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D e red a c t i e

Ria van der Eerden bedankt!
Na 24 jaar heeft Ria van der Eerden per 1 januari
2016 afscheid genomen van de redactie, tot
grote spijt van de andere redactieleden.

Kort na haar aanstelling als archivaris in Wijk
bij Duurstede is Ria in 1992 toegetreden tot de
redactie van het tijdschrift ‘Het Kromme Rijngebied’, toen nog ‘Tussen Rijn en Lek’ geheten
net als de historische vereniging. Aanvankelijk
samen met Marijke Donkersloot, maar vanaf
1997 alleen, heeft zij vol inzet en enthousiasme
de eindredactie verzorgd.
In deze lange periode heeft zij voor bijna honderd nummers van het tijdschrift de kwaliteit
van de artikelen bewaakt, daarnaast meegewerkt aan het tot stand komen van diverse
publicaties in de Historische reeks Kromme
Rijngebied, en niet in het minst zorg gedragen
voor goede contacten met al de verschillende
auteurs.

Tijdschrift nr. 3/4 2015

Tijdschrift nr. 1 1992

Onder leiding van Ria heeft het tijdschrift grote
verandering doorgemaakt van een inhoudelijk
goed maar eenvoudig uitgevoerd ‘blaadje met
een nietje’ tot een volwaardig tijdschrift dat de
laatste jaren tot ieders voldoening full colour
wordt uitgegeven.
Na een lange, enerverende periode vond Ria nu
de tijd rijp om te stoppen met het redactiewerk.
Ze hoopt zo meer tijd te krijgen voor andere
dingen. In het tijdschrift zullen we zeker van
haar blijven horen, alleen nu als auteur.
De redactie en niet in het minst de vereniging
is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet
en de vele uren die zij aan het tijdschrift heeft
besteed.
Aan ons, de overige redactieleden, is thans de
uitdaging om dezelfde hoge kwaliteit van het
tijdschrift voort te zetten. We zijn daarom blij
dat Herman Postema, projectleider archieven
bij het RHC Zuidoost Utrecht de redactie is
komen versterken, waardoor de voor de redactie praktische directe verbinding met het archief
is gewaarborgd.
Ria bij een kist vol archiefstukken (foto: Winfried Leeman)
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G erard va n W o u d e n b e r g *

De verdwenen hofstede Rijna (Rijnna) in
Wijk bij Duurstede
De tekst op twee gemetselde hekpalen aan de
Nieuweweg, vlakbij de brug over de Kromme
Rijn, vormen samen de naam Rijnna. Het is
de enige zichtbare herinnering aan een van de
oudste hofsteden in de stadsvrijheid van Wijk
bij Duurstede.
Evenals de hofsteden Rijningen en Ter Cuijlen
- beide gelegen in het Leuterveld - wordt het
goed Rijna al in de beginjaren van de late
Middeleeuwen (1270-1500) genoemd. De tot
nu oudste, wat gruwelijke, vermelding van
deze hofstede dateert uit 1307.1 In het Registrum
Guidonis - een register met uitspraken van de
Utrechtse bisschop in geschillen gedurende de
periode 1301-1324 - staat opgetekend dat Andrees van Lote bij Rijna, Willaem van der Cule
en zijn zoon Jacob gevangen had genomen.2
Daarbij werd Jacob door Andrees doodgeslagen.

Wie kon aanspraak maken op het goed
Rijna?
Het hiervoor genoemde Register Guidonis vermeldt op 17 september 1309 een uitspraak van
de bisschop in een geschil tussen Zweder van
Abcoude en ridder Jan van Woudenberg over
onder meer de rechten op het Leuterveld, alsmede het recht van zwanendrift en visserij in de
Kromme Rijn.3 Ook de rechten op het goed te
Rijna stonden ter discussie. Wellicht omdat het
goed op een strategische plek lag, namelijk op
de kruising van de Doornerstraat (later Donkersteeg, Prins Hendrikweg en tegenwoordig Nieuweweg) naar Leersum en een wed (doorwaadbare plaats) in de Kromme Rijn. De bisschop
besliste dat alle rechten op het grondgebied van
Leut, de zwanendrift, de visserij en dus ook
die op het goed Rijna toekwamen aan Jan van

*Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur en is deskundig op het gebied van het internationaal toerisme.
Sinds 1990 doet hij genealogisch en historisch
onderzoek en publiceert hij daarover.
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Woudenberg. Waarschijnlijk zijn de rechten van
Jan van Woudenberg later weer aan de bisschop
vervallen want deze delegeerde ze in 1345 aan
Zweder van Abcoude.4 Zweder overleed in 1352
en werd opgevolgd door zijn zoon Gijsbert.
Een aantal jaren later, in 1363, droeg Gijsbert
de leenheerschappij van de hofstede Rijna ter
gelegenheid van een grondruil over aan de
bisschop.5 Die leenheerschappij duurde echter
maar kort want in 1365 maakte Gijsbert de hofstede Rijna tot een van de bestanddelen van een
dotatie aan het door hem gestichte kapittel van
St. Jan Baptist in Wijk bij Duurstede.

Het kapittel van St. Jan Baptist
Het kapittel van St. Jan Baptist was een fundatie (duurzaam fonds) voor het beheer van
diverse goederen, binnen en buiten Wijk bij
Duurstede, zoals landerijen, hofsteden, huizen
etc. De opbrengsten van de goederen waren
bestemd voor het onderhoud van de aan St
Jan Baptist gewijde kerk en voor het levensonderhoud van de tien kanunniken, in bronnen
regelmatig genoemd “de (tien) heren van St.
Jan”. Zij verzorgden voor de Reformatie de eredienst e.d. Rond 1660 bezat het kapittel in Wijk
bij Duurstede onder meer zes hofsteden; twee
aan de Wijkersloot, drie aan de Neerdijk langs
de Lek plus de hofstede Rijna op de Noorderweert.6
Als gevolg van de Hervorming werd in 1580 in
Utrecht de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. De opbrengsten van de kapittelgoederen gingen in het vervolg naar protestante personen en instellingen in plaats van naar
katholieke. Het beheer van de goederen van het
kapittel van St. Jan Baptist werd opgedragen aan
de rentmeester van de gebeneficieerde goederen.
Hij legde verantwoording af aan de magistraat
van Wijk bij Duurstede. In 1811 werd het kapittel van St. Jan Baptist opgeheven en vervielen
de kapittelgoederen aan de schatkist van keizer
Napoleon. Na het vertrek van de Fransen in
1813 kwamen de goederen aan de Domeinen
van de Staat der Nederlanden.

Rijna verpacht
Om inkomsten uit de goederen te
verwerven, werden deze door het
kapittel verhuurd. Het liefst met zo
min mogelijk zorgen. Daarom was
bijvoorbeeld continuïteit bij de keuze
van huurders en pachters van belang.
De hofstede Rijna was daar een goed
voorbeeld van. Tussen circa 1500 en
1950 werd de hofstede aan slechts
enkele families verpacht. Leden van
de familie Van Noort pachtten de
hofstede gedurende twee eeuwen;
de volgende eeuw was de eer aan de
familie Koppert. Tussendoor, in het
begin van de 18de eeuw, werd de hofstede gedurende twee pachtperioden
(2 x 6 jaar) verhuurd aan respectievelijk Willem van den Nieuwendijk en
leden van de familie Van Leer. En vanaf circa
1870 tot 1950 waren twee generaties van de
familie Van Dijk de pachters op Rijna.
Met zijn circa veertig morgen land was Rijna
een grote hofstede. Een deel van het kapittelland, ongeveer 29 morgen rondom de hofstede
en aan de overzijde van de Kromme Rijn tot aan
de Landscheidingsweg toe, lag in Wijk bij Duurstede. De rest van het kapittelland, elf morgen,
lag aan de andere kant van de Landscheidingsweg, in Overlangbroek. Omdat de pachters zelf
los land bezaten of inhuurden, was de exploitatieoppervlakte van het bedrijf regelmatig veel
groter, soms ruim zestig morgen.

Beknopt parenteel van Van Noort7
I. Otto Eliasz van Noort, schepen van Wijk
bij Duurstede (1458 1459, 1483), rentmeester van het St. Elisabethgasthuis (1463),
gasthuismeester (1468, 1475, 1481), tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Eelgis van Noort.
2. Dirck van Noort.
3. Jan van Noort.
4. Geertruyd van Noort, zie II.
II. Geertruyd van Noort, tr. Jan Aelbertsz (bijgenaamd van Noort).
Uit dit huwelijk:
1. Aelbert Jansz van Noort, zie III.
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III. Aelbert Jansz van Noort, overl.
(1555?), tr. Elisabeth Aerndsdr van der
Eem, overl. vóór 1549.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Aelbertsz van Noort, overl.
vóór 1576.
2. Anthonis Aelbertsz van Noort.
3. Geertruyt van Noort, zie IV.
IV. Geertruyt van Noort, begr. te Wijk bij
Duurstede tussen victoris (10 oktober) 1619
en victoris 1620, tr. Adriaen Hendricksz
van Maseyck, geb. ca 1522.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonis Adriaensz van Maseyck
(alias van Noort), zie V.
V. Anthonis Adriaensz van Maseyck
(alias van Noort), overl. 1634, tr. Theuntgen Petersdr van Velpen, begr. Wijk bij
Duurstede tussen victoris 1624 en victoris
1625.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Anthonisz van Maseyck (alias
van Noort), zie VI.
2. Peter Anthonisz van Maseyck (alias
van Noort).
3. Neeltgen van Maseyck (alias van
Noort), tr. 1e 1622 Dirck Jacobsz de Roij;
tr. 2e 1625 Hermen Samuelsz Vernoij.
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4. Anthonis Anthonisz van Maseyck
(alias van Noort).
5. Jacob Anthonisz van Maseyck (alias
van Noort), brouwer in de Achterstraat te
Wijk bij Duurstede (1648).
6. Hendrick Anthonisz van Maseyck
(alias van Noort).
VI. Adriaen Anthonisz van Noort (alias
van Maseyck), overl. vóór 1665, tr. Jannigje N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Antonis Adriaensz van Noort (alias
van Maseyck), zie VII.
2. Hendrick Adriaensz van Noort (alias
van Maseyck).
3. Jan Adriaensz van Noort (alias van
Maseyck).
VII. Antonis Adriaensz van Noort (alias
van Maseyck), overl. vóór 1688, heemraad
van het Leuterveld en de Melkweg (1667),
tr. (ondertr. Wijk bij Duurstede 27-9-1665)
Aeltgen Willemsen in de Osseweert,
dochter van Willem Adriaensz in de Osseweert en Teuntgen Baers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van Noort, tr. Wijk bij
Duurstede 22-10-1709 Peter Errisz van
Lambergen, geb. Amerongen, begr. Wijk bij
Duurstede 26-1-1723.
2. Jannigje van Noort.
3. Antonia (Teuntje) van Noort, tr. Wijk
bij Duurstede 4-5-1706 IJsbrand Lodewijcksz Knijff, geb. Wijk bij Duurstede,
kromme-rijnschipper.

De familie Van Noort, twee eeuwen
pachters van de hofstede Rijna
Leenmannen in Overlangbroek en op de
Noorderweert
Volgens het manuaal van het Morgengeld in
het Stichts Overkwartier gebruikte Gosen de By
in 1470 de elf morgen kapittelland in Overlangbroek.8 Het is niet onwaarschijnlijk dat hij
het Wijkse gedeelte van het goed Rijna, dat
in latere eeuwen steeds in verband met deze
elf morgen werd genoemd, eveneens pachtte.
Maar vanaf het begin van de 16de eeuw tot in
de 18de eeuw werd Rijna gebruikt door leden
van de familie Van Noort. Reeds in de 14de
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eeuw gebruikte en bezat deze patriciërsfamilie
land op de Noorderweerd in Wijk bij Duurstede
en in Over- en Neerlangbroek.9 In Overlangbroek waren zij beleend met elf morgen land
met een huis en hofstede.10
De tak van de familie Van Noort die Rijna
pachtte, stamt af van Willem van den Oerde die
in 1395 door de leenheer op de Noorderweert
beleend was met een hofstede ter grootte van 5
1/2 hond buiten Wijk bij Duurstede ten westen
van het oude kerkhof.11 Dit leen werd door
Elias van Noord in 1461 overgedragen op Otto
Eliasz van Noort waarmee de bovenstaande
beknopte parenteel begint. Overigens was dit
een andere hofstede dan Rijna.
Verervingen via de vrouwelijke lijn
De mij oudst bekende pachter uit de familie
Van Noort die het goed Rijna pachtte is Jan Aelbertsz (bijgenaamd Van Noort) die waarschijnlijk na zijn huwelijk de familienaam van zijn
vrouw aannam.12 In 1517 huurde hij “voir hem
ende sijn kijnder” van de deken en het kapittel
van St. Jan voor een periode van 10 jaar het
goed Rijna. Het feit dat Jan als voorwaarde stelde dat de pacht op zijn kinderen zou overgaan
heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit
dat hij de opstallen van de boerderij, zoals huis,
schuur en berg, plus beplantingen op eigen
kosten aanbracht. Het gepachte goed bestond
uit elf morgen land over de landscheiding (dus
in Overlangbroek) en een onleesbaar aantal
morgen land in Wijk bij Duurstede. Zijn zoon
Aelbert Jansz nam in januari 1526, eveneens
voor een periode van tien jaar, de pacht van
Rijna over. In het register van het oudschildgeld
van Overlangbroek wordt Aelbert Jansz in 1536
nog genoemd als pachter van de elf morgen
land van het kapittel behorende bij de hofstede
Rijna. Daarna vinden we in 1554 in het transportregister van Wijk bij Duurstede een drietal
akten die aangeven dat Aelbert Jansz al zijn
bezittingen (huis, hof, berg, schuur, have, beesten, etc.), alsmede hetgeen zijn dochters van
hun moeder erfden, overdroeg aan zijn beide
zoons Adriaen en Anthonis en wel tegen betaling van een jaarlijkse losrente van 55 gulden
per jaar.13 Bij die overdacht behoorde eveneens
een akte van gebruik van het land in pacht van
Jan van Meerthe, inclusief een lijftocht van
dertien morgen land (behorende tot het goet
Ter Cuyle aan de Rijndijk).14 In die periode zal
de pacht van de hofstede Rijna overgegaan zijn
op zoon Adriaen Albertsz.15

Dochter Geertruyt, die in 1554
nog onmondig was, zorgde
voor de tweede vererving in de
vrouwelijke lijn. Zij trouwde met
Adriaen Hendricksz van Maseyck,
zoon van schepen en burgemeester Hendrick Thomasz. Hun kinderen noemden zich Van Maseyck
of Van Noort.
Zoals blijkt uit de “Inventaris van
de goederen ende incomen van
de Caple van Sint Jan Baptist tot
Wijk bij Duurstede die sij hebben
leggen in den gerechte vanWijck
en den gestichte van Utrecht”
volgde Adriaen Hendricksz zijn
zwager Adriaen Aelbersz van
Noort op in de pacht van Rijna.
De inventaris vermeldt: “in
den eersten Adriaen Heijnricks
bruijckt het goet genaempt Rijnae
gelegen in den gerechte van Wijck
groot omtrent 43 of 44 mergen en
woent daerop aen percelen gelegen strekkende van de hofstede
tot aen den Overlangbroecksche
dijck toe en geeft jaerlijcks 225 caroli gulden”.16 Naast het pachtland
van het kapittel boerde Adriaen Hendricksz op
zijn eigen dertien morgen land in Overlangbroek alsmede op het gedeelte van het goed Ter
Cuyle dat zijn vrouw in 1576 in leen kreeg.17
Adriaen Hendricksz van Maseyck overleed voor
1592.
Pachter van Rijna betaalt mee aan onderhoud
predikant
Het overlijden van Adriaen Hendricksz van
Maseyck lijkt voor de Wijkse regentenfamilie
Van Cleve een mooie gelegenheid te zijn geweest om af te komen van een financiële plicht
die op Ghijsbert van Cleve de oude (schepen,
burgemeester, gasthuismeester) rustte. Wat
was het geval? In 1579 wilde de magistraat van
Wijk bij Duurstede, dat zich in 1577 had aangesloten bij de reformatie, een gereformeerde
predikant aanstellen.18 Echter, men wilde niet
betalen voor diens onderhoud. J.W. van Brakel
schrijft in haar artikel “Wijk bij Duurstede in
de periode van de hervorming” hierover het
volgende:
“In het verleden werd de pastoor betaald door het
kapittel. Gezien dit feit was het stadsbestuur van
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Historisch topografische kaart van Wijk bij Duurstede
(detail). Rijna ligt in de bocht van de Kromme Rijn,
noordelijk van Wijk bij Duurstede. Het Langbroekse
gedeelte ligt aan de overzijde van de Landscheidingsweg

mening dat het kapittel zou moeten bijdragen aan
het onderhoud van een gereformeerd kerkdienaar.
Na klachten van het kapittel over de houding van
het stadsbestuur, verklaarden de Staten (van Utrecht,
G.v.W.) deze mening strijdig met in het verleden gesloten verdragen. Het kapittel mocht niet langer worden lastig gevallen met dergelijke zaken. In 1583 was
de situatie echter veranderd. Het stadsbestuur had
de deken van het kapittel en enige kanunniken in
gijzeling genomen om zo een bijdrage af te dwingen.
Inmiddels hadden de Staten de beslissing genomen,
dat de gereformeerde kerkdienaren en de schoolmeesters betaald zouden worden uit de opbrengsten van de
geestelijke goederen in de provincie. De predikant in
Wijk kreeg nu 300 gulden uitbetaald uit de goederen
van het kapittel en het Magdalenaklooster, met terugwerkende kracht tot 1 november 1582.”19
In 1592 besloot de magistraat dat Geertruyt van
Noort, weduwe van Adriaen Hendricksz van
Maseyck en sindsdien pachter van de kapittel
het kromme-rijngebied





hofstede Rijna, moest mee betalen aan het
onderhoud van de predikant.20 Ghijsbert van
Cleve, die tot dan toe deze bijdrage had betaald,
werd ontslagen van deze plicht. Het lijkt niet
onmogelijk dat zijn zoon Frans van Cleve, die
in die tijd burgemeester van Wijk bij Duurstede
was, de hand heeft gehad in deze wijziging.
Vier jaar later, in 1596, moest Geertruyts zoon
Anthonis Adriaensz van Maseyck als “bruycker
ende pachter van ’t goet op Reynae toebehorende het capittele alhyer” jaarlijks een bijdrage
van 150 gulden betalen aan predikant Gozuinus Piccardus.21
Ook in 1600 werd Anthonis Adriaensz van
Maseyck genoemd als pachter.22 En in 1621
betaalde Antonis van Noort (= dezelfde) in
Wijk bij Duurstede negen gulden en acht
stuivers huisgeld aan de Melkweg.23 Volgens
de manualen van het oudschildgeld uit 1624
gebruikte Anthonis onder Wijk bij Duurstede
totaal 55 morgen land. De helft van dertien
morgen eigen land liggend aan de Overdijk,
acht morgen eigen land eveneens liggend
aan de Overdijk, hemzelf toebehorende, twee
morgen in het Wijkerbroek, dat hij had gekocht
van Herman de Smit op de Dwarsdijk, en 32
morgen van het kapittel van St. Jan Baptist.
Daarbij kwam dan de elf morgen land die hij in
Overlangbroek van het kapittel pachtte.24 Plus
de dertien morgen land in Overlangbroek die
Adriaen Hendricksz van Maseyck rond 1582
had ingebracht.25 Met een totaal 73 morgen
land was Rijna toen een grote hofstede.

Zo’n bewaerster was een ziekenverzorgster die
“naer ouder gewoonte” pestlijders in hun eigen
woning ondersteunde.
In het hetzelfde jaar dat hij overleed, had Anthonis de pacht van de hofstede Rijna samen
met zijn zoon Adriaen vernieuwd.28 In dat jaar
1633 werd Adriaen van Noort door Balthasar
Vosch (kanunnik van Oud-Munster) beleend
met acht morgen land te Overlangbroek.29
Zes jaar later werd Rijna opnieuw verpacht
aan Adriaen Antonisz van Maseijck, anders
genoemd Adriaen van Noort. De pacht omvatte partijen land in het gerecht Wijk op en
omtrent Rijna, zowel bouwland als weiland,
met nog elf morgen over de Landscheiding in
Overlangbroek “welk land de voorzeide pachter
en zijn vader voorheen hebben gebruikt, voor
6 jaar, ingaande Martini in 1639 voor 210
gulden”. In de overeenkomst is sprake van een
clausule over “de timmeringen en bepotinge
op de hofstede die de pachter competeerden
volgens de huurcedulle tussen het kapittel en
de pachters vader van 21 juli 1604”. Hieruit
blijkt dat de familie Van Noort indertijd zelf de
opstallen op Rijna bouwde. Het pachtcontract
met Adriaen van Noort werd in 1646, 1652 en
1659 verlengd.30
Rond 1660 werd een lijst van alle tiendblokken in Wijk bij Duurstede opgesteld.31 Daarin is
het Wijkse deel van de hofstede Rijna terug te
vinden. In het zogenoemde “overste block van
de Melckwech” bezat het kapittel van St. Jan
Baptist drie percelen:

Het is niet alles goud…
De veelgeprezen Gouden Eeuw bracht voor
de hofstede Rijna en zijn bewoners niet altijd
voorspoed. In Utrecht kwamen regelmatig
pestepidemieën voor.26 Ook Wijk bij Duurstede
bleef niet gespaard. De geregistreerde begrafeniscijfers in de perioden 1623-1631 en 16341638 waren veel hoger dan in andere jaren;
zeer waarschijnlijk als gevolg van pestepidemieën. In de periode van 1 november 1635 t/m 31
oktober 1636 hadden er in Wijk bij Duurstede
363 betaalde begrafenissen plaats. Dat was tienmaal zoveel als in pestvrije jaren. Ook Anthonis
van Noort en zijn gezin bleven niet gespaard.
In het najaar van 1633 werd zijn gezin ongetwijfeld getroffen door de pest. Zeer kort na
elkaar werden Anthonis, zijn vrouw en drie
van zijn kinderen begraven in de kerk.27 Niet
lang daarna werd de “bewaerster” van Anthonis’ gezin op het kerkhof van Wijk begraven.

“ t’Boulant met de ’s boch langs de Amerongense
weteringe , 22 m(orgen) – 200 r(oeden), de Bogarden
met de ’s boch langs de voorsz weteringe 2 m – 340 r
en het weijlant met des ½ rijs (hakhout) 3 m - 53 r ”
En in:
“T’overste block vanden Over Noord-weert” (twee
percelen:) “t’ boulant mette ½ wech 5 m – 228 r en
de hoffstede en bogard utsz [1/2 wech] 1 m – 104r”.
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Samen met de elf morgen kapittelland in Overlangbroek was de hofstede Rijna toen dus 46
morgen groot. Tel daarbij op de dertien morgen
gekomen van Adriaen Hendricksz van Maseyck
en de acht morgen leenland van Balthasar
Vosch, dan boerde Adriaen van Noort toen op
67 morgen land.
Pachter Adriaen van Noort overleed vóór 1665,
maar komt in de rekeningen van het kapittel
over 1665 nog wel voor. Er werd genoteerd
dat Adriaen Tonisz van Noort 42 morgen land

gebruikte. Zeven morgen waar het huis op
staat, 23 morgen in de Melkweg en elf morgen
in Overlangbroek.32 Maar in 1664 vermeldt het
manuaal van het Oudschild- en schellinggeld
als aangeslagene “Adriaen van Noort’s weduwe,
nu Antonis van Noort”. Uit de beschikbare
manualen van onder meer het oudschildgeld
blijkt dat zoon Antonis (Teunis) van Noort in
de periode 1665-1685 in Wijk bij Duurstede
36 morgen en in Overlangbroek 32 morgen
land gebruikte. Daar kwam in 1668 nog zeven
morgen bij, te weten een perceel bouwland aan
het Cother Zandpad dat hij kocht van de erven
van zijn schoonouders.33 In totaal bebouwde hij
in die tijd dus 75 morgen land.
Opstallen van Rijna beschadigd door Fransen
en een windhoos
Tijdens de inval van de Fransen in het rampjaar
1672 werd ook Wijk bij Duurstede getroffen.34
In juni vielen de Franse troepen de stad binnen waarbij een groot deel van de binnenstad
werd verwoest. Daarna werd de stad bezet en
gedwongen om voedsel en diensten te leveren
voor het onderhoud van de bezettende troepen.
Maar daar bleef het niet bij; de sauvegarde
(bescherming) van Wijk door de bezettende
troepen moest ook in klinkende munt beloond
worden. Eind december 1672 moest de stad een
“contributie” van 4.000 gulden betalen. Desondanks werd er, met name in het buitengebied,
op los geplunderd door opstandige soldaten.
Ook Rijna bleef niet gevrijwaard. Tijdens de
Franse bezetting werd Rijna geconfisqueerd en
door de troepen als ziekenhuis gebruikt.35 Het
is duidelijk dat men daarbij niet al te zachtzinnig omging met de opstallen en inboedel. Tot
overmaat van ramp raasde er op 1 augustus
1674 een extreem zwaar onweer vergezeld van
zeer sterke windhozen over Nederland waarbij
ook Wijk bij Duurstede werd getroffen. Boer
Gerrit Janz Huysman, wonend in de omgeving
van Bunnik, was ooggetuige van het noodweer
dat ook de stad en provincie Utrecht zo zwaar
teisterde.36 In zijn dagboek schreef hij (vertaald
in modern Nederlands):
“Het was de hele dag al vreselijk benauwd. Geen lekker weer, maar veel te vochtig warm. Ik dacht dat het
wel zou gaan onweren. In de verte zag ik al donkere
wolken zich samenpakken en hoorde ik een ontzagwekkend gebulder. Ik zag hoe zware windvlagen
verderop bomen en struiken neerdrukten en ontwortelden. Het volgende ogenblik werd ik opgenomen als
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een veertje en voor ik precies wist wat me overkwam,
lag ik versuft in een droge sloot aan de rand van mijn
land en zag wel hoe de windstoten al het hooi dat ik
zo keurig had opgestapeld als pluimen door de lucht
joeg. De hemel leek in vuur en vlam te staan en het
gebulder van de wind was oorverdovend. Na enkele
minuten was het hevigste voorbij en klom ik uit de
sloot. Ik geloofde niet wat ik zag en wist niet of ik
nu waakte of droomde. Was dit het land waarop ik
stond? Waar waren de bomen en struiken gebleven,
waar de houten geraamten waarop ik het hooi had
gestapeld had. Hoe ik ook rondkeek nergens kon ik
de torenspits van Bunnik meer ontdekken. Achter
me zag ik de wallen van de stad Utrecht, die vroeger
achter het geboomte schuilgingen, maar van de
molens op de wallen was niets meer te herkennen en
ook waren enkele vertrouwde torenspitsen in de stad
verdwenen. Het was een mirakel dat ik nog leefde.”
Ook de opstallen van Rijna werden getroffen
zoals blijkt uit de memorie van de ontvanger
van het huisgeld Jacob van Sandick aan de
magistraat van Wijk bij Duurstede anno 1681.
Het huis van Anthonis van Noort behoorde tot
de groep “van de huysen in de stadt Wyck ende
de vryheyt van dien dewelcke in de jaren 1672
ende 1673 als in den jare 1674, soo door den
vijand waren geruïneert als door den harden
wint beschadight ende die naer dato weder in
reparatie sijn gebracht, ende ten delen woonbaer”.37
Einde van het tijdperk Van Noort in zicht
Per petri (februari) 1683 werd het contract tussen het kapittel en Anthonis van Noort met 6
jaar verlengd tegen een jaarlijkse pachtsom van
150 gulden. Na zijn overlijden in 1667/1668
trad zijn weduwe in de pacht van Rijna, want
in 1688 en 1689 betaalde zij het oudschild- en
redemptiegeld (dit is een belasting gebaseerd op
mate van welstand).38 Ook voor de jaren 1688
tot en met 1693 betaalde zij voor haar bezit
aan de Melkweg, te weten 2 gulden familiegeld (een door de Staten van Utrecht per 1675
ingevoerde personele belasting gebaseerd op
bezittingen en inkomsten).39 Van 1694 tot en
met 1713 werd het familiegeld aan de Melkweg
betaald door de drie dochters van Anthonie
van Noort. Waarschijnlijk stond de pacht van
Rijna toen op hun naam. Van 1714, 1715 en
1716 betaalde Peter Errisz (van Lambergen),
de echtgenoot van dochter Wilhelmina, het
familiegeld. Dat Peter, Wilhelmina en de twee
andere dochters de pachters van Rijna waren,
het kromme-rijngebied



blijkt in 1717 uit een akte van taxatie van de
hofstede Rijna, die staande op grond van het
kapittel, ten behoeve van de voorgenomen
overname van de opstallen door het kapittel
werd opgemaakt ter vereffening van achterstallige pacht.40 Waarschijnlijk was de pachtachterstand te wijten aan meerdere oorzaken.
Eerst was er de rundveepest die ook Wijk bij
Duurstede tussen 1714 en 1719 trof. Vooral in
1716/1717 stak deze besmettelijke ziekte de
kop weer op waardoor veel boeren hun koeien
verloren.41 Daarnaast maakt een door de Wijkse
magistraat in oktober 1717 aan de Staten van
Utrecht geschreven verzoekschrift duidelijk dat
het erg slecht ging met de landbouw. Het was
onmogelijk om de verschuldigde provinciale
belastingen te betalen omdat de inwoners van
Wijk financiële problemen hadden en daardoor de door hen verschuldigde ongelden niet
meer konden betalen. Als redenen noemde het
stadsbestuur:
“de waterschade in’t Wijckerbroeck, waerdoor het
vee van den ongans sterven en de landen onbruyckbaer sijn, de slechte gewassen van coorn, taback en
boomvruchten en de sware stormwinden waerdoor
de huysen sijn beschadicht, den taback bijnae geheel
is bedorven en alle de boomvruchten, eer deselve rijp
waren, sijn afgewaeit en in’t generael het verval van
neringe, waerdoor de menschen veel tot armoede
vervallen”.
Om de achterstallige pachtschuld te voldoen
moesten de gezusters Van Noort en hun echtgenoten de opstallen van Rijna overdragen
aan het kapittel. Daarom werd op 31 juli 1717
de waarde ervan in opdracht van het gerecht
van Wijk geschat door Cornelis van Sandick,
secretaris van het gerecht, Nicolaes van Ossenberch, procureur van de verzoekers, Albert
van Spithoven, timmerman, Antoni van Soest,
planter, Jan van der Meer, metselaar en Casper
van Alphen, smid. Aan de opstallen moest
nogal wat gebeuren. Reparaties aan het timmerwerk werden geschat op f. 127-10-0, het
metselwerk op f. 250,= en het ijzerwerk op f.
45,=. Herstel van het gepoot (de bijbehorende
beplanting) zou f. 11-14-0 gaan kosten. Het is
niet bekend of de reparaties zijn uitgevoerd.
Wellicht niet want enkele maanden later, in de
kerstnacht van 1717, veroorzaakte een zware
noordwesterstorm zeer grote schade aan de
opstallen van Rijna waarbij het achterhuis,
wagenschuur, bakhuis, etc. “gansch ter werder
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leijd geslagen [is], ende ook het voorste van die
hofstede tezamen zodanig is geraakt, dat het
noodzaakelik is de herstellinge, optimmeringe
en reparatie van dezelve…”42 Deze storm is
de boeken ingegaan als de Kerstvloed waarbij
in het kustgebied van Nederland, Duitsland
en Scandinavië 11.000 mensen om het leven
kwamen.43
Nieuwe pachter voor Rijna
Op 27 december 1717 sloot het kapittel St.
Jan een nieuwe pachtoverkomst. Niet met een
lid van de familie Van Noort, maar met Dirck
van Laer.44 Deze pachtte voor 6 jaar een huis,
berg etc. met 28 morgen bouw- en weiland,
genaamd Rheijna, onder Wijk, strekkend over
de Kromme-Rijn tot op de Noorderwaard,
plus nog elf morgen in Overlangbroek aan de
Landscheiding, dat laatst verpacht was aan
Peter Errisz van Lambalgen. Het contract met
Dirck duurde nog geen maand want op 19
januari 1718 werd de pacht ontbonden waarbij
Cornelis van Vogelpoel, vleeshouwer en burger
van Wijk bij Duurstede als borg optrad. Maar
wat was de reden van die snelle ontbinding?
Hoogstwaarschijnlijk was ten tijde van de
ondertekening van het pachtcontract de grote
schade aan de opstallen van Rijna, veroorzaakt
door de zeer zware noordwesterstorm tijdens
de hiervoor beschreven Kerstvloed, nog niet
bekend. In elk geval zag Dirck van Laer af van
de pacht. Nog dezelfde dag werd de hofstede
Rijna voor 6 jaar verpacht aan Willem Cornelisz
van den Nieuwendijk.

Beknopt parenteel van Van den
Nieuwendijk45
I. Cors Jan Gerritsz, geb. Papendorp, overl.
voor 12 5 1621, pacht in 1622 van het Domkapittel 67 morgen land in Dwarsdijk, tr.
Utrecht 23-12-1596 Marichgen Cornelisdr
de Cruyff, wed. van Willem Gerritsz.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Corssen van den Nieuwendijk, zie II.
II. Willem Corssen van den Nieuwendijk, koopt in 1640 een huis in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede, tr. 1e ca 1635
Aaltgen Willemsdr, overl. voor 1638, tr. 2e
Wijk bij Duurstede 04-07-1638 Maijchgen

Jacobsdr Vernoy, geb. ca 1593, wed. van
Wouter Claesz Helberch, dochter van Jacob
Vernoy en Beatrix Thonisdr van Velpen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Willemsdr van den Nieuwendijk, ged. ca 1635, overl. na 21-121707, tr. Wijk bij Duurstede 12-06-1655
Melchior Eliasz van Bemmel, overl. voor
23-10-1677, wedr van Gerritje Jacobs
Vernoy (tr. Wijk bij Duurstede 08-05-1638).
2. Cornelis Willemsz van den Nieuwendijk, zie III.
III. Cornelis Willemsz van den Nieuwendijk, landbouwer, overl. voor 1710, woont
in de Vorderstraat te Wijk bij Duurstede
(1675, 1677 en 1679), tr. Wijk bij Duurstede
23-06-1661 Maria Hermansz Vernoy,
overl. na 1724, dochter van Hermen Samuelsz Vernoy, brouwer, en Neeltgen Thonisdr
van Noort (zie parenteel Van Noort).
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelisz van den Nieuwendijk, zie IV.
IV. Willem Cornelisz van den Nieuwendijk, overl. tussen 4 en 15-8-1719, begr.
Wijk bij Duurstede 15-08-1719, tr. Amersfoort 27-05-1707 Mechteld van Merckenhoeff, ged. Amersfoort 1687, dochter van
Anthonij Jansz van Merckenhoeff, schoenmaker, en Mechteld Willemsdr. Mechteld tr.
2e Wijk bij Duurstede 6-2-1720 Jacobus Willemsz van Noort, geb. Cothen, overl. Wijk bij
Duurstede 5-4-1753.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Willemsz van den Nieuwendijk, ged. Wijk bij Duurstede 04-03-1708.

Willem Cornelisz van den Nieuwendijk kwam
uit een landbouwersfamilie die ingetrouwd was
bij de bekende Wijkse familie Vernooy. Zijn
vader Cornelis, getrouwd met een dochter van
brouwer Hermen Samuelsz Vernooy, boerde
vanuit een hofstede aan de Vorderstraat.46 In
1676 bewerkte hij minstens 44 morgen land.
Want volgens het kohier van de belasting
op de bezaaide landen werd door hem toen
aangebracht: “twaelff mergen winterkoorn,
seven mergen somerkoorn, veertien mergen
weylandt, een mergen bogaert aen de hoffstede
en tien mergen somervaegh (land dat gedu50 | 1 | 2 0 1 6 

rende de zomer braak ligt)”.47 Willem die, na
het overlijden van zijn vader, samen met zijn
moeder het familiegeld voor de Vorderstraat
betaalde, zette de boerderij waarschijnlijk voort
tot 1717. Daarna pachtte hij dus Rijna en ging
hij met zijn moeder aan de Melkweg wonen
waar zij vanaf 1717 familiegeld betaalden.
Nu men een nieuwe pachter had gevonden,
verzocht het kapittel in het voorjaar van 1718
aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om
autorisatie voor het lenen van maximaal 1.200
gulden.48 Als redenen voert het kapittel aan
dat zij eigenaren zijn van 40 morgen land in
de Melkweg en onder Overlangbroek waarop
de voorzaten van de kinderen van Antoni van
Noort een huis, berg, wagenschuur etc. hebben
gebouwd. Dat die opstal bij gemelde kinderen, uit oorzaak van “desastres” (rampzalige
gebeurtenis), verval en armoede moest worden
verlaten, en dat de supplianten (het kapittel)
besloten hebben die opstal aan te kopen. Dat
die opstal door de harde stormwind in 1717
het achterhuis, wagenschuur, bakhuis, etc.
“gansch ter werder leijd geslagen [is], ende ook
het voorste van die hofstede tezamen zodanig
is geraakt, dat het noodzaakelik is de herstellinge, optimmeringe en reparatie van dezelve
(te doen), zullen de supplianten die wederom
bekwaamlik verhuuren”. Ook het voorhuis
diende te worden gerepareerd. Nadat de Staten op 22-3-1718 in beginsel akkoord waren
gegaan, werd er op 22-4-1718 een som van
1.200 gulden geleend van Elisabeth Mauchand,
weduwe Dirk Woertman. Als later blijkt dat
naar verwachting 800 gulden meer nodig is,
wordt dit ook door de Staten geautoriseerd.
Volgens de eindafrekening van 26-6-1720 werd
in totaal zo’n 2.000 gulden uitgegeven voor het
herstel.
Ad van Bemmel, die onder meer deze bron
voor mij vond in Het Utrechts Archief, is van
mening dat dit herstelbouw-dossier met bestekken, offertes, rekeningen etc. zo uitgebreid is
dat een bouwkundige aan de hand hiervan een
betrouwbare tekening van het huis zou kunnen maken. Ook in het notarieel archief van
Wijk bij Duurstede zijn een tweetal akten van
bestek voor het herstel van Rijna te vinden: een
voor het timmerwerk en een voor het metselwerk.49 Nadat in maart 1718 was besloten dat
de opstallen zouden worden hersteld, werd
het pachtcontract in mei 1718 herbevestigd
en werd overeengekomen dat het contract
voor drie maal zes jaar kon worden verlengd.50
het kromme-rijngebied



Helaas heeft Willem Cornelisz van den Nieuwendijk niet lang kunnen genieten van het
gerenoveerde Rijna want hij overleed al in
augustus 1719.51 Zijn weduwe zette de pacht,
samen met haar tweede man Jacobus Willemsz
van Noort uit Cothen, voort tot 1725.
Jan van Leer op Rijna
Er komt weer een nieuwe pachter op Rijna.
Per 4-11-1725 pachtte Jan van Leer een “huis,
berg etc, met 28 morgen bouw- en weiland,
vanouds genaamd Rheijna, strekkend over de
Kromme Rijn tot op de Noorderwaard plus nog
elf morgen land in Overlangbroek, plus nog een
boomgaardje, gelegen in de Nachtegaal, laatst
voor 7 jaar gepacht door de weduwe van Willem van Nijendijcke, getrouwd aan Jacobus van
Noort.”52 Jan van Leer kwam uit een boerengezin dat in Overlangbroek uit de erfenis van
moeder Aeltje van Rhijn een kleine hofstede
met zeven morgen grond bezat.53

Beknopt parenteel van Van Leer
Hendrick Hendricksz van Leer, geb.
Darthuijsen ca 1650, tr. Doorn (geref.) 0211-1682 (trouwen in Overlangbroek) Aeltje
Theunisdr van Rhijn, geb. Overlangbroek,
overl. voor 1725, dr van Teunis Aalten van
Rhijn en Petronella Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hendriksz van Leer, tr. 1e
Doorn (geref.) 12-05-1708 Gijsbertje Willemsdr, geb. Maarsbergen; tr. 2e Wijk bij
Duurstede (geref.) 02-11-1732 Jannigje
Jacobsdr, geb. Darthuijzen.
2. Teunis Hendriksz van Leer, tr. Wijk bij
Duurstede (RK) 13-11-1719 Cornelia van
Schaik.
3. Aelt Hendriksz van Leer, tr. Overlangbroek (geref.) 16-11-1732 Annigje Jansdr
van Wageningen.
4. Jan Hendriksz van Leer, begr. Overlangbroek 16-9 1728.

Jan van Leer, die van 1725 tot zijn dood in
1728 op Rijna boerde, zou waarschijnlijk nooit
in de boeken zijn gekomen als hij geen relatie
was aangegaan met zijn dienstmeid Cornelia van Rijswijck. Na zijn dood deed Cornelia
aangifte van defloratie en eiste in een proces
voor het gerecht van Wijk bij Duurstede alsnog
10
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genoegdoening.54 Omdat Jan en zijn broer Aalt
in 1726 de hofstede in Overlangbroek hadden
overgenomen van hun mede-erfgenamen was
er dus wellicht wat geld te halen. Broer Aalt
zette de pacht van Rijna voort. Met als borg
koster Dirck de Cruijff nam hij de pachtschuld
van zijn overleden broer over en bleef tot 1732
op de hofstede.
De familie Koppert
Vanaf begin 1732 boerde Melchior Koppert op
de hofstede Rijna. In dat jaar werd daar zijn
dochter Petronella geboren. Melchior kwam uit
een boerengeslacht dat al sinds het begin van
de 17de eeuw grote hofsteden zoals De Melkweg, De Rietbeek en de Roethard pachtte. Aanvankelijk woonde en werkte Melchior op de
door zijn vader gepachte hofstede De Rietbeek,
waar ook zijn eerste kinderen werden geboren.
In maart 1732 werd zijn dochter Petronella
op Rijna geboren, evenals zijn later geboren
kinderen. Dat betekent dat Melchior in 1732 de
hofstede Rijna pachtte.

Beknopt parenteel van Coppert
I. Beernt Jacobsz Coppert, pachter van de
hofstede De Melkweg (1642), tr. 1e ca 1640
Grietje Cornelisdr van Oostweert; tr. 2e
Wijk bij Duurstede 24-10-1653 Johanna
van Hattem, ged. Utrecht 05-11-1623,
begr. 1688, dochter van Gillis van Hattem,
zijdelakenkoper, brouwer (1635, 1636), en
Mechteld van Millingen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Berentsz Coppert, zie II.
II. Jan Berentsz Coppert, pachter van de
hofstede De Melkweg (?-1675), tr. Wijk bij
Duurstede 27-11-1663 Swaentje Antonisdr de Cruijff, jonge dochter van Nederlangbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jansz Coppert, geb. ca 1665, pachter van de hofstede De Melkweg (17071737).
2. Cornelis Jansz Coppert, zie III.
III. Cornelis Jansz Coppert, pachter van
de hofstede De Roethard (of Dirckshofstede)
te Overlangbroek (1716) en van de hofstede
De Riebeec (1719-1738), tr. Wijk bij Duur-

De boerderij Rijna, Nieuweweg 65 te Wijk bij Duurstede (1955-1970) (Bron: Beeldbank RHCZOU)

stede (RK) 16-04-1699 Gerrigje van Bemmel, wonende in de Melkweg te Wijk bij
Duurstede, dochter van Melchior Eliasz van
Bemmel en Cornelia Cors Willemszdr van de
Nijendijck.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Coppert, geb. Overlangbroek,
ged. Wijk bij Duurstede (RK) 05-11-1699.
2. Melchior Koppert, zie IV.
IV. Melchior Koppert, geb. Nederlangbroek, ged. Wijk bij Duurstede (RK) 07-011701, pachter van de hofstede Rijna, overl.
voor 1781, tr. 1e Wijk bij Duurstede (RK)
23-11-1727 Cornelia van Roijen, geb.
Werkhoven; tr. 2e (ondertr. Wijk bij Duurstede 13-06-1742) Maria Jacobsdr Vereem,
geb. Werkhoven, ged. ald. (RK) 07-071710, begr. Wijk bij Duurstede 18-12-1781,
dochter van Jacob Jansz Vereem en Teuntien
Elissdr van de Leemkolk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus (Pieter) Koppert, zie V.

03-1740, armmeester van de RK kerk St.
Johannes de Doper (1798), pachter van
de hofstede Rijna, overl. Wijk bij Duurstede 24-01-1815, tr. 1e Wijk bij Duurstede
(RK) 06-02-1793 Cunera van Straten,
geb. Cothen, ged. Werkhoven (RK) 30-111763, begr. Wijk bij Duurstede 24-10-1798,
dochter van Hendrik van Straten en Aaltje
van Leer; tr. 2e Wijk bij Duurstede 29-011802 Hildegunda (Helena, Hillegonda)
van Rooijen, geb./ged. Wijk bij Duurstede
(RK) 23-02-1773, overl. Wijk bij Duurstede
07-02-1843, dochter van Dirk van Rooijen
en Cornelia van Nieuwkerk. Zij hertr. Wijk
bij Duurstede 14-02-1817 Cornelis de Kruijf,
geb. Overlangbroek, ged. Wijk bij Duurstede
(RK) 21-05-1789, overl. ald. 5-4-1870, zoon
van Cornelis de Kruijf, landbouwer in Overlangbroek, en Maria Dirksdr Ververs.
Uit het tweede huwelijk:
1. Melcher Koppert, ged. Wijk bij Duurstede (RK) 07 02 1803, overl. ald. 11-8-1868.
2. Cornelis Koppert, ged. Wijk bij Duurstede (RK) 21 12 1809, overl. ald. 27-6-1842.

V. Petrus (Pieter) Koppert (Koppers),
geb./ged. Wijk bij Duurstede (RK) 18-
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Het tot nu oudst bekende pachtcontracht tussen het kapittel van St. Jan Baptist en Melchior
Koppert dateert van 1751.55 Het betreft een zogenaamde rFenversaal akte (dit is een akte die
een al eerder bestaande akte vervangt) voor de
verhuur van een “hofsteede, (genaamd Rhyna)
bestaande in een huysinge met 28 mergen so
bouw als weyland; over den Crommenryn tot
op den Noorderweerd”. Daarbij behoorden
ook elf morgen land in Overlangbroek over
de Landscheiding en twee morgen bouwland,
“synde geweest 2 boomgaerdjes; de Nagtegael”.
Aan de tijden van rampspoed die rond 1670
begonnen - waarin de economie stagneerde, de
prijzen voor landbouwproducten daalden en de
lasten voor herstel en belastingen hoog waren kwam in de loop van de 18de eeuw een einde.56
De in de agrarische historie als “agrarische
depressie” bekend staande periode was met
het stijgen van de landbouwprijzen rond 1760
voorbij. Intussen was er wel het een en ander
veranderd. Zo waren in de eerste helft van
de 18de eeuw een aantal pachtboeren wegens
hoge schulden failliet gegaan of hadden hun
pachtcontracten voor los land beëindigd. Om
hun land toch te kunnen verhuren, verlaagden
de grondeigenaren hun pachtprijzen. Ondernemende boeren sprongen daarop in, kochten
of pachtten deze gronden en breidden zo hun
productie uit. Dat deed Melchior Koppert ook.
In Overlangbroek pachtte hij acht morgen land
van het Maria Magdalena Convent in Wijk bij
Duurstede (tot circa 1785) alsmede een perceel
van veertien morgen land, genoemd de Oude
Hofstede, van het kapittel van St. Marie te
Utrecht bestaande uit elf morgen bouwland en
drie morgen weiland.57 In het Wijkerbroek van
Wijk bij Duurstede huurde hij nog vier morgen
weiland van de familie Schadé.58
In 1775 werd de pacht van Rijna evenals die
van de los bijgepachte percelen land overgezet
op zoon Pieter Koppert.59 In 1786 bedroeg de
jaarlijkse pachtprijs voor Rijna 575 gulden. De
hofstede omvatte een huis, berg, schuur en
bakhuis met 24 morgen bouw- en vier morgen weiland (waarvan zes morgen boomgaard
rond het huis), gelegen tussen de Kromme
Rijn en de landscheiding, plus twee morgen
bouwland in de Nachtegaal en elf morgen
in Overlangbroek.60 De twee morgen in de
Nachtegaal waren in de periode tussen 1775
en 1786 omgezet van boomgaard in bouwland.
12
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Pieter Koppert vergrootte de hofstede door er
in Wijk bij Duurstede twee percelen los land bij
te huren, te weten respectievelijk zes en zeven
morgen aan de Lekdijk.61 Daarmee bracht hij
zijn hofstede in het begin van de 19de eeuw,
toen het met de landbouw erg goed ging, naar
een omvang van ruim 70 morgen. Voor het
bewerken van al die gronden had Pieter drie
inwonende knechts en een meid in dienst.62
Toen Pieter in 1815 overleed bleef zijn weduwe
Hillegonda van Rooijen, 42 jaar oud, achter
met de zorg voor vijf minderjarige kinderen in
de leeftijd van drie tot twaalf jaar en een groot
boerenbedrijf dat door moest gaan. Gelukkig vond ze een nieuwe partner, de 27-jarige
Cornelis de Kruijf, waar ze twee jaar later mee
trouwde. Cornelis was van moederszijde een
kleinkind van Dirk Janse Verver die van 1748
tot en met 1786 van de familie Van Westrenen
een grote hofstede met 59 morgen boomgaard,
bouw- en weiland in Odijk pachtte.63
Frans Nicolaas van Bern koopt Rijna
Zoals in het begin van dit artikel al is beschreven, werden tijdens de Napoleontische tijd de
kapittels opgeheven.64 Bij keizerlijk decreet
van 21 februari 1811 zijn de goederen van de
kapittels ten behoeve van de schatkist van het
keizerrijk geannexeerd. Na het vertrek van de
Fransen in 1813 kwamen de goederen aan de
Domeinen van de Nederlandse staat. Een deel
werd verkocht. Wat er nog over was van de
kapittelgoederen kwam in 1820 weer onder
beheer van de kerkmeesters, later kerkvoogden
van de hervormde gemeente. Deze overgang
van de ene naar de andere eigenaar had verder
geen consequenties voor Pieter Koppers en zijn
erfgenamen, men bleef pachter op Rijna.
In 1820 werd Rijna verkocht aan Frans Nicolaas
van Bern, zoon van de vermogende Nicolaas
van Bern en Jannetje van Dam.65 De hofstede
bleef tot 1950 eigendom van de familie Van
Bern en hun directe erfgenamen. Toeval of
niet, toen Rijna in de verkoop kwam, was zijn,
mede door diens huwelijk vermogende, vader
net overleden. Deze had zijn vijf kinderen bij
testament ieder een vijfde deel van de nalatenschap toegewezen.66
Overigens kocht Frans Nicolaas in 1820 ook
de gronden van de latere buitenplaats Blanda
in Zeist, welke toen werden afgesplitst van het
landgoed Vollenhoven.

Beknopt parenteel van Van Bern
I. Nicolaas van Bern, raad, schepen,
burgemeester van Wijk bij Duurstede, ged.
2-9-1742 Wijk bij Duurstede, overl. ald.
6-10-1819, zoon van Frans van Berne en
Maria Knijf; tr. Wijk bij Duurstede (geref.)
28-11-1785 Jannetje van Dam, ged. Zeist
05-03-1752, dochter van Jan van Dam,
secretaris van Zeist en Driebergen (1768,
1777), en Jannetje Mierlo.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Isabella van Bern, zie II.
2. Frans Nicolaas van Bern, schout, burgemeester van Zeist, geb./ged Wijk bij Duurstede (geref.) 30-9/8-10-1786, overl. Zeist 1608-1851, tr. 1e Utrecht 08-09-1814 Johanna
Maria van Marienhoff, geb. Schiedam
1790, dochter van Jacobus van Marienhoff,
dominee, en Anna Maria Wolterbeek, jeneverbrandster; tr. 2e Purmerend 12-6-1834
Jacoba Anna van Goor Hinloopen, geb.
ca 1796/97, overl. Zeist 8-2-1880, dochter
van Jan van Goor Hinloopen, eigenaar landgoed Zwaansvliet te Purmerend, en Carolina
Sophia Reigerman.
3. Jannetje Henderika Catrina van Bern,
geb. 1788, overl. 1850.
II. Maria Isabella van Bern, ged. Wijk
bij Duurstede (NH) 27-01-1793, overl. ald.
31-08-1833, tr. ald. 15-04-1824 Henricus
Jacobus van Marienhoff, notaris en burgemeester te Wijk bij Duurstede, geb. Schiedam ca 1792/1793, overl. Wijk bij Duurstede 13-04-1869. Hij tr. 2e Zeist 26-6-1834
Jannetje Henderika Catrina van Bern
(1788-1850), zuster van Maria Isabella.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Clasina van Marienhoff, zie
III.
III. Johanna Clasina van Marienhoff, geb.
Wijk bij Duurstede 8-12-1826, overl. ald.
14-5-1891, tr. ald. 18-08-1854 Bernardus
Gertrudis van Heijst, notaris, geb. Culemborg 17-7-1821, overl. Wijk bij Duurstede
17 01 1890, zoon van Hendrik Paulus van
Heijst, griffier, notaris, burgemeester van
Culemborg, en Adriana van Graevestein.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Jacobus van Heijst, geb.
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Wijk bij Duurstede 29-07-1856, notaris,
overl. Wijk bij Duurstede 24-03-1949, tr.
Haarlem 29-09-1881 jkvr. Caroline Louise
van Styrum, geb. Haarlem 18-5-1858,
overl. Wijk bij Duurstede 9-9-1903, dochter
van Floris Willem baron van Styrum, rechter, en jkvr. Albertine Sandberg.

Ten tijde van de verkoop bestond Rijna uit “een
huizinge, schuur, twee bergen en bakhuis met
50 morgen 300 roeden land, herkomstig van
het voormalig kapittel van Sint Jan te Wijk bij
Duurstede, waarvan (onder meer) elf morgen
bouwland gelegen onder Overlangbroek, strekkende van de weg genaamd de Landscheiding
tot tegen het bosch van de heer van Lunenburg, hebbende ten oosten een elzenbosch van
de Domeinen en ten westen het land van Abraham Overvest.” De landerijen van de hofstede
waren alle tiendplichtig aan de Domeinen en
verpacht aan Hillegonda van Roijen, weduwe
van Pieter Koppers, voor 679 gulden per jaar.
De hofstede en landerijen zijn op 9 augustus
1820 ingezet door Hendrik van Ommeren en
vervolgens afgemijnd door Frans Nicolaas van
Bern, schout van Zeist voor een koopprijs van
14.400 gulden. Ook het perceel van 14 morgen land, genoemd de Oude Hofstede, van het
kapittel van St. Marie in Overlangbroek en voor
230 gulden per jaar verpacht aan de weduwe
van Pieter Koppers, werd door de Domeinen
(in 1819) verkocht. Koper was grootgrondbezitter Gijsbert Karel Cornelis Jan van Lynden
van Sandenburg. Hij mijnde het perceel af voor
3.190 gulden.
Hillegonda van Rooijen en haar tweede man
Cornelis de Kruif bleven pachters op de hofstede Rijna aan de Donkersteeg. Haar twee
ongehuwde zoons Melchior en Cornelis Koppert uit haar eerste huwelijk woonden bij hen
in en werkten zeer waarschijnlijk mee op het
bedrijf.67 Ook na het overlijden van Hillegonda,
in 1843, was Cornelis de Kruijf de pachter op
Rijna. Hij wordt nog genoemd in een overzicht
uit circa 1850.68 Volgens de Veetelling van 1850
bestond de veestapel van Cornelis, wonende
aan de Donkersteeg, toen uit 30 runderen
waarvan twaalf jonger dan twee jaar, elf paarden waarvan zes jonger dan drie jaar en zes
varkens.69 Volgens de volkstelling van 18501860 woonde Cornelis ook in 1860, samen met
het kromme-rijngebied

13

stiefzoon Melchior en stiefdochters Cornelia en
Adriana, nog op Rijna.70
In 1851 overleed Frans Nicolaas van Bern; zijn
bezittingen ter waarde van circa 800.000 gulden werden verdeeld onder zijn erfgenamen.71
De hofstede Rijna werd kadastraal op naam
van zijn echtgenote Jacoba Anna van Goor
Hinloopen geboekt.72 Maar in de periode dat zij
volgens het kadaster eigenaar was, was er sprake van een verplaatsing van het bezit binnen
het kadastrale leggernummer. Nu wil het geval
dat Johanna Clasina van Marienhoff (Jansje),
enig kind van Maria Isabella van Bern en Henricus Jacobus van Marienhoff, volgens de overlevering de hofstede Rijna voor haar verjaardag
had gekregen van haar tante Moens.73 Deze
tante kan zeer wel Jacoba van Goor Hinloopen
zijn geweest die, enkele maanden na het
overlijden van haar echtgenoot, haar nichtje
Jansje de hofstede cadeau deed ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag. Waarschijnlijk
om te voorkomen dat toen al successierechten
over die gift zouden moeten worden betaald,
werd de hofstede nog niet kadastraal op naam
van Jansje overgeboekt, zo wil het verhaal. Dit
verhaal van het verjaardagscadeau is afkomstig
uit de aantekeningen die de bekende Wijkse
voorvechter voor het behoud van de cultuur en
historie van de stad J.F. Thieme in 1954 maakte
naar aanleiding van een gesprek met Toon (Anthonie Huibertus) van Dijk van Rijna.
Overigens vermelden de aantekeningen van
het gesprek met Toon van Dijk nog enkele
leuke anekdotes over zowel Jansje als Bernardus. Jansje van Marienhoff had kennis gekregen aan dr. Willem M. J. C. Lapidoth (18181901), die zich in 1841 in Wijk bij Duurstede
als arts had gevestigd. Deze alom bekende, en
in de gemeenteraad beruchte, dr. Lapidoth,
die meer dan 50 jaar praktiseerde in Wijk, had
een half lam been. Mede reden voor Jansjes
(stief)moeder om zich af te vragen waarom zo´n
knappe jonge meid als haar dochter om wilde
gaan met zo´n kromme dokter. Toen Lapidoth
dat hoorde, was hij woedend geworden en zou
hebben gezegd: ”Als het kreng (de moeder)
maar kapot is krijg ik haar (Jansje) wel.” Maar
het liep anders. Jansje kreeg kennis aan een
andere man, Bernardus van Heijst, sinds 1851
haar vaders´ kandidaat-notaris. Bernardus,
die weinig geld bezat, moest op een dag gaan
eten bij de deftige en vermogende familie Van
14
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Marienhoff. Echter hij had geen net pak en ook
geen geld om er een te kopen. Gelukkig hielp
Gijsbertus van Dijk, pachter van Rijna, waar
Bernardus leerde paardrijden, hem uit de nood
door hem geld te lenen. De familie Van Heijst
is de familie Van Dijk daar altijd dankbaar voor
gebleven.
Eerst in 1869, na het overlijden van de vader
van Jansje, werd de hofstede Rijna op naam
van haar echtgenoot Bernardus Gertrudis van
Heijst gesteld en na diens overlijden op naam
van haarzelf.74 De volgende kadastrale wijziging
werd in 1892 doorgevoerd. Na het overlijden
van Johanna Clasina van Marienhoff werd in
december 1891 haar memorie van successie
opgemaakt en in het register van memories van
successie van het successiekantoor te Wijk bij
Duurstede ingeboekt. Hun enige zoon Henricus Jacobus van Heijst werd toen eigenaar van
Rijna tot zijn overlijden in 1949.75 De notariële
akten van deze wijzigingen zijn nog niet achterhaald.

Twee generaties Van Dijk, pachters op
Rijna, circa 1870 - 1950
Na het overlijden van Cornelis de Kruijf in
1869 kwam de pacht van Rijna op Gijsbertus
van Dijk, kleinzoon van Gijsbert van Dijk, kastelein op de hofstede De Doornboom aan het
Beusichemse veer. In hetzelfde jaar trouwde
Gijsbertus met de Beusichemse boerendochter
Antonia Knobbout die vervolgens in 1869 in
de gemeente Wijk bij Duurstede werd ingeschreven op het adres van de hofstede Rijna.76
Gijsbertus boerde op de hofstede, bijgestaan
door enkele van zijn zoons, tot zijn overlijden
in 1920. Na zijn dood leidde zijn vrouw Antonia de boerderij tot zoon Anthonie Huibertus
in 1922 de pachter werd totdat Rijna in 1950
werd verkocht.77

Beknopt parenteel van Van Dijk
I. Willem Jochumsz van Dijk, ged.
Driebergen (geref.) 1727, landbouwer op
de hofstede van de buitenplaats Broekbergen te Driebergen, begr. Driebergen 1807,
tr. ald. (geref.) 1752 Geertje Dirksdr van
’t Hoenderdaal, ged. Driebergen (geref.)
1726, begr. 1776 Driebergen.

Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Willemsz van Dijk, zie II.
II. Gijsbert Willemsz van Dijk, ged.
Driebergen (geref.) 1-5-1757, kastelein in
de Doornboom aan het Beusichemse veer
(1819), overl. Wijk bij Duurstede 25-1-1830,
tr. 1e Schalkwijk (geref.) 24-2-1782 Ariaantje de Heus; tr. 2e Schalkwijk (geref.) 5-111797 Petronella Berlang, ged. Schalkwijk
(geref.) 9-6-1776, overl. Wijk bij Duurstede
14-12-1833.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan van Dijk, zie III.
III. Jan van Dijk, geb. Houten 24-06-1813,
landman en veerman (1850), overl. Wijk
bij Duurstede 17-11-1887, tr. 1e Beusichem
29-04-1841 Mazina Kemp, overl. Wijk bij
Duurstede 15-03-1849; tr. 2e Beusichem 2604-1850 Gerrigje van den Berg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbertus van Dijk, zie IV.
IV. Gijsbertus van Dijk, geb. Wijk bij
Duurstede 01-02-1842, landbouwer op Rijna
15-03-1849, overl. Wijk bij Duurstede 3010-1920, tr. Beusichem 14-04-1869 Antonia Knobbout, geb. Beusichem 03-121843, overl. Wijk bij Duurstede 07-11-1928,
dochter van Dirk Knobbout, landbouwer, en
Neeltje van den Berg.
Uit dit huwelijk (o.a.):
1. Jan van Dijk, geb. Wijk bij Duurstede
24-3-1870, overl. Wijk bij Duurstede (op
Rijnna) 2-9-1947.
2. Gerrit van Dijk, geb. Wijk bij Duurstede
7-7-1871, tr. Wijk bij Duurstede 7-11-1912
Grietje Buzink, geb. Culemborg 4-8-1873,
overl. Wijk bij Duurstede (op Rijnna) 9-11947, dochter van Jan Buzink, binnenvaartschipper, en Selikke Bruelleman.
3. Dirk van Dijk, geb. Wijk bij Duurstede
30-3-1875, overl. Wijk bij Duurstede 28-61956.
4. Anthonie Huibertus van Dijk, geb.
Wijk bij Duurstede 23-01-1879, landbouwer
op Rijnna, overl. Wijk bij Duurstede 29-091958, tr. Leusden 27-10-1921 Jannigje Lagemaat, geb. Leusden 19-04-1879, dochter
van Arend Lagemaat, hereboer op de Vicariahof te Leusden, en Jannetje Pothoven.
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Bericht over de brand van Rijna in de Wijkse Courant
(7-6-1947)

Een nieuwe ramp legt Rijna in de as
Evenals in de 16de en 17de eeuw werd Rijna
ook in de 20ste eeuw door een ramp getroffen.
Het leek aanvankelijk een klein brandje dat
ontstond door een petroleumvergasser in de
keuken van de hofstede Rijna van de familie
Van Dijk.78 Maar niet lang na het blussen van
dat keukenbrandje op 30 mei 1947, bleek het
rieten dak van de hofstede in brand te staan.
Het begin van de totale verwoesting van de vele
eeuwen oude, kapitale hofstede die al in 1307
in de historische bronnen voorkomt en sinds
mensenheugenis bij de brug over de KrommeRijn aan de weg naar Leersum had gestaan. Bij
de hevige brand, die pas na bijna 24 uur helehet kromme-rijngebied
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Aankondiging van de veiling van de boerderij Rijnna
in de Wijkse Courant (13-5-1950)

maal was geblust, gingen het voor- en achterhuis alsmede de grote schuur geheel verloren.
Slechts het bakhuis kon worden behouden.
Toen enkele maanden later bleek dat na de
sloop de overgebleven muurresten van Rijna
verkocht waren aan aannemer-timmerman Van
der Mispel, schreef de toenmalige burgemeester
Kentie een brief aan de restauratie-architect
van kasteel Duurstede. Hij meende dat de bij
de sloop vrijgekomen stenen “nuttig besteed”
zouden kunnen worden bij de restauratie van
het kasteel.79 Dat bleek inderdaad het geval en
de gemeente kocht voor 250 gulden “de oude
stenen van alle muurwerken, inbegrepen de
fundamenten, (..) met uitzondering van de
keldermuren tot bovenkant dekkingsvloer (..)”.
Uit deze omschrijving blijkt dat de waarschijnlijk eeuwenoude kelder bleef bestaan, hetgeen
in 2013 tijdens een telefoongesprek met de
eigenaresse van het huidige Rijna is bevestigd.
Maar daarover later meer in dit artikel.
De boerderij werd nog niet herbouwd maar
voorlopig vervangen door een noodwoning. Na
het overlijden van notaris van Heijst in 1949
kwam Rijna in het bezit van de erven H.J. van
Heijst en C.L van Styrum.80 Deze besloten in
1950 een deel van het onroerend goed van
notaris Van Heijst openbaar te laten veilen,
daaronder begrepen de boerderij Rijna met 31,9
hectare grond.81 Alle 32 ter veiling gebrachte
kavels werden verkocht behalve Rijna. Zoon
Bernard van Heijst zette de boerderij in voor
81.600 gulden, maar deze werd niet afgemijnd.
Verkoop Rijna aan Dirk Merkens
Rijna zal later dat jaar alsnog zijn verkocht want
volgens het kadaster was de boerderij in het
dienstjaar 1951 eigendom van Dirk Merkens,
landbouwer in Langbroek.82 Maar de desbetreffende akte van transport is nog niet gevonden.

Beknopt parenteel van Merkens
I. Willem Merkens, geb. Cothen 26-111883, landbouwer, overl. Langbroek 12-111959, tr. De Bilt 29-11-1912 Maria Floor,
geb. De Bilt 08-10-1886, overl. Langbroek
10-04-1978, dochter van Cornelis Floor,

Aankondiging van de veiling van de boerderij Rijnna
in de Wijkse Courant (20-5-1950)
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landbouwer, en Maria Floor .
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Merkens, geb. Doorn 26-05-1923,
landbouwer, overl. Ede 03-04-2002, tr. (ondertr. Langbroek juli 1949) Teuntje Nell,
geb. 12-02-1929, overl. na 2002, dochter
van Cornelis Nell en Maartje van de Marel.

De noodwoning op Rijna heeft jarenlang dienst
gedaan. Bijna was deze ook ten prooi gevallen aan de vlammen toen in maart 1955 het
petroleumtoestel van de kunstmoeder in het
kippenhok in brand vloog. Gelukkig kon de
brand snel geblust worden.83
In juli 1955 diende Dirk Merkens bij de gemeente Wijk bij Duurstede een aanvraag in
tot herbouw van Rijna.84 Datzelfde jaar kreeg
hij een vergunning voor de bouw van een
woonhuis aan de Prins Hendrikweg.85 Maar
het schijnt nog even geduurd te hebben voor
de woning er stond want pas in het dienstjaar
1960 vermeldt de kadastrale legger een huis, erf
en schuren op het perceel.
Waarschijnlijk is er tot in de tachtiger jaren
op Rijna geboerd. In de periode 1970-1973
verkocht Merkens aan de gemeente Wijk bij
Duurstede weiland, gelegen aan de Prins Hendrikweg. In de jaren daarna werd op de gronden ten zuiden van Rijna het bestemmingsplan
Noorderwaard gerealiseerd.86 Rijna zelf was in
het begin van de tachtiger jaren in gebruik bij
de Handelsmaatschappij A. Vos.87 Daarbij werden op het terrein brandstoffen opgeslagen.88
Dirk Merkens verkocht Rijna eind jaren tachtig
en verhuisde met zijn vrouw Teuntje Nell naar
Langbroek. De familie De Gier werd de nieuwe
eigenaar. In 1990 werd een bouwvergunning
aangevraagd voor de verbouwing van de woning en in 1991 voor de bouw van twee schuren en het oprichten van garages en een stal.89
Daarna werd in 1996 een bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de oostgevel van

Publicatie van de uitslag van de veiling van de boerderij Rijnna in de Wijkse Courant (3-6-1950)

Bericht in de Wijkse Courant over de brand in het kippenhok op de boerderij Rijnna (26-3-1955)
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De naam Rijnna op de beide hekpalen aan de Nieuweweg 65 te Wijk bij Duurstede

de woning.90 De laatst bekende wijziging aan de
opstallen had plaats in 1999 toen eigenaar H.B
de Gier in 1999 een verzoek indiende om de
voorgevel van de schuur te wijzigen.91
Geheimen van Rijna92
Naast de naam Rijnna op de hekpalen bij het
perceel waar Rijna ooit stond, zijn er gelukkig
nog een paar overblijfselen gespaard gebleven.
Uit een telefoongesprek dat ik op 18 mei 2013
mocht hebben met mevrouw De Gier, bewoonster van de woning Nieuweweg 65 die ongeveer staat op de plaats waar ooit de boerderij
Rijna stond. De twee tegels met de naam RIJN
NA die in de beide hekpalen zijn gemetseld,
zouden afkomstig zijn van de oude boerderij.
De huidige woning staat op een plek, dichter
bij de Kromme Rijn, en deels gelegen tussen de
plaats van de oude boerderij en het bakhuis.
18
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Aan één kant van het huis bevindt zich een
keldergewelf, restant van de oude kelder onder
de boerderij, aan de andere kant is een deel
van de huidige woonkamermuur een restant
van het oude bakhuis, dat bij de brand in 1947
gespaard bleef. Zou deze kelder nog dateren uit
de vroege 16de eeuw toen Jan van Noort zijn
huis bouwde op de hofstede Rijna?
Verder bestaan er volgens mevrouw De Gier
foto’s en een schilderij van de oude boerderij
Rijna. Dat schilderij werd een aantal jaren geleden aan haar man en haar te koop aangeboden.
Zij zijn daar niet op ingegaan. Het schilderij was
toen in het bezit een zekere Jan de Heus die
inmiddels overleden is. Waar het schilderij nu
is, is niet bekend.
Dank voor hulp
Door omstandigheden was het voor mij niet

mogelijk om de laatste ontbrekende gegevens
zelf op te zoeken in de archieven in Utrecht en
Wijk bij Duurstede. Gelukkig achterhaalde Ad
van Bemmel een aantal essentiële gegevens uit
het archief van het kapittel van St. Jan Baptist
in Het Utrechts Archief. Henk Meijer en Lia

Verhey en Herman Postema van het Regionaal
Historisch Centrum Zuid-Oost Utrecht zochten
voor mij in het bevolkingsregister van Wijk bij
Duurstede. Met hun hulp is dit artikel, waarvoor ik mijn onderzoek enkele jaren geleden
begon, tot een goed einde gekomen.
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Varia
Expositie ‘Tegels spreken’ in Houten
De Archeologische werkgroep
“Leen de Keijzer” Houten brengt
tot en met augustus 2016 de expositie ‘Tegels spreken’.
De tentoonstelling onthult de kleurrijke geschiedenis van wand-, vloeren haardtegels, vooral aan de hand
van archeologische vondsten in de
gemeente Houten. Een belangrijk
onderdeel van de expositie is gewijd aan wandtegels, o.a. gevonden
in veerhuis/herberg Landlust te
Schalkwijk.
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Openingstijden op dinsdag en
zaterdag van 11.00-15.00 uur.
Het Oude Station, Stationserf 99,
Houten. Toegang is gratis.
Een prachtige museumgids is verkrijgbaar voor 5 euro.
www.archeologiehouten.nl

Ad van Be m m el*

Familie-archief De Wijkerslooth de
Weerdesteyn (1418-1920) geïnventariseerd:
een Fundgrübe

Hutkoffer
Begin maart 2015 stuur ik Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn een e-mail. Of er
verder nog stukken zijn die ik moet betrekken
in de inventarisatie van zijn familie-archief
waarmee ik al enige tijd doende ben. Ja, die
zijn er. Ik maak een afspraak en op een ochtend
rijd ik naar kasteel Weerdesteyn in Langbroek.
De stukken zitten in een grote negentiendeeeuwse hutkoffer. Samen tillen we de koffer in
mijn auto. Met een stuk touw bind ik de koffer
vast en rij via de Langbroekerwetering naar het
Regionaal Historisch Centrum (RHCZOU) in
Wijk bij Duurstede. Het binnendragen van de
hutkoffer leidt tot enige opwinding. Begrijpelijk. Dat gebeurt niet elke dag. Voorzichtig pakken we de koffer uit en stuiten op een verras50 | 1 | 2 0 1 6 

Kasteel Weerdesteyn in Langbroek (Foto Winfried
Leeman)

sing. Midden tussen de stukken zit een kunstig
gemaakt muizennestje. Weliswaar zonder muis
maar die muis zal voor zijn vertrek vast wel in
de koffer hebben geplast. Contact met Hoogduin Papierrestauratoren in Delft leert dat dit
gelukkig geen kwaad (meer) kan. Al eerder was
het – overgrote – deel van het archief naar Wijk
bij Duurstede overgebracht. Dat verkeert in uit-

* Dr A.A.B. van Bemmel is sociaal geograaf. Hij
doet historisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied in het algemeen en naar Cothen in het
bijzonder.

het kromme-rijngebied

21

De hutkoffer met archiefstukken (Foto Winfried
Leeman)

stekende staat. De familie heeft duidelijk goed
voor het eigen, eeuwenoude archief gezorgd en
kan daar met recht trots op zijn.

Inventariseren
Wat is dat, een archief inventariseren? Dat is
een activiteit die, volgens de Archiefterminologie
voor Nederland en Vlaanderen, uitmondt in een
inventaris ofwel in een ‘systematisch ingedeelde toegang op een archief’.1 Om daar te komen,
worden stukken eerst, volgens een gestandaardiseerde opzet, beschreven, verpakt en van een
voorlopig nummer voorzien. Op basis van die
beschrijving worden stukken, die inhoudelijk
bij elkaar horen, geordend en fysiek samengebracht. Dit leidt tot een definitieve beschrijving,
nummering en verpakking. Die nummering
maakt het mogelijk om een stuk aan te vragen,
in het depot te vinden, daar terug te plaatsen
én te gebruiken bij de bronvermelding in bijvoorbeeld een artikel.
Volgens ingewijden behoren familie-archieven tot de minst makkelijk te inventariseren
archieven. Dit geldt zeker als zo’n archief, zoals
dat van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, omvangrijk is en een groot aantal
eeuwen omvat. Familie-archieven kunnen
van alles bevatten. (Vandaar mijn aanbod om
dit archief als vrijwilliger te inventariseren; zie
voorbeelden daarvan verderop.) Ook stukken
van allerlei andere families; stukken die daar
door vererving in terecht zijn gekomen. Die
Het familie-archief in dozen in het RHCZOU-depot
(Foto Winfried Leeman)
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kunnen van persoonlijke of van zakelijke aard
zijn. Onder die laatste categorie vallen bijvoorbeeld eigendomsbewijzen van landerijen en
boerderijen. Als je voor de introductie van het
kadaster in 1832 een boerderij kocht, ontving
je doorgaans tevens de eerdere verkoopbewijzen (de zogenaamde retro-akten) daarvan. Die
gingen van de ene eigenaar over op de andere
eigenaar.
Een indruk van die ‘rijkheid’ van het archief
had ik al. Immers in 1867 is van een belangrijk deel van het archief, uitgezonderd van de
inhoud van de hutkoffer, een handgeschreven
summiere plaatsingslijst opgesteld. Die lijst
maakt duidelijk dat de kern van het archief
afkomstig is van de eveneens bij de Reformatie (eind zestiende eeuw) katholiek gebleven
familie Ram van Schalkwijk (vernoemd naar
de in de provincie Utrecht gelegen heerlijkheid
Schalkwijk).
Ten behoeve van de opstelling van die lijst
waren de stukken toentertijd gesorteerd in
soms meer en soms minder inhoudelijk samenhangende bundels. Een bundel was met een
touwtje bij elkaar gebonden en van een met
blauw potlood geschreven nummer voorzien.
Ik ben ‘gewoon’ begonnen met nummer 1 en

met het opstellen van een stamreeks voor beide
families. Die stamreeksen dienden als kapstok
voor de daarop volgende ordening.
Omdat het archief qua inhoud zo breed is, is
gekozen voor een meer uitgebreide beschrijving
van de in de inventaris opgenomen stukken
dan te doen gebruikelijk. Het zijn in feite uittreksels ofwel regesten. Dit is niet alleen handig
voor de toegankelijkheid, dus voor de gebruiker, maar maakte het ook mogelijk om een
stuk, dat qua tekst weinig context-informatie
bevat, toch te kunnen plaatsen daar waar het
thuishoort.
Na bijna anderhalf jaar was alles klaar. Alle
stukken (waaronder zo’n vijfhonderd van
zegels voorziene charters ofwel stukken van
perkament dus van dierenhuid) waren opgeborgen in acht strekkende meter archiefdozen.
De te restaureren zaken kwamen als nieuw
terug uit Delft. De inventaris met bijna 1400
nummers (waaronder een aantal topografische
kaarten) kon online en met een officieel tintje
worden gepresenteerd (zie www.rhczuidoostutrecht.nl).2

Familie De Wijkerslooth
De herkomst van de geadelde, katholieke familie De Wijkerslooth ligt in het Kromme-Rijngebied. De stamreeks begint met een Willem
Petersz Smit die vanaf 1459 wordt vermeld als
pachter van land onder Maarschalkerweerd en
in 1484 te Utrecht is begraven. In dat laatste
jaar wordt diens zoon Peter Willemsz vermeld
als schout van Vechtenerbroek. Een kleinzoon,
Anthonis Petersz, wordt vanaf 1525 genoemd
onder Bunnik en vestigt zich rond 1550 als
pachter op een hofstede aan de watergang De
Wijkersloot onder Wijk bij Duurstede. Zijn
eerste vrouw was de rond 1545 overleden
Antonia Steven Reyersdr. Het zijn hun kleinkinderen die zich in ieder geval rond 1625 ‘Van
Wijckersloot’ gaan noemen.3 Nakomelingen
van hen ‘splitsen’ zich in de tweede helft van
de achttiende eeuw in drie takken, waarbij
het tussenvoegsel ‘van’ op een zeker moment
overgaat in het Franse ‘de’. Die takken worden
separaat geadeld: De Wijkerslooth de Weerdesteyn (vernoemd naar het huis Weerdesteyn

Een bos verstrengelde charters vóór de inventarisatie
(Foto Ad van Bemmel)

in Nederlangbroek) in 1786, De Wijkerslooth
van Grevenmachern (vernoemd naar de
Luxemburgse heerlijkheid Grevenmacher,
uitgestorven) in 1803 en De Wijkerslooth de
Rooyestein (vernoemd naar het huis Rooye
stein in Cothen, voortgezet in België) in 1817.4
Een samenhang tussen de geadelde familie De
Wijkerslooth en het gelijknamige eveneens in
het Kromme-Rijngebied voorkomende middeleeuwse geslacht, dat zegelt met drie bemmels,
is dikwijls geopperd maar nooit aangetoond.5
Kemp merkt in dit verband in relatie tot bovengenoemde Antonia Stevens Reyersdr op:
‘Daarbij valt wel op dat de naam van haar vader
Steven Reyersz. zeer ,,Wijkersloot’s” aandoet:
de voornamen Steven en Reyer komen beide in
het middeleeuwse geslacht voor.’ Voorbeelden
daarvan, niet door Kemp zelf gegeven, zijn een
Steven Roelofsz van Wijckersloot en een Reyer

Wapen Franciscus Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864); met twee rode adelaars van De
Wijkerslooth en twee zilveren ramskoppen van Ram
van Schalkwijk (Uit het ‘Wapenregister van de Nederlandse Adel’ van de Hoge Raad van Adel, 2014, p. 620)
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Roelofsz van Wijckersloot die rond 1460 in
Nederlangbroek worden genoemd.6
Overigens komen personen met die achternaam al eerder in die omgeving voor. Zo wordt
rond 1380 in Nederlangbroek een Steven
Zuermontsz van Wijckersloot met land beleend
en pacht een Roelof van Wijckersloot in 1416
land in Cothen. Een in 1310 of 1311 opgestelde
Utrechtse lijst geeft een Thomas van Wijckersloot.7

Archief
Zoals gezegd, vormen stukken afkomstig van
de familie Ram van Schalkwijk de kern van
het familie-archief. Eduard Joseph Ram van
Schalkwijk (1690-1766) verwierf in 1730
het middeleeuwse riddermatige huis Weerdesteyn in Nederlangbroek. Zijn zoon Eduard
Petrus (1738-1775) was in de mannelijke lijn
de laatste van zijn geslacht. Een van zijn drie
dochters, Anna Maria Catharina Ram van
Schalkwijk (1760-1828), erfde onder meer
Weerdesteyn en de daarmee samenhangende
archivalia. Zij huwde Hendrik Jacobus baron
van Wijkerslooth (1752-1808). Met haar stierf
het geslacht Ram van Schalkwijk ook in de

vrouwelijke lijn uit.
Via vererving op haar kinderen kwam tevens
een deel van de uitgebreide, met name in WestNederland liggende bezittingen van de familie
Ram van Schalkwijk, met de bijbehorende archivalia, in bezit van de familie De Wijkerslooth
de Weerdesteyn. Die archivalia kwamen met
waarschijnlijk reeds op huis Weerdesteyn zelf
aanwezig archivalia van de familie De Wijkerslooth, aldaar in de tweede helft van de
negentiende eeuw samen. Het aldus gevormde
archief kwam uiteindelijk in beheer van de te
Brussel overleden Corneille Charles Auguste
baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (18461909). Die liet daarvan de al genoemde plaatsingslijst opstellen. Nadien is het archief verder
aangevuld met stukken onder meer afkomstig
uit Brussel.
Bij de inventarisatie zijn stukken allereerst
uitgesplitst naar leden van de familie De Wijkerslooth en naar leden van de familie Ram
van Schalkwijk. Ook direct op leden van andere
(verwante) families, zowel in Nederland, België
als in Nederlands-Indië, betrekking hebbende
stukken zijn aldus uitgesplitst. Voorbeelden
daarvan zijn de eveneens bij de Reformatie
katholiek gebleven families Van Borssele, Van
Honthorst, Kies van Wissen, Van Kuijckhoven
en Oem.
Daar het archief zeer veel stukken bevat,
die betrekking hebben op geografisch gezien
wijd verspreid liggende bezittingen, is er voor
gekozen die stukken in beginsel per provincie
per plaats chronologisch bij elkaar te brengen.
Noord-Holland (met name Alkmaar en omgeving, Edam, Haarlem, Oegstgeest en Velsen),
Zuid-Holland (met name omgeving Dordrecht,
Hoekse waard en Zwijndrechtse waard) en
Noord-Brabant (Land van Altena) zijn goed
vertegenwoordigd. Maar er zijn eveneens bezittingen in Gelderland en Zeeland. Dit geldt ook
voor Utrecht waarbij Bunnik, Cothen, HoutenWulven, IJsselstein, Langbroek (Weerdesteyn,
Rhodesteyn) en Schalkwijk veel voorkomen.

Jacoba van Beieren en Beekbergen
Het oudste stuk in het archief is een akte van
21 maart 1418. Daarin verklaren Jacoba van
Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de
Weerdesteyn (1846-1909), die een eerste inventarisatie van het familie-archief liet opstellen, op een foto
uit circa 1873 (Particuliere collectie)
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Het oudste stuk uit het archief dateert uit 1418
(Foto Winfried Leeman)

Beieren, gravin van Holland, en haar man,
hertog Jan van Brabant, dat zij aan ridder
Jan van den Vliet ondermeer de haven,
die door Edam loopt, hebben verkocht. In
de loop van de eeuwen wordt die haven,
en in het bijzonder het recht om daarin te
mogen vissen, verkocht en nog eens verkocht. De schriftelijke bewijzen daarvan zijn
steeds mee gegaan. De jongste vermelding in
het archief van dat visrecht dateert in ieder
geval uit 1842 ofwel van bijna 425 jaar later.
De meest recente stukken zijn enkele kadastrale kaarten van de gemeente Beekbergen uit
1920. Overigens is niet duidelijk waarom die
kaarten in het familie-archief zitten.8

Bisschop van Curium
In 1853 mochten er in Nederland voor eerst
sedert de Reformatie officieel weer bisschoppen
worden benoemd. Ter voorbereiding daarvan
kende ons land feitelijk al wel een bisschop
namelijk Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth (1786-1851), heer van Schalkwijk en
Weerdesteyn. Voor de vorm was hij bisschop
van Curium op Cyprus. Hij woonde op huis
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Duinzicht in Oegstgeest, stond aan de wieg
van het seminarie in Warmond en versterkte
subsidies aan allerlei katholieke parochies en
priesterstudenten. Daarvan zijn tal van kwitanties en dergelijke bewaard gebleven. Dit geldt
ook voor missen die bijvoorbeeld in Cothen
werden gelezen.9
Dergelijke subsidies werden door hem en door
zijn erfgenamen bekostigd uit zogenaamde familiefondsen. Die fondsen werden ‘gevuld’ uit
de opbrengsten van speciaal daarvoor geoormerkte bezittingen. Zo werden de subsidies aan
bijvoorbeeld het Rooms-Katholieke Wees- en
Armenhuis en de St. Laurentius-parochie,
beiden te Alkmaar, betaald uit de opbrengst van
landerijen in de kop van Noord-Holland. De
merendeels negentiende-eeuwse administratie
van die familiefondsen is bewaard gebleven.10
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of Bengalen en zelfs van Madagascar. Uit haar
testament blijkt ook dat Geertruida Mones zelf
een slavenmeisje en een slavenjongen heeft
geadopteerd. Die jongen, Jochem van Nias, is
niet helemaal goed bij zijn hoofd. Eén van de
vrijgemaakte slaven krijgt een huisje en geld
om zijn leven lang voor die jongen te kunnen
zorgen.11 Vrijgemaakte slaven werden ‘mardijkers’ genoemd. Ze waren herkenbaar aan hun
gestreepte kleding.

Huis Wulven op de kaart
Van het huis Wulven onder Houten was bekend dat het kort na de aankoop in 1828 door
Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de
Weerdesteyn (1792-1864) is afgebroken. Het
staat immers niet op de kadastrale minuutplan
van 1832. Het blijkt nog wel voor te komen op
een zogenaamde pré-kadastrale kaart uit 1828
die in het archief zit. De kaart is nadien, waarschijnlijk in 1908, gebruikt om de grenzen van
de toenmalige tiendblokken op aan te geven.
Dit in verband met de afkoop door de regering
van alle nog bestaande nog uit de Middeleeuwen daterende tiendrechten in ons land.
Bovenstaande kaart is qua formaat niet over
het hoofd te zien. Al inventariserend ben ik
ook andere maar kleinere kaarten op het spoor

Uitnodigingskaart (met menu) voor bisschop Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn
voor een maaltijd in Brugge op 1 mei 1849 (Foto
Winfried Leeman)

Vrijgemaakte slaven op Java
Slavernij in Nederlands-Indië is een vergeten
hoofdstuk uit onze geschiedenis. Het archief
bevat een opmerkelijk testament uit Batavia
(nu Jakarta). Het is het testament dat Geertruida Mones (weduwe van Johannes Melman) op 3 februari 1706, zes dagen voor haar
dood, op laat maken. Daarin maakt zij al haar
dertien slaven en hun tien kinderen vrij en
‘emancipeert’ ze. Elke slaaf krijgt geld mee.
Alle slaven worden bij naam genoemd. Blijkens
hun gegeven achternaam komen de meesten
van hen niet van Java maar van verder weg. Ze
komen van de eilanden Timor of Nias, uit India
Vrijgemaakte slaven ofwel mardijkers in NederlandsIndië in 1704 (Wikipedia, 19-1-2016)
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Huis Wulven onder Houten op een pré-kadastrale kaart uit 1828 (Foto Winfried Leeman)

gekomen. Zo is er een ingekleurde manuscriptkaart uit 1604 van Spaarnwoude bij Haarlem.12

De Wijkerslooth – Ram van Schalkwijk
Uiteraard bevat het archief veel stukken die
betrekking hebben op leden van de familie De
Wijkerslooth of op leden van de familie Ram
van Schalkwijk zelf. Die kunnen van persoonlijke (bijvoorbeeld doopbewijzen, huwelijkscontracten, brieven, testamenten) danwel van
zakelijke (bijvoorbeeld eigendomsbewijzen,
administratieve registers) aard zijn. De oudste
zijn van Aert van Wijkerslooth (1582-1651) en
de jongste van Jean Baptiste Louis Corneille
baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (18731936). Voor de familie Ram van Schalkwijk zijn
dat Everard Adriaensz Ram (overleden kort
voor of in 1614) en Anna Catharina Maria Ram
van Schalkwijk (1760-1828).
Opmerkelijk is dat een register van bezittingen
van die Everard Adriaensz Ram een akte bevat
waarin Peter Willemsz Smit, schout van Vechtenerbroek, voorkomt. Hij is, zoals we hebben
gezien, de op één na oudst bekende stamvader
van de familie De Wijkerslooth.13
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Van Bemmel
Gelukkig voor mij komen er ook Van Bemmels
in de archiefstukken voor. Bijzonder is dat in
de negentiende eeuw Nicolaas Johannes van
Bemmel uit Haarlem, rentmeester-administrateur voor de al genoemde bisschop was. Hij
beheerde diens bezittingen.
In Schalkwijk pachtte mijn familielid Cornelis
van Bemmel aan het begin van de twintigste
eeuw een boerderij van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Ook mijn familielid
Bart van Bemmel komt aan bod. Hij pachtte
aan het begin van de negentiende eeuw van de
familie Ram van Schalkwijk een boerderij in
Cothen aan de Ossenwaard (de latere Brienershofstede).
Eveneens in Cothen wordt in de zeventiende
eeuw Huijbert Huijbertsz van Bemmel genoemd als betaler van een jaarlijkse belasting
voor een huis op de Brink. En in Nederlangbroek treedt in diezelfde eeuw Antonis Hermansen van Bemmel op als plaatsvervanger
van de schout terwijl Cornelis Cornelisz van
Bemmel daar een stuk land gebruikt.14
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Pareltjes

Fundgrübe

Soms zijn het kleine dingen die je opvallen.
Zo is daar een akte uit 1637 waarin Jacob van
Campen, de architect van het Koninklijk Paleis
op de Dam in Amsterdam, een verklaring aflegt
over enkele tuinen in Haarlem. Of een akte
uit 1615 waarin raadspensionaris Johan van
Oldenbarnevelt verklaart een stuk buitendijks
gelegen land in Beijerland te hebben gekocht.
(Hij zou enkele jaren later op het Binnenhof in
Den Haag worden onthoofd.)
Wat een bijzondere naam: Willem Marcusz
IJsercamer. IJsercamer, wat een prachtig maar
helaas vergeten Nederlands woord. Een ‘ijzerkamer’ is een oud woord voor gevangeniscel. Je
ziet de ijzeren tralies en de ijzeren deur zo voor
je. En wat te denken van Engbert Jansz die ‘balancemaecker’ is. Een balansmaker is iemand
die muntenweegschalen maakt.15

De Duitse taal kent een mooi woord voor de
verscheidenheid van zaken die je in een archief
als dit kunt aantreffen namelijk Fundgrübe.
In het voorafgaande heb ik daar een aantal
voorbeelden van gegeven. Wie weet wat er nog
meer te voorschijn komt. Zo bracht onlangs
iemand uit Darmstadt in Duitsland een bezoek
aan het RHCZOU. Dit voor bestudering van
stukken uit Vianen voor zijn onderzoek naar
de Delftse humanist Adriaen van der Walle. Tot
zijn verrassing vond hij over hem ook in het
familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn
informatie. Het geïnventariseerde familie-archief is nu voor iedereen toegankelijk in Wijk
bij Duurstede. Let wel, de meeste stukken zijn
in het oud-Nederlands maar er zijn er ook in
het Frans, in het Duits en in het Latijn.
Met dank aan Winfried Leeman voor het maken van
de foto’s.

Noten
1 Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). Den Haag:
Stichting Archiefpublicaties, nr. 135.
2 RHCZOU, Inventaris van het
archief van de Familie De Wijkerslooth
de Weerdesteyn, 1418-1920 (Toegang
386); zie www.rhczuidoostutrecht.nl.
3 M.S.F. Kemp, ‘De oorsprong van
het adellijke geslacht De Wijkerslooth’.
In: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 105
(1988), nr. 2-5, kk. 101-146 en G. van
Woudenberg, ‘De herkomst van de
familienaam van het adellijke geslacht
De Wijkerslooth: een zoektocht naar
de hofstede van Anthonis Petersz
annex De Stenen Kamer aan de Wijkersloot te Wijk bij Duurstede’. In: Het
Kromme-Rijngebied, jrg. 46-3 (2012),
pp. 1-19.
4 ‘De Wijkerslooth’. In: Nederland’s
Adelsboek, deel 98 (2013-2014), pp.
248-267. Den Haag: CBG. Zie ook G.
van Woudenberg, ‘Het vergeten huis
Royestein te Cothen: Historie, eigenaren en bewoners (ca 1400 – ca 1950)’.
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In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 45-3
(2011), pp. 1-25.
5 Zie bijvoorbeeld E.B.F.F. Wittert van Hoogland, ‘Aanteekeningen
betreffende Utrechtsche geslachten.
III Van Wyckersloot en Van Wyckerslooth.’ In: Genealogische en
heraldische Bladen, jrg. 5 (1910), pp.
65-241 en diens Bijdragen tot de
geschiedenis der Utrechtse ridderhof
steden en heerlijkheden (1909, 1912).
Den Haag: Eigen uitgave.
6 Kemp, 1988, kk. 134-135; HUA,
Stadsarchief Utrecht, Bewaarde Archieven I (toegang 708), 666-b (14-7-1452)
respectievelijk DOM-kapittel (toegang
216), 633 (rekeningen 1454-1474).
7 J.C. Kort, Repertorium op de lenen
van Gaasbeek. Houten: Historische
Kring Tussen Rijn en Lek, 2001, p.
102; HUA, Van Wijckersloot (toegang
56-2), 5; P.W.A. Immink, A.J. Maris,
Registrum Guidonis - het zogenaamde
register van Guy van Avesnes vorst-bisschop van Utrecht (1301-1317). Met

aansluitende stukken tot 1320. Utrecht:
Kemink en Zoon, 1969, p. 229.
8 Jacoba van Beieren, inv.nr. 643;
Beekbergen, inv.nr. 1393.
9 Zie onder meer de inv.nrs. 137,
400, 420-421.
10 Zie onder meer de inv.nrs. 408413.
11 Inv.nr. 541.
12 Kaart Wulven, inv.nr. 202; kaart
Spaarnewoude, inv.nr. 791.
13 Inv.nr. 303; zie de separate nadere
toegang op dit register.
14 Nicolaas Johannes van Bemmel,
oa. inv.nr. 161; Cornelis van Bemmel,
inv.nr. 386; Huijbert Huijbertsz van
Bemmel, inv.nr. 1054; Antonis Hermansen van Bemmel, inv.nr. 1140; Cornelis
Cornelisz van Bemmel, inv.nr. 1174.
15 Van Campen, inv.nr. 687; Van Oldenbarneveld, inv.nr. 923; IJsercamer,
inv.nr. 896; ‘balancemaecker’, inv.nr.
688.

boeken
Utrechtse parentelen vóór 1650 deel 5
Bevat:
1 De parenteel Vosch (Vosch van Avesaet)
afkomstig uit Wijk bij Duurstede, door Casper van Burik. Veel bijzonderheden over de
leden van de familie Vosch (van Avesaet) en
aanverwanten in de 16de en 17de eeuw. Een
apart tekstblok behandelt Gijsbert Aertsz. Vosch
(1564-1625) die begin 17de eeuw rentmeester
was van het Ewoud- en Elisabethgasthuis te
Wijk bij Duurstede.
2 De parenteel Pauw, door Marcel Kemp. Met

uitgebreide genealogische gegevens over leden
van de familie Pauw en aanverwanten. De
plaatsen van handelen zijn vooral Schalkwijk,
Houten, ‘t Goy en de stad Utrecht. In aparte
tekstblokken worden opmerkelijke kwesties en
genealogische problemen besproken.
3 De parenteel Nakomelingen van een Maars-

bergse boer, door Herman Postema. Uitgaande
van een 17de-eeuws testament worden de
nakomelingen van Willem Teunisz beschreven.
Zij woonden in de 16de en 17de eeuw onder
andere in Maarsbergen, Bunnik en Utrecht. De
auteur put uit de weinig geraadpleegde archieven van de Abdij van Berne.

Deel 5 van Utrechtse parentelen
ISBN 978-90-78451-19-8
is te verkrijgen bij: Ons Voorgeslacht:
bestelling@onsvoorgeslacht.nl,
bestelcode UP105, E 20,–, vermeld duidelijk uw
naam en adres.

Het boek bevat veel illustraties.

De oudste lijst van leenmannen
van de bisschop van Utrecht 1379
door B. de Keijzer
Bevat: Alle leenmannen van bisschop Floris
van Wevelinchoven in 1379. Velen woonden
in het Kromme-Rijngebied. Er zijn twee lijsten
overgeleverd. Volgens Ben de Keijzer is de door
hem uitgegeven Drentse lijst een netexemplaar
van het najaar van 1379. Een mooie aanvulling
op de leenregisters die in de Historische reeks
van het Kromme-Rijngebied zijn verschenen.
Te verkrijgen: Uitgeverij Verloren, Hilversum,
E 17,– (ISBN 978-90-8704-500-5).
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Varia
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.

Bronzen knopsikkel, midden bronstijd, de Geer, Wijk
bij Duurstede. Lengte is 102 mm. (Museum Dorestad,
inventarisnummer 2/796-3-18)

Bronzen knopsikkel
De vroegste bewoningssporen in Wijk bij
Duurstede stammen uit de midden bronstijd
(1800-1100 v. Chr.). Sporen die op de locaties
de Horden en de Geer zijn aangetroffen, wijzen
op een bestaan dat op landbouw en veeteelt
was gebaseerd. Enkele bronzen voorwerpen
die op deze locaties in de bodem zijn gevonden,
maken duidelijk dat er verre contacten waren,
want koper en tin, de grondstoffen voor brons,
moesten van ver komen.
Een bijzondere vondst is een bronzen knopsikkel van de Geer. Dit soort sikkels werd voor
het oogsten van granen of andere gewassen
gebruikt. Mogelijk dienden ze ook als snoeimes. De knop waar dit werktuig zijn naam aan
ontleent, is in feite een aangegoten pin om een

houten heft mee vast te zetten. Deze is helemaal links zichtbaar. Ter versteviging is de rug
van het lemmet verdikt, terwijl er ook nog eens
een versterkingsrib is opgenomen. Alleen voor
de afgebeelde voorzijde was een voorgevormde
gietmal nodig. De achterzijde is volledig vlak.
Er zijn in Nederland maar weinig van deze in
brons gegoten sikkels gevonden. Dat is ook wel
begrijpelijk omdat dit metaal heel kostbaar was.
Een versleten of gebroken exemplaar werd niet
zomaar weggegooid, maar zal voor hergebruik
in de smeltkroes zijn beland. Het is dan ook niet
uitgesloten dat deze knopsikkel van de Geer
bewust – bijvoorbeeld als grafgift – in de grond
is gestopt.
> Luit van der Tuuk

Driestadsrechtenactiviteiten in 2015 en 2016
Wijk bij Duurstede
Op zondag 24 januari 2016 werd
in Museum Dorestad onder grote
belangstelling de tentoonstelling
over de stichting van de stad Wijk
bij Duurstede geopend.
De expositie is gemaakt door conservator Luit
van der Tuuk, samen met bestuursvoorzitter
Otto Wttewaall van de Historische Kring Tussen
Rijn en Lek en duurt tot en met 28 mei 2016.
Er zijn twee Wijkse topstukken voor uit de
archiefkluis gehaald: het onlangs teruggekeerde
Poortboek uit circa 1505 en de stadsrechtoorkonde van 1300. De tentoonstelling vertelt het
verhaal van de merkwaardige start van Wijk
bij Duurstede. Niet een al langer bestaande
hooggelegen nederzetting met kerk op de hoek
van de Steenstraat en Zandweg kreeg in 1300
stadsrechten en werd omwald, maar een pas
sinds de dertiende eeuw bewoonbaar geworden
30
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laaggelegen gebied
zonder kerk rond de
Volderstraat even
verderop.

Samenwerking
De Wijkse tentoonstelling maakt deel
uit van een reeks
activiteiten over de stadsrechten van Rhenen,
Wijk en Vianen. Drie plaatsen aan de rivier
de Rijn die bij Wijk, zoals iedereen weet, Lek
wordt en die hun historische archieven en collecties hebben ondergebracht bij het Regionaal
Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht in
Wijk bij Duurstede.
Op initiatief van het RHC Zuidoost Utrecht en
zijn Vriendenstichting werken bijna een jaar
lang drie stedelijke musea en drie lokale en
regionale historische verenigingen -waaronder

Varia
natuurlijk ook de Historische Kring - samen
aan een aantal publieksactiviteiten. De bedoeling is om elkaar zo beter te leren kennen
en met gebruikmaking van elkaars kennis,
ervaring, relaties en spullen de periode waarin
de stadsrechten werden verleend - de dertiende
en veertiende eeuw - over het voetlicht te
brengen bij een zo breed mogelijk publiek. Jong
en oud, geleerd en minder geleerd, inwoners
en vreemdelingen. Of dat gelukt is, weten we
natuurlijk pas aan het eind, maar het begin is
zeker hoopvol.

Rhenen
De aftrap was op 13 oktober vorig jaar in
Rhenen met een tentoonstelling in Museum
’t Rondeel over het dagelijks leven in de late
middeleeuwen. Daarbij zijn ook verschillende
schoolklassen rondgeleid door de stad en over
de expositie, op basis van een speciaal ontwikkeld lesprogramma door Landschap Erfgoed
Utrecht. Dit educatieve pakket voor de hoogste
groepen van de basisscholen zal in aangepaste
vorm ook in Wijk en Vianen door de musea
samen met de scholen worden uitgevoerd.

Symposium
Eind oktober 2015 vond in Theater Calypso
op de Wijkse Markt een symposium plaats met
zo’n 125 deelnemers. Aan het begin ervan werd
het gerestaureerde en gedigitaliseerde Wijkse
Poortboek aangeboden. De terugkeer van dit
ruim vijfhonderd jaar oude stadsrechtenboek
vormde, zoals bekend, de aanleiding voor alle
activiteiten. Ad van Bemmel schreef er in maart
2014 een mooi artikel over in dit tijdschrift Het

Dagvoorzitter Ad van Bemmel opent het symposium
(foto Hans Dirksen)

Kromme-Rijngebied en zwengelde daarmee de
hele zaak aan.
Na dit feestelijke begin van het symposium,
volgden een lezing over middeleeuwse stadsrechten in het algemeen en afzonderlijke bijdragen van deskundige sprekers over het stadsrecht
van Wijk bij Duurstede uit 1300 (Kaj van Vliet),
dat van Rhenen uit circa 1250 (Joost Cox) en
van Vianen uit 1336 (Huib Leeuwenberg).

Boekje en Vianen
Het zal allemaal eindigen op zondagmiddag 29
mei van dit jaar in Vianen. Op de slotdag van
de derde en laatste expositie in het Stedelijk
Museum Vianen wordt een speciale publicatie
gepresenteerd. Een boekje, gratis voor de leden
van de drie historische verenigingen en te koop
voor andere belangstellenden. In het boekje
komen de bijdragen over de drie stadsrechten,
het artikel over het poortboek en verslagen van
het symposium en de andere activiteiten, met
ook nog eens veel afbeeldingen. Bovendien
verschijnt in deze ‘special’ het artikel dat Luit
van der Tuuk in samenhang met de tentoon-

Boven: De opening van de expositie in Museum Dorestad (foto Hans Dirksen). Rechts: RHC bestuursvoorzitter
Frits Naafs (links) en burgemeester Tjapko Poppens van Wijk bij Duurstede nemen het teruggekeerde Wijkse
Poortboek in ontvangst (foto Hans Dirksen)
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Varia
stelling schreef over de hof van Deutz en Wijk
bij Duurstede.
Op die slotdag eind mei in Vianen zal geschiedenisstudent Huub Bakker de film vertonen die
hij van het hele project heeft gemaakt.
In de maanden april en mei heeft iedereen dan
de tentoonstelling in Vianen kunnen bekijken,
waar vooral de ruimtelijke structuur van de
stad en de talrijke monumenten - waarvan een

aantal (oude en nieuwe) in Lego wordt nagebouwd - centraal staan.
Zie voor meer en actuele informatie, ook
over de tentoonstellingen in Rhenen,
Wijk bij Duurstede en Vianen, de website
www.3stadsrechten.nl of stuur een e-mail naar
info@3stadsrechten.nl
> Ria van der Eerden

Symposium ‘Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen:
1983-2016’ op 4 november 2016
Op 4 november 1983
werd in het gemeentehuis
van Houten het boek Het
Kromme Rijngebied in de
Middeleeuwen gepresenteerd. Het is geschreven
door de drie jaar geleden
overleden Kees Dekker,
de grote historicus en
kenner van dit gebied.
Hij was rijksarchivaris in
Utrecht, woonde in Odijk
en stond aan de wieg van
de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. In zijn voorwoord bedankt hij
Leen de Keijzer (†), een andere mede-oprichter
en vriend. Met die ‘amateur-onderzoeker’ heeft
hij het gebied vele malen doorkruist.
Dekker schrijft aan het eind van zijn inleiding:
‘De verwijzingen [in het boek] naar archivalia zijn dan ook overstelpend, maar niettemin
uitvoerig om latere onderzoekers op het spoor
te helpen’. Daar is geen woord van gelogen.
Het boek, al zeer spoedig vanwege de omvang
‘de Dikke Dekker’ genoemd, heeft velen tot
inspiratie gediend.
De vraag rijst of er betreffende de hoofdthema’s van het boek de afgelopen 33 jaar
nieuwe inzichten zijn ontstaan en zo ja, welke
dan? Welke leemten en witte vlekken zijn er
nog? Hoe kunnen die door verder onderzoek
worden ingevuld? Dit laatste mede gelet op de
viering in 2022 van het feit dat het dan 900
jaar geleden zal zijn dat de Kromme Rijn bij
Wijk bij Duurstede werd afgedamd, de broeklanden in het Kromme Rijngebied konden
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worden ontgonnen en Utrecht stadsrechten
kreeg.
Het is tegen die achtergrond dat de, dit jaar
50 jaar bestaande, Historische Kring en (de
Vriendenstichting van) het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht op vrijdagmiddag
4 november 2016 in het gemeentehuis van
Bunnik in Odijk aan de Kromme Rijn een
kleinschalig symposium organiseren. Onderzoekers, zowel professionals als ‘amateurs’, in
de ruimste zin van het woord worden uitgenodigd actief te participeren in de discussies in de
verschillende workshops. Er worden workshops
georganiseerd rond de hoofdthema’s uit het
standaardwerk van Dekker:
• de pre- en vroegstedelijke ontwikkeling van
Wijk bij Duurstede;
• de ontginning in en de waterstaatskundige
organisatie van het Kromme Rijngebied;
• de woontorens in het Kromme Rijngebied en
hun bewoners;
• de rechterlijke en kerkelijke organisatie van
het Kromme Rijngebied.
Het symposium start met een algemene inleiding en elke workshop begint met een bijdrage
van een deskundige inleider.
De resultaten van het symposium verschijnen
hoogstwaarschijnlijk in het eerste nummer van
Het Kromme-Rijngebied in 2017. Nadere informatie over het programma, de inleiders en de
wijze van aanmelding volgt over enige tijd
(zie ook www.rhczuidoostutrecht.nl en
www.tussenrijnenlek.nl).
> Ad van Bemmel
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