Johannes van Oestrum, heer van Broeckhuysen, Wickenborg etc was net als zijn vader en
grootvader schout van Wijck.
Ook op het rouwbord uit 1612 staat een Latijnse tekst, die vertaald betekent:
‘De edele heer Johannes van Oestrum, zoon van
Johannes, tijdens zijn leven bestuurder van Woerden
die in de leeftijd van zeven en zestig jaren in Christus
is ontslapen op de 17e april van het jaar 1612’.
Deze Johannes van Oestrum was kastelein
(gouverneur van het kasteel) van Woerden en

Het door Ad de Jong uit twee plankjes gereconstrueerde rouwbord uit 1617

wilde kennelijk in de Wijkse Grote Kerk worden begraven.
Op het derde rouwbord uit 1617 tenslotte staat
in het Nederlands:
‘Anno 1617 sterft jonker Joest van Baeren van Schonauwen oud 59 jaer op den 6 Junij’.
Joest van Baeren van Schonauwen was heer
van Schonauwen.5 Ten zuiden van Houten
staat momenteel alleen nog de ronde bakstenen
toren van het in 1261 gestichte kasteel Schonauwen op een omgracht eiland.

Vernietiging rouwborden in 1798

Verenigde Nederlanden werd vervangen door
een Franse vazalstaat, De Bataafse Republiek,
moesten ook hier de beginselen van de Franse
revolutie, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap,
in de praktijk gebracht worden. Wapenborden
werden nu beschouwd als in strijd te zijn met
het gelijkheidsbeginsel en op 3 februari 1795
werd meegedeeld, dat alle wapenborden en
van wapens voorziene kussens uit de kerken
verwijderd moesten worden. Letterlijk werd er
over de rouwborden geschreven dat zij gezien
werden ‘als hatelijke overblijfzels van de ongelijkheid en hoogmoed der voorige tijden’.
Vele rouwborden en wapens uit de kerken zijn
toen vernietigd. In 1795 werden er 452 borden
uit de Grote Kerk te Zierikzee verwijderd en uit
de Middelburgse kerken liefst 680. Totaal wordt
geschat dat er ongeveer 10.000 rouwborden
in Nederland aanwezig waren. Hiervan zijn
er maar zo’n 500 gespaard gebleven. In 1798
zijn ook de 74 rouwborden uit de Grote Kerk
vernield. Het is nog onverklaarbaar waarom de
wapenborden en kussens uit de 18de eeuw, die
nu nog in de Grote Kerk aanwezig zijn, toen
ook niet zijn vernietigd.

Universiteit van Amsterdam
Na de virtuele reconstructie door Ad de Jong
wilden wij de rouwborden natuurlijk ook fysiek
in de oorspronkelijke staat herstellen. Ad dacht
dat de reconstructie misschien gerealiseerd kon
worden via dr Marten Jan Bok, kunsthistoricus
aan de Universiteit van Amsterdam. Wellicht

Uit het handschrift Van
Hangest d’Yvoy en het
rapport Genealogische en
heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Wijk bij
Duurstede6 blijkt dat er vier
en zeventig rouwborden
in de Grote Kerk hebben
gehangen. In mijn artikel
‘Rouwborden in de Grote
Kerk’ wordt een aantal van
deze rouwborden nader
beschreven.7 Toen in 1795
de Republiek der Zeven
Ad de Jong, Anne Grevenstein
en Marten Jan Bok bekijken op
2 november 2009 de plankjes
en foto’s van de rouwborden
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Het gereconstrueerde rouwbord uit 1609 op 16 mei en op 8 juni 2015

zou er een studieopdracht aan studenten gegeven kunnen worden. Dit had tot gevolg dat
op 2 november 2009 prof. Anne GrevensteinKruse (hoogleraar Praktijk van conservering en
restauratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam)
en Marten Jan Bok samen met Ad de Jong naar
de plankjes in de Grote Kerk kwamen kijken.
Zij vonden de plankjes zeer de moeite waard
en wij moesten ze met fluwelen handschoenen
goed opbergen. Maar van uitvoering van de reconstructie via de Universiteit van Amsterdam
kwam niets terecht.

Reconstructie door meubelmaker en
heraldisch schilder
Inmiddels lagen de plankjes tot begin 2015
in de archiefkast in het kerkelijk centrum,
de Open Hof. Ik heb toen als kerkarchivaris
in overleg met Wim Heitink, beheerder van
de Grote Kerk, en Ad de Jong een plan opgesteld om de rouwborden te reconstrueren.
Het uitgangspunt waren de schetsen van Ad.
Voor de reconstructie van de teksten onder
de wapenafbeeldingen was er het handschrift
36
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Van Hangest d’Yvoy. Zoals op de foto’s goed
te zien is, ontbraken namelijk alle horizontale plankjes. Wij moesten op zoek naar een
meubelmaker, een heraldisch schilder en een
financier. De meubelmaker is Bert van de Burgt
uit Wijk bij Duurstede en de heraldisch schilder
is Rómulo Döderlein de Win uit Maartensdijk
geworden. De Willem van Abcoude Stichting
was bereid om in de kosten van het project
bij te dragen, omdat leden van de familie Van
Oestrum regenten van het Ewoud en Elisabeth
Gasthuis waren geweest. Op 24 maart 2015
heeft de Beheercommissie Kerkelijke Gebouwen aan Bert en Rómulo opdracht gegeven om
de rouwborden te maken. De afmetingen van
het rouwbord uit 1609 bedragen 98 x 136 cm,
die van 1612 zijn 85 x 130 cm en die van 1617
zijn 72 x 120 cm.
Er werd door Bert, Rómulo en Ad zeer hard
gewerkt. Rómulo heeft de globale ontwerpen
van Ad aangepast. Bert heeft de oorspronkelijke en de nieuwe plankjes snel verwerkt in
een lijst. Het rouwbord uit 1609 was op 8 juni
klaar. Bert heeft mooi meubelmakerswerk geleverd en Rómulo heeft heel knap de bestaande
plankjes alleen schoongemaakt en indien nodig

De tekening en de oude plankjes in de lijst van het rouwbord uit 1612 op 8 juni 2015

Het rouwbord uit 1612 door de meubelmaker gereed
gemaakt voor de heraldisch schilder
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Het rouwbord uit 1617 door de meubelmaker gereed
gemaakt voor de heraldisch schilder

aangevuld, zodanig dat het verschil tussen de
oude en nieuwe plankjes wel te zien is maar
nauwelijks opvalt. Verder heeft Rómulo met
zodanige verf gewerkt dat dit eventueel te
verwijderen is zonder dat het de afbeeldingen
op de oorspronkelijke plankjes zal beschadigen.
De verf zal alleen verwijderd worden als het
nageslacht nader historisch onderzoek zou willen doen. De tekst onderaan de rouwborden is
uitgevoerd in 23.75 karaat dubbel toren goud.
Het tekenwerk door Rómulo en het meubelmakerswerk door Bert van het rouwbord uit 1612
waren op 13 juni gereed. De tekening van het
derde rouwbord uit 1617 was toen ook klaar
en Bert was bezig met het maken ervan. Wim
Heitink en ik reden heen en weer tussen Wijk
bij Duurstede en Maartensdijk om rouwborden
te transporteren van Bert naar Rómulo en soms
voor aanpassingen van Rómulo naar Bert.
Het rouwbord op een pilaar (een door Wim Heitink
bewerkte foto)
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Het rouwbord uit 1617 op 28 juli 2015

Er kan al met al gesproken worden van een
uniek project in Nederland. Er zijn wel rouwborden in zijn geheel gereconstrueerd vanaf
een tekening, maar niet van nog resterende
plankjes. Ook is bijzonder dat het hier historisch gezien zeer oude rouwborden zijn.
Verder is het wonderbaarlijk dat deze plankjes
400 jaar bewaard zijn gebleven en niet door
kerkbeheerders zijn weggegooid, wat overigens in Wijk bij Duurstede bijna zou gebeuren.
Bij de reconstructie is getracht om de oor-

spronkelijke plankjes zoveel mogelijk intact te
laten.

Onthulling rouwborden
Op vrijdagavond 4 september 2015 worden
de rouwborden op een feestelijke bijeenkomst
in de Grote Kerk onthuld en opgehangen.
Waarschijnlijk wordt dan ook het door Ad de
Jong geschreven boek Familiewapens in Zuidoost
Utrecht gepresenteerd.

Fotoverantwoording
Tenzij anders vermeld, zijn de foto’s
gemaakt door de auteur.

Noten
1	 Ad J. de Jong, Familiewapens in
Zuidoost Utrecht, 2015 (beperkte oplage in eigen beheer; zie Het KrommeRijngebied 2014 (48-3/4), 38-39).
2	 M.L. van Hangest d’Yvoy, Grafschriften, rouwborden en kerkglazen
in verscheidene plaatsen in Utrecht,
Holland, Gelderland en Noord-Brabant
en van enkele plaatsen in Duitschland
nagetekend in de jaren 1776-1815.
Collectie handschriften aanwezig in
het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG) in Den Haag. Inv.no. GHS 50
D31 (origineel); kleurenkopieën deel
Utrecht bibliotheek H/UT/-/YVOY.
3	 Ad J. de Jong, ‘Heraldiek en genealogie in het Kromme-Rijngebied: het
wapenhandschrift Van Hangest d’Yvoy’,
Het Kromme-Rijngebied 2009 (43-3),
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49-53 en ‘Restauratie van drie Wijkse
rouwborden’, Het Kromme-Rijngebied
2009 (43-4), 93-94.
4	 Zie voor meer informatie over de
familie Van Oostrum: B. Olde Meierink
e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht, 1995 (via de
persoonsnamenindex en p. 482 over
de Van Oostrums en Wickenburgh),
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, ‘Bijdrage
tot de Geschiedenis der Utrechtsche
Ridderhofsteden en Heerlijkheden’,
Genealogische en Heraldische bladen
8 (1913), 266 (XVII Broeckhuisen)
en Het Utrechts Archief (HUA), Coll.
Buchel-Booth [355], inv.nr. 166 (“Lange
boekjes” van Cornelis Booth), 127.
Christaen van Colenbergh heeft in de
17de eeuw een schilderij gemaakt van

een vooraanstaande familie met op de
achtergrond Kasteel Duurstede. Marten
Jan Bok suggereerde dat dit de familie
Van Oestrum zou kunnen zijn.
5	 Zie voor meer informatie over Joost
van Baern van Schonauwen: HUA, Coll.
Buchel-Booth [355], inv.nr. 179 (“Lange
boekjes” van Cornelis Booth), 1445.
6	 CBG, Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in de kerken
van Wijk bij Duurstede, rapport d.d.
21-6-1971, opgesteld ten behoeve van
de restauratie van de Grote Kerk van
1968-1976.
7	 Ton Gelok, ‘Rouwborden in de
Grote Kerk’, Samen Verder van de
Protestantse Gemeente te Wijk bij
Duurstede, december 2014 (33-7).
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G era rd van W o ud e n b e r g *

De teloorgang van een kleine boer in
Sterkenburg
Dit verhaal over een kleine boer en een chanterende kasteelheer speelde zich af in het decor
van de hofstede De Rust, gelegen aan de noordzijde van de Broekweg in het gerecht Sterkenburg (in de voormalige gemeente DriebergenRijsenburg, tegenwoordig Utrechtse Heuvelrug,
dus net ‘buiten het Kromme-Rijngebied’). Aan
deze zandweg, vooral door de inwoners van
Sterkenburg gebruikt als kerkpad naar Werkhoven, lag de kleine hofstede met twee morgen
boomgaard en weiland.1 Tussen 1747 en 1790
leefden hier twee generaties kleine boeren,
genaamd Van Merkenhof.

Aard van Merkenhof kocht De Rust
Hofstede De Rust, bestaande uit een ‘huysinge
met 2 mergen boomgaart en bouwlanden’,
gelegen aan de noordzijde van de Broekweg
in het gerecht Sterkenburg, werd in 1723 door
Cornelis Sandertsen Damen voor 590 gulden
gekocht op de openbare boedelveiling van zijn
overleden zuster Jannigje.2 Ruim 20 jaar later,
in mei 1747, verkocht hij De Rust voor 600
gulden door aan Aard van Merkenhof.3 De hofstede was toen belast met een hypotheek van
200 gulden ten behoeve van de heer Pit. Het
onroerend goed werd beschreven als ‘sekere
huysinge met omtrent twee mergen so boomgaard als wijlanden gelegen in desen geregte’.
Wat opvalt is dat het bouwland inmiddels was
omgevormd tot weiland; op zich niet vreemd
op deze laag gelegen gronden.
Aard van Merkenhof was in 1732 getrouwd
met Willemijn Peters van Lith en kreeg met

*Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en cultuurtechniek aan de HBCS in Arnhem en landschapsarchitectuur aan de Academie
van Bouwkunst in Amsterdam en is deskundige op
het gebied van het internationale toerisme. Sinds
2004 doet hij historisch onderzoek in vooral het
buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede
en publiceert daarover.
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haar meerdere kinderen waarvan een aantal in
leven bleef. Na een leven van hard werken en
kinderen baren, overleed Willemijn in 1767.
De scheiding van de boedel tussen Aard en
zijn kinderen had plaats in december 1767 en
februari 1768. Aard mocht alle roerende en
onroerende goederen behouden zoals ‘Haaff
en vee, linne en wollen, huysraad en inboedel, bouw en melkgereedschap mitsgaders de
daghuurderswoningh met omtrent 2 morgen
wey en boomgaard staande en gelegen onder
Sterkenburg, genaamd De Rust.’ Aan ieder
van zijn vijf kinderen, Gijsbarth, Pieter, Willem, Henderijntje (gehuwd met Lambertus
de With, wonende te Amsterdam) en Geijsje
(gehuwd met Jacob Hoogeveen, wonenden te
He[eren]veen), moest hij een bedrag van 50
gulden betalen. Aard boerde daarna nog enkele
jaren op De Rust tot zijn zoon Pieter in 1770 de
hofstede overnam.

Zoon Pieter boerde op De Rust maar ging
failliet
Zoon Pieter had inmiddels in mei 1768 van het
gerecht Sterkenburg attestatie gekregen om in
Horssen (Maas en Waal) te trouwen met de aan
de Wijkersloot in Wijk bij Duurstede wonende
Bartje van Buuren. In 1770, waarschijnlijk na
het overlijden van vader Aard, neemt Pieter
de hofstede De Rust over van zijn broers en
zusters. De benodigde kooppenningen van
600 gulden verkreeg hij van de eveneens in
Sterkenburg wonende Pieter van Cleeff door op
1 juli 1770 op diens naam een schuldbekentenis met hypotheek te vestigen. De volgende dag
transporteerde Gijsbert van Merkenhof als gemachtigde van Lambert de With, gehuwd met
Heyndereyntje van Merkenhof, van Jacob Hogeveen, gehuwd met Gijsbertje van Merkenhof,
en van Willem van Merkenhof aan zijn broer
Pieter van Merkenhof ‘zeekere huyzinge, hoff,
boomgaard en weyland, genaamd De Rust,
groot circa 2 morgen, gelegen te Sterkenburg,
strekkende van het elsenbosch van de weledelgestrenge heer van Sterkenburgh tot de wegh

na Werkhoven, daar zuydwaarts den Broekweg
en westwaarts gemelde heer van Sterkenburgh
naast geland en gelegen is’.
Pieter van Cleef pachtte sinds 1766, samen
met zijn vader Aalbert, van Jan Jacob van
Westrenen, heer van Sterkenburg, een kleine
hofstede met een halve morgen boomgaard en
vier morgen land in Sterkenburg. Hij was een
zoon van Aalbert Peterse van Cleef die deze
hofstede al sinds 1737 huurde van de families
Mamuchet en Van Westrenen.4 Kennelijk was
hij bemiddeld genoeg om in 1770 een dergelijke grote lening te kunnen verstrekken aan
Pieter van Merkenhof . En Pieter van Merkenhof durfde het aan om zo´n forse schuldenlast
op zich te nemen omdat hij wellicht rekende
op de erfenis van zijn schoonouders. Want in
maart 1771 gaf hij samen met zijn zwager Gerrit, wonende in Breukelen, en zijn inwonende
schoonzuster Grietje, procuratie aan een advocaat om ‘te verkopen alle de huysen en landerijen geleegen in Horssen of daaromtrent’. Die
erfenis zal vermoedelijk minder gunstig zijn
uitgevallen dan verwacht want in 1773 moest
Pieter van Merkenhof bij Pieter van Cleef de
lening en hypotheek van 600 gulden op De
Rust vernieuwen. Maar daar bleef het niet bij.
De financiële positie van Pieter van Merkenhof
was zodanig slecht geworden dat hij failliet
ging en De Rust in mei 1775 moest verkopen
en transporteren aan Pieter van Cleef die hem
dezelfde dag de hofstede verhuurde voor 66
gulden per jaar.
Aalbert van Cleef bood hulp door aan Pieter
van Merkenhof een vaars voor een jaar ‘int
voeder en baat en melk’ te geven. En Jan
Dircksz van ´t Hoenderdael, huurder van de
hofstede `t Hoenderdaal in Rijsenburg, gaf een
koe voor een jaar ‘int voeder en melk’. Zo had
Van Merkenhof in elk geval melk voor zijn
gezin ter beschikking en mest voor de boomgaard en het land.
Om wat inkomsten te verwerven, verhuurde
Pieter van Merkenhof enkele maanden later
zijn achterhuis voor vijf gulden aan Pieter
van Cleef zodat die daar zijn ‘te velde gekogte
koorn’ gedurende de winter kon opslaan. Maar
dat was nog niet genoeg. Ook de schamele
inboedel moest eraan geloven. Die bestond
uit potten, pannen, tafels, stoelen, schotels,
kommen, een bed, gereedschap, wanmolen,
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Cornelis Sandertsen koopt in openbare verkoop de
hofstede De Rust (23-1-1723) (HUA, NA, U166b001)

slaapkrib, een baktrog en bakton, een kinderbed en twee stapeltjes hout, samen getaxeerd
op twintig gulden en twee stuivers. Deze ging
in augustus van dat jaar onder de hamer. Na
vier keer te zijn ingezet, was Pieter van Cleef
de hoogste bieder en kocht hij de inboedel voor
achtentwintig gulden en twee stuivers. Na de
koop verhuurde hij de inboedel aan Pieter van
Merkenhof voor een bedrag van 3 gulden per
jaar.

Pieter opnieuw failliet
De huurovereenkomst van De Rust werd in
mei 1781 door Pieter van Cleef verlengd tegen
een huursom van 54 gulden per jaar. Een paar
maanden later overleed Bartje van Buuren en
in november van dat jaar hertrouwde Pieter
van Merkenhof met Willemijntje van Beek. In
verband met dit nieuwe huwelijk moest natuurlijk de boedel van weduwnaar Pieter en de
kinderen uit zijn huwelijk met Bartje worden
gescheiden. Zijn nog minderjarige kinderen
Pieter (12 jaar), Willemijntje (11 jaar), Geertruy (9 jaar) en Aart (7 jaar) werden vertegenwoordigd door hun voogden Berent de Kruijff
en Pieter van Kleeff, armmeesters van de RK
kerk te Werkhoven. Maar er viel niet veel te
verdelen. Er werd geen ‘staat off inventaris van
den boedel’ opgemaakt ‘vermits de geringheid
van deselven’. Pieter van Merkenhof behield
alle goederen van de boedel, bestaande uit twee
melkkoeien, huisraad, inboedel, wollen en
linnen, alsmede de schulden en lasten. Hij beloofde de kinderen op te voeden tot ze in staat
het kromme-rijngebied
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Gezicht op kasteel Sterkenburg uit het zuidoosten, op een ets door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan
de Beijer uit 1748 (RHCZOU, Topografisch-Historische Atlas Driebergen-Rijsenburg (151), ongeinv.; prent afkomstig
uit: Nederlandsche Tafereelen, deel 9, nrs 281-284, 1774)

zouden zijn zelf de kost te verdienen en aan elk
kind ‘uyt enkele liefde’ te zullen betalen ‘eenen
gulden’.
Helaas lukte het Pieter van Merkenhof niet
om uit de financiële sores te raken en bleef hij
grote schulden houden. In november 1786,
legden de schout van Sterkenburg en Pieter
van Kleef wegens achterstallige huishuur, niet
betaalde ongelden alsmede een schuld van 251
gulden voor twee door hem gekochte tienden,
beslag op zijn bezittingen. Pieter van Merkenhof moest, ten behoeve van openbare verkoop,
aan hen overdragen:
1 koe van 6 kalveren
1 koe van 3 kalveren
1 vaars en 2 kalveren
4 varkens
een partij ongedorst graan
een partij ongedorste gerst
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een partij stro
de gehele inboedel.
Tevens moesten de twee tienden publiek worden verkocht.
Voor de huishuur schoot Pieter van Cleef hem
ruimhartig te hulp door de huurovereenkomst
voor hofstede De Rust te verlengen’, waarbij hij
voor de volgende vier jaar tot ‘Petri’ (februari)
1790 afzag van de huishuur.

Het doek valt
In 1789 viel het doek voor Pieter van Merkenhof. Toen Pieter van Cleef de huurovereenkomst van zijn hofstede bij Jan André van
Westrenen wilde verlengen kwam deze met
een opmerkelijke huurvoorwaarde op de proppen. Hij wilde de hofstede alleen aan Van Cleef
verhuren op de voorwaarde dat deze per 1 mei

1790 de huur van De Rust aan Pieter Merkenhoff zou opzeggen en er voor zorgen dat Pieter
van Merkenhof per die datum het gerecht
Sterkenburg zou verlaten.
Pure chantage! Wat was het geval? Het gerecht
Sterkenburg dat tussen circa 1750 en 1800
slechts veertien huizen telde, heeft nooit veel
betekenis gehad. Dat werd waarschijnlijk mede
veroorzaakt doordat aan het bezit van dit kasteel geen heerlijke rechten verbonden waren.
De kasteelheer van Sterkenburg kon zijn
macht dus niet over het gehele gerechtsgebied
uitstrekken; deze beperkte zich uitsluitend tot
zijn eigendommen.5 Jan André van Westrenen
kon Pieter van Merkenhof, die niet op grond
van het kasteel woonde, derhalve niet uit het
gerecht verbannen. Maar door Pieter van Cleef
onder zware druk te zetten kon hij zijn doel
wel bereiken. Ook de schout van Sterkenburg
zat natuurlijk in het complot. Immers de schout
had zijn werkruimte in het op kosten van Van
Westrenen gebouwde rechthuis van Sterkenburg waar ook de schepenvergaderingen
werden gehouden.

Epiloog
En zo geschiedde. De schout en het gerecht van
Sterkenburg gaven een akte van indemniteit af
en Pieter van Merkenhof en zijn kinderen Pieter, Willemijn, Geertruij en Adrianus verhuisden naar Werkhoven waar zij ten laste kwamen
van de ‘Roomse Armmeesteren der Kerk van

Werkhoven’. Pieter leefde nog ruim een kwart
eeuw in Werkhoven waar hij in 1817 op 74jarige leeftijd overleed.
De Rust werd door Peter van Cleef per juli 1790
aan een ander verhuurd.
Jaren later, na het overlijden van Pieter van
Cleef, verkocht zijn inmiddels hertrouwde
weduwe Bartje Swartjes in 1807 de hofstede
De Rust voor 1800 gulden aan Jan Jacob, de
zoon van Jan André van Westrenen, heer van
Sterkenburg.6

Bijlage
Beknopt parenteel van Arnoldus (Aard) van
Merkenhof:
Arnoldus (Aard) van Merkenhof, tr.
Schalkwijk (RK) 29-11-1732 Wilhelmina
(Willemijn) Peterse van der Lith.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus (Pieter) van Merkenhof, geb. op de
Rust, ged. Werkhoven (RK) 07-05-1743 (get.:
Grietje N.N.), overl. Werkhoven 5-3-1817, tr.
Horssen (RK) 17-05-1768 (get.: Rijk Paulussen
van Buren en Johannes van Buren) Bernardina (Bartje) van Buuren, ged. Horssen (RK)
16-07-1742, (get.: Geurt Gerits en Jenneke Gerits), dr van Paulus Cornelissen (van Buuren)
en Gertruij Gerits van Dam; tr. (2) Sterkenburg
(gerecht) 26-11-1781 Willemijntje van Beek,
geb. Odijk, ged. Bunnik (RK) 04-05-1745, (get.
Catharina Faes), dr van Jacobus van Beek en
Maria Geurtse van Dooren.

Noten
Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens afkomstig van het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
(RHCZOU): de DTB-registers (65) en
Dorpsgerechten Sterkenburg (64),
1935-1938, alsmede van het Gelders
Archief, DTB-registers (toegang 0176,
inv.nr 976; oude aanduiding).
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1 www.heuvelrugtopografie.nl.
2 Het Utrechts Archief (HUA), Notarieel Archief Utrecht (NA), U166b001
(23-1-1723; openbare verkoping).
3 RHCZOU, Dorpsgerechten Sterkenburg (64), 1935 (16-5-1747) en 1937
(16-5-1747).
4 HUA, NA, U166a015 (8-2-1738);
U166a022 (20-10-1745); U166a027

(28-2-1750); U227a002 (5-2-1757) en
U188a025 (14-12-1766).
5 ‘Gemeente Sterkenburg’, Maandblad Oud-Utrecht (31), nr. 10 (oktober
1958), 112.
6 HUA, NA, U269c011 (27-10-1807;
koop en verkoop) en U269c011 (28-101807; schuldbekentenis).
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Cas p er va n Bur i k *

Een familieverhaal ontleed
De lotgevallen van Maria Avezaat en haar
kinderen (II)
Dit is het tweede gedeelte van het artikel naar aanleiding van het familieverhaal dat mijn grootmoeder
vertelde over haar grootmoeder de boerendochter
Maria Avezaat die zou zijn onterfd en daardoor
in armoede zijn vervallen toen zij in 1855 met de
boerenknecht Dirk Verkerk trouwde. In het eerste
gedeelte hebben we gezien dat er in de tweede helft
van de 19de eeuw geen sporen van grote onenigheid tussen de families Avezaat en Verkerk zijn te
ontdekken. Ik kwam daarom tot de conclusie dat
van onterven - om juridische redenen sowieso al zeer
onwaarschijnlijk - geen sprake is geweest. Resten
nog de vragen: bestond er een standsverschil tussen
de twee families en wat was dan wel de oorzaak van
de armoede van Maria Avezaat en Dirk Verkerk?
Voor de beantwoording van de eerste vraag heb ik in
de paragraaf “Arm en rijk?” de maatschappelijke
positie van de twee families in met name de eerste
helft van de 19de eeuw onder de loep genomen. Van
de familie Avezaat moet alleen Maria’s broer Jan
Avezaat nog besproken worden. Daarna is de familie
Verkerk aan de beurt. (Raadpleegt u om het overzicht
te behouden de genealogische fragmenten van de twee
families die in het eerste gedeelte van het artikel in de
bijlage zijn opgenomen.) Aan het eind volgt, zoals gezegd, de vraag waardoor Maria Avezaat in armoede
is vervallen.
De kinderen Avezaat (vervolg)
Als laatste van de kinderen van Thomas Avezaat en Johanna de Bree volgen de bijzonderheden over hun enige zoon en het jongste kind
Jan Avezaat (1821-1878). Hij huwde in 1851
zijn achternicht Petronella Avezaat (18271904), zuster van de hierboven genoemde
Gerrit Avezaat. Jan Avezaat was landbouwer
aan de Noort te Wijk bij Duurstede (1865); hij

*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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overleed te Wijk bij Duurstede “in het huis geteekend A nr. 25”. Hij was dan weliswaar landbouwer, maar blijkens de successiememorie die
in 1879 na zijn dood werd ingediend, bezat hij
geen onroerend goed. Hij pachtte een hofstede
van de weduwe Van Doesburgh; de verschuldigde pachtsom van 4 1/2 maand bedroeg ruim
f. 640,=.1 Zijn boedel had in 1879 een waarde
van de helft van ruim f. 6.600,= te verminderen met de begrafeniskosten ad f. 60,=; de elf
kinderen waren erfgenaam. In 1904 - na het
overlijden van hun moeder - hadden de negen
nog in leven zijnde kinderen ruim f. 2.400,= te
verdelen; van de (aangehuwde)kinderen zijn
zes kinderen landbouwer, een kind is bouwmeester, een kind is landbouwer/kastelein en
een kind is veehouder.2
Als we de bovenstaande gegevens samenvatten dan ontstaat het volgende beeld: van de zes
kinderen (en hun aangehuwden) van Thomas Avezaat en Johanna de Bree blijven twee
kinderen werkzaam als landbouwer (Theodora
en Jan), een kind is aanvankelijk arbeider maar
lijkt na verloop van tijd zich (“postuum”) weer
gevestigd te hebben als landbouwer (Jannigje),
een kind is middenstander (Jacoba) en twee
kinderen zijn arbeider of los werkman in de
stad (Adriana en Maria). Geen van de kinderen kan zich qua waarde van de nalatenschap
meten met zijn of haar ouders. Tenminste
enkele kleinkinderen zijn de schrijfkunst niet
machtig (Van Engelen).3 Grosso modo kunnen
we stellen dat zich gedurende de 19de eeuw
een daling op de maatschappelijk ladder heeft
voorgedaan binnen de familie Avezaat.
De familie Verkerk
De onderhavige familie Verkerk vestigde zich
in het jaar 1719 in het Kromme-Rijngebied in
de persoon van Anthonij Verkerk (ca 1690- na
1742), molenaar op de Loerikse molen te Houten en tevens broodbakker aldaar.4 Hij raakte
in financiële problemen en vertrok op het eind

van zijn leven naar Zuilen. Na het debacle van
Anthonij Verkerk keerden slechts zijn twee
jongste kinderen, Johannes - en Pieter Verkerk,
terug naar hun geboortegrond. De genoemde
Johannes Verkerk (ca 1736-1825), meestal
Hannes Verkerk genaamd, huwde in 1761 met
Anna Maria van Bemmel.5 Hij woonde het
grootste deel van zijn leven in Nederlangbroek,
op of nabij het huis Hinderstein; later woonde
hij in Werkhoven. In de successiememorie die
na zijn dood werd ingeleverd, melden zijn erfgenamen en ook de burgemeester van Werkhoven dat de erflater geen onroerende goederen
had nagelaten.6 Uit het huwelijk van Hannes
Verkerk en Anna Maria Van Bemmel werden
negen kinderen geboren die de volwassenheid
bereikten. Ik laat hen hieronder de revue passeren.
Te beginnen met Albartus Verkerk (17771859), ook wel Bartholomeus of Bart Verkerk
genaamd. Hij treedt het meest op de voorgrond;
ik acht hem de meest schrandere van de kinderen en degene met het meeste gezag in de
familie. Albartus Verkerk huwde tweemaal: in
1804 met Cornelia Vernooij die 20 jaar ouder
was dan hij - dit huwelijk bleef kinderloos - en
in 1821 met de 20 jaar jongere Cornelia van
der Worp, uit welk huwelijk acht kinderen
werden geboren.7 De familie Vernooij waartoe
zijn eerste vrouw behoorde, kan generaties
lang tot de meest aanzienlijke boerenfamilies
in het Kromme-Rijngebied gerekend worden.
Ik vermoed dat Albartus Verkerk in eerste
echt was gehuwd in “gemeenschap van winst
en verlies”, net als zijn broer Willem die twee
maanden eerder met een oudere vrouw in het
huwelijk trad.8 In 1812 benoemde zijn vrouw
hem tevens tot haar enige erfgenaam, weliswaar onder de verplichting haar broer en zuster
f. 2.500,= uit te keren en aan hen haar kleren
en sieraden te overhandigen.9
Albertus Verkerk was door de aldus geregelde
(financiële) gang van zaken in staat om met
een betrekkelijk geringe financiële inbreng in
het huwelijk, maar met inzet van zijn capaciteiten, zich financieel (en maatschappelijk)
te verbeteren. In 1812 beschikte hij volgens
zijn testament al over tenminste f. 1.200,=. Hij
vermaakte in zijn testament dit bedrag met
zijn persoonlijke bezittingen aan zijn broers en
zusters, ieder een achtste deel.10 Na de dood
van Cornelia Vernooij ontving Albert Verkerk
uit haar nalatenschap, na aftrek van de zo-even
genoemde legaten, f. 566,17. Zijn eigen bezit
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Handtekeningen van Aalbertus Verkerk en Cornelia
van der Worp onder hun akte van huwelijksvoorwaarden (1821) (HUA, Notarissen Utrecht [34-4], U272c061,
nr. 168, 3-11-1821)

was (ongeveer) even groot als de nalatenschap
van zijn vrouw, na correctie van een aantal
persoonlijke posten was dat ruim f. 4.600,=.
Totaal was Albertus Verkerk op dat moment
dus ongeveer f. 5.200,= waard. Dit alles volgens
de successiememorie die hij van zijn vrouws
nalatenschap indiende.11
Met zijn tweede vrouw Cornelia van der Worp
kwam Albertus Verkerk een volledige gemeenschap van goederen overeen.12 Een aanwijzing
dat de vermogensposities van de aanstaande
echtelieden op dat moment gelijkwaardig
werden beoordeeld. Bedenk daarbij dat Cornelia van der Worp twee jaar voordien voor f.
13.000,= het boerenbedrijf van haar vader en
diens tweede vrouw had overgenomen. Dit bedrijf bestond uit de boerderij met opstallen en
52 morgen land,13 alles gelegen te Schalkwijk
en was voormalig bezit van het Domkapittel te
Utrecht.14 De koopsom was Cornelia schuldig
gebleven en twee maanden voor haar huwelijk
kwam zij een definitieve scheiding met haar
- inmiddels hertrouwde - stiefmoeder en enige
zuster overeen, waarin zij f. 4.393,925 uit de
ouderlijke boedel kreeg toebedeeld.15 De boerderij met het land in Schalkwijk bleef in haar
bezit en zo heet zij in het huwelijkscontract
“landbouwster”. Zij handelde dus voor eigen
rekening, wat ook blijkt uit een schuldbekentenis onder hypothecair verband van f. 8.000,=
die zij enkele dagen na de boedelscheiding
het kromme-rijngebied
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- waarschijnlijk ter voldoening van haar zuster
en stiefmoeder - was aangegaan.16 Ik vermoed
dat na de inbreng van Albertus Verkerk het huwelijk - respectievelijk het boerenbedrijf - weer
van een gezonde financiële basis was voorzien.
Gezien de geschetste gang van zaken mogen we
ook Cornelia van der Worp tot de schrandere
personen rekenen.
Albertus Verkerk - die gedurende zijn eerste
huwelijk in Werkhoven had gewoond17 - verhuisde na zijn hertrouwen naar de hofstede
van Cornelia van der Worp, zijn positie aldus
verder verbeterende. Na zijn dood in 1859 vermeldt zijn successiememorie dat zijn nalatenschap bestond uit (de helft van) twee huizen
en ruim 60 bunders land, vermeerderd met de
veestapel, het gereedschap en de huisraad, alles
gelegen in Schalkwijk.18
Zijn financiële positie stelde Albertus Verkerk in
de gelegenheid om in de Schalkwijkse gemeenschap naar voren te treden. Hij was begunstiger van de R.K. kerk van Schalkwijk. In 1838
schonk hij de kerk een wijwateremmer met
kwast ter waarde van f. 38,= en in 1851 (of
1856) deed hij een gift van f. 10,=.19
In familiekwesties trad hij op de voorgrond als
getuige bij doop- en huwelijksplechtigheden.
Bijvoorbeeld in 1855 was hij mogelijk getuige
bij het huwelijk van Dirk Verkerk en Maria
Avezaat.20 Daarnaast was hij in 1832 toeziend
voogd over de kinderen van Allegonda van
Woesik en Bastiaan van der Worp.21 Zelfs
nam hij nog in 1855 als 77-jarige deel aan het
familieberaad dat werd belegd voor de voogdij
over zijn verre “neef” Pieter Ebskamp, zoon van
Gijsbertus Ebskamp en Dorothea Verkerk.22
Cornelia van der Worp overleed in 1873, bijna
veertien jaar na haar man. Tien jaar voor haar
overlijden was zij met haar kinderen al een
verdeling van een groot deel van haar en haar
mans nalatenschap - inclusief de onroerende
goederen - overeengekomen; de totale waarde
bedroeg op dat moment ruim f. 52.000,=.23 Het
restant volgde een half jaar na haar overlijden.24 (De successiememorie van haar nalatenschap geeft aan dat zij geen onroerende goederen heeft nagelaten.25) De boerderij met de
landerijen te Schalkwijk (waarde f. 13.400,=)
kwam in handen van de oudste zoon mede
Albertus Verkerk (1823-1889) genaamd.26 De
jongste zoon Johannes Verkerk (1836-1898)
ontving onder andere het perceel bouwland te
Schalkwijk genaamd “de Goyakkers”, groot 6
bunders, 78 roeden en 20 ellen.27
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Maria Verkerk (1766-1848) een dochter van
Johannes Verkerk - Anna Maria van Bemmel
huwde in 1795 met Jacob van Leur (ca 17631848).
Het echtpaar woonde op de hofstede de Noord
of Noordwijk ook wel Kleine Maat genaamd,
staande op het snijpunt van Wijk bij Duurstede,
Cothen en Langbroek. Nadat Jacob van Leur
en zijn (voor)ouders de hofstede reeds tientallen jaren hadden bewoond, kocht Jacob deze
op 21 november 1818.28 De hofstede bestond
uit een “boerenwoning”, bergen en schuur
met 9 mogen wei- en bouwland. De koopsom
bedroeg f. 4.500,= waarvan hij f. 4.000,= onder
hypothecair verband schuldig bleef aan de
verkopers. De hofstede was voormalig leengoed
van de Staten van Utrecht.29 Naast het land dat
aan de hofstede behoorde, had Jacob van Leur
land in pacht. In 1828 is bijvoorbeeld sprake
van een ter veiling aangeboden perceel bouwland te Wijk bij Duurstede groot 2 bunder, 83
roeden en 86 ellen dat door Jacob van Leur in
pacht gehouden wordt voor jaarlijks f. 102,=.30
In 1841 verkocht Jacob van Leur de hofstede
Noordwijk aan zijn zoon Johannes van Leur
voor f. 4.200,=, met dien verstande dat Johannes tevens de hypothecaire lening van f.
4.000,= voor zijn rekening nam; vader Jacob
ontving f. 200,=.31 Op 18 augustus 1846 volgde
de verkoop van de levende have en de roerende goederen voor een bedrag van f. 1.738,50,
waarvan Jacob van Leur en Maria Verkerk f.
38,50 in contanten ontvingen en de rest in 14
jaarlijkse termijnen met de interest.32 De successiememories van Jacob van Leur (1848) en
van Maria Verkerk (1849), verschaffen geen
bijzonderheden over hun financiële positie
omdat hun zoon Johannes van Leur voordien
de boedel reeds had overgenomen.33
Van Johannes Verkerk (de jonge) (1778-1832),
althans van diens enige, eveneens Johannes
Verkerk (1829-1889) genaamde zoon kan ook
gezegd worden dat hij tot een redelijk succesvolle tak van de familie behoorde. Ten tijde van
vader Johannes is dat nog niet het geval want
na diens dood blijkt uit de successiememorie
die zijn weduwe Maria van Leeuwen (17921854), naaister van beroep, indiende dat haar
mans nalatenschap een batig saldo vertoonde
van f. 67,39. In dit bedrag was f. 120,= aan
“arbeidersgereedschap” begrepen; hij had geen
onroerend goed nagelaten.34 Vader Johannes
Verkerk was dus arbeider of daggelder van be-

Bidprentje van Jacobus van Leur en Maria Verkerk (1848) (coll. Centraal Bureau voor Genealogie)

roep, en wel in Werkhoven waar hij ook kwam
te overlijden.
Maria van Leeuwen hertrouwde met Bart
van der Linden (1800-1855). In de huwelijksvoorwaarden werd elke gemeenschap van
goederen uitgesloten en de winst en het verlies
staande het huwelijk ontstaan kwam ten goede
(laste) van Maria van Leeuwen.35 Het echtpaar
woonde in Odijk waar Bart van der Linden
boerenknecht was.
In 1837 kocht Bart van der Linden voor
f. 2.425,= (plus kosten) het aan de Achterdijk te
Vechten gelegen goed “Het Hoogje”, bestaande
uit een daghuurderswoning (nummer 58), erf,
grond en een berg, met daarbij een boomgaard,
tezamen groot 95 roeden.36
Na de dood van Maria van Leeuwen verklaarde
haar zoon dat de waarde van zijn moeders
nalatenschap f. 3.432,40 bedroeg; hierin was
“Het Hoogje” begrepen.37 Nadat stiefvader en
stiefzoon tot een vergelijk waren gekomen,
vererfde de onroerende goederen op Johannes
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Verkerk omdat Bart van der Linden - die kort
na zijn vrouw was overleden - zijn stiefzoon tot
enig erfgenaam had benoemd.38
De vraagt rijst uit welke familie het (meeste)
geld afkomstig was waarmee in 1837 “Het
Hoogje” werd aangekocht omdat deze aankoop
het begin van de zo-even aangekondigde succesvolle periode lijkt in te luiden. Ik vermoed
uit de familie Van Leeuwen gelet op de huwelijksvoorwaarden die Maria van Leeuwen en
Bart van der Linden overeenkwamen en omdat
de aankoop van “Het Hoogje” door Bart van der
Linden geschiedde met geld van zijn vrouw.39
In dit verband is het bijzonder jammer dat het
overlijden van Willem van Leeuwen, Maria’s
vader, niet te vinden is; in 1833 was hij nog
in leven. Wellicht was zijn overlijden en een
boedelscheiding vooraf gegaan aan de aankoop
van “Het Hoogje” ...
Na de uitgebreide behandeling van Albertus-,
Maria- en Johannes Verkerk moeten we het kromme-rijngebied
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wegens gebrek aan gegevens - over de meeste
andere kinderen van Hannes Verkerk en Anna
Maria Van Bemmel veel korter van stof zijn.
Oudste dochter Grietje (Margareta) Verkerk
(1763-1821) huwde vóór 1795 met Dirk (Theodorus) de Wit (ca1760-1826). Het echtpaar
woonde in 1812 in Nederlangbroek; in 1821
was Dirk de Wit arbeider aldaar. Na het overlijden van Grietje Verkerk en dat van haar man
meldden respectievelijk de schout en de burgemeester van Langbroek dat de overledenen
geen onroerende goederen hadden nagelaten.
Hun kinderen waren zelfs dusdanig behoeftig
dat de kosten van vervolging wegens verzuim
van het doen van aangifte, niet op hen verhaald konden worden.40
Na het overlijden van Jan Verkerk (de oude)
(1764-1837), in 1798 gehuwd met Anna
Maria van Scherpenzeel (1755-1824), legde de
burgemeester van Langbroek eenzelfde soort
verklaring af.41 Jan Verkerk is na zijn huwelijk
bij zijn vrouw ingetrokken; zij was een weduwe
met kinderen die in Langbroek woonde. Een
Jan Verkerk wonende aldaar kocht in 1820
van (zijn broer?) Willem Verkerk een os voor f.
23,= (zie hierna). Jan van den Bosch, een zoon
uit het eerste huwelijk van Anna Maria van
Scherpenzeel, woonde eveneens op de boerderij. Hij werd later de hoofdbewoner en nam de
inboedel en levende have over voor een bedrag
van f. 1273,=.42 Jan Verkerk en Anna Maria van
Scherpenzeel bleven tot hun dood op de boerderij wonen. De kinderen van Anna Maria van
Scherpenzeel uit haar eerste huwelijk waren
erfgenamen van hun moeder en verklaarden
dat haar nalatenschap geen onroerende goederen bevatte.43
Willem Verkerk (1768-1826) huwde in 1804
met Cornelia Zwezerijn (Swesereng) (1757(?)1834), een weduwe met kinderen die in
Cothen woonde maar waarschijnlijk afkomstig was uit Jutphaas.44 In de huwelijksvoorwaarden kwamen de echtelieden overeen dat
slechts gemeenschap zou gelden van winst en
verlies staande het huwelijk verkregen dan wel
geleden.45 In Cothen liet Willem Verkerk op
22 maart 1820 al zijn levende have en toebehoren in het openbaar verkopen (opbrengst
f. 2.479,50).46 Afgaande op de huwelijksvoorwaarden zal het om de bezittingen van zijn
vrouw zijn gegaan.
Na de verkoop is het echtpaar naar Doorn
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vertrokken waar Willem Verkerk woonde
toen hij in 1825 optrad als toeziende voogd
over de kinderen van Thomas Smorenburg en
Anthonia van de Leemkolk.47 Na de dood van
Willem Verkerk verklaarde Cornelia Zwezerijn
- “landbouweresse” te Doorn - dat de nalatenschap van haar man na aftrek van de schulden
niet meer dan f. 300,= bedroeg en dat zij enig
erfgename was.48 In februari 1827 liet zij de
inventaris maken van de boedel van haar en
Willem Verkerk; de totale waarde was circa
f. 840,=, roerende goederen verminderd met
de schulden. Aanwezig waren alle broers en
zusters van Willem Verkerk. Zij weigerden
echter de inventaris te ondertekenen omdat
“zijlieden begrijpen het maken dezer inventaris
onnodig is dewijl het hun tog niet hielp”.49 Zij
doelden daarmee waarschijnlijk op de clausules in de huwelijksvoorwaarden waardoor geen
uitkering uit de erfenis van hun broer was te
verwachten. Uit de toelichting bij de inventaris
blijkt inderdaad dat de inbreng van Cornelia
Zwezerijn verre die van Willem Verkerk oversteeg.50
Vijf jaar later liet Cornelia Zwezerijn op de
hofstede “De Wijngaard” te Doorn - kennelijk
de hofstede waar het echtpaar vanaf circa 1820
had gewoond - haar levende have en roerende goederen in het openbaar verkopen; de
opbrengst bedroeg ruim f. 1.500.51 Zij verhuisde
vervolgens naar Woerden (Breeveld) waar zij
introk bij haar schoonzoon Jan Woudenberg
die twee dagen voor de verkoop was gehuwd
met een dochter uit haar eerste huwelijk. In
Woerden kwam Cornelia Zwezerijn in 1834 te
overlijden. In de successiememorie verklaarde
Jan Woudenberg dat zijn schoonmoeder “niets
hoegenaamd” had nagelaten en dat zij op zijn
kosten was onderhouden en begraven.52 De
ruim f. 1.500 opbrengst van de goederen zal bij
Jan Woudenberg terecht zijn gekomen als vergoeding voor het onderhoud van zijn schoonmoeder.
Cornelis Verkerk (1772-1834) huwde in 1800
met Maria de Bie (1778-1867). Hij was arbeider
van beroep en woonde in Langbroek. Ook na
dood van Cornelis Verkerk verklaarden Maria
de Bie - werkster van beroep - en zijn meerderjarige kinderen dat de nalatenschap geen
onroerende goederen bevatte.53 De successiememorie van Maria de Bie is niet bewaard
gebleven.

Elisabeth Verkerk (1774-1845) huwde in 1799
met de Cothense rietdekker Gerrit Nagel (ca
1768-1851). Na het overlijden van Elisabeth
Verkerk vertoonde haar nalatenschap een batig
saldo van f. 351,125.54 Het echtpaar bezat in
Cothen twee huisjes met bijbehorende erven
en tuinen en een boomgaard.55 Wegens het
ontbreken van kinderen had Elisabeth Verkerk
haar man tot enig erfgenaam benoemd. Na de
dood van Gerrit Nagel resteerde een bedrag van
f. 264,58 dat werd geërfd door zijn aangehuwde
neef Cornelis van Leeuwen.56
Als laatste van de kinderen van Hannes Verkerk
en Anna Maria van Bemmel volgt hun zoon
Pieter Verkerk (1770-1856) in 1810 gehuwd
met Gerarda van den Nieuwendijk (17751854). Zij zijn de ouders van Dirk Verkerk. Gerarda (Grada of Gerritje) van den Nieuwendijk
stamt uit een familie die reeds vanaf het begin
van de 17de eeuw in het Kromme-Rijngebied
woont, met name in Wijk bij Duurstede.57 Zo
ook Dirk van den Nieuwendijk en Maria van
de Leemkolk, de ouders van Gerarda van den
Nieuwendijk. Zij boerden aldaar op een eigen
perceel bouwland groot 2 morgen en 500
roeden gelegen op de Oude-Wetering; wellicht
hadden ze ook land in pacht. Na hun dood
verdeelden de drie kinderen de nalatenschap.
Volgens de boedelscheiding bedroeg de hoogte
niet meer dan f. 4.000; het exacte bedrag dat de
kinderen toekwam, is niet bekend.58
Pieter Verkerk en Gerarda van den Nieuwendijk kwamen in 1810 in hun huwelijkscontract
“volkomen gemeenschap” van goederen overeen, dus zowel van de ingebrachte goederen als
van de te maken (lijden) winsten en verliezen.59 Een aanwijzing dat de financiële positie
van de aanstaande echtelieden gelijkwaardig
werd beoordeeld. Aanvankelijke woonde het
paar eveneens in Wijk bij Duurstede; hun
kinderen werden daar geboren. Van de Wijkse
burgemeester Nicolaas van Bern huurden zij
in 1810 een “huisinge” met een “schuurberg”
en een weide en omtrent 4 morgen boomgaard
gelegen aan de Singel te Wijk bij Duurstede.60
Ergens in de periode 1810 en 1828 verhuisde
het gezin naar Cothen. Dat blijkt uit enkele
akten die in 1828 werden opgemaakt na het
overlijden van Josina van de Leemkolk, weduwe van Volkert van de Leemkolk, van wie
Gerritje van den Nieuwendijk van moederskant
een van de vele erfgenamen was.61 Gerritje
van den Nieuwendijk ontving uiteindelijk f.
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186,35; daarin waren begrepen enige kleren en
andere goederen die aan de erflaatster hadden
toebehoord.62 Twee jaar later ontving Gerarda
van den Nieuwendijk ook (tenminste) f. 330,=
uit de erfenis van Johannes van de Leemkolk,
die als “rentenier” in Cothen had gewoond.63 In
1843/1845 ten slotte bevond Gerritje van den
Nieuwendijk zich onder de zeer vele erfgenamen van Adriana van der Linden en Huig van
de Leemkolk.64 Hoeveel zij uit deze nalatenschap heeft ontvangen, is niet duidelijk. Gerarda van den Nieuwendijk kon dus meedelen in
de erfenissen van enkele suikerooms en -tantes,
zij het dat de spoeling telkens dun was ..
Pieter Verkerk was in 1828 in Cothen arbeider
van beroep, evenals in 1830. Vanaf 1832 - hij
was toen varkenshouder - komt hij veelvuldig
voor in de vele landbouwstatistieken die de
gemeente verplicht was samen te stellen.65 In
1843/1845/1848 was hij wederom arbeider,
maar in 1847 was hij een van de “aardappelenbouwers” in Cothen.66 In 1840 woonde het
echtpaar op nummer 22 te Cothen.67
Naast een zoon Dirk hadden Pieter Verkerk
en Gerarda van den Nieuwendijk een dochter
Maria Verkerk (1814-1869). Zij huwde in 1845
met Jacobus Wouters (1809-1886), een boerenknecht die werd geboren te Bunnik maar in
1845 in Schonauwen woonde. (Dirk Verkerk
en Jan van Zeeland - toen nog niet verwant aan
de familie Verkerk - waren in 1845 getuigen.)
Later komt Jacobus Wouters steevast voor als
arbeider. Omstreeks 1847 trokken Maria en
haar man in bij hun (schoon)ouders Pieter
Verkerk en Gerarda van de Nieuwendijk te
Cothen en stonden hun vader bij in het beheer
van de ouderlijke boedel. Na de dood van de
(schoon)ouders leidde dat tot een conflict
tussen broer en zus omdat Maria weigerde
de ouderlijke boedel te inventariseren en te
liquideren en aan Dirk zijn erfdeel uit te keren.
Voor Dirk was een gang naar de arrondissementsrechtbank nodig om zijn recht te krijgen.
Maria werd bij verstek veroordeeld om de
boedel te scheiden. Notaris Hermsen te Houten
werd aangewezen om de boedelscheiding op te
maken. In het geval Maria Verkerk bleef weigeren om haar medewerking te verlenen, werd
H.J. van den Boogaard - gemeenteontvanger
te Wijk bij Duurstede - als “onzijdig persoon”
benoemd om haar te vertegenwoordigen.68 Op
7 juni 1857 - enkele maanden voor hij met zijn
gezin van Schalkwijk naar Utrecht verhuisde ontving Dirk Verkerk f. 27,50 van zijn zuster.69
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Grietje
Jan
woonplaats 1812	Nederlangbr	Nederlangbr
1827 (Langbroek) Langbroek
beroep
1827 (arbeider)
landbouwer

Maria
Wijk bij D	
Wijk bij D	
(landbouwer)

Willem
Cothen
(Doorn)
(landbouwer)

Pieter
Cornelis
Wijk bij D	Nederlangbr
Cothen
Langbroek
arbeider
arbeider

Elisabeth
Albertus
Johannes
Cothen
Werkhoven	Nederlangbr
Cothen	Schalkwijk Werkhoven
(rietdekker) landbouwer arbeider

Woonplaatsen en beroepen van de kinderen van Hannes Verkerk en Anna Maria van Bemmel in 1812 en 1827.
Tussen haakjes de gegevens die betrekking hebben op de echtgenoot en/of die postuum zijn verwerkt

Dit moet welhaast de verlangde afrekening zijn
geweest.
Om een korte samenvatting te maken van de
bovenstaande gegevens over de familie Verkerk, zijn twee akten die aan de orde kwamen
van nut: het testament van Albert Verkerk
(1812) en de inventaris na het overlijden
van Willem Verkerk (1827).70 In beide akten
komen de kinderen van Hannes Verkerk en
Anna Maria van Bemmel - de dochters vergezeld van hun mannen - met hun beroepen en
woonplaatsen naar voren. Dat ziet eruit als in
bovenstaand schema.
Bezien we mede de andere gegevens van de
kinderen dan mogen we stellen dat de kinderen van Hannes Verkerk en Anna Maria van
Bemmel qua maatschappelijke positie grofweg
in twee categorieën zijn in te delen: redelijk
succesvol en minder succesvol. Bij de laatste
moeten we Pieter Verkerk en zijn vrouw - de
ouders van Dirk Verkerk - scharen. De keuze
van de huwelijkspartner lijkt een bepalende
factor te zijn geweest.
De families Van de Gein en De Reuver
Voor de volledigheid en ter vergelijking met de
familie Verkerk mogen enkele opmerkingen
over de maatschappelijke positie van de families Van de Gein en De Reuver niet ontbreken.
Te beginnen met de familie van Hermanus van
de Gein. Hij was afkomstig uit Gelderland; zijn
ouders waren in Druten (kleine) landbouwers/
tabaksplanters in 1845 en een broer Johannes
van de Gein was horlogemaker in Leeuwen.

Hermanus van de Gein lijkt als enige van zijn
familie zich naar onze streek te hebben begeven. Naar de reden kunnen we slechts gissen.
In de bronnen heb ik hem, anders dan in de
Burgerlijke Stand en in samenhang met zijn
schoonfamilie Avezaat, (bij leven) niet aangetroffen. Hij woonde in Langbroek en wordt
in de bronnen landbouwer (1845) genoemd.
Toen in 1845 Hermanus van de Gein aldaar
was overleden, diende Maria Avezaat - “landbouweres” te Langbroek - als moeder/voogdes
de successiememorie van haar man in.71 Er
behoorden geen onroerende goederen tot de
erfenis; de burgemeester van Langbroek kon
dat bevestigen. Gegevens over de hoogte van
de erfenis zijn niet bekend, maar ik acht het
niet uitgesloten dat het echtpaar met het geld
van de uitkoop die Maria’s moeder in 1844 had
gedaan, boerde op een kleine bedoening, mede
gezien de aanduiding “landbouweres”. Een
bijzonderheid moet apart vermeldt worden:
Marie Avezaat, die in alle akten waarin zij compareerde liet noteren dat zij niet kon schrijven
en daarom altijd onderaan een kruisje zette,
ondertekende de successiememorie met een
mooie “getekende” naam. Het is de enige eigenhandig geschreven tekst van Maria Avezaat
die mij bekend is. Hoewel eigenhandig? ...
De successiememorie die na de dood van Jacob
van de Gein - de vader van Hermanus - in
september 1851 werd ingediend, verdient ook
vermelding.72 Zijn kinderen en behuwd-kinderen deden in februari van het volgende jaar
aangifte, dat wil zeggen de kinderen die in de
regio woonden. Maria Avezaat - voogdes over

Handtekening van Maria Avezaat onder de successiememorie van Hermanus van de Gein (1845)
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haar twee mede-ervende kinderen en inmiddels hertrouwd met Willem de Reuver - deed
op 3 maart 1852 apart aangifte in haar woonplaats Schalkwijk. Maria Avezaat en Willem
de Reuver konden niet (meer) schrijven en
tekenden daarom - in aanwezigheid van twee
getuigen - met een kruisje.73 Ik vermoed dat
deze aangifte de aanleiding was voor de voogdijprocedure een maand eerder waarbij Jan
Avezaat tot toeziende voogd over de kinderen
Van de Gein was benoemd (zie hiervoor). Beide
aangiftes bevatten overigens dezelfde informatie over de nalatenschap van Jacob van de
Gein. Hij was een arbeider (geweest) en liet een
huisje na - zonder vermelding van de waarde staande op 5 roeden erfpacht grond zijnde een
gedeelte van de zo geheten Zandsingel te Puiflijk. Zijn (behuwd)kinderen en -kleinkinderen
waren arbeiders en tabaksplanters.
Over Willem de Reuver kunnen we betrekkelijk kort zijn want afgezien in de registers
van Burgerlijke Stand en in samenhang met de
familie Avezaat, komt hij nagenoeg niet voor
in de bronnen. De (voor)ouders van Willem
de Reuver woonden in het Kromme-Rijngebied; Willem de Reuver werd in Schalkwijk
geboren en bleef daar zijn levenlang wonen.74
Zijn successiememorie is helaas niet ingediend
toen hij in 1854 overleed, of de aangifte is in
het ongerede geraakt. Er is wel een successiememorie van zijn vader Johannes de Reuver
die op 4 november 1840 te Schalkwijk overleed. Dat wil zeggen er is een notitie - tevens
certificaat van onvermogen van de burgemeester van Schalkwijk - waarin deze verklaart dat
Johannes’ zoon Willem de Reuver, arbeider
van beroep, in een zodanige behoeftige staat
verkeert dat de kosten van vervolging wegens
verzuim van het doen van aangifte niet op hem
kunnen worden verhaald.75 De successiememorie van Willemina Zwambag - Willem de
Reuvers eerste vrouw die in 1846 in Schalkwijk
overleed - meldt evenmin veel bijzonderheden.
Willem de Reuver deed aangifte namens zijn
zoon Johannes die enig erfgenaam was. De
waarde van de nalatenschap werd niet gemeld,
maar er waren geen onroerende goederen.76 Al
met al is niet duidelijk hoe we Willem de Reuver maatschappelijk moeten plaatsen. Hij komt
hierna nogmaals ter sprake komt.
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Conclusie over arm en rijk
Een ander aspect van het verhaal van mijn
grootmoeder was het al dan niet bestaan van
een standsverschil tussen de families Avezaat en
Verkerk. Met andere woorden: huwde in 1855
een boerendochter met een boerenknecht. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik de
maatschappelijke positie van de afzonderlijke
leden van de families onder de loep genomen.
De eerste helft van de 19de eeuw - tot 1855
het jaar van het huwelijk van Maria Avezaat en
Dirk Verkerk - was de periode die onderzoek
behoefde. Ik hanteerde als criteria de afkomst
(voorouders), welstand en bezit en keuze van
huwelijkspartners en uitoefening van openbare
functies, met de nadruk op de financiële gegevens. Dit alles binnen de mogelijkheden die (de
omvang van) dit artikel, de beschikbare bronnen en de beschikbare tijd met zich brengen.
Vooreerst moeten we echter constateren dat
de twee families zich niet heel makkelijk
laten vergelijken tengevolge van het verschil
in samenstelling van de families in de 19de
eeuw. De eerste generatie - dit is de generatie van de ouders van Maria Avezaat en Dirk
Verkerk - bestaat bij de familie Avezaat uit één
persoon/echtpaar: Thomas Avezaat en Johanna
de Bree (Cornelis van den Heiligenberg). Bij de
familie Verkerk daarentegen behelst de eerste
generatie negen personen/echtparen die in het
onderzoek moeten betrokken worden (Pieter
Verkerk en zijn broers en zusters). In de tweede
generatie is het omgekeerde het geval: Maria
Avezaat had meerdere zusters en een broer en
Dirk Verkerk had slechts een zuster.
Bezien we de eerste generatie - grofweg de
jaren tien tot en met 40 van de 19de eeuw dan is duidelijk dat de ouders van Dirk Verkerk
op een beduidend kleinere bedoening boerden
dan de (stief)ouders van Marie Avezaat; de
waarde van de nalatenschappen van de ouders
was navenant.77 Betrekken we de geneneratiegenoten van de ouders (van Dirk Verkerk) in de
beschouwing dan ontstaat een genuanceerder
beeld. Nu blijkt dat in de familie Verkerk leden
voorkomen die zich kunnen meten met de positie van de familie Avezaat (Albertus Verkerk).
Persoonlijke capaciteiten en daarmee samenhangend de keuze van de huwelijkspartner
waren daarin bepalende factoren.
Bekijken we de volgende generatie - de broer
en zusters van Maria Avezaat en Dirk Verkerk - grofweg de jaren dertig tot en met vijftig
van de 19de eeuw dan ontstaat een weer iets
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ander beeld. In deze periode doet zich onder de
zusters van Maria Avezaat - en ook bij Maria
Avezaat zelf - een daling op de maatschappelijke ladder voor omdat zij hun boerenstand niet
meer op (konden) houden. Door deze beweging groeiden de posities van de twee families
naar elkaar toe.
Kijken we tot slot met een nog ruimere blik en
bezien we de in de bijlage opgenomen fragmentgenealogieën, dan blijkt bij beide families
een verwevenheid met gezeten boerenfamilies
in het Kromme-Rijngebied.78 De twee families
zijn nagenoeg gelijkwaardig en gelijksoortig:
beide families bestaan uit gezeten boeren,
arbeiders en uit leden die zich qua beroep daartussen in bevinden. We hebben het dan echter
grotendeels al over de derde generatie en het
jaar 1855 zijn we gedeeltelijk gepasseerd.
Al met al genomen meen ik te mogen concluderen dat in 1855 niet van een standsverschil
tussen de families Avezaat en Verkerk gesproken kan worden, althans geen groot verschil. Er
was wel een verschil in financiële positie tussen
Maria Avezaat en Dirk Verkerk, althans zo laat
het zich aanzien. Hoe het met de financiën van
Maria Avezaat daadwerkelijk was gesteld op het
moment van haar huwelijk in 1855, komt in de
volgende paragraaf aan de orde.

Waar is het geld?
Thans rest de beantwoording van de laatste
vraag die ik in de inleiding heb opgeworpen
te weten: wat was de oorzaak van de armoede
waarmee Maria Avezaat en Dirk Verkerk na
hun huwelijk in 1855 te kampen hadden. Het
echtpaar kwam huwelijkse voorwaarden overeen waaruit blijkt dat het met de financiën van
Maria Avezaat inderdaad slecht was gesteld. Het
huwelijkscontract laat wat dat betreft weinig
aan duidelijkheid te wensen over: vooreerst
werd elke gemeenschap van goederen (en
schulden) - zowel huidige als toekomstige - uitgesloten, inclusief de gemeenschap van winst
en verlies. Vervolgens bedroeg de waarde van
de goederen die Maria Avezaat inbracht slechts
f. 20,=, bestaande uit een bed, kast, tafel en
enige stoelen. Haar kleren en lijfstoebehoren
hadden een waarde van f. 30,=. Deze goederen
waren belast met “onderscheiden schulden,
waarvan het bedrag aan haar (Marie Avezaat)
onbekend” was. (De laatste woorden zijn intrigerend; ik kom daarop terug.) De inbreng van
Dirk Verkerk werd niet gespecificeerd of ge52
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waardeerd. Ten slotte vermaakten de aanstaande echtelieden aan elkaar een zodanig deel van
hun nalatenschap waarover zij op het moment
van hun overlijden kunnen beschikken.79
De vraag dringt zich op waar het geld is gebleven dat Maria Avezaat had ontvangen uit
de nalatenschappen van haar vader en van
haar moeder. We zagen immers dat de kinderen Avezaat in 1844 samen f. 6.000 hadden te
verdelen en in 1850 bedroeg de nalatenschap
van Johanna de Bree voor ieder kind f. 1.290,=.
Daarmee vergeleken steekt wat we lezen in het
huwelijkscontract schril af.
Helaas, ik moet u meedelen dat ik het antwoord op die vraag schuldig moet blijven.
Dat wil niet zeggen dat zich rondom de boedelscheiding van Johanna de Bree geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die onbesproken
kunnen blijven. Ik doel op twee akten die
vragen op kunnen roepen: een akte waarbij
volmacht verleend wordt aan mr. Pieter Abraham Broers en een akte waarbij hem decharge
wordt verleend voor zijn verrichte diensten,
respectievelijk gedateerd op 12 juli 1850 en
2 aug. 1850. Zijn opdracht behelsde de laatste
afwikkeling van de scheiding van winst en
verlies tussen Cornelis van den Heiligenberg
en Johanna de Bree en de boedelscheiding
van Johanna de Bree.80 Bij de behandeling
van de boedelverdeling ben ik luchtig over de
strekking van deze akten heen gestapt. In de
volmacht wordt onder meer gesproken over het
aangaan van processen om verschillen te beslechten en ingeval deze processen ten nadele
zouden uitvallen, van die processen in hoger
beroep te gaan. Weliswaar zijn dit woorden die
min of meer standaard werden gebezigd, maar
we mogen denk ik wel concluderen dat onder
de kinderen Avezaat onenigheid is gerezen.
Mogelijk twistten de kinderen over de (waarde
van) de goederen die tijdens de veiling van de
inboedel opgehouden waren en die in bezit
genomen waren door Jannigje en Jan Avezaat,
maar waarvoor (achteraf?) vergoedingen waren
overeengekomen (zie hiervoor). De volmachtverleners en degenen die decharge verleenden
waren Cornelis van den Heiligenberg, Jannigje
Avezaat (gehuwd met Gerrit Avezaat), Jan Avezaat en Jacoba Avezaat (gehuwd met Jan van
Zeeland). De afwezigen waren Maria Avezaat,
Adriana Avezaat (gehuwd met Arie van Dijk en
Theodora Avezaat (gehuwd met Hendrik van
Engelen). Langs deze scheidslijn was het gezin
kennelijk verdeeld. Overigens hadden ruim

een halfjaar eerder dezelfde kinderen samen
met Cornelis van den Heiligenberg reeds een
gelijksoortige volmacht afgegeven.81 Van de afwezigen (de wederpartij) zijn geen volmacht en
decharge bekend.82 Zoals gezegd, op 2 augustus
1850 werd Broers decharge verleend voor de
diensten die hij had verricht. In de tussentijd
had Broers een accoord bereikt dat Cornelis van den Heiligenberg en de drie kinderen
“volkomen” goedkeurden. Het accoord werd
waarschijnlijk onderhands gesloten, want in de
notariële protocollen is het niet aangetroffen.83
Nu is het de vraag of Maria Avezaat en haar
zusters Adriana en Theodora door deze gang
van zaken zijn benadeeld.84 Ik meen te mogen
concluderen dat dat niet het geval is geweest en
voer daar drie redenen voor aan.85 Ten eerste
omdat de akte van volmacht expliciet meldt dat
partijen ieder voor 1/7 deel erfgenaam waren.
Ten tweede acht ik het bijna ondenkbaar dat
mr. Pieter Abraham Broers malversatie heeft
gepleegd.86 En ten derd: Maria Avezaat is twee
jaar later op 30 juli 1852 getuige bij doop van
een kind van haar broer Jan. Waaruit ik concludeer dat de onderlinge verhouding niet was
verstoord (zoals ik dat ook reeds deed in het
eerste gedeelte van dit artikel).
Als de scheiding van de boedel van Johanna
de Bree uiteindelijk toch goed is verlopen en
Maria Avezaat haar erfdeel heeft ontvangen,
wat kan dan de armlastige toestand van Maria
Avezaat bijna 5 jaar later hebben veroorzaakt?
Ergens tussen augustus 1852 (misschien al eerder na 1844) en het sluiten van het huwelijkscontract in maart 1855 is er iets gebeurd. Het
enige dat ik kan bedenken - maar ik betreed
nu het pad van de speculatie – is dat Willem de
Reuver een kwalijke rol heeft gespeeld.
Laten we de omstandigheden nog eens bekijken. Maria Avezaat was van 28 april 1847 tot
diens overlijden op 19 mei 1854 met Willem de
Reuver getrouwd. De uitkoop van haar kinderen door Johanna de Bree in 1844 geschiedde
dus ten tijde van het huwelijk met Hermanus
van de Gein.
Helaas is de financiële positie van Maria Avezaat en Hermanus van de Gein op het moment
van diens overlijden niet bekend. Zijn successiememorie geeft daarover geen detailinformatie. Ik heb aangenomen - op grond van de
beroepsaanduiding van Maria Avezaat “landbouweres” - dat het echtpaar op een kleine
bedoening boerde.
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Kijken we nog eens nader naar Willem de
Reuver dan vallen de beroepen op waarmee hij
in de bronnen voorkomt: arbeider (vóór 1840),
koopman en koopman in vee (1840-1852),
tussendoor in 1848 en 1850 landbouwer en
in 1854 (overlijden) bouwman.87 Er lijkt zich
enige verbetering te hebben voorgedaan. Maar
voorzichtigheid is geboden; de beroepsaanduidingen in de bronnen zijn naar mijn ervaringen
betrekkelijk willekeurig. Bijvoorbeeld in 1850
- de aanvang van het Bevolkingsregister van
Willem de Reuvers woonplaats Schalkwijk was hij landbouwer.88 Maar Albert Verkerk was
in hetzelfde jaar op het “hoogtepunt” van zijn
carrière en heet volgens dezelfde bron eveneens landbouwer. En laatstgenoemde acht ik
toch duidelijk van een ander kaliber. Volgens
het kadaster was Willem de Reuver in ieder
geval geen eigenaar van vaste goederen. Dat
van Willem de Reuver geen successiememorie is aangetroffen geeft te denken en is in elk
geval fnuikend voor het onderzoek naar zijn
financiële situatie.
Ik probeer met deze uiteenzetting aannemelijk
maken dat Willem de Reuver, die niet over
eigen middelen beschikte, - hij had in 1847
een bewijs van onvermogen nodig - met geld
van zijn vrouw aankopen (speculaties) voor
zijn handel heeft gedaan. En misschien ook
andere activiteiten heeft ondernomen waarvan
de bewijzen zich thans aan de waarnemingen
onttrekken (drank, vrouwen …). Dat Maria
Avezaat op 7 februari 1849 een volmacht afgaf,
intrigeert zeer.89 In 1855 op het moment van
haar huwelijk waren haar schulden niet bekend. Maar zoals gezegd, het zijn in grote mate
speculaties ...
Tot slot wil ik toch kort terugkomen op het begrip onterven. Ik sluit niet uit dat dat woord in
de familie Verkerk post gevat heeft als substituut voor een of meer andere kwesties waarbij
Maria Avezaat en Dirk Verkerk probeerden
hun recht te halen. Bijvoorbeeld de afwikkeling van de boedel van Willem de Reuver,
maar ook komt in aanmerking de kwestie van
Dirk Verkerk met zijn zuster in 1857 betreffende de afwikkeling van zijn ouderlijke boedel.
En zelfs de kwestie die door Broers is opgelost
kan een eigen leven zijn gaan leiden en na
verloop van tijd het woord onterven hebben
doen ontstaan ...
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Nawoord
Zo eindigt de zoektocht naar het waarheidsgehalte en de achtergrond van een familieverhaal
dat mijn grootmoeder vertelde. Een enigszins
onbevredigend einde omdat de exacte toedracht, niet boven water is gekomen. Gelukkig
is veel wel duidelijk geworden. Wat ook naar
voren is gekomen, is de grote hoeveelheid

bronmateriaal die voorhanden is om oude
verhalen te onderzoeken, maar ook om nieuwe
verhalen te ontdekken. Juist de 19de eeuw is
wat dat betreft nog onontgonnen terrein. En
dat terwijl in deze eeuw de bronnen het meest
voorhanden en qua leesbaarheid het best toegankelijk zijn. Laat dit artikel een aansporing
aan de lezer zijn om eigen verhalen over de
19de eeuw te schrijven.
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haar overlijden - herriep zij dit legaat
in het bijzijn (als getuige) van Martinus
Paulus van Leek, kapellaan in de R.K.
kerk van Werkhoven (RHCZOU, [63],
2678, 13-7-1820).
12 HUA, [34-4], U272c061, 3-11-1821.
13 In de (toen) nieuwe maat gerekend:
44 bunders, 28 roeden en 14 ellen.
14 RHCZOU, [63], 2598, 21-11-1819
15 HUA, [34-4], U272c061, 4-8-1821.
16 HUA, [34-4], U272c061, 13-8-1821.

17 Blijkens de successiememorie
van Cornelia Vernooij woonden zij en
haar man in het “burger woonhuijs” te
Werkhoven nummer 62 staande aan
de Voordijk of Zandpad, bestaande uit
een tuin en een boomgaardje, tezamen
groot omtrent een morgen. Albertus
Verkerk verkocht deze goederen in
1835 voor f. 3.450,= aan Willem Jacob
de Voogt. (HUA, [34-4], U305c020, 305-1863).
18 HUA, [337-9], 60, aktenr. 109, 31-71859.
19 RHCZOU, [341], 6, pag. 2. Vergelijk: P.M. Heijmink Liesert, Schalkwijk,
de geschiedenis van een stichts dorp,
Schalkwijk 1979, 120-121: in 1838
kwamen de herbouw van de pastorie en het vergroten van de kerk van
Schalkwijk gereed. De kinderen van
Albertus Verkerk en Cornelia van der
Worp deden - mede in naam van
hun ouders - 40 jaar later giften ten
behoeve van de nieuwe kerk van
Schalkwijk. (P.M. Heijmink Liesert, De
kathedraal van Het Sticht. De parochiekerk van de heilige aartsengel Michaël
te Schalkwijk, Houten 1995).
20 Op 15-11-1835 was hij in Schalkwijk
getuige bij de doop van Joanna
Maria, de dochter van zijn zwager en
schoonzuster Joannes van Oostrum en
Antonia van der Worp.
21 RHCZOU, [63], 2753-2, 6-9-1832.
Zie waarschijnlijk ook: HUA, [99], 2672,
29-6-1832.
22 HUA, [99], 3417, nr.88, 4-9-1855.
Dorothea of Theodora Verkerk was een
dochter van Petrus Verkerk en Gerarda
Brandenburg. (Zij huwden te Werkhoven in 1787.) Het familieverband met
de onderhavige familie Verkerk heb ik
niet kunnen vaststellen.
23 HUA, [34-4], U305c020, 30-5-1863.
24 HUA, [34-4], U305c038, 20-9-1873.
25 HUA, [337-9], 61, aktenr. 88, 7-71873.
26 Albert junior legateerde - ongehuwd zijnde - de boerderij aan zijn neef

Johannes van Wijk, zoon van zijn zuster
Johanna Verkerk (HUA, [337-9], 64,
aktenr. 17, 21-12-1889). Johannes van
Wijk huwde Mechteld Melsen. Volgens
opgave van de heer G.J. van Wijk (in
1982 wonende te Heemskerk) betreft
het de boerderij staande aan De Heul
B 21, Provincialeweg 56, 3998 JH
Schalkwijk.
27 HUA, [34-4], U305c020, 30-5-1863.
Een clausule in het testament van
Johannes Verkerk wil ik niet onvermeld
laten. Hij legateerde in 1898 Johannes
Antonius Hoogland f. 4.000,= onder
de last van (o.a.) “te voldoen zeven
feestmalen welke volgens gebruik
moeten worden gegeven ter gelegenheid der zeven jaargetijden, dus ook
dat hetwelk gegeven wordt bij het
eerste jaargetijde, welke feestmalen
zullen moeten worden gehouden op
de Hofstede genaamd “Verdeeld” te
Schalkwijk, om voldoende redenen
mogen die feestmalen ook op eene
andere plaats worden gegeven”. (HUA,
[34-4], U336a009, 16-3-1898). Is een
van de lezers bekend met het hier
genoemde gebruik van het geven van
(denkelijk) zeven jaarlijkse feestmalen
na het overlijden van een testateur?
28 HUA, [34-4], U272c058, 28-111818.
29 Vergelijk: Ad van Bemmel, ‘De
vergeten woontoren Noortwijck tussen
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede’, Het Kromme-Rijngebied 34-4
(2000), 57-73.
30 HUA, [34-4], U320b046, 10-7-1828,
“onder Wijk bij Duurstede nommer
vijf”.
31 RHCZOU, [63], 2715, 19-5-1841.
32 RHCZOU, [63], 2726, aug.1846.
33 HUA, [337-9], 7, aktenr 86, 7-91848 en idem, aktenr 90, 24-2-1849.
34 HUA, [337-1], 102, aktenr. 62, 29-81833.
35 HUA, [34-4], U272h002, 5-11-1833.
36 Verkopers waren de kinderen en
erfgenamen van jhr. mr. Pieter Jacob
de Bije, lid van de raad van State in de
Utrechtse ridderschap, die op 19-121836 in zijn woonplaats Den Haag was
overleden. (HUA, [34-4], U318a023,
5-7-1837). “Het Hoogje” was een van
de negentien percelen die in openbare
veiling werden verkocht. De kinderen
deden kennelijk (een groot deel van)
het onroerendgoedbezit van hun vader
in het Kromme-Rijngebied maar ook
in Westraven (Jutphaas) en Lopik van
de hand. Vermeldenswaardig is de
verkoop van de hofstede Overdam met
aanhorige landen (ruim beschreven);
bruiker was Dirk van Velthuisen; de
koopsom bedroeg f. 20.000,=. Koper
was de aan het Vreeburg wonende
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Utrechtse fabrikant Willem Hendrikus
de Heus. “Het Hoogje” had De Bije op
13-5-1809 aangekocht van het echtpaar Dirk Vernooij en Emmerensje van
Mastwijk. De weduwe van Hendrik van
den Brink was in 1837 pachtster van
“Het Hoogje” voor f. 104,= jaarlijks.
Johannes Verkerk bezwaarde “Het
Hoogje” in 1860 met een hypotheek
van f. 500,= ten behoeve van Antonie
de Wit (HUA, [34-4], U305c014, 11-21860).
37 HUA, [337-9], 1, aktenr. 160, 10-41855.
38 RHCZOU, [63], 2742, 1-11-1854.
Idem, 2742, 16-11-1854. HUA, [337-9],
1, aktenr. 161, 16-4-1855.
39 In de hypotheekovereenkomst
die Johannes Verkerk op 11-2-1860
aanging, wordt gezegd dat Maria
van Leeuwen het goed in 1837 had
verworven (HUA, [34-4], U305c014, 112-1860).
40 HUA, [337-1], 28, aktenr. 32, 24-121821. Idem, 29, aktenr. 18, 28-8-1827.
41 HUA, [337-1], 30, aktenr 74, 30-81837.
42 RHCZOU, [63], 2680, 21-2-1822.
43 HUA, [337-1], 28, aktenr. 95, 26-21825.
44 Op 23-12-1757 wordt R.K. te
Jutphaas gedoopt: Cornelia, dochter
van Hendrik Zweesering en Agnes
Noorloos; zij wonen op het Nedereind. Ten tijde van het sluiten van het
eerste huwelijk van Cornelia Zwezerijn
(met Willem van de Leemkolk) in 1785
woonde zij in Jutphaas (HUA, [34-4],
U283a001, 29-10-1785) en volgens het
gerechtelijk trouwboek van Cothen
werd Cornelia Zwezerijn geboren in
Jutphaas. Haar overlijdensakte meldt
in 1834 een leeftijd van 80 jaar. Dit
alles is dus redelijk in overeenstemming met elkaar. Tegen de genoemde
geboortedatum in Jutphaas spreekt
dat de namen van Cornelia’s ouders
niet zijn terug te vinden onder de
kinderen uit haar eerste huwelijk. Uit dit
huwelijk werden geboren: Jannigje-,
(Agnes) Antje-, Arie-, Dirkje-, Gijs- en
Mijntie van de Leemkolk (HUA, [34-4],
U283a007, 7-1-1804). Cornelia Zwezerijn moet in ieder geval niet worden
verward met een naamgenote die was
gehuwd met Jacobus Stuivenberg en
die volgens haar overlijdensakte werd
geboren te IJsselstein (overl. Utrecht
5-2-1853; oud 69 jaar).
45 HUA, [34-4], U283a007, fol.23, 4-21804.
46 RHCZOU, [63], 2678, 22-3-1820.
47 RHCZOU, [63], 2685, 14-4-1825.
Anthonia van de Leemkolk was de
enige dochter van de eerste echtgenoot van Cornelia Zwezerijn, Willem

van de Leemkolk, uit diens huwelijk
met Jannigje van de Leemkolk (HUA,
[34-4], U283a007, 7-1-1804).
48 HUA, [337-1], 19, aktenr. 77, 18-71826.
49 Zus Grietje Verkerk die reeds was
overleden werd vertegenwoordigd
door haar vier dochters of hun aangehuwden.
50 RHCZOU, [63], 684, 1-2-1827.
51 RHCZOU, [63], 2694, 20-4-1830.
Bedoeld werd de hofstede De Grote
Wijngaard die na Hendrik Swellengrebel (sinds 1752) in 1819 in handen
kwam van de in Amsterdam wonende
A.C.W. Munter (vriendelijke mededeling Herman Postema). In de inventaris
die werd opgemaakt na het overlijden
Willem Verkerk werd een schuld van f.
360,= verantwoord, zijnde de aan “de
heer Munter” te betalen jaarlijkse landpacht. Vergelijk: W.J. Spies, Cornelia
Willems van Rijswijk (1701-1791). Haar
voorgeslacht, kinderen en verdere familie, in: Stichtenaren uit vroeger jaren,
deel 2, Utrecht z.j. (1997), 113- 133,
met een schets van de hofstede De
Grote Wijngaard (p. 127).
52 HUA, Memories van successie te
Woerden [1274], 5537, aktenr. 87, 21-61834. Agnes Antje van de Leemkolk
huwde 18-4-1830 te Doorn met Jan
Woudenberg.
53 HUA, [337-1], 30, aktenr. 31, 10-111834.
54 HUA, [337-9], 7, aktenr. 32, 24-71845.
55 Gerrit Nagel verkocht dit vastgoed
op 27-8-1845 aan Anthonie - en Johannes Sontrop, schoenmakers te Cothen,
voor f. 1.050,=. Hij en zijn vrouw hadden de aankoop gedaan op 21-9-1816
van Hermanus Wilhelmus Hulters.
(RHCZOU, [63], 2724, 27-8-1845).
56 HUA, [337-9], 7, aktenr. 117, 19-51851. Het testament: RHCZOU, [63],
2727, 19-5-1847.
57 Casper A. van Burik en Denis
Verhoef, ‘Van Sweserenge, Van Papendorp, De Gelen en Van den Nieuwendijk, een familie van boeren, burgers
en buitenlui in en om de stad Utrecht’,
Gens Nostra 66 (2011), 267-314, 284308.
58 RHCZOU, [63], 2583, 8e bloeimaand 1810.
59 RHCZOU, [63], 2583, 11-4-1810.
60 RHCZOU, [63], 2583, 14e sprokkelmaand 1810.
61 RHCZOU, [63], 2753-2, 26-3-1828.
Idem, 2690, 5-6-1828. Idem, 2692, 5-21829.
62 RHCZOU, [63], 2692, 16-2-1829.
63 RHCZOU, [63], 2695, 10-6-1830.
64 RHCZOU, [63], 2720, 1-12-1843.
Idem, 2721, 29-2-1844. Idem, 2722,
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14-8-1844. Idem, 2723, 7-3-1845. Een
verdeling van de erfenis heb ik niet
gevonden.
65 RHCZOU, Gemeente Cothen 18111947 [28], respectievelijk 45 (1831) en
46 (1832). Vriendelijke mededeling Ad
van Bemmel.
66 RHCZOU, [28], 62. Vriendelijke mededeling Ad van Bemmel. Op 7-7-1848
deed Pieter Verkerk samen met zijn
schoonzoon Jacobus Wouters aangifte
bij de Burgerlijke Stand te Cothen van
de geboorte van hun (klein)zoon Dirk
Wouters.
67 RHCZOU, [28], 54 ongedateerd
(1840). Vriendelijke mededeling Ad van
Bemmel.
68 HUA, Arrondissementsrechtbank
Amersfoort [367], 60, nr.113, 27-5-1857
en idem, 68, 21-5-1857 en 2-6-1857.
Bij notaris Hermsen noch bij een
andere notaris zijn van de boedelscheiding stukken aangetroffen.
69 HUA, [34-4], U313h022, “V”, nr.
120 en idem, U313i001, 7-6-1857.
Het gegeven is slechts bekend uit het
repertoire van de notaris omdat de
akte in brevet door de notaris werd
opgemaakt.
70 HUA, [34-4], U321a015, 29-101812 en RHCZOU, [63], 684, 1-2-1827.
71 HUA, [337-9], 41, aktenr 51, 30-101845.
72 Jacob van de Gein overleed te
Puiflijk (Druten) 29-9-1851.
73 Gelders Archief, Memories van successie, kantoor Druten, 33.
74 F. Pouw, Het nageslacht van de
gebroeders Gerrit en Frans de Reuver,
deel 1, Nieuwegein 1998.
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75 HUA, [337-1], 67, aktenr. 466, 8-51841.
76 HUA, [337-9], 59, aktenr. 63, 21-81846.
77 Wegens gebrek aan voldoende
gegevens in de 19de eeuw heb ik de
families van moederszijde (De Bree en
Van den Nieuwendijk) buiten beschouwing gelaten.
78 Er was een direct verband tussen
de families Verkerk en Avezaat in de
vorm van het huwelijk tussen Elisabeth
van den Heiligenberg (dochter van
Jasper en Joanna Lokhorst) en Jan
van den Bosch, de stiefzoon van Jan
Verkerk.
79 RHCZOU, [63], 872, 13-3-1855.
80 RHCZOU, [63], 2734, 12-7-1850 en
idem, 2734, 2-8-1850.
81 RHCZOU, [63], 2754-2, 12-12-1849.
De akte werd in brevet opgemaakt
waardoor onbekend is aan wie volmacht werd verleend.
82 Anderhalf jaar eerder verleende
Maria Avezaat gehuwd met Willem
de Reuver een volmacht. De akte
werd in brevet opgemaakt waardoor
niet bekend is aan wie volmacht werd
verleend en wat de kwestie behelsde
(RHCZOU, [63], 2646, 7-2-1849).
83 Ik heb alle - naar mijn idee - relevante repertoria van notarissen van de
jaren 1850 doorgenomen. De repertoria melden echter soms slechts de
eerste comparant - Broers of een ander
(de gemachtigde van de wederpartij) waardoor niet altijd duidelijk is uit wier
naam de gemachtigde optrad.
84 Interessant om te melden is dat
Theodora Avezaat op 22-1-1863 - ter

gelegenheid van de beschrijving van
de boedel van haar man - verklaarde
dat zij staande het huwelijk, van haar
ouders had geërfd “een aandeel in een
hofstede met de daarbij behorende
landen gelegen te Wijk bij Duurstede”.
Dit aandeel had zich met de boedel
voornoemd vermengd, maar moest wel
aan haar vergoed worden. Het exacte
bedrag kon zij niet opgeven, doch zij
behield zich het recht voor dit later
alsnog te doen (RHCZOU, [63], 883,
22-1-1863).
85 In het (ondenkbare) geval dat
Maria Avezaat wel is benadeeld, blijft
het de vraag waar haar aandeel in de
f. 6.000,= is gebleven die de kinderen
in 1844 hadden te verdelen.
86 Mr. Pieter Abraham Broers hield
kantoor aan de Heerenstraat te Utrecht.
hij was tevens lid van Provinciale Staten
(1860/1861). Het lijkt erop dat hij gespecialiseerd was in familiekwesties. Hij
is in de jaren 1850 veelvuldig te vinden
in Utrechtse notariële akten waarin
boedelscheidingen e.d. afgewikkeld
worden.
87 Betreft vermeldingen in de registers van de Burgerlijke Stand en in
akten betreffende de familie Avezaat.
88 Vergelijk: P.M. Heijmink Liesert,
Schalkwijk, 165 e.v.
89 RHCZOU, [63], 2646, 7-2-1849.
De akte werd in brevet opgemaakt
waardoor niet bekend is aan wie volmacht werd verleend en wat de kwestie
behelsde. Ik bracht deze volmacht
hiervoor in verband met de afwikkeling
van haar ouderlijke boedel.

boeken
Rijer Pothoven: een gelovige en dichtende architect
Op 13 januari 1976 overleed in Driebergen aan de Langbroekerdijk de vrijgezel Rijer Pothoven op
71-jarige leeftijd. Hij was geen man van landelijke bekendheid. Ook geen groot kerkelijk leider.
Eenvoud kenmerkte het leven van deze stille christen.

Pothoven was bouwkundig architect en
behoorde tot de hervormde gemeente van
Nederlangbroek. Zijn familie voelde zich geestelijk sterk verwant met de bekende oefenaar
Wulfert Floor. De eveneens bekende predikant
uit Oene, ds J.T. Doornenbal (1909-1975) was
verwant aan deze familie. Een familie die sterk
gericht was op een bevindelijk christendom.
Hoewel zij blijvend aangesloten waren bij de
Nederlandse Hervormde Kerk, konden zij daar
niet altijd het geestelijk voedsel krijgen dat zij nodig hadden. Toch maakten zij de overstap naar een afgescheiden kerk niet. Ze bleven, bezwaard,
lid van de vaderlandse kerk.
In de mooi vormgegeven en goed
gedocumenteerde biografie die ds L.H.
Oosten, een vriend van de familie
en goed bekend met Rijer, schreef, is
tevens een aantal stichtelijke brieven
opgenomen aan vrienden en vriendinnen in Piershil en Ouderkerk aan
den IJssel. Maar Pothoven correspondeerde ook met Egbert Hoornveld uit
Groningen. Deze man was vele jaren
werkzaam geweest in de industrie in
het Ruhrgebied. Hij had contacten met
volgelingen van dr H.F. Kohlbrugge te
Duisburg-Meiderich en omgeving.
Pothoven ligt begraven op het kerkhof
te Langbroek. Hij liet niet alleen een
verzameling brieven na maar ook een
in bevindelijke kringen veel geciteerd
gedicht. Het is tamelijk onbekend dat
Pothoven de maker is van het gedicht
dat begint met de volgende regel: Als
onder ’t heilig recht de ziele niet meer
vecht.
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Varia
Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied: Dorus Wennekes
verbannen uit Houten
Hieronder volgt weer een interessante kwestie ontleend aan de “criminele informatien” die zich in
het archief van het Hof van Utrecht bevinden.1 Dit keer uit de periode 1805-1810 over de Houtense
smid Dorus Wennekes.

Op 2 maart 1805 schrijft Esaijas Estoppeij aan
de Maarschalk van het Overkwartier dat Pieter
Wennekes bij hem is komen klagen dat zijn
zoon Dorus Wennekes hem zodanig “getrapt
en geslagen heeft dat hij bont en blauw was
en pijn in zijn zij had door een trap met een
klomp”. Pieter Wennekes is zo zwak dat hij
bijna niet meer kan lopen en moet nu bij de
buren op stro slapen. Volgens Estoppeij had
Dorus Wennekes de smidswinkel te Houten
van zijn vader overgenomen en zich daarbij
contractueel verplicht om zijn vader “aan zijn
end” te brengen.

De verhoren
Op 11 maart wordt Pieter Wennekes, oud 77
jaar en wonende te Houten, gehoord door de
Maarschalk. Hij verklaart dat hij zijn smederij
bij contract heeft overgedaan aan zijn zoon
Theodorus, maar dat deze zich “in de drank te
buiten gaat” en hem van tijd tot tijd mishandelt door hem te slaan en “goed voedsel” te
onthouden. Hij verklaart verder dat hij zich op
28 februari 1805 “om den streek van half acht
in den avond in de winkel bevond en iemand
hoorde naderen die hem een geweldigen slag
gaf. Dat hij toen begon te schreeuwen doch
dat die persoon voortgong met hem te slaan en
met den voet in de rug en in de lenden schopte
toen hij op de grond was gevallen. Dat die persoon zich weg maakte toen hij voortging met
geweldig te schreeuwen.” Hij heeft die persoon
“niet horen spreken, noch door het duister
kunnen zien, doch hij gelooft dat dien persoon
zijn zoon is geweest omdat dezelve gewoon is
zulks meermalen te doen.” (Pieter Wennekes
ondertekent zijn verklaring moeizaam met zijn
naam: Piet Wenkus).
Ook Jan de Bruijn die 26 jaar oud is en naast
de woning van Theodorus Wennekes woont,
wordt gehoord. Jan de Bruijn verklaart dat hij
‘s avond 28 februari 1805 Theodorus Wennekes
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“aan zijn huis gezien heeft en dat deze beschonken was. Dat hij, zodra Theodorus Wennekes
zijn huis inging, terstond geschreeuw hoorde,
waarop hij over zijn onderdeur heeft geroepen: “Dorus, gij slaat uw vader, wat doet gij”.
Driemaal had hij hem dit toegeroepen, daarna
kwam Dorus naar buiten en antwoorde: “ik doe
niemendal”.” Verder verklaart Jan de Bruijn
dat hij “vervolgens iemand hoorde schreeuwen
en de stem van de vader van Dorus Wennekes meende te herkennen.” Hij eindigt met de
verklaring dat “algemeen bij geruchte bekend is
dat Dorus Wennekes zijn vader mishandelt en
zich in de drank te buiten gaat en dat daardoor
zijn affaire geheel verloopt.”
Op 22 april 1805 hoort de Maarschalk ook Pieter de Goeij, 28 jaar oud en woonachtig onder
Schonouwen. Deze getuige vertelt dat hij op
paasmaandag 15 april 1805 met Hermanus van
Oostrum en Jan Peek vanuit Houten naar huis
is gelopen en toen Theodorus Wennekes tegenkwam, die zei: “ik moet Pieter de Goeij hebben”. Daarbij “trok Wennekes terstond zijn mes
en liep op hem in roepende dat hij hem dood
zou steken.” Omdat hij niets bij zich had, pakte
Pieter de Goeij de stok van Jan Peek om zich
daarmee tegen Theodorus Wennekes te verweren. Volgens de getuige had Theodorus Wennekes tien dagen eerder na een verkoping over
Hermanus van Oostrum gezegd: “hij (Hermanus
van Oostrum) moet morgen een lijk zijn, of ik.”
De maarschalk hoort naar aanleiding van het
voorgaande ook Hermanus van Oostrum, Jan
Peek en Gijsbert van Rossum, respectievelijk
50-, 57- en 24 jaar oud en alle drie woonachtig
onder het gerecht van Schonouwen.

Gearresteerd
Op 26 april 1805 beveelt het Hof van Utrecht
de arrestatie van Theodorus Wennekes. Reeds
de volgende dag wordt de arrestant door de

Varia
Maarschalk verhoord. Hij
verklaart 35 jaar oud te zijn en
zijn brood te winnen als smid
en “paard- en koeijmeester”.
Sinds 10 á 12 jaren “voorziet
hij zijn vader van kleren,
spijs en drank.” Zijn vader
“meesterde” ook koeien en
was daarnaast doodgraver. Hij
verklaart verder dat zijn vader
“somwijlen” ‘s avonds wel
eens uitging en iets te veel gebruikte, doch dat hij dit sinds
enige tijd niet meer doet. Verder zegt hij dat zijn vrouw wel
eens ‘s avonds het huis uitging
naar de buren wanneer hij
beschonken thuis kwam om
dan zijn humeur te ontgaan.
Hermanus van Oostrum heeft
hij, voor zoverre hij zich bewust is, nooit opgewacht om
hem “enige molesten” aan te
doen, maar dat op den dag van
de verkoping wel zeer veel
jenever is gedronken en dat
hij daar zeer beschonken moet
zijn geweest. Tegen Pieter de
Goeij heeft hij nooit zijn mes
getrokken noch hem daarmee bedreigd.
Op 29 april 1805 wordt Theodorus Wennekes
opnieuw verhoord. Hij vertelt ditmaal dat er in
Houten een derde smid is gekomen waardoor
hij enige klanten is kwijt geraakt. Hij geeft toe
“dat hij wel eens boven zijn drank is geweest”
en dan “van kwaad humeur is” als iemand hem
iets in de weg legt, maar hij ontkent zijn vader
te hebben mishandeld. Hij ontkent ook Hermanus van Oostrum opgewacht te hebben en zegt
zijn mes nooit te hebben getrokken tegenover
Pieter de Goeij. Volgens Wennekes heeft Pieter
de Goeij hem met een stok een klap gegeven
terwijl hij stond te wateren. Op de vraag of
hij nog iets ter verontschuldiging weet in te
brengen, zegt hij dat hij berouw heeft dat hij
zich “in den drank” te buiten is gegaan. Nadat
Wennekes het proces-verbaal heeft ondertekend geeft hij alsnog toe dat hij op 5 april 1805
Hermanus van Oostrum had opgewacht en zich
boosaardig maakte jegens hem.
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Afbeelding van een smid uit Jan Luiken (Het menselijk
bedryf, Haarlem, 1987, nr 28 ‘De Smit’)

Op 2 mei 1805 wijst het Hof vonnis waarbij
Theodorus de Goeij wordt veroordeeld (gecondemneerd) om voor 14 dagen “gesteld te
worden te water en brood”. Daarna wordt hij
twee jaar verbannen uit het departement “zonder gedurende dien tijd daar weder in te mogen
komen op poene van nader straf”. Hij moet
binnen 24 uur na zijn ontslag zijn cel verlaten.2

Dorus Wennekes nogmaals verbannen
Op 20 juli 1808 doet de huisvrouw van Willem
Bruins te Houten aangifte. Dorus Wennekes,
die mede daar woont, houdt niet op zich op
“een schandelijke en somtijds voor de ingezetenen van Houten ook een schadelijke wijze
te gedragen”. “Dat hij laatst op vrijdag 1 juli
1808 haar man het huis heeft “uit geeischt”
(dat wil zeggen gevraagd heeft om naar buiten
het kromme-rijngebied
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te komen om te vechten) en toen dezelve niet
(naar buiten) kwam, geweld heeft gepleegd op
de deur van haar woning.” Ze vertelt dat Dorus
Wennekes ‘s avonds meermalen “met licht en
mes” buiten zijn huis komt waardoor iedereen bevreesd raakt. Dat hij (zonder nog meer
slechte daden van hem op te noemen) zich ook
“veeltijds schuldig maakt aan slechte behandelingen van zijn vrouw die uit vrees voor hem
dikwijls de vlucht bij haar buren zoekt, waardoor zij omtrent een vierendeel jaars geleden
zich heeft gesauveerd om niet ongelukkig te
worden.”
Willem Bruins verklaart als getuige tegen de
Maarschalk “dat Dorus Wennekes ook bij andere lieden veel geweld pleegt en op de deuren
en vensters klopt (..) en daardoor gevaarlijk en
gevreesd is omdat hij dit meestal ‘s avonds doet
en dan een ontbloot mes draagt. Dorus Wennekes heeft drie weken geleden het kind van Willem Bongers een mes afgenomen en is daarmee
naar de herberg gelopen, waarop de vrouw
van Bongers hem is nagelopen en hem het mes
afhandig heeft weten te maken.” Willem Bruins
verklaart verder “dat Dorus Wennekes enige
dagen voor juli ruzie had met zijn vrouw en
haar op de grond heeft geworpen en mishandeld.” Willem Bruins heeft daarop samen met
een boer genaamd Pieter van de Berg, wonende
aan de Houtensewetering, “Wennekes van zijn
vrouw afgetrokken.”
Johannes Dalderop te Houten wordt ook door
de Maarschalk gehoord. Hij verklaart (onder
meer) “dat Dorus Wennekes ten huize van Jan
Fluit heeft gedreigd hem aan riemen te zullen
snijden.”
Een vierde getuige, Kornelis Bokhorst, knecht
bij Johannes Dalderop, bevestigt dat dreigement. Deze getuige vertelt ook dat hij gezien
heeft dat de vrouw van Dorus Wennekes met
haar kind het huis van Jan de Bruijn is ingevlucht en dat Wennekes toen stenen heeft
geworpen en Jan de Bruijn heeft uitgedaagd
met “zware dreigementen”.
Jan Fluijt, 44 jaar en wonende te Houten,
bevestigt dat Dorus Wennekes zijn vrouw
heeft achtervolgd en toen door zijn vrouw (de
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vrouw van Jan Fluijt) is tegengehouden. Jan
Fluijt voegt er aan toe “dat meest alle lieden te
Houten bevreesd zijn voor Dorus Wennekes,
als zijnde zeer gevaarlijk wanneer hij dronken
is, dat dezelve zich dagelijks in den drank te
buiten gaat en dat zijn vrouw alsdan veel van
hem van moet lijden.”
Jan de Bruin, oud 35 jaar en wonende te Houten, bevestigt dat de vrouw van Dorus Wennekes zijn huis is ingevlucht omdat zij door haar
man werd achtervolgd. Hij verklaart tevens dat
Dorus Wennekes in de voorzomer zijn vrouw
“onder de voet had en haar bij den haren vast
had en sloeg, zodat Pieter van den Berg, wonende aan de Houtensewetering, hem van zijn
vrouw heeft afgehaald.” Dorus Wenekes gaat
zich volgens Jan de Bruin “veelmalen in den
drank te buiten en in zijn dronkenschap gaat
zijn vrouw meermalen op de vlucht.”
Blijkens andere getuigen heeft Dorus Wennekes ook de vrouw van Hendrik Bullert te
Houten uitgescholden en die heeft hem daarop
“teruggescholden voor een lap van een kerel”,
waarop Wennekes haar “drie stoten op de borst
heeft gegeven.”
Verder worden gehoord Gerritje IJsendoorn,
de huisvrouw van Arie van Kooten, en Aaltje
Sweserijn, de huisvrouw van Aalbert Leemkolk.
Het Hof van Utrecht beveelt op 10 oktober
1808 de arrestatie van Dorus Wennekes. Op 12
oktober 1808 wordt hij gehoord en verklaart
dan “een paardendoctor van zijn ambacht te
zijn en somtijds iets aan smederij te doen.” Hij
bekent dat hij al eerder in handen van justitie is
geweest en toen gestraft is met 14 dagen water
en brood en 2 jaar verbanning. Hij zegt dat
hij “bij tijden weleens een mondvol drinkt en
weleens dronken is.” Hij ontkent zijn vrouw
ooit “gestoten of geslagen” te hebben. Hij geeft
toe dat hij in het begin van de week Willem
Bruins, die in hetzelfde huis woont, om geld
gevraagd heeft dat Bruins hem schuldig was,
maar Willem Bruins weigerde waarop hij hem
heeft gezegd dat hij “een banqueroutier” was.
Hij ontkent dat hij Willem Bruins in juli heeft
“uitgeeijscht” en op diens deur heeft geklopt
of geweld zou hebben gepleegd. Hij zegt alleen
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deze week woorden met Willem Bruines te
hebben gehad. Hij ontkent tevens dat hij ooit
woorden heeft gehad met Johannes Dalderop
en hem ook niet heeft uitgedaagd. Hij bekent
dat hij weleens ruzie heeft gehad met Jan de
Bruin over een pomp maar dat het nooit tot
ene “dadelijkheid” is gekomen. Hij zegt dat Jan
de Bruin in hetzelfde “blok huis” woont als
waarin hij zelf woont. Hij zegt niet te weten
dat de Maarschalk hem wegens vechten beboet
heeft en evenmin dat de pander hem dikwijls
heeft gemaand tot betaling van die boete. De
pander is volgens hem voor andere zaken langs
geweest. De boete van 50 gulden en de kosten
kan hij niet eens betalen. Tenslotte merkt hij
nog op dat hij “zeer licht beschonken raakt” en
geen jenever kan verdragen.
Op 25 oktober 1808 wordt Dorus Wennekes
nogmaals verhoord en hij bekent dan dat hij
weleens ruzie met zijn vrouw3 heeft gehad en
haar weleens een klap of slag heeft gegeven,
maar zegt niet te weten dat hij haar ooit op de
grond heeft geworpen. Als hem tenslotte wordt
gevraagd of hij nog iets ter verontschuldiging
wil aanvoeren, zegt hij “dat hij licht door den
drank bevangen wordt.”
De Procureur Generaal eist vier jaar verbanning. Het Hof van Utrecht veroordeelt hem
op 31 oktober 1808 tot een tuchthuisstraf en
aansluitend vier jaar verbanning.4

Dorus Wennekes weer in de fout
Op 23 oktober 1810 wordt Dorus Wennekes
opnieuw opgebracht. Hij verklaart aan de
Maarschalk dat hij 38 jaar oud is en “weleer
een smid van zijn ambacht”. Hij zegt op 8 of
9 oktober 1810 dienst te hebben genomen als
soldaat te Gouda. Hij geeft toe dat hij weet dat
hij door het Hof is gebannen, maar dat hij van
tijd tot tijd wel eens bij zijn vrouw in Houten
komt. Hij bekent dat hij acht dagen voordat hij
dienst heeft genomen zich heeft bevonden te
Jutphaas waar hij nog “een pijp heeft opgestoken” bij Philip Swanink en hij heeft geslapen bij
Toon Uijttewaal aan den Ouden Rijn. Toen hij
in Jutphaas was ingekwartierd is hij van daar
opgebracht door de provoost en op het huis
Hazenberg gevangen gezet.
Tijdens een nader verhoor vertelt Dorus Wen49 | 3/4 | 2 0 1 5 

nekes dat hij geen vaste woonplaats heeft en
zich dan hier en dan daar heeft opgehouden,
zoals bij zijn nicht te Tricht en te Buurmalsen
bij Jan Verweij, en soms als smidsknecht werkt.
Voorts is hij 2 á 3 dagen bij zijn oom Jan van
Zanten te Vleuten geweest en tevens even
buiten Vianen waar hij heeft geslapen bij Arie
Zwambagh, oud 73 jaar. Daar is hij ‘s morgens
vroeg in stilte weggegaan en heeft hij het geld
meegenomen dat Zwambagh in zijn zak had.
Op de vraag waarom hij zijn bannissement
heeft overtreden antwoord hij: om zijn kinderen te zien.
Vervolgens komt er informatie binnen van
Johannes van Eck, wonende op Rustenburg
onder Everdingen. Dorus Wennekes, “gewezen
smid te Houten”, heeft op de uiterwaard onder
Everdingen Van Ecks 13-jarige zoon Willem
een rode neusdoek afgenomen.
De heer M.P.A. Roos van Hoijtema uit Culemborg schrijft dat “zekeren Dorus, eertijds smid
te Houten, zich met twee anderen verborgen
heeft in een griend bij de Jans brug in een
planken huisje of keet. Tijdens het afzetten van
een boerenknaap zou hij door enige boeren zijn
gegrepen en braaf slagen gekregen hebben.”
Barend van der Pouw te Schalkwijk schrijft dat
Dorus Wennekes ook is gezien door Anthonie
Baars die op een plaats woont onder IJsselstein
- Van der Pouw meent het Apehuis - en daar
aan de waterkant zat. Bij vrouw De Haar onder
Schonouwen is een koperen ketel vermist die
(vermoedelijk) door Dorus Wennekes “in de
lommerd te Vianen is verzet”. Volgens Pieter
Zwanink heeft Dorus Wennekes “zijn bruidegoms frak” verkocht aan Willem Bruins om de
ketel te lossen.
Verder komt er een aangifte binnen van Pieter
Gadella te Houten. Hij schrijft dat hij in de
nacht van 20 op 21 van sprokkelmaand 1810
nachtwacht heeft gehouden met Hendrik,
de knecht in de herberg De Roskam te Houten, en toen heeft ontdekt dat de vrouw van
Dorus Wennekes met haar kinderen haar huis
ontvlucht was en zich ophield in een kamer
bij Arie van Kooten te Houten. Dorus Wennekes, “bij zich hebbende een dikke knuppel
had geweld gebruikt aan dat huis en zijn vrouw
onder de zwaarste vloeken van daar verjaagd,
maar door de nachtwacht is beveiligd.” Dorus
het kromme-rijngebied
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heeft vervolgens zijn klompen naar de nachtwacht gegooid en hen onder zware vloeken
uitgescholden. De vrouw van Dorus Wennekes
heeft aan de nachtwacht een wond aan haar
hand laten zien die volgens haar door haar man
“gesneden was.”
De Procureur Generaal eist een gevangenisstraf
van twee jaar tuchthuis en daarna verbanning
voor de duur van zes jaar. Het Hof veroordeelt
hem wegens de schending van zijn ban tot 15
maanden gevangenis in het stadswerkhuis “om
met zijn handen werkende de kost te winnen”
en bant hem na deze 15 maanden voor zes
jaren uit het departement, zonder gedurende
deze tijd terug te mogen komen.5
N.B. Het gerecht van Schonouwen gaf op 31
januari 1783 een akte van indemniteit af voor
Theodorus Wennekes, geboren onder Schonouwen en van de Rooms Katholieke godsdienst,
die – ingeval hij tot onverhoopte armoede zou
komen te vervallen - door de armmeester van

de Rooms Katholieke kerk van Schalkwijk zal
moeten worden onderhouden “waaronder
de opgezetenen van het gerecht Schonouwen
parochieren of behoren.”6
> 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, 92-90,
fol. 213 e.v.
3 Theodorus Wennekes, wonende tot Houten en weduwnaar van Maria Heijkop, trouwde op 12 februari 1804
te Zoelen met Annigje van der Heijden, meerderjarige
jongedochter geboortig van Zoelmond. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU), Dorpsgerecht
Houten en ’t Goy (64), 814.
4 HUA, Hof van Utrecht, 92-98, fol. 667 e.v.
5 HUA, Hof van Utrecht, 92-104, fol. 342 e.v.
6 RHCZOU, Gerechtsbestuur Houten en ’t Goy (103),
20, akte 99.

Was het Houtense Zandpad in 1827 zo slecht
onderhouden?
In het artikel ‘Tot gemeentelijke bloei en welvaart’: De geschiedenis van weg en water in de
Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk tussen 1813 en 1930’’ in Het Kromme-Rijngebied’ van
december 2012 (1-15) schrijft de auteur, Karin Strengers-Olde Kater, op pagina 4: ‘In 1827 was de
gemeente Bunnik verbolgen over het weinige onderhoud dat de bewoners van het Houtense Zandpad aan hun weg deden.’

Bij herlezing van het artikel verbaasde deze zin
me omdat het Houtense Zandpad niet door de
gemeente Bunnik liep. Bovendien maakte deze
zandweg deel uit van de interlokale weg van
Tiel over Culemborg naar Utrecht, die door de
Provincie Utrecht werd onderhouden.
En inderdaad: uit de verslagen over de toestand van de gemeente Bunnik uit 1826, 1827
en 1828 blijkt dat het Houtense Zandpad valt
vrij te pleiten. Ik citeer de betreffende passage
uit het jaarverslag van 1826: ‘De bezwaren
ten aanzien van het onderhoud van den Koningsweg bestaande vertrouwt het plaatselijk
bestuur dat door het krachtdadig vervolgen
van de nalatige wegplichtigen spoedig zullen
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ophouden te bestaan’.1
En in het jaarverslag over 1827: ‘De bezwaren
welke aangaande het onderhoud van den weg
tussen het Houtense Zandpad naar Vechten
bestaan hebben zijn thans opgeheven’. De verbolgenheid van de gemeente Bunnik betrof dus
de Koningsweg en niet het Houtense Zandpad.
> Wijnand Thoomes

Noot
1 RHCZOU, Gemeentebestuur Bunnik, 1811-1964 (206),
245.
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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.

Een bijzondere bronzen sleutel
Zolang als er bezittingen zijn, is de mens geneigd die veilig op te bergen. Kostbaarheden
kunnen verstopt worden, of opgeborgen in een
kist of in een afsluitbare ruimte. Speciaal in
handelsplaatsen waren veel vreemdelingen en
was er ook meer om te stelen dan in agrarische
nederzettingen. Kostbare handelsproducten
moesten veilig opgeborgen worden. Daardoor zijn er in de handelsplaats Dorestad veel
sleutels gevonden. Daarbij valt op dat een groot
deel helemaal geen slijtagesporen aan de baard
vertoont, dus aan het gedeelte dat in het slot

Bronzen sleutel, gevonden in de bodem van Wijk bij
Duurstede. Late negende eeuw. Lengte is 84 mm.
(Museum Dorestad, inventarisnummer 1/E014)

gestoken werd. Wel is er vaak slijtage aan het
ophangoog te zien. Vermoedelijk dienden deze
sleutels dan ook louter als sieraad of als statussymbool.
De bronzen sleutel op de foto is daar een mooi
voorbeeld van. Deze is niet alleen prachtig
uitgevoerd met een kruisvorm in het heft en de
baard, maar het heft is ook nog eens overdwars
uitgewerkt, zodat er een ruimtelijk effect ontstaat.
Over deze en vele andere sleutels toont Museum Dorestad tot en met 6 januari 2016 de
expositie Achter slot en grendel, tentoonstelling over
de ontwikkeling van de sleutel.
> Luit van der Tuuk

Expositie in Houten verlengd!
Midden-Nederland onder de Merovingen
Leven in de Vroege Middeleeuwen
De expositie wordt verlengd tot en met
30 november 2015.

De openingstijden zijn het hele jaar door op
dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis.
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Museum Archeologie Houten
Het Oude Station, Stationserf 99,
3991 KX Houten
Kijk ook op: ww.archeologiehouten.nl
het kromme-rijngebied
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Restauratie Wijkse Poortboek bijna klaar

Op dit moment wordt door Hoogduin Papierrestauratoren in Delft hard gewerkt om de
restauratie van het Wijkse Poortboek uit 1505
op tijd klaar te krijgen.
Vooral de authentieke kalfleren band is ernstig
beschadigd. Eerder is dit oudste rechtsboek
van Wijk bij Duurstede al gedigitaliseerd en
(opnieuw) getranscribeerd De scans en transcriptie worden zowel op de website van het
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
(www.rhczuidoostutrecht.nl) als op de tijdelijke site van het driestadsrechtenproject
(www.3stadsrechten.nl) geplaatst.
Het gerestaureerde perkamenten handschrift
wordt op vrijdagmiddag 23 oktober 2015
tijdens een feestelijk symposium teruggegeven
aan de stad en de archiefdienst waar het thuis
hoort. Op dit symposium vertellen Joost Cox,
64
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Kaj van Vliet en Huib Leeuwenberg over de betekenis van middeleeuwse stadsrechten in het
algemeen en die van Rhenen, Vianen en Wijk
in het bijzonder. Deelname is gratis. Iedereen
is van harte welkom om zich aan te melden via
de site www.3stadsrechten.nl. Daar vindt u ook
uitgebreide informatie over het symposium en
de andere activiteiten.

inhoud
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overleed (foto A.J. Gelok, 2015)
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York, Halsteren en Culemborg
Prijs: e 14,95
14 Wim van Amerongen
De wederopbloei van Wijk
Prijs: e 19,95er(leden
ocht e 17,95)
Uitv k

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

Deel 6, 8 en 9 zijn te koop
bij Uitgeverij Verloren te
Hilversum (035-6859856) of in
de boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 3, 5, 12 en13 zijn te
bestellen bij het secretariaat
van de Historische Kring
(030-6562057) of het
redactiesecretariaat
(0343-595516) en door
storting van het bedrag op
rek. nr. 3298.07.498 t.n.v. de
Historische Kring ‘Tussen Rijn
en Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.

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

> Merovingisch Houten en Odijk
> Van zandpad tot zandweg
> Rouwborden uit Wijk bij Duurstede
> Een kleine boer in Sterkenburg
> Een familieverhaal ontleed II
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