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Geheimen uit Wijkse consistorie nu digitaal
1. Inleiding
300 jaar notulen, vastgelegd in zes boeken met
in totaal ruim 2500 bladzijden. Hoe vat je de inhoud samen? Ik ben noch (kerk)historicus, noch
lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik
ben een buitenstaander die samen met Els Verhaar een cursus paleografie heeft gevolgd. Daarna hebben we onder supervisie van het archief
(RHC Zuidoost Utrecht) de notulen diplomatisch
getranscribeerd, d.w.z. zo letterlijk mogelijk.
De handschriften in de 17de en 18de eeuw zijn
moeilijk leesbaar. De transcriptie had tot doel om
deze bron voor iedereen toegankelijk te maken
op internet. Zo hebben wij de notulen openbaar
gemaakt van 1642 tot en met 1931.
Terug naar de vraag: hoe vat ik de inhoud
samen en wat zijn de belangrijkste thema’s?
Het aantal malen dat een onderwerp besproken wordt in de notulen zou een voor de hand
liggend ‘neutraal’ selectiecriterium kunnen
zijn. Alle overige keuzemogelijkheden worden
bepaald door de manier waarop een hedendaagse lezer naar de inhoud kijkt, in mijn geval
niet gehinderd door veel kennis van de kerkhistorie. Het gaat dus om een persoonlijke keuze,
hoezeer ik ook geprobeerd heb recht te doen
aan wat er in de notulen staat, of liever, aan
wat mij in deze notulen opgevallen is. Dan nu
de thema’s die ik gekozen heb.
- de diaconie
- de positie van de vrouw
- de relatie met katholieken
- bestuur en organisatie
- kerkorde en tucht
- vier prominente leden van de kerkenraad in
de eeuw van de Verlichting.
Ik schets eerst de situatie zoals die was in Wijk
bij Duurstede in 1642, het jaar waarin deze
notulen beginnen. Daarna bespreek ik de genoemde thema’s.

2. Wijk bij Duurstede in 1642
In zijn artikel ‘Wijk bij Duurstede in de periode
van de hervorming’1 schetst J.W. van Brakel
hoe de zaken er voor staan. De Reformatie
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krijgt in Wijk bij Duurstede moeizaam voet aan
de grond. De katholieken blijven in de meerderheid. Niettemin wordt het bestuur van de
stad in bezit genomen door een protestantse
minderheid, die zich ook de kerk en haar bezittingen toe-eigent. Dat laatste klinkt misschien
negatiever dan het in feite was. Er woedde een
80-jarige oorlog, ook in en rond Wijk bij Duurstede en de stad was daardoor voortdurend in
geldnood. Het was van levensbelang voor elke
inwoner dat alle beschikbare middelen konden
worden ingezet.
Onder de protestanten had decennia lang een
kerkstrijd gewoed tussen de Gomaristen en
Arminianen. Hun voornaamste geschilpunt

*Frans Gunther (1943) werkte voor zijn pensionering als gezondheidszorg-psycholoog en transcribeert sinds enkele jaren als vrijwilliger voor het RHC
Zuidoost Utrecht. Hij woont in Wijk bij Duurstede.
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was de leer van de predestinatie. In de Dordtse
Synode van 1618-1619 werden de Arminianen
weggestemd. Ze mochten hun functies houden,
mits ze verklaarden dat ze hun leer niet meer in
het openbaar zouden uiten. Het zal geen toeval
zijn dat in 1619 in Utrecht een provinciale synode gehouden werd, die het classicaal bestuur
reorganiseerde.
De kerkenraad van Wijk bij Duurstede werd
in datzelfde jaar ontslagen. Van Brakel zegt de
precieze reden niet te weten, maar hij vermoedt dat het de bedoeling was om de kerkelijke organen te zuiveren van Arminiaanse
sympathisanten.
Het bestuur van de hervormde kerk was sterk
verweven met dat van de stad (de magistraat).
Alleen lidmaten van de hervormde gemeente
konden toetreden tot het stadsbestuur. De
meeste kerkenraadsleden waren dan ook
burgemeester, schepen of raad van het stadsbestuur. In 1712 verschijnt de naam ‘commissaris politiq’ in de notulen. Het betreft een lid
van zowel de kerkenraad als de magistraat. Hij
treedt op als verbindingsman.
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Concluderend kunnen we stellen, dat de protestantse minderheid anno 1642 alle sleutelposities bekleedde in kerk en stad van Wijk bij
Duurstede. De kerkelijke signatuur van deze
elite was orthodox-hervormd en zou dat blijven
tot in de 20e eeuw.

3. De inhoud van de notulen
3.1. De diaconie
De diaconie droeg zorg voor de armen. Als
zij het hoofd niet meer boven water konden
houden, kregen ze een wekelijkse uitkering,
die ‘bedeling’ wordt genoemd. Voorwaarde was
dat de bedeelden lidmaten van de hervormde
gemeente en kerkelijk meelevend waren. De
diaconie kreeg inkomsten uit collectes, schenkingen en legaten. Als de kas leeg was en de
uitkeringen gevaar liepen, werd meestal met
succes een beroep gedaan op de magistraat. De
diakenen waren lid van de kerkenraad. De diaconie had een eigen budget dat geheel los stond
van de bezittingen van de kerk, die werden

beheerd door de kerkvoogdij.
De kas en de jaarrekening van de diaconie
werden bijgehouden door de ‘administrerend
diaken’. Deze legde jaarlijks rekening en verantwoording af voor de kerkenraad. Zijn eindsaldo, plus of min, vormde de eerste post in de
jaarrekening van het volgend jaar. Voor zover
we het kunnen beoordelen (regels worden
niet expliciet genoemd in de notulen) werden
deze jaarrekeningen volgens internationale
richtlijnen van boekhouding en handelsverkeer
opgesteld. Onze notulen beginnen in de Gouden Eeuw, toen ons land leidinggevend was in
de wereld.
Nadat de kerkenraad de jaarrekening had
goedgekeurd, werd op de kansel afgekondigd
dat deze enkele dagen ter inzage zou liggen bij
de koster in de kerk. Deze praktijk lezen we in
de notulen jaarlijks van 1658-1931. Stabiliteit
en vertrouwen waren sleutelbegrippen in het
financiële verkeer.
De zorg voor de armen bestond niet alleen uit
het verstrekken van uitkeringen. De diaconie
bracht ook oude mensen en gehandicapten
onder in gezinnen of bij alleenstaande vrouwen. Weeskinderen werden in pleeggezinnen geplaatst of bij ambachtslieden in de leer
gedaan.
De ‘dove en stomme Jan van Herpen’ (boek III,
pag. 87v e.v.) was bij schoenmaker Van Ginkel
in de leer gedaan, maar hij liep weg, ontevreden over de behandeling. Daarna werd hij
uitbesteed bij de schoenmakers Kloek (WbD),
De Heus (in Beusichem), Versteeg (WbD), Van
Eck (Cothen), Bouman (Veenendaal). Jan van
Herpen overleed in 1782. Hij was toen 24 jaar
oud.
Daarnaast beheerde de diaconie een aantal
(armen)huisjes. De huisjes in de Stroostraat (de
huidige Wilhelminastraat) waren uitsluitend
bestemd voor weduwen.
Er waren ook ‘bedeelden’ die onvoldoende
kerkelijk meelevend waren. De kerkenraad
sprak herhaaldelijk over maatregelen om deze
mensen vaker naar de kerk te krijgen. De dominee werd op huisbezoek gestuurd, of de diaken
of allebei. De meest vergaande maatregel was
de invoering van een presentiebriefje. De
bedeelden konden dit na de dienst achter in de
kerk ophalen. ‘s Maandags konden ze dan op
vertoon van dat briefje hun uitkering halen bij
de diaconie. Deze maatregel was, zoals gebruikelijk, met een meerderheid van stemmen door
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cussie. De tegenstanders vonden de maatregel
te stigmatiserend. Iedereen kon immers zien,
wie na de dienst zijn briefje moest halen.
Als iemand het echt te bont maakte door lange
tijd niet in de kerk te verschijnen, werd hij ‘geciteerd’ (gemaand) om voor de kerkenraad te
verschijnen. Daar kreeg de zondaar een stevige
vermaning van de voorzitter (de predikant) en
er werd een sanctie in het vooruitzicht gesteld,
voor het geval dat hij zijn leven niet zou beteren.
Na de Tweede Wereldoorlog is de liefdadige
armenzorg overgenomen door de verzorgingsstaat. Men ging ‘van Drees trekken’ in plaats
van zijn hand op te houden bij de diaconie.
De eerste vrouwelijke minister van ons land,
dr. Marga Klompé inroduceerde de Algemene
Bijstands Wet met de woorden: ‘van genade
naar recht’. Haar opvatting werd overigens niet
gedeeld door al haar partijgenoten. Het verhaal
gaat, dat college-minister Luns haar noemde
‘Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand’.
Hij raadde aan om Klompé in geval van een
ziekenhuisopname met haar bed bij het open
raam te zetten. ‘Dan kon ze daar doorgaan met
geld uit het raam smijten.’ Later is de bijstandswet flink uitgekleed en naar de mate waarin dit
gebeurde, hebben de kerken de zorg voor de
armen opnieuw op zich genomen in gewijzigde
vorm.
3.2. De positie van de vrouw
Af en toe verscheen een vrouw voor de kerkenraad. Dat gebeurde als 1) een vermeende
trouwbelofte niet was nagekomen, 2) als een
vrouw haar man wilde verlaten, 3) als een kind
buiten echt geboren was en 4) een vrouw zich
onbehoorlijk gedroeg.
Af en toe beklaagde een jonge vrouw zich bij de
kerkenraad, omdat ze meende dat haar geliefde
de trouwbelofte had verbroken. Zij probeerde
dit aan te tonen aan de hand van verlovingsgeschenken die zouden zijn uitgewisseld. Een
voorbeeld is te lezen in boek I, p, 188r-189r.
Lijsbeth van der Meer vroeg de kerkenraad,
om de huwelijksproclamaties van Henrick van
Wijkersloot met Johanna van Slechtenhorst
te stuiten, omdat zij meende trouwbeloften
van hem te hebben gekregen. Ze zou hem een
zilveren tabaksdoos geschonken hebben en hij
haar een gouden ring als onderpand. Henrick
verklaarde desgevraagd dat deze geschenken
wel uitgewisseld zijn, maar niet als onderpand
het kromme-rijngebied



voor een huwelijksbelofte. Als de kerkenraad
in dergelijke zaken niet tot een besluit kwam,
werden de partijen verwezen naar het gerecht.
Moeilijker waren de gevallen waarin het
meisje ongehuwd zwanger was geworden en
een kind ter wereld had gebracht. Zij moest
dan proberen aan te tonen dat degene die zij
als vader aanwees ook inderdaad de vader
was. In vroeger tijden was dat lastig. Er waren
nog geen DNA-technieken en een meisje dat
voorechtelijk geslachtsverkeer had toegestaan,
kon moeilijk aantonen dat ze nooit met andere
mannen had verkeerd. Sommige meisjes probeerden het vaderschap aannemelijk te maken
door zoveel mogelijk details te vertellen over de
wijze waarop de bevruchting tot stand gekomen was. Daarnaast gebruikten ze een formule
die hun verhaal geloofwaardig moest maken.
Deze hield in ‘dat zij in barensnood hun kind
hadden opgezworen aan NN (de vader) in
aanwezigheid van twee fatsoenlijke en eerlijke
vrouwen’. Zie bijvoorbeeld de verklaring van
Evertie de Kemp (boek I, pag. 23r e.v.) waarin
zij meldt gevreeën te hebben met Christaen
Keldermans in ‘het torentje van Den Engh2’. In
haar woorden: ‘vleeselijcke conversatie gehadt,
als in haer susters huijs, in haer eijgen huijs, en
oock desgelijcken in den Eng’.
Meestal verklaarde de vermeende vader dan
onder ede, dat hij haar ‘nooit bekend had’ en
daarmee was de zaak in zijn voordeel beslist.
Het meisje moest dan in de kerk in het openbaar boete doen en een of meer keren onder de
preekstoel zitten tijdens de kerkdienst.
Cornelia de Kruijff (boek III, pag. 27r) verscheen in december 1762 voor de kerkenraad
met het verzoek, haar onecht kind te mogen
laten dopen. Dit werd haar toegestaan, mits ze
zich zou onderwerpen aan de openbare bestraffing voor de gemeente, waarmee ze instemde.
Op de vraag, wie de vader was, antwoordde ze,
dat ze enkele nachten had moeten slapen bij de
zieke kinderen van Gijsbert van Herpen. Toen ze
een keer naar de wc moest, werd ze daar door
de dronken heer des huizes verkracht. Gijsbert
was zo eerlijk om voor de kerkenraad de mogelijkheid van zijn vaderschap niet met stelligheid
te ontkennen, daaraan toevoegend, dat hij te
dronken was geweest om volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Zijn straf was uitsluiting van
het Avondmaal, totdat hij bewezen had niet de
vader te zijn. Dat laatste was een merkwaardige
beslissing, want Gijsbert had, door zijn vaderschap niet te ontkennen en zijn daad te wijten
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aan dronkenschap, impliciet al toegegeven, dat
hij ‘vleeselijck geconverseerd had’.
Vrouwen die hun man wilden verlaten, werden
meestal gemaand om dit niet te doen of weer
naar huis terug te keren. Het wangedrag waarvan ze hun man beschuldigden, was moeilijk te
bewijzen en de vermeende daders ontkenden
doorgaans.
Vrouwen (en mannen) die zich misdroegen,
werden voor de kerkenraad gedaagd en door de
voorzitter bestraffend en vermanend toegesproken. Ook hen werd de ’censure’ opgelegd:
uitsluiting van het Avondmaal.
Een keer moest een vrouw zich voor de kerkenraad verantwoorden omdat zij ’s avonds laat
de voordeur had opengelaten en vervolgens
door de nachtwacht niet thuis was aangetroffen.
In de notulen van 11 september 1924 lezen we:
‘Voor de eerste maal zullen ook de vrouwen op
deze lijst geplaatst moeten worden.’ Bedoeld
wordt de kieslijst van ouderlingen. Kort tevoren was in ons land het algemeen kiesrecht ook
op vrouwen van toepassing verklaard.
Vanuit onze hedendaagse optiek bezien, was de
positie van vrouwen in het Wijk bij Duurstede
van weleer weinig benijdenswaardig. Het is niet
aannemelijk dat de kerkenraad in dit opzicht
anders te werk ging dan het gerecht of de magistraat. De positie van vrouwen is tot ver in de
20ste eeuw ongelijk gebleven ten opzichte van
die van mannen. Gehuwde vrouwen werden
pas in 1956 handelingsbekwaam en de man
was nog tot 1971 het hoofd van de echtvereniging. Dat neemt niet weg dat vrouwen in
Europa al vanaf de 12de eeuw een voorsprong
hadden op de rest van de wereld, omdat toen al
vanaf de kansel werd gepleit voor het consensushuwelijk, waarbij de instemming van het
meisje vereist is3.
3.3. De relatie met katholieken
In de 17de eeuwse notulen werden katholieken volgens onze huidige bril onvriendelijk
omschreven. Het waren ‘papen’, ‘papisten’ of
‘roomschgesinden’. Hun geloof werd afgedaan
als ‘afgoderij’ en ‘roomsche superstitieën’.
Notulenboek I eindigt met een citaat uit het
Synodaal boek anno 1652 waarin het katholicisme omschreven wordt als volgt: ‘Alsoo men
bevint dat het rijcke des antichristes van daege
tot dage in dese provintie aenwast, ende door
het geduerich omloopen der jesuiten, papen

ende cloppen4 meer ende meer toeneemt ….’
(boek I p. 222r). In datzelfde citaat werden de
zgn. ‘Middelen tegen het pausdom’ beschreven. Dit was een reglement, bestaande uit 15
punten, dat jaarlijks in de kerkeraden moest
worden voorgelezen tijdens de kerkvisitatie.
Het gaf concrete aanwijzingen voor het vormen
van een netwerk van sociale controle om de
‘gruwelen van de afgoderij’ te bestrijden.
Na 1776 komt het woord paap niet meer in de
notulen voor, met uitzondering van het jaar
1798 waarin ‘veldpaap De Jonge’ niet kon
instemmen met een resolutie. Kennelijk was
op dat moment een vergadering aan de gang
waarin een ‘veldpaap’ (priester in het leger of
op het platteland) stemrecht had. Let wel: het
was de tijd van de Bataafse republiek die met
steun van het katholieke Frankrijk tot stand
was gekomen.
In 1672 (boek I, p. 37r) maakte de magistraat
een klacht van de predikanten aanhangig bij
de classis. De klacht hield in dat pater Rheede
assistentie had gekregen van pater Paling en
dat de ‘exorbitanten van papen en papisten in
dese stad alle dagen meer en meer toenemen’.
Besloten werd de schout te vragen om er voor
zorgen dat de overheidsverordeningen inzake
de katholieken zouden worden nageleefd.
In de notulen van 9 december 1683 lezen we
dat de predikanten de magistraat verzoeken
om de oprichting van katholieke scholen te
verbieden. Ook mochten katholieke kinderen
geen onderwijs in lezen en schrijven krijgen,
laat staan dat zij paapse boeken zouden mogen
gebruiken. Ze mochten geen paapse liedjes en
gebeden leren. Alleen naaien, breien en zichzelf
bezighouden was toegestaan. Dit verzoek van
de predikanten werd door de magistraat in
februari 1684 geaccordeerd.
Op 25 juni 1699 werd de magistraat verzocht
op te treden tegen Lijsbeth Salomons van
Wijngaarden, de vrouw van Jan Wirrich Vijge.
Zij had haar kind laten dopen in de ‘paapsenkerk’.
In de maand daarop volgend lezen we dat de
magistraat besloten had haar het burgerrecht te
ontnemen. Enkele jaren later (boek I, p.167v)
werd Lijsbeth Salomons opnieuw gedaagd,
omdat de kerkenraad vernomen had dat zij
haar dochter aan ‘paapsche luijden’ had verhuurd en dat het kind zelf ook paaps zou worden. Het eerste werd door Lijsbeth bevestigd,
het tweede ontkend. Lijsbeth werd gemaand
ervoor te zorgen dat haar dochter ‘bij de waar50 | 2/3 | 2 0 1 6 

heid van de gereformeerde religie blijft’.
Het zijn voorbeelden van de vele repressieve
maatregelen die in deze periode tegen katholieken genomen werden. Zoals gezegd, waren
de katholieken numeriek in de meerderheid.
Dat was niet alleen het geval in de stad Wijk bij
Duurstede maar ook in de regio. Kennelijk zag
de protestantse minderheid zich genoodzaakt
de bestaande overheidsverordeningen hiertegen in het geweer te brengen. Nederland staat
bekend om zijn lange traditie van onderlinge
tolerantie en vrijheid van godsdienst, maar als
we de notulen van de kerkenraad van Wijk
bij Duurstede goed begrepen hebben, dan valt
hierop wel het een en ander af te dingen. Let
wel, onze notulen beginnen in 1642, lang na
de dood van Willem de Zwijger die zelf enkele
gemengde huwelijken had. Na de Dordtse
Synode was de calvinistische variant van de
Reformatie de dominante godsdienst in Nederland geworden. Vanaf de Bataafse periode werd
de toonzetting met betrekking tot katholieken
geleidelijk vriendelijker. Er was af en toe zelfs
sprake van samenwerking en overleg tussen de
diaconie en de roomsch-katholieke armenzorg.
De ‘paap’ heette voortaan ‘roomsch pastor’.
Op landelijk niveau zou het nog tot ver in de
19de eeuw duren, voordat het antikatholicisme
afnam5.
3.4. Bestuur en organisatie
Kerkenraadsleden werden gekozen, predikanten genomineerd, gekozen en beroepen. De
leden van de classes werden door de kerkenraden benoemd met meerderheid van stemmen.
De classicale vergadering koos een afgevaardigde voor de synode. Het was één groot
netwerk van democratisch gekozen bestuurlijke
organen. In de notulen vinden we de vroegste
vermelding van verkiezingen van leden van de
kerkenraad op Hemelvaartsdag 24 mei 1655.
Waarmee we maar willen zeggen dat in de
protestantse kerk een eeuwenlange traditie van
democratische besluitvorming bestaat. In de katholieke kerk daarentegen bestaat tot op de dag
van vandaag nog een autoritaire bestuursstructuur. De paus wordt aangeduid als de plaatsbekleder van Christus op aarde. Onder hem
vallen de bisschoppen, dan komen de dekens,
daarna de pastoors en vervolgens de kapelaans.
Deze verticale structuur is onveranderd gebleven door de eeuwen.
In de notulen van de Wijkse kerkenraad lezen
het kromme-rijngebied



we dat het bestuur verder differentieerde. Er
werden kiescolleges gevormd. Ook die bestonden uit gekozen leden. Het vermogensbeheer
van de kerk werd losgemaakt van de diaconie en
toegewezen aan de kerkvoogdij. Het fijnmazig
netwerk van besluitvorming zorgde ervoor dat
de macht gedeeld werd door gekozen lichamen.
Aparte vermelding verdient de relatie tussen de
kerkenraad en de magistraat. De invloed van
het stadsbestuur was in het verleden groot. Als
een predikantsplaats vacant was, verzocht de
kerkenraad de magistraat om ‘handopening
tot beroeping van een ordinaris predikant’,
d.w.z. toestemming om de vacature te mogen
vervullen. Dit had waarschijnlijk te maken met
het feit dat het stadsbestuur de predikanten
betaalde. De financiële middelen ontleende de
stad eerst aan belastingheffing op rooms-katholieke bezittingen (o.a. het klooster in de Kloosterleuterstraat). Later werd dergelijk onroerend
goed eigendom van de stad. Kennelijk had deze
financiële afhankelijkheid gevolgen voor de
relatie tussen stad en kerk. Als de dominee zijn
avondprediking een keer wilde overslaan of op
een ander tijdstip wilde houden, dan werd eerst
toestemming aan het stadsbestuur gevraagd.
Van de andere kant kwam de magistraat de
kerkenraad menigmaal te hulp, hetzij financiëel, hetzij door het ratificeren van besluiten die
door de kerkenraad genomen waren. Tot aan
de Bataafse periode is deze sterke verwevenheid tussen kerk en stad blijven bestaan.
3.5. Kerkorde en tucht
De kerkorde werd in stand gehouden door
diverse rituelen, gewoonten en regels. We
noemen:
Censura Morum. Dit werd gehouden in de
vergadering die voorafging aan het Avondmaal.
Het hield in dat aan de leden werd gevraagd of
zij lidmaten kenden die zich niet aan de regels
hielden. Het kwam maar zelden voor dat een
kerkraadslid ja zei. Als dan toch een keer iemand genoemd werd, dan moest deze persoon
voor de kerkenraad verschijnen. In geval van
wangedrag werd de ‘censura’ opgelegd, het
verbod om aan het Avondmaal deel te nemen.
De betrokkene kon dan later op eigen initiatief
aan de vergadering vragen, om van de censura
ontheven te worden.
Huisbezoek. De predikanten bezochten in principe twee keer per jaar de lidmaten thuis. Ze
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werden vergezeld door twee ouderlingen. Dit
gebeurde in de zomer en in de winter. Aan het
eind van de 18de eeuw werd de huisbezoeking
in de winter afgeschaft. Huisbezoek stelde de
predikant in de gelegenheid om ‘alle trage, sorgelose en ongodsdienstige als hier thans in deze
gemeente zijn, bij de huijsbesoeking ernstig te
vermanen de middelen der genade trouwhartig
waar te nemen’.
Wanneer iemand zijn lidmaatschap opzegde,
ging de predikant op bezoek om er nog eens
over te praten. In sommige gevallen was de
betrokkene boos, omdat hij gepasseerd was bij
de aanschaf van goederen die hij had kunnen
leveren aan de diaconie. Niet zelden slaagde de
predikant erin, om het verdwaalde schaap te
doen terug keren.
Visitatie. Jaarlijks werd de kerkenraad bezocht
door drie (later twee) predikanten uit de regio
die namens de classis de stand van zaken in de
gemeente kwamen onderzoeken. Na binnenkomst nam een van hen het voorzitterschap
over. Vervolgens werden de boeken gecontroleerd, de samenstelling van de kerkenraad bekeken, het salaris van de predikant nagezien en
er werd geïnformeerd naar de stand van zaken
in de gemeente. De conclusie was in bijna alle
gevallen dat de gemeente zich in een onberispelijke staat (‘in debita forma’) bevond. Nadat
de onkosten die de visitatoren gemaakt hadden
waren vergoed (o.a. ‘wagenvracht’ = vervoerskosten) vertrokken de predikanten onder het
uitwisselen van heilbeden met de kerkenraad.
Lidmaten horen of dagen voor de kerkenraad.
Af en toe vroeg een lidmaat toegang tot de vergadering. De meesten die ‘binnen willen staan’
vroegen aan de kerkenraad (meer) financiële
ondersteuning. Ook zijn er lidmaten die niet
meer voor zichzelf konden zorgen en ondergebracht wilden worden bij een alleenstaande
weduwe, in een gezin of in het Ewoud en
Elisabeth-gasthuis.
Soms werden lidmaten door de kerkenraad
gedaagd (‘geciteerd’). In die gevallen gaat het
vaak om openbare dronkenschap, vechtpartijen, onzedelijk gedrag of te vaak afwezig zijn in
de kerk. De boosdoener werd door de voorzitter
streng toegesproken en gemaand zijn leven te
beteren.
De jaarrekening van de diaconie is hierboven al
besproken. Dit onderwerp is gedurende de hele
periode een vast jaarlijks agendapunt geweest.

David de Gorter (portret door Jacob Houbraken, Rijksmuseum)

Paulus van Hemert (ets door H.W. Caspari, Catharijneconvent)

3.6. Vier prominente leden van de kerkenraad
in de eeuw van de Verlichting

waren en beval de heer De Gorter zich voortaan te onthouden van dergelijke aantijgingen.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft De Gorter
rond 1769 de kerkenraad verlaten. We zien
zijn naam voor het laatst op de presentielijst
van 4 mei 1769. Daarna werd hij in de notulen
aangeduid als ‘de zaak Gorter’. Tevens werd
hem de toegang tot het Avondmaal ontzegd.
Hij trouwde in 1775 in Haarlem met Maria
Elisabeth Schultz, een vriendin van Betje Wolf,
en leefde tot zijn dood in Zutphen.

David de Gorter, botanicus en grondlegger
van de Nederlandse floristiek, hoogleraar aan
de universiteit van Harderwijk en lijfarts van
tsarina Elisabeth van Rusland. Hij was vanaf
1763-1769 lid van de kerkenraad en regent van
het Ewoud en Elisabeth-gasthuis. In deze laatste functie schreef hij een zeer kritisch rapport,
getiteld Historia Facti, over het functioneren
van bestuursorganen in Wijk bij Duurstede, te
weten de kerkenraad, de magistraat en het bestuur van het gasthuis. Hij adresseerde dit aan
‘zijne doorluchtige hoogheid’, de erfstadhouder
Willem V van Oranje. De inhoud van zijn Historia Facti maakte hij niet bekend aan degenen die beschudigd werden. We lezen in de
notulen dat zij in de loop der jaren herhaalde
pogingen deden om via de stadhouder inzage
in het stuk te krijgen. Uiteindelijk besliste de
stadhouder dat de beschuldigingen ongegrond
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Ds. Paulus van Hemert was predikant van
1781-1784. Op 1 juni 1784 overhandigde hij
een ‘korte memorie’ aan de kerkenraad waarin
hij meedeelde dat hij zijn ambt neerlegde. Hij
kon zich niet meer verenigen met de leer van
de Hervormde Kerk om de volgende redenen:
1. Hij verwierp de predestinatieleer. Hij kon
niet geloven dat God, door te voorzien wie
uitverkoren en wie verdoemd zal worden, een
deel van de mensen, ongeacht hun levens
het kromme-rijngebied





Willem Anthonij Ockerse (door Philippus Velijn, Rijksmuseum)

Gijsbert Bonnet (door Jacob Maurer, Museum Universiteit Utrecht)

wandel, voor eeuwig van het heil uitsluit.
2. Hij meende dat de genade niet alleen bestemd was voor enkele uitverkorenen, maar
voor iedereen.
3. Niet alleen God koos de mens, maar de mens
koos ook God door zijn manier van leven.
4. Twijfel over de leer van de Hervormde Kerk
inzake de menswording van Christus en de
werking van de Geest.
Hiermee nam ds. Van Hemert afstand van de
formulieren van enigheid volgens de Dordtse
Synode. De kerkenraad schorste hem (boek
IV, pag. 18v e.v.). Zes jaar later zou hij worden
benoemd tot hoogleraar aan het Remonstrants
Seminarie te Amsterdam. In die functie publiceerde hij een studie over de wijsbegeerte van
Kant. Hoewel Van Hemert gezegd had zijn ambt
neer te leggen, staat hij in de analen te boek
als een predikant die ontslagen is. Dat heeft
waarschijnlijk te maken met de regel dat alleen
de kerkenraad bevoegd is om een predikant
‘los te maken’ van zijn ambt. Deze regel geldt
ook voor lidmaten die opzeggen. Het is de
kerkeraad die een eind maakt aan het lidmaatschap. Hij stuurt de predikant naar het afvallige
lid, om er nog eens over te praten en ‘blijft hij
dan hardnekkig, dan kan hij later nog als een

schurftig schaap van ’t lidmaatschap vervallen
worden verklaard’. (boek VI, pag. 231r)
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Ds. Willem Anthony Ockerse volgde ds.
Van Hemert op. Hij trouwde in 1787 met
Alida Bruyn, dochter van de burgemeester
van Wijk. In 1797 legde ook hij zijn ambt neer
en bekleedde, nadat er een staatsgreep was
gepleegd, enkele belangrijke functies in de
Bataafse Republiek, o.a. het voorzitterschap
van de Eerste Kamer. Een nieuwe staatsgreep
maakte een abrupt einde aan zijn politieke carrière.
Ds. Gijsbert Bonnet, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, was de volgende predikant in Wijk bij Duurstede. Hij was de leermeester van Van Hemert en Ockerse geweest.
In 1800 werd hij beroepen naar Rotterdam.
Hij voerde jarenlang een heftige polemiek met
Paulus van Hemert na diens vertrek uit Wijk bij
Duurstede. Hun discussie is een sprekend voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting die
sinds de Bataafse periode in ons land mogelijk
is geworden. Ik denk, dat het protestantisme
ook in dit opzicht een voortrekkersrol heeft
gehad.

4. Besluit
De werkwijze van de diaconie, het bestuur, de
organisatie en de kerkelijke rituelen zoals de
Censura Morum en de jaarlijkse visitatie lijken
door de eeuwen heen een constante factor.
De houding tegenover vrouwen en rooms-ka-

tholieken maakte een ontwikkeling door in de
richting van de huidige. Dit is een voorlopige
indruk die in een grondiger studie onderzocht
zou moeten worden. Dit geldt ook voor de
vraag, in welke mate de inhoud van deze notulen representatief is voor hervormde gemeenten in Utrecht of Nederland.
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1	Jaarboek Oud-Utrecht, 1984
2	De huidige gemeentewerf aan de
Middelweg
3	Tine de Moor en Jan Luiten van
Zanden, Vrouwen en de geboorte van

Rectificatie
Rijna-artikel
In het vorige nummer stond een uitvoerig artikel
van de inmiddels overleden Gerard van Woudenberg over de verdwenen hofstede Rijna in Wijk
bij Duurstede. In dat artikel is helaas een foutje
geslopen op pag. 17. In de beknopte parenteel van
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Merkens staat dat Teuntje Nell, echtgenote van Dirk
Merkens, na 2002 is overleden. Deze mevrouw blijkt
nog springlevend te zijn. Tevens blijkt dat haar man
niet in Doorn is geboren maar in Langbroek. Dirk
Merkens en zijn vrouw Teuntje Nell hebben 38 jaar
op Rijna gewoond.
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Pieter F r e d e r i k s *

Landlust te Schalkwijk						
De vondst van keramische tegels als bijdrage aan
het bouwhistorisch onderzoek

Voorwoord
De restauratie van het monumentale Landlust
te Schalkwijk, gemeente Houten (afb. 1) vond
plaats onder directie van een gespecialiseerd
Utrechts architectenbureau1 en werd uitgevoerd in de periode juli 2015 tot september
2016 door een Schalkwijks bouwbedrijf2.
Tijdens de restauratie van het voorhuis zijn
enkele even verrassende als interessante ont-

*Pieter Frederiks (1943) planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ Houten en lid van de AWN
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie.
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1 Boerderij/herberg/veerhuis Landlust vóór de restauratie (Foto Hylkema Consultants bv)

dekkingen gedaan. Het betreft vooral de vondst
van wandtegels en plavuizen in de voormalige
gelagkamer. Ook onder de betonnen afdekvloer
van de deel kwamen interessante bouwhistorische elementen tevoorschijn. De vondsten werpen in zekere zin nieuw licht op de bouwhistorie. Alle vondsten zijn, voor zover mogelijk en
relevant, in situ ingemeten, gefotografeerd en
bemonsterd.
In dit artikel ga ik onder meer in op de aard van
de gevonden tegels, de vondstomstandigheden
en de betekenis ervan voor de kennis over de
bouwhistorie van Landlust.

Bouwhistorie van Landlust
Het rijksmonument Landlust, gelegen op een
natuurlijke verhoging in de uiterwaarden nabij
het pontveer in de Lek tegenover Culemborg,
behoorde oorspronkelijk tot het graafschap
Culemborg. De graven van Culemborg hadden immers belang bij het beheersen van de
verkeersverbinding met de stad Utrecht. Op een
Culemborgse kaart uit 1575 is een mogelijke
voorganger van het huidige Landlust afgebeeld
(afb. 2). Pas in of vlak na de Franse tijd (1795 –
1813) werd het gebied toegevoegd aan Stichtse
gemeenten op de noordoever van de rivier.
Het rietgedekte Landlust is van oorsprong een
veerhuis/herberg annex boerderij en behoort tot
het dwarshuistype3. Landlust kent een H-vormige plattegrond en bestaat uit drie delen: het
voorhuis, het stalgedeelte (de deel) en het tussengedeelte (afb 3).
In het voorhuis werd gewoond en men bestierde
er eeuwenlang een herberg met gelagkamer4.
De ruime gelagkamer (afb. 3) was voorzien van
een schouwpartij, die tegen de brandmuur was
aangebouwd. Het kolossale schoorsteenblok
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is op de verdieping nog aanwezig, maar de
schouw zelf is verdwenen5.
Het tussengedeelte fungeerde onder meer als
doorrijschuur, waarin bezoekers van de herberg
hun koets beschut konden stallen, zonder de
paarden te hoeven uitspannen. Daartoe was
dit tussendeel oorspronkelijk aan beide zijden
voorzien van dubbele baanderdeuren (grote
openslaande staldeuren). Vermoedelijk aan het
einde van de 19de eeuw werden de zuidelijke
baanderdeuren vervangen door metselwerk.
We vonden in dit tussendeel ook sporen van
een karninstallatie, aangedreven door een
paard.
Het huidige stalgedeelte van de boerderij - de
deel - vindt vermoedelijk zijn oorsprong in
het eerste kwart van de 18de eeuw. De afge2 Kaart uit 1575
van Culemborg
met voorganger
van Landlust,
schilder Johan
Deys (Gelders
Archief)
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3 Model van Landlust (bewerkt). Gelagkamer in okergeel aangegeven (Hylkema Consultants bv)

gewelven en de fundering van het oorspronkelijke gebouw buiten het huidige voorhuis zijn
komen te liggen. Mogelijk was er meer ruimte
nodig voor het toenemende verkeer met karren
op de Veerweg. Of was er toen al extra ruimte
nodig voor een buitenterras aan de voorkant?
Opdrachtgever van de herbouw in het eerste
kwart van de 19de eeuw was de gefortuneerde
rentenier Anthonie Luden uit Brussel10.

Wandtegels in de voormalige gelagkamer

wolfde sporenkap van dit boerderijgedeelte
wordt gedragen door drie zware ankerbalkgebinten, steunend op gemetselde poeren.
Voorafgaand aan de restauratie is uitgebreid
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door de
bouwhistoricus6 van het genoemde architectenbureau. De resultaten van het bouwhistorisch onderzoek waren richtinggevend voor
het restauratieplan. Uit het onderzoek bleek
onder andere dat de oudste delen van Landlust
- drie gemetselde en gestucte tongewelven met
een bakstenen trap - hoogst waarschijnlijk uit
het eerste kwart van de 15de eeuw stammen
(afb. 4).
Na een brand7 in of vlak na de Franse tijd is
het gedeeltelijk verwoeste voorhuis rond 1816
- 1818 in empirestijl8 herbouwd. Daarbij werd
veel bouwmateriaal hergebruikt. Opvallend is
dat destijds bij de herbouw een andere rooilijn9
werd gekozen, waardoor een gedeelte van de

Na verwijdering van de betonnen vloer in de
voormalige gelagkamer en het wegscheppen
van een laag zand, kwam aan de ‘schuifdeurwand’ de bovenste rij van blauw beschilderde
wandtegels tevoorschijn (afb. 5 en 6). De wand
was betegeld vanaf de schuifdeur tot aan de
voorgevelmuur, met vier rijen geglazuurde
wandtegels. De rand van de bovenste tegelrij
was schuin afgesmeerd met harde kalkspecie.
De tegels zullen als een soort plint hebben gediend. Dat is niet ongewoon want zo’n stenen
plint vergemakkelijkte het schoonmaken van
de vloer. Spatwater kon het stucwerk van de
muren niet aantasten11.
Opvallend was dat de wandtegels bij de schuifdeur vertikaal waren afgekapt door de tegelzetter, kennelijk om ze passend te maken. Het lijkt
er op dat de deuropening van de schuifdeur
dieper heeft gestoken. Opvallend ook was
de laag blauwwitte kalk, aangebracht op de
onderste rijen wandtegels. De kwaststrepen
waren nog goed zichtbaar. Raakten de tegels uit
de mode en kregen de bewoners genoeg van de
plint? We weten het niet. Overigens vertonen
de wandtegels van de ‘schuifdeurwand’ geen
sporen van hergebruik.
Ongeveer 10 jaar geleden heeft de vorige eigenaar van Landlust de zuilen aan de voorgevel
vernieuwd en nieuwe stenen pedimenten
aangebracht. Daarbij werd het verlengde van de
‘schuifdeurmuur’ blootgelegd, want men vond
dezelfde soort wandtegels, maar dan buiten de
huidige voorgevel.
Na het fotograferen en inmeten hebben we de
vrij hardgebakken wandtegels gemakkelijk los
kunnen maken. Ze waren met een specie van
4 Tongewelven Landlust (Foto Kirsten Hermsen)
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5+6 Gelagkamer met schuifdeurwand, daaronder de tegels vergroot (Foto’s Kirsten Hermsen)

schelpenkalk aangebracht. Er zijn ongeveer
75 min of meer gave tegels geborgen, met een
maat van ongeveer 13 x 13 x 0,7 cm. De tegels
tonen voornameljik in blauw geschilderde
landschappelijke voorstellingen. Ze worden
heel toepasselijk ‘terpentegels’ genoemd (afb.
7). De hoeken van de tegels vertonen gestyleerde ‘spinnen’ en kleine putjes12. Voorts kwamen
we op dezelfde wand enkele tegels met bijbelse
voorstellingen tegen en een paar medaillontegels met herdertaferelen.
Volgens Peter Sprangers, kenner van Utrechtse
historische wandtegels, zijn het faience-tegels,
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geproduceerd in de periode 1720 tot 1750.
Hoogst waarschijnlijk zijn de tegels gemaakt
in de Utrechtse tegelbakkerij van Adriaen van
Oort, destijds gevestigd aan de Agter ’t Weijstraat, nabij de Tolpoortsteeg te Utrecht13.
Gelet op de ouderdom en de plaats van de
wandtegels ligt het voor de hand dat de betegelde ‘schuifdeurwand’ na de brand voor totale
afbraak is gespaard en bij de herbouw in het
eerste kwart van de 19de eeuw in het voorhuis
is opgenomen.
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Wandtegels bij de voormalige schouw

7 Landschapstegels met spinnenkop (Foto’s Peter Koch)

Ook de brand- of scheidingsmuur bij de
voormalige schouw in de gelagkamer bleek,
na verwijdering van de betonnen vloer en het
wegscheppen van zand, aan de onderzijde
over drie of vier rijen wandtegels te beschikken. De tegels liepen in een haakse hoek door
op de beide, deels uitgebroken dwarse steun-

muren van het zware schoorsteenblok van de
schouw (zie afb. 8 en 9). Ook hier betreft het
geglazuurde wandtegels, met in blauw geschilderde voorstellingen van personen, beroepen,
kinderspelen (afb. 10). Er zijn ongeveer 50 min
of meer gave, beschilderde schouwtegels geborgen, met een maat van ongeveer 12,7 x 12,7 x
1,3 cm. De hoeken van de blauw beschilderde
schouwtegels vertonen zogenoemde gestyleerde ‘ossenkoppen’, met putjes in de hoeken. De
tegels hebben tapse kanten en we zagen geen
sporen van hergebruik.
Op de zogenoemde roetbaan in het midden
van de brandmuur waren bruingevlamde
tegels aangebracht. Dit type wandtegel was een
specialiteit van de Utrechtse tegelbakkerij in de
Bemuurde Weerd14.
Na het fotograferen en inmeten zijn de beschilderde tegels voorzichtig verwijderd. Ze waren
gemetseld met een korrelige specie van zand
en schelpenkalk en vertoonden hier en daar
beschadigingen. Er waren oude reparaties aan
het tegelwerk zichtbaar. Op afbeelding 9 is te
zien dat jongere ‘terptegels’ als reparatie tussen
oudere ‘ossenkoptegels’ zijn geplaatst. De oorspronkelijke soort wandtegels waren mogelijk
niet meer in de handel verkrijgbaar. Zo te zien
is het een slordige reparatie.
Behalve beschilderde tegels heb ik een aantal
gevlamde wandtegels onbeschadigd los kunnen
maken, evenals een aantal 18de-eeuwse ‘witjes’,
niet beschilderde geglazuurde wandtegels. Ook
deze waren op de brandmuur aangebracht
(afb 8).
8 Gelagkamer met schouwmuur/brandmuur (Foto
Kirsten Hermsen)

14
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Volgens Sprangers zijn de beschilderde faiencetegels geproduceerd tussen 1620 - 1640, mogelijk in Utrechtse tegelbakkerijen op het Maria
Bolwerk en de Bemuurde Weerd. Dat weten we
niet zeker want de beide tegelbakkerijen maakten weliswaar wandtegels met specifieke onderwerpen en volgens een herkenbare schilderstijl,
maar tegelbakkers in andere productiecentra
kopieerden soms elkaars producten en troggelden elkaars tegelontwerpers en schilders af15.
De toepassing van wandtegels in de gelagkamer
wijzen op een zekere welstand van de herbergier
van Landlust. Dat past ook in de groeiende welvaart in de noordelijke Nederlanden in de eerste
helft van de ‘gouden’ 17de eeuw. De keuze om
de schouw, als centraal element in de herberg, te
versieren met wandtegels zal het aanzien van de
‘openbare’ gelagkamer hebben vergroot.
De beschilderde wandtegels fungeerden ook als
een soort prentenboek. De tegels vormden een
aanleiding om verhalen te vertellen, aangezien veel mensen in die tijd nog niet geletterd
waren. Versierde wandtegels zijn min of meer
van didactische waarde geweest16.

De restauratieplannen van Landlust uit 2015
voorzagen in herstel van de schouwpartij. De
gevonden wandtegels zijn derhalve in deze
haardplek verwerkt.

Hoe werden de gevonden 17de-eeuwse
wandtegels gemaakt?
Het productieproces begon met het reinigen
en mengen van kleisoorten. Vervolgens werd
de kleimassa met een zware roller tot dunne,
gelijkmatige platen gewalst. De wandtegels
werden uit de kleiplaten gesneden met behulp
van een mal. Dat was een vierkant plankje
ter grootte van de tegel. De hoeken van het
plankje waren voorzien van spijkertjes. Bij het
snijden hielden de spijkertjes de klei op z’n
plaats, maar veroorzaakten wel putjes in de
hoeken van de tegels.
De nog natte wandtegels werden op stellingen
gedroogd in de wind en voor de eerste keer
gebakken in een oven. Daarna bracht men
aan één zijde van de tegel een witte tinglazuren ondergrond aan. Dat was de basis voor de
tegelschilder.

9 Gelagkamer met steunwand schouw (detail) (Foto Kirsten Hermsen)
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10 Ossenkoptegels: boerin, rattenvanger, Jan Hen (Foto’s Peter Koch)

De tegelschilder gebruikte het zogenoemde
‘ponsief’ als hulpmiddel om de afbeelding op de
tegel aan te brengen. Het ponsief is een stevig
stuk doorzichtig papier waarop, door middel
van gaatjes, de omtrek van een voorstelling is
aangebracht. De tegelschilder legde dit ponsief
op de geglazuurde wandtegel. Op het ponsief
werd houtskoolpoeder gestrooid, zódanig dat
de afbeelding in zwarte puntjes op de tegel
achterbleef. De schilder verbond te puntjes
met verf en vulde te voorstelling verder in. De
afbeelding op de wandtegels, aangebracht met
hetzelfde ponsief, kon in detail en kwaliteit
behoorlijk verschillen, afhankelijk van de vaardigheid en inspiratie van de tegelschilder.
Na beschildering werd de tegel voor de tweede
keer in de oven gebakken. De tinglazuren
ondergrond en de afbeelding versmolten met
elkaar tot een glasachtige laag.

Plavuizen in het voorhuis
Bij het blootleggen van de onderste rij schouwtegels in de gelagkamer kwam een plavuizen
vloer tevoorschijn, op een diepte van ongeveer
50 tot 55 cm onder de top van de zandlaag. Het
vloerniveau van Landlust moet oorspronkelijk
ongeveer 70 tot 75 cm lager hebben gelegen
dan het huidige vloerniveau. Kennelijk kregen
de bewoners steeds vaker last van hoge rivierstanden. Zeer waarschijnlijk werd het hogere
vloerniveau gekozen na de herbouw van het
voorhuis, in het eerste kwart van de 19de eeuw.
De aangetroffen ongeglazuurde ‘Hollandse’ plavuizen lagen in diagonaal verband, afwisselend
rode en donkere (gesmoorde) vloertegels (afb.
8 en 9). Opvallend was dat de plavuizen tegen
de wandtegels waren aangelegd en het onderste
16
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kwart van de wandtegels bedekten. Dat doet
vermoeden dat er nog een oudere vloer moet
zijn geweest. We hebben daar nauwkeurig naar
gekeken, maar vonden daarvan geen overtuigende sporen.
We hebben een aantal plavuizen gelicht en
bewaard. Ze lagen in een mengsel van kalk en
fijn zand. De maten van de vloertegels zijn ongeveer 22 x 22 x 2,5 cm en 15 x 15 x 2,5 cm.

Vloeren in de deel
Direct onder de betonnen vloer van de deel
kwam een klinkervloer tevoorschijn. Gelet op
slijtagesporen betreft het een mengsel van hergebruikte, hardgebakken straatklinkers en gewone bakstenen. Onder de klinkervloer lag een
lemen vloer. Mogelijk was er nog een tweede
lemen vloer, maar dat was niet meer met zekerheid vast te stellen. De lemen vloer rustte op
grof rivierzand met hier en daar kiezels.
Met behulp van een metaaldetector vond ik in
de deel een aantal metalen voorwerpen, zoals
gesmede ijzeren nagels in diverse maten en uitvoeringen. In of op de lemen vloer kwam een
afgesleten koperen muntje - een duit - tevoorschijn met de vermoedelijke beeltenis ‘Utrecht
1724’.
De aangetroffen ‘stapeling’ van vloeren in het
stalgedeelte van Landlust past in de bouwtraditie van boerderijen in onze streken.

Conclusies
De vondst van 17de- en 18de-eeuwse wanden vloertegels, tijdens de restauratie van het
rijksmonument Landlust, was bijzonder en
wierp nieuw licht op de bouwhistorie. Duidelijk

werd dat al in het begin van de 17de en in de
18de eeuw wandtegels werden toegepast in de
gelagkamer en in de schouw. De wandtegels
zijn waarschijnlijk geproduceerd door Utrechtse
tegelbakkers, die vanaf het eerste kwart van de
17de eeuw actief waren in de stad. De wandtegels, vooral in de schouw, wijzen op een
zekere mate van welstand van de bewoners van
Landlust. De gelagkamer, als centrale ruimte in
de herberg, zal hierdoor meer aanzien hebben
gekregen.
Het vloerniveau van het voorhuis werd bij de
herbouw omstreeks 1816 – 1818 verhoogd met
ongeveer 75 cm. De bewoners zullen last hebben gehad van hoge rivierstanden. Delen van
de oudere plavuizen vloer waren nog aanwezig.
Het onderkelderde gedeelte van het voorhuis

links van de gelagkamer moet van oudsher een
kelder met opkamer zijn geweest. De wanden
waren niet betegeld.
Bij de herbouw van het voorhuis in het eerste
kwart van de 19de eeuw moeten delen van de
oorspronkelijke muren zijn hergebruikt. Daarbij werden de wandtegels niet verwijderd; wel
verdwenen ze onder het ophoogzand. Van de
destijds bij de herbouw weggebroken schouw
werden de resten van de beide betegelde
steunwanden (de wangen) van het schouwblok
teruggevonden.
De vloer in het stalgedeelte (de deel) vertoonde
het gebruikelijke beeld van oude boerderijen
in onze streken. Onder de klinkervloer lag ten
minste één veel oudere - lemen - vloer.
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Noten
1 Architectenbureau Hylkema Consultants BV te Utrecht.
2 BiemansBouw te Schalkwijk.
3 Dwarshuisboerderij: een boerenhoeve waarbij het woongedeelte dwars op
het achterhuis (stal of deel) is geplaatst.
4 De oudste vermelding van de
herberg is 1725 (Reisverslag van de
Franse baron César de Sausure: Lettres
et voyages en Hollande, en Hollande et en Angleterre. ZP,zj.). Maar
de herberg moet veel langer in bedrijf
zijn geweest. Herberg en pontveer
waren functioneel nauw verbonden. Na
zonsondergang werden de stadspoorten van Culemborg gesloten en werd
het pontveer stilgelegd. Late reizigers

50 | 2/3 | 2 0 1 6 

het kromme-rijngebied

17

Rob He i j n e n *

De Duivel op Landlust
Wandtegels met decoraties kwamen medio 2015
aan het licht bij renovatiewerkzaamheden in
het interieur van dwarshuisboerderij ‘Landlust’
te Schalkwijk. Op één van de tegels zijn de
aartsengel Michaël en de Duivel zichtbaar. De
iconografie van de tegel komt in grote lijnen
overeen met traditie, zoals op een Renaissance
schilderij van Bonifazio Veronese. Michaël,
in staande houding, hanteert een zwaard. De
Duivel is ruggelings ter aarde geworpen, in een
verslagen positie. Het Goed zegeviert over het
Kwaad. In de loop der tijd komen er ook afbeeldingen van Michaël met volledige middeleeuwse wapenrusting, dus met zwaard, helm, speer,
en schild. Op de rug van Michaël zijn imposante
vleugels geplaatst; bij de Duivel zwarte, verschrompelde, verlepte vleugels (Michaël is ook

Aartsengel Michaël en de Duivel (gespiegeld weergegeven), schilderij van Bonifacio Veronese (ca. 1530).
(Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venetië)

Aartsengel Michaël en de Duivel, wandtegel uit Landlust, Schalkwijk (foto Peter Koch)

*Rob Heijnen (1960), administratief medewerker,
sinds 2008 lid van de Archeologische Werkgroep
“Leen de Keijzer” en de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
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een heilige engel; de Duivel een gevallen engel).
Het tafereel met Michaël is enkel te herleiden
tot de Bijbel, het boek Openbaring, hoofdstuk
12:
7. En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn
engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde
ook en zijn engelen. 8. En zij hebben niet vermocht,
en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude
slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de
gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de
aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
– Statenvertaling [1618-1619]
De meeste historische bronnen beschrijven de
aartsengel Michaël als zijnde de hoogste functionaris in de hemelse hiërarchie. Het christendom

schrijft vier functies aan hem toe, waarvan de
eerstgenoemde doorgaans is: het gevecht met de
Duivel.
Volgens traditie liet in de vierde eeuw, de begintijd van de nieuwtestamentische Schriftuur, de
eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote,
een heiligdom bouwen, het Michaelion, net ten
noorden van Constantinopel.1 De keizer had in
324 collega en rivaal Licinius overwonnen in
de Slag bij Adrianopel. Hij zag in Licinius, die
Christenen liet vervolgen en kerkgebouwen
vernietigen2, een agent van Satan, en associeerde hem met de slang in het boek Openbaring. Op munten die Constantijn liet slaan
stond Licinius ook afgebeeld als een slang.3 De
symboliek was ontleend aan de vroegchristelijke leer over de aartsengel Michaël, aan wie
Constantijn onder andere op deze manier zijn
overwinning toeschreef. Op een munt geslagen in 337 staat het serpent onder de militaire
standaard van de keizer, welke gekroond wordt
door een vermenging van de Griekse letters Chi
en Rho: dit symbool ( ) is een Christogram.4
Op de munt zien we wereldse en christelijke
macht verenigd in hun strijd tegen het Kwaad.
Constantijn wilde zich laten identificeren met
de aartsengel Michael die het Serpent versloeg
(zoals hij eerder al had gedaan met de zonnegod
Apollo die het Kwaad van de orde verstorende
Python beslechtte).5 Voor in de porticus van zijn
paleis in Constantinopel kwam dit ook tot uiting
op een schildering waarop hij en zijn zonen de
pagane Licinius, in de hoedanigheid van slang,
met een wapen doorboren en in de afgrond
gooien.6 Mogelijk heeft het daar ook een amuletfunctie vervuld.7
Zeker weten we alleen
dat de grote kerkvader
Eusebius Caesariensis
het werk beschreef en
roemde geheel vanuit
een interpretatie van
het boek Openbaring.8 Dit op een tablet
uitgewerkte tafereel
zou uiteindelijk de
basis vormen van de
iconografie van de
aartsengel Michaël als
krijgsheilige; zoals ook
te zien op de wand

Munt van keizer Constantijn I (337 CE), geslagen te
Constantinopel. (Verblijfplaats onbekend)

tegel van Landlust, maar nu ongeveer 1400 jaar
later.
In de kunsttraditie is de iconografie niet alleen
gehandhaafd in de schilderkunst, maar ook in
de houtsnij-, beeldhouw-, metaalsculptuur, glas
in lood-, en mozaïekkunst. Vaak groots, bont,
meeslepend, als in de tot voorbeeld sprekende
Renaissancetijd. Een grotere tegenstelling
dan met de monochrome tegeldecoratie van
Landlust is haast niet denkbaar. De aartsengel
Michaël en de Duivel zijn daarop nog wel centraal gehandhaafd, in furieuze strijd, maar het
tableau spreekt door het kleine formaat en de
onbeholpen uitvoering minder tot de verbeelding. Maar ondanks deze figuratieve beperkingen, misschien wordt er meer tot uitdrukking
gebracht dan alleen een strijd tussen Goed en
Kwaad. Gespeculeerd kan worden in de vorm
van twee aanvullende interpretaties over het
thema ‘strijd’.
Ten eerste kan gesteld worden dat na het einde
van de Middeleeuwen natuurrampen, waaron-

Lekdijk bij Tull en ’t Waal.
(Google Earth)
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der ook rivierdoorbraken, nog steeds werden
gezien als het werk van de Duivel, een streek
van het Kwaad. En zeker in de periode voorafgaand aan de productie van de tegel vonden
nabij Landlust meerdere dijkdoorbraken plaats.
Bij een dijkdoorbraak van een rivier ontstaat
een doorbraakkolk achter het gat in het dijklichaam; deze watermassa wordt waai of wiel
genoemd. Bij Tull en ’t Waal liggen nog altijd
twee van deze wielen juist achter de Lekdijk.
De dijkdoorbraken op een rijtje:
1496
’t Waal
1523	Schalkwijk (gedempt wiel nabij
boerderij De Bothol)
1624	’t Waal (doorbraak op dezelfde plek als
1496, binnen korte tijd gevolgd door
een tweede doorbraak)
1638	Schalkwijk (gedempt wiel nabij
boerderij De Eersbil)
1720-1721	Beusichemse veer (bijna doorbraak)
1747
Wijk bij Duurstede

De gevolgen van “grote last van opwateren”
waren soms zeer omvangrijk. In 1523 kon de
stad Utrecht, ondanks aanleg van kostbare
dammen bij bruggen, het water niet tegenhouLuchtfoto van Schalkwijk en omgeving. (Google Earth)
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den.9 In 1624 liep, ondanks verordonneerde
biddagen, het gehele noorden en noordwesten
van de provincie Utrecht onder water.10 In 1638
een groot deel van Utrecht en Holland.11 En in
1747 een gedeelte van de stad Utrecht. Eveneens bereikte het water toen via de Schalkwijksewetering het hart van Schalkwijk. 12
Behalve de Michaël-tegel zijn nog tientallen
andere wandtegels op Landlust geborgen. Zij
kunnen in twee series worden opgedeeld, elk
genoemd naar een type hoekdecoratie. (1) De
ossekoptegels uit de periode 1620-1640, en (2)
de spintegels uit de periode 1720-1750: beide
zijn aangetroffen in de voormalige gelagkamer.
Op basis van een historisch overzicht van dijkdoorbraken zou je een wandtegel met een link
naar een rivieroverstroming eerder verwachten
onder ossekoptegels dan spintegels. Maar dit is
niet het geval.
Voor hierop verder in te gaan, moet eerst
nog worden teruggekeerd naar de aartsengel
Michaël. De christelijke kerkgeschiedenis van
Schalkwijk begon omstreeks 1130.13 Vanaf de
stichting van de eerste kerk van Schalkwijk, en
haar parochie, zal de heilige aartsengel Michaël
haar beschermheilige zijn geweest.14 De oudste
vermelding van dit patrocinium dateert van
1406: in het Archief der Heren en Graven van

Beeld van de aartsengel Michaël in de Jozefkapel.
Sint-Michaëlkerk, Schalkwijk

Culemborg wordt melding gemaakt dat het
altaar van St. Jan Evangelist in de Michaëlkerk
van Schalkwijk bediend wordt door ene Henricus Vos.15 De patroonsnaam hield stand tot aan
de Reformatie. In 1609 raakten de katholieken
hun kerk op de Brink kwijt aan de protestanten: voor hen waren altaren, beelden, en
schilderingen van heiligen niet aanvaardbaar
als geloofsuitingen, en deze verdwenen dan
ook snel.16 Ook was er een verbod op openbare
uitoefening van het rooms-katholieke geloof.
In de tweede helft van de 17de eeuw werd aan
de Jonkheer Ramweg een boerderij gekocht die
daarna als schuilkerk werd benut.17 Dit pand
werd in meerdere fasen uit- en verbouwd tot
katholiek kerkje.18 Er moet, in ieder geval vanaf
die tijd, sprake zijn geweest van gedogen, een
versoepeling van het religieuze klimaat. Uiteindelijk raakte het kerkje in verval, en nieuwbouw was noodzakelijk. Toestemming hiervoor
werd verleend in 1760.19 Ook deze nieuwe kerk
had niet het eeuwige leven. Ze werd vervangen
door de tegenwoordige kerk, de Rooms-Katho-

lieke Kerk van Schalkwijk, welke in 1879 werd
gewijd en in gebruik genomen.20 De patroonheilige: de aartsengel Michaël. In de Jozefkapel
van deze kerk staat het Michaëlaltaar, met een
beeld van Michaël met kruisstaf, en linkervoet
rustend op het lichaam van de Duivel.21
Aansluitend, in 1886, werd in Tull en ’t Waal
een gebouw aanbesteed dat een openbare
school ging huisvesten die in 1920 werd omgezet in een rooms-katholieke school met de
naam Heilige Michaëlschool.22 Deze lag op
enkele honderden meters afstand van de twee
wielen die herinneren aan de dijkdoorbraken
van 1496 en 1624, de schutspatroon aartsengel
Michaël, ten spijt. Maar in meerdere antieke
legenden is er wél sprake van meesterschap
over het element water. In de meest bekende
onder deze wordt verhaald dat door boze,
heidense opzet een rivier was gaan stromen in
de richting van de stad Chonae in Klein-Azië.23
Met één enkel gebaar van goddelijk macht liet
de aartsengel Michaël het vloedwater toen
wegstromen van stad en kerk (zie icoon ).
Keren we terug naar de wandtegels van
Landlust. Onder de eerste serie, uit de periode
1620-1640, bevinden zich geen Bijbelse taferelen (iets wat, gegeven het toenmalig wakende
oog van de Reformatie, niet verwonderlijk is).

Icoon van de aartsengel Michaël en het mirakel van
Chonae, herkomst Constantinopel. Sint-Catharinaklooster, Egypte
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Beeld van de
aartsengel
Michaël.
Pfarr- und
Wallfahrtskirche St.
Philippus
und Jakobus,
Bergatreute

We zien enkel solitaire figuurtjes, mannen en
vrouwen. Onder de tweede serie, uit de periode
1720-1750, zijn er hoofdzakelijk landschapjes, en ook wel wat figuurtjes. Er is maar één
Bijbeltafereel: dat betreffende het epische
gevecht in het boek Openbaring 12: 7-13. Vaak
echter werden Bijbelse taferelen gegroepeerd
aan de wand bevestigd. Niet hier. De tegel is in
feite een religieus koekoeksei in een werelds
nest. Blijkbaar was de behoefte aan juist dit ene
tableau uitzonderlijk. Historisch gezien zal deze
niet zijn gevoed door een indruk van recente
overstromingen, als bijvoorbeeld het geval had
kunnen zijn in de eeuw ervoor. In de jaren
1720-21 was er wél sprake van een dreigende
dijkdoorbraak. Deze dreiging viel in een periode
met een stijging van de rivierwaterstand van
de Lek na aanleg van het Pannerdens Kanaal
in 1707. Seizoensgebonden, oncontroleerbaar
grote hoeveelheden water zouden na aanleg

van dit kanaal nog decennia lang een kwelling
vormen voor de Lekdijk Bovendams.24 Vrees en
ontzag voor het fenomeen van overstroming
zullen in die tijd niet hebben ingeboet, eerder
misschien wel toegenomen.
Aangenomen kan worden dat in de jaren
1720-1750 in Landlust tegels aan de muren van
de gelagkamer werden geplaatst, waaronder
die met de aartsengel Michaël die het Kwaad
aan het bezweren is. Maar net als hij in het
boek Openbaring de Duivel niet definitief kon
overwinnen, zo kon hij ook in Landlust geen
permanente overwinning op het Kwaad van
een dijkdoorbraak vieren. Dat wil zeggen, de
vloer van de gelagkamer werd fors opgehoogd,
mogelijk ter veiligstelling van de haardplaats bij
overstromingen. Daarbij verzwolg ook de aartsengel Michaël; niet onder water, maar onder
aarde. Het tableau, dat dus pas aan het licht
kwam bij het verwijderen van de opgehoogde
vloer, kan bij installatie hebben gefunctioneerd
als een sober houdende herinnering aan het
feit dat het Kwaad altijd op de loer ligt en weer
kan toeslaan. En dat wanneer het Kwaad toeslaat er, als de aartsengel Michaël, met kracht
en onverschrokkenheid tegen moet worden
opgetreden. Ook kan het tableau hebben gefunctioneerd als een hoopgevend rappel aan de
overtuiging dat wanneer het Kwaad toeslaat,
het Goede zal terugslaan ter bescherming van
de gelovigen. Maar misschien heeft de tegel ook
een amuletfunctie gehad. Een functie die in
deze tekst al eerder
is aangestipt bij het
schilderij op het paleis van Constantijn
de Grote. En daarmee is natuurlijk
een geweldig bruggetje geslagen. De
tegel van Landlust,
maar dan 1400 jaar
eerder.
Tot zover de dijkdoorbraak-interpretatie.
Een tweede diepere betekenis, of
Interieur van de voormalige gelagkamer.
Landlust, Schalkwijk
(foto Kirsten Hermsen)
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Beeld van de
aartsengel Michaël. Universiteit, Bonn

uitgesproken boodschap, die je aan de tegel zou
kunnen toeschrijven, is de volgende: afgebeeld
is niet alleen de strijd tussen Goed en Kwaad in
de reguliere Bijbelse zin, maar tevens de strijd
tussen rooms-katholieke kerk en Reformatie.
De Reformatie had immers de Michaëlkerk
ontnomen aan de parochie, en al diens afbeeldingen verboden gesteld, verwijderd, wellicht
verwoest.
Daarmee zal de aartsengel Michaël niet hebben
opgehouden te bestaan voor de groep van in
hun belijdenis getroffen parochianen. Laten
we zeggen: uit het oog, maar niet uit het hart.
En na het officiële verdwijnen van de aloude
beschermheer tegen het Kwaad, wie weet, hebben misschien de duivelse dijkdoorbraken en
de bijna-dijkdoorbraak in de 17de en 18de eeuw
kunnen bijdragen aan een versterking van het
verlangen bij de rooms-katholieke gelovigen
naar een terugkeer van de aartsengel Michaël
als schutspatroon van de parochie Schalkwijk.
Nu is de Duivel, vanwege zijn veelvoud aan
beschrijvingen in de Bijbel, op meerdere wijzen
afgebeeld door de eeuwen heen; als er voor
de kijker maar duidelijk een dierlijk monster
of een mensachtig gedrocht zichtbaar was. In
het boek Openbaring staat de Duivel omschreven als een slang en een draak. In het boek 1
Petrus, hoofdstuk 5, vers 8, is de portrettering
weer anders:
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de

duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden.
– Statenvertaling [1618-1619]
De kop van de Duivel op de Landlust tegel heeft
in bepaalde opzichten iets van de kop van een
draak of een slang, maar ook wel iets van de
kop van een leeuw. Dit dier zien we terug in de
Christelijke beeldtaal, waarbij in interpretatie
van het Kwaad een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds Reformatie en
anderzijds Contrareformatie. In de ogen van de
Reformatie was de Paus de Duivel. In de ogen
van de Contrareformatie de theoloog Luther.25
Hij en zijn aanhangers werden beschouwd als
ketters die de kudde van Rome bedreigden. Dit
onheil werd op schilderijen en polemische prenten uitgebeeld met behulp van wolven, wolven
in schaapskleren, en leeuwen.26 Een emblemenboek uit 1603, “Christelijken Waerseggher” van
Jan David, met kopergravures van de gebroeders Galle, brengt enkele contrareformatorische
elementen bij elkaar. Zo zien we daar, op plaat
nr. 9, onder de identificatie van het Kwaad, de

‘Christelijken Waerseggher’ van Jan David. Kopergravure, plaat nummer 9 van J. en T. Galle uit 1603
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Detail wandtegel van
pag. 18. Landlust,
Schalkwijk (foto Peter Koch)
Rechts:
Fontein met beeld van de
aartsengel Michaël, Place
Saint-Michel, Parijs

leeuw opgevoerd. En op plaat nr. 10, in een
verticaal lopende schikking, hoe de val van de
Duivel uit de Hemel wordt vergeleken met de
val van de ketters uit de Kerk. De aartsengel Michaël ontwikkelde zich dan ook tot symbool van
de overwinning op de ketters.27 Maar wel nadat
de Duivel zich had ontwikkeld tot symbool voor
de reformatorische ketterij die Rome bedreigde.28
De tekst van Jan David bij gravureplaat nr. 10
verwoordt een en ander heel kritisch: “Wat
moet men in Vijandt, en in Ketter bemercken?
Deen valt uyt Hemels pandt, en dander uytter
kercken.”

Terugkerend naar Landlust: we zouden hier dus
ook nog een aartsengel Michaël van roomskatholiek Schalkwijk kunnen zien die middels
een gevecht met de “duivelse leeuw” van de reformatorische Republiek zijn rechtmatige plek
in de parochie terug aan het veroveren is.
Alles bij elkaar geeft dit een mogelijke verklaring voor het feit dat de Michaël-tegel aan de
plint is weggemoffeld tussen allerlei wereldse
tegels. Het is dan eigenlijk een zeer clandestiene
tegel; zijn plaatsing in meer dan één opzicht
een daad van religieus verzet.
Samenvattend: de wandtegel met de verbeelding van de Bijbelpassage - de goede Michaël
in gevecht met de kwade Duivel - kan enerzijds
ook gezien worden als uitdrukking van verzet
tegen het Kwaad van dijkdoorbraken en overstromingen, anderzijds ook als uitdrukking van
verzet tegen het Kwaad van de Reformatie. Of
in combinatie. Maar de grondslag van deze speculaties zal vermoedelijk nooit op bevredigende
wijze gestaafd kunnen worden.
De Michaël-tegel wordt er niet minder uniek
door.
‘Christelijken Waerseggher’ van Jan David, 1603
Pagina 6, Kopergravureplaat nummer 10 van J. en T.
Galle
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Wijnan d T h o o m e s *

De boerderijen van St. Servaes in Heemstede
en het Waalse Veld
Correctie en vervolg
In het artikel ‘Het goederenbezit in Houten en
Schonauwen van het Convent van Oudwijk
of de Sint Stevensabdij’ schrijf ik op de eerste
bladzijde ‘In de loop van de achttiende eeuw
werden ook twee hofsteden in het gerecht
Heemstede en één in het gerecht Schalkwijk

eigendom van de Ridderschap’.1 Dat is onjuist!
Deze drie hofsteden werden wel (sinds 1600)
door de Ridderschap in de Utrechtse Staten
beheerd maar waren sinds welhaast onheuglijke tijden eigendom van de Abdij van Sint
Servaes. Hieronder volgt de geschiedenis van
deze boerderijen.

De Abdij van St. Servaes
De abdij van Sint Servaes is één van de vijf
vrouwenkloosters, die in en rond de stad
Utrecht in het begin van de dertiende eeuw
werden opgericht. De abdijkerk van deze (adellijke) zusters-cisterciënzers werd gebouwd in

*W. Thoomes was voor zijn pensionering werkzaam
bij het Utrechts Monumentenfonds. Hij woont in
Culemborg en doet historisch onderzoek naar het
Kromme-Rijngebied.
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Op de linker kaart zijn in geel de landerijen behorend
tot de Uithof Orist in het gerecht Oud-Wulven weergegeven met uiterst links omgeven door groen de
plaats van de huidige boerderijen Heemsteedseweg
6-8; de rechter kaart toont de ligging van de boerderij in het Waalse Veld in het gerecht Schalkwijk, thans
boerderij Neereind 37-39 (rechtsboven). (Deze kaarten zijn een combinatie van kadastrale kaarten, afkomstig
van de database van Hisgis Utrecht, en de kaarten van de
door de heer A. van Ooststroom vervaardigde database
Historisch grondbezit Utrecht)

Boerderijen Heemsteedseweg 6-8 (foto, Google maps, Streetview, juni 2015)

de uiterste zuidoosthoek van de stad tussen
stadsbuitengracht en Nieuwegracht.
Over de geschiedenis van de Abdij is verder
weinig bekend omdat maar enkele charters en
andere documenten bewaard zijn gebleven. De
eerste rekeningen van inkomsten en uitgaven
dateren uit de jaren 1592-1600. Daaruit weten
we dat de Abdij voor haar inkomsten over vele
eigendommen beschikte maar hoe die werden
verkregen is onduidelijk.
In het Kromme Rijngebied bezit de Abdij vele
losse landen en vier grotere boerderijen in de
gerechten Heemstede (2), Schalkwijk (1) en
Werkhoven (1).

De (twee) boerderijen onder Heemstede
Deze twee boerderijen zijn thans genummerd
Heemsteedseweg 6-8, ‘Jacobahoeve’. Beide
eind- achttiende-eeuwse gebouwen zijn vrijwel
identiek en liggen direct naast elkaar.
In 1580 wordt door de Staten aan alle kloosters
en andere kerkelijke eigenaren van bezittingen
op het platteland opgedragen daarvan een staat
te maken en in te leveren. Daarin moeten ook
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de ligging en de pachtprijs worden vermeld.
Van de eigendommen van de Abdij St Servaes
wordt een staat ingeleverd, geschreven in een
zeer fijn en nauwkeurig handschrift.2
Daardoor beschikken we over een duidelijke
omschrijving van de hofsteden van het Convent, waaronder het goed Orist onder Heemstede.
De omschrijving is als volgt:
‘drie hoeven Landts geleghen opte Heemstede
genaempt Orist, Thiende ende Thins vrij, streckende vanden gemeene Dijck oostwaerts daer
die Warmoesgraaff noordelijk en die Weduw
van Roelof van Kroonenberg zuidelijk naest
gelegen sijn. Noch twee percelen ijder van
thien mergen streckende van den Warmoesgraaff noordelijk tot aan den Waijense dijck
daer die erfgenamen van Henrick de Voocht
van Rijnevelt oostelijk, die Heeren des Capittels
St. Petrus tusschen beijde en den gemeenen
Wech westelijk naest gelant sijn. En noch een
hoeve inde Meern genaempt de Wilde Hoeve
ende noch twee Campen weijlant ….… tusschen die Hoon en de Schalckwijckerweteringe,
……….jaerlix voor vierhondert ende vijftigh
het kromme-rijngebied
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gulden ende veertigh goede pacht hoenen, mits
den Thiendt groff ende Small behoudende ten
behoeve onses Convents.’
Over de totale oppervlakte van het goed ‘Orist’
bestaat enige onduidelijkheid. In haar rekeningen beschrijft de Abdis in 1590 het als ‘het
goedt Orist groot omtrent Twee en negentigh
mergen’.
Maar in het rentmeesterboek over 1620-’21
heet het goed te omvatten ‘de helft van drie
hoeven lands met de huijsinge daar op staande
genaamt Orist, groot 49 Mergen;
Item noch twee percelen hooiland, groot 20
mergen, strekkende van de Warmoesgraaf
noordwaarts tot de Wayensedijk;
Nog de Wilde Hoeve gelegen in de Meere in de
Gerechte van Oud-Wulven, ook aangeduid als
de Wilde Hoeve en twee campen Weiland groot
twee mergen, gelegen tussen de Hoon en de
Goijer en Houtense wetering’.
Van deze landen heeft de heer van Wulven
tweemaal 1 ½ morgen in erfpacht ontvangen
van de Ridderschap.
Daarnaast noteert de Abdis het goed als één
geheel met twee pachters, Jan Lamberts en
Ghijsbert [Gisbert]Janss. In later jaren wordt
het door de rentmeester omschreven in twee
delen met twee ‘bruijkers’ waarvan de eerste de
helft van het goed heet te pachten en de tweede de ‘wederhelfte’. Hier bestaat dus vanouds
de bijzondere situatie dat de pachters (zonder
familiebanden te hebben) zelf hun arbeidsverdeling moesten overeenkomen.

Rekening uit 1590 van de Abdis met de twee pachters Jan Lamberts en Ghijsbert [Gisbert]Janss, en de
grootte van omtrent 92 morgen

De naam Orist
Opmerkelijk is de naam van het complex.
Dekker noemt de hoeve enkele malen als de
‘Uithof Orist’, helaas zonder een verklaring van
de naam te geven.3 Er ligt weliswaar in Landes
in Zuidwest Frankrijk een gemeente met deze
naam4, maar van enig verband met Sint Servaes
dan wel met de Cisterciënsters is niet gebleken.
Er van uitgaande dat zoals gebruikelijk (en
dus ook hier) de uithoven op ruime afstand,
los van de hoofdzetel lagen, is het niet vreemd
te veronderstellen dat de naam afgeleid is van
‘oriscus’ = een losstaande noot bij Gregoriaanse
zang (Wie een betere verklaring heeft mag het
zeggen).
Liquidatie van de bezittingen in 1797
Bij de liquidatie van de boedel van Sint Servaes
in juli 1797 worden de landerijen van het
goed Orist eigendom van de weduwe van Jan
Hendrik de Mosch, Vrouwe van Heemstede.
Het zijn dus niet, zoals bij vele veilingen van de
kloostergoederen, de pachters die het eigendom
verwerven.5
De omschrijving van beide gekochte boerderijen en landen is in die akte echter onduidelijk
en bovendien onvolledig.
Jan Hendrik Mosch was in mei 1793 eigenaar
geworden van de heerlijkheid Heemstede en
had zich met zijn vrouw Maria Catharina Rencon en zijn twee kinderen Jan Hendrik en Sophia nog diezelfde maand gevestigd op Heemstede. Hij overleed echter al in oktober van dat
jaar. Na het overlijden van zijn moeder in 1806
werd zoon Jan Hendrik, Heer van Heemstede
en tevens eigenaar van beide boerderijen.6
In de dertiger jaren van de negentiende eeuw
verslechtert de financiële situatie van Jan Hendrik zozeer dat hij tot veiling van zijn eigendommen moet overgaan. De beide hofsteden
worden op 23 december 1834 eigendom van
Gerard Munnicks van Cleef, die reeds vele
eigendommen in deze omgeving bezit.7 Volgens
de omschrijving is het verkochte in zijn geheel
groot 178 bunders, 31 roeden en 34 ellen, en
zijn er vier hofsteden, ieder bestaande uit een
huis, bakhuis, één of twee schuren en drie
[hooi]bergen.
Extract van de verkoopakte pag. 2 tot en met 5:
Numero een Eene Hofstede bestaande in een
huis, gemerckt numero 1, met baxhuis, twee
Schuren, drie bergen;
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Boerderij Neereind 37-39 (herkomst foto, Google maps, Streetview, juni 2015)

Numero twee Eene hofstede, bestaande in een
huis gemerckt numero 2, met baxhuis, Schuur
en drie bergen;
Numero drie Eene hofstede, bestaande in een
huis, gemerckt numero 5, met baxhuis, Schuur
en drie bergen;
Numero vier Eene hofstede, bestaande in een
huis, gemerckt numero 13 met baxhuis, Schuur
en drie bergen;
Allen staande onder de gemeente van Oudwulven voorts met bij dezelve Hofstede gelegen
tuinen, plaatsen, boomgaard, Bouw- wei en
hooijlanden, bosschen en lanen, te samen
groot honderd acht en zeventig Bunders,
Een en dertig roeden en vier en dertig ellen
waarvan honderd vier en vijftig Bunders zes
en dertig roeden en vier en dertig ellen zijn
gelegen onder gemeente van Oudwulven op
de kadastrale legger voorkomende onder sectie
A, numero 132,133, 134, 135, 136, 139 en 140
onder sectie B nummers 3,4,6,7, 13 tot en met
21, 26 tot en met 35, 185 tot en met 194, 235
tot en met 245, 249 tot en met 262, 277 tot en
met 282, 284 en 285 en
Drie en twintig Bunders, vier en negentig
roeden en zestig ellen onder de gemeente van
Vreeswijk, op de kadastrale legger bekend
onder sectie C, nummers 18,19,22 tot en met
30, 42 tot en met 55.
Als ook nog de zoogenaamde Groeneweg,
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gelegen onder de gemeente van Oudwulven
voornoemd, groot twee Bunders, acht roeden
en zeventig ellen, op de kadastrale legger vermeld onder sectie A, nummers 129, 130, 131
en sectie B nummers 8, 9 en 14.
De pachters van de dubbele hoeve van het goed
Orist in Heemstede 1592-1797
(bekend uit reeks doorlopende rekeningen):
1592 Jan Lamberts en Ghijsbert Janss
1620 Weduwe Jan Lamberts en Tibbe Jacobs
1630 Huijch Janss en Heijdrick de Voogt
1640 	Tibbe Jacobs in plaats van ysk Janss pacht
de gehele hoeve
1649 Henrick Tjibbes pacht de hele hoeve
1660 	Henrick Tjibbes ipv. Tibbs Jacobssen de
ene helft en Jan Dirckens i.pv. Tjibbe
Janss de andere helft.
1671 Theunis Hermanss en Jan Dircks Tebbens
1680 	Theunis Hermans i.p.v. Hendrick Tibbens;
De kinderen van Jan Dircks Tibbens.
1685 	Cornelis Elissen in de plaats van Tonnis Hermanss en de kinderen van Jan
Dircks Tebbens
1690 Corns Dircks en Jan Willem van Doorn.
1701 Cornelis Ellis en Jan Willem van Doorn
1720 Cornelis Cornelisse en Bernt de Cruijff.
1749 	Pieter Cornelisse van Grijpestein en Evert
van ?
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De boerderij is direct naast het Huis Vuilkop
gelegen; thans genummerd Neereind 37-39.
In de tweede helft van de achttiende eeuw is
bijna 10 morgen van de hoeve beplant met
elzen en wilgenstruiken. De boerderij, die dan
door Dirck van Asch wordt gepacht, is nog
maar 33 morgen groot, maar hij pacht er dan
los land in het gerecht Schonauwen bij. Op
2 september 1797 wordt de hofstede geveild.9
Koper van deze ‘schoone Hofstede’ is de pachter Gijsbert van Dijk, die voor fl. 6.050,- eigenaar wordt. Bij de hofstede hoort ‘54 mergen
land, waarvan 21 mergen met het huis gelegen
tussen de Schalkwijkse en de Waalse weteringen, belend ten oosten door de Heer van Vuijlcoop en ten westen door mr. Looten, alsmede
19 mergen tussen deze beide weteringen en belend ten oosten door mr.Looten en ten westen
door Willem de Bree, alsmede 14 mergen land
gelegen tussen de Houtense- en de Schalkwijksewetering onder het gerecht Schonauwen’.
Afrekening houtopbrengst d.d. 3 oktober 1748 van
de hoeve in Schalkwijk waar Dirck van Asch op dat
moment pachter is

1770 	Pieter Cornelisse van Grijpestein en Cornelis van Mastwijk.
1780 Aart de Wit en Cornelis van Mastwijk
1792 Aart de Wit en Cornelis van Mastwijk

De boerderij in Schalkwijk
De boerderij van St.Servaes onder het gerecht Schalkwijk ligt in het Waalseveld. In het
rentmeesterboek van 1652 wordt de hoeve
omschreven als ‘een pachthoeve lands van
veertigh mergen streckende van de Waelse dijk
tot aen de Schalkwijkse weteringe’.8

De pachters van hoeve in het Waalse Veld
1592-1797
(bekend uit reeks doorlopende rekeningen):
1592 Barthold Otten
1620 Antony Adriaenss
1630 Bart Stevens
1640, 1652 en 1662 Bart Stevenss
1675 Jan Ariss van Schaik
1680 	Anthony de Ridder i.p.v. Jan A. van Schaik
1684, 1699 en 1710 Cornelis Janssens en in 		
164 ipv. Anthony de Ridder
1719 Jan van Maurik
1741 Dirck van Asch loco Jan van Maurik
1749 en 1763 Dirck van Asch
1794 Gijsbert van Dijk

Noten
1 Het Kromme-Rijngebied , 2014 (48)
nr.3/4.
2 Het Utrechts Archief HUA (233) nr.
937.
3 Dekker, C.; Het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen. Blz.151,221,
444,445.
4 Wikipedia
5 De notarisakten in Het Utrechts Archief zijn niet raadpleegbaar. Uittreksels
uit die akten bevinden zich echter ook
in de archieven van de Dorpsgerechten
van Heemstede RHCZOU (64) nr. 735
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en Wulven RHCZOU (64) nr. 2363.
In het Utrechts Archief bevindt zich
in het kleine archief van het Huis Heemstede.onder (29-11) nr. 2 een akte van
koop van de ambachtsheerlijkheid de
dato 27 mei 1793:
‘Jan Hendrik Mosch heeft gekocht van
makelaar Jan Smit c.s.qq de Ambachtsheerlijkheid van Heemstede, gelegen
onder het Carspel van Houten met ’t
recht van aanstelling van Schout en
schepenen voorts een hoeve lands
groot omtrent 16 morgen waar op de

Heere Huizinge, Tuinen, Boomgaarden, Bosschen, Koetshuis, Stallinge en
TuinmansWoninge’ enz.
6 Deze en volgende gegevens over
de heerlijkheid zijn ontleend aan Wevers, L.B.; Heemstede. Delft, 1991.
7 HUA (NA) u 320b559. 23 december
1834
8 HUA, (NA) u291a005. 2 september
1797.
9 HUA, (NA) u291a005. 2 september
1797.

Wim va n Am e r o ng e n *

Historische mythe over watermolen
ontzenuwd
Veel van wat ik in mijn boek ‘Het buiten van
Wijk’ beschrijf, bestaat niet meer. De windwatermolen in het Wijkerbroek. De stoomtram
die reed over een ijzeren baan waarmee de
binnenstad van Wijk en het buiten van Cothen,
Langbroek en Wijk – toen al – aan elkaar werden gesmeed. Boerenherberg De Steenen Brug
van Gart van der Zand. De adellijke jachtpartijen. De bakker, slager en kruidenier die hun
koopwaar aan huis afleverden. Buurtwinkeltjes
zoals die van Santje in Overlangbroek. Beroepen van stadsomroeper, stadsklokkenist,
koeschetser, melkmonsternemer, tramstoker,
vuilnisman, lantaarnopsteker, huisslachter,
klompenmaker. Alleen in Wijk waren er al tien
klompenmakers.
Veel is in de vorige eeuw veranderd. Wijks
buiten werd in tweeën gedeeld door de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Keuterboertjes
zijn opgeofferd aan schaalvergroting. De melkrobot verdreef de melkknecht, melkmeid en
stoepmeid van de boerderij. Veel eeuwenoude
hooibergen hebben hun functie verloren of zijn
voorgoed uit het landschap verdwenen.
Lieflijke boerderijtjes zijn afgebroken en vervangen door moderne maar lang niet altijd
mooie villa’s. Mensen die buigen als een knipmes voor edelen op kastelen waarmee het buiten van Wijk zo rijk is bedeeld, zijn nagenoeg
verdwenen. Hun bukkende onderdanigheid en
de gloriejaren van de adel leven nog wel voort
in verhalen. Veel minder dan vroeger wonen
ongetrouwde broers en zussen samen tot de
dood hen scheidt. Kievietseieren mogen in deze
streek niet meer geraapt worden. Patrijzen zijn
nu een zeldzaamheid.

Hiaten
Om die veranderingen te beschrijven put ik uit
eigen herinneringen maar vooral uit die van
‘mijn’ mensen, mijn bronnen. Haast is geboden,
want ze zijn op leeftijd. Rond de tachtig, in de
negentig; twee zijn zelfs de honderd gepasseerd.
‘Het buiten van Wijk’ laat niet alleen vervlogen
tijden herleven maar vult ook hiaten op. Zo
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Jan Maarseveen, de laatste bewoner van de molen,
1969

*Wim van Amerongen (1948) uit Wijk bij Duurstede is vanaf de jaren zestig als freelance journalist
verbonden aan regionale kranten in de provincie
Utrecht. Tot zijn prepensioen was hij woordvoerder
van de Universiteit Leiden. Eerder verschenen van
zijn hand de boeken ‘In de voetsporen van Gerrit
Achterberg’ en ‘De wederopbloei van Wijk’. Met
‘Het buiten van Wijk’ vormen ze een trilogie over de
20ste-eeuwse geschiedenis van Wijk.
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naar bewijzen dat de molen toch een langer
leven was beschoren.

Molenhuis

Jannigje Maarseveen met dochter Marie

wordt de historische mythe over de watermolen in het Wijkerbroek - in woord én beeld
- ontzenuwd.
De poldermolen zou het slachtoffer zijn geworden van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Al bij de eerste publicatie die ik over
die watermolen las, bekroop mij het gevoel dat
hier iets niet klopte. De molen zou in de weg
gestaan hebben toen grondwerkers het kanaal
gingen graven. Alle historische boeken en
bladen die ik later over de molen raadpleegde,
laten de molen al voor de Tweede Wereldoorlog, of in het beste geval gelijktijdig met
de aanleg van het kanaal – het werd in 1952
geopend - onder de slopershamer verdwijnen.
Dit gegeven botste frontaal met mijn eigen
herinneringen aan die molen. In mijn geheugen stond die molen nog tot ver in de jaren
vijftig van de vorige eeuw overeind. Maar in
hoeverre kun je blindvaren op je geheugen
met daarin vage, romantische beelden van een
vissende vader op het water van het kanaal en
zijn verhalen over Jan Maarseveen, de laatste
bewoner van de molen? Dus ging ik op zoek
Rien van Zetten op het dichtgevroren AmsterdamRijnkanaal met de molen op de achtergrond, februari
1956
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Jan Maarseveen (1887) en zijn vrouw Jannigje
Broekhuizen (1887) waren de laatste bewoners
van de molen in het Wijkerbroek. In 1910 werd
hun zoon Gart geboren, twee jaar later dochter
Marie. Het gezin was klein behuisd. Met een
trapje van een paar treden kwam je in het molenhuis. In het midden van de kamer stond een
tafel met stoelen, aan de zijkant een kachel. Jan
zorgde zelf voor stookhout. Hij was klein van
stuk maar hout zagen en kloven ging hem goed
af. Daglicht viel door kleine vensters naar binnen. In de kamer waren drie binnendeuren. De
ene leidde naar de slaapkamer met een tweepersoons ledikant voor het echtpaar, de twee
andere naar de slaapkamers van de kinderen.
Jannigje deed het huishouden in en rond de
molen, Jan was boer. Voor hem was het altijd
vroeg dag. Om vijf uur molk hij eerst vier koeien; om acht uur moesten de melkbussen aan
de weg staan. Die reed hij in een kruiwagen
over een karrenspoor naar de Broekweg. Daar
werd de melk, net als die van de boeren aan de
Broekweg, opgehaald. Dat gebeurde later door
schoonzoon Jan de Bruin. Deze melkrijder was

Hét bewijs dat de molen in het Wijkerbroek niet hoefde te wijken voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de achtergrond staat de Prinses Irenesluis

getrouwd met Marie. Ze woonden tegenover
kasteel Duurstede aan de Singel in De Wildkamp, de witte hofstede met aan de voorkant
twee sierlijke beelden in een nis. Ze symboliseren flora en fauna. Toen het kanaal er nog niet
was, bracht Maarseveen zijn melkbussen naar
de Wijkersloot. Dwars door de landerijen had
hij een uitweg gemaakt.

Pandoeren
Jan Maarseveen had op vrijdagavond zijn enige
verzetje: zijn vaste kaartavond. Dan verliet
hij zijn molen om te pandoeren bij Kors van
Beusekom aan Den Oord, zoals de onderdijk
toen nog heette. Later kreeg deze dijk dezelfde
straatnaam als de bovendijk: Lekdijk-West.
Op het witte boerderijtje van Van Beusekom
werden drie dochters en een zoon geboren.
De oudste en jongste dochter, Jo (1924) en
Gijsje (1938), kwamen geregeld in de molen.
Ze vertellen over Frans Broekhuizen, een broer
van Jannigje Maarseveen. Hij was de laatste
molenaar in het Wijkerbroek. Zijn overlijden
maakte Jannigje intens verdrietig. Jo: ‘Ze raakte
overstuur. Ze kon niet buiten haar broer en
raakte helemaal in de war. Ze werd bij de sluis
uit het kanaal opgedregd. Ze had zichzelf van
kant gemaakt. Dat was in mei 1956. Hoe ik die
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datum zo precies weet? Ik (Jo) was in verwachting; naar later bleek van een tweeling. Omdat
ik in verwachting was, moest ik binnen blijven.
Ik mocht van mijn ouders de begrafenisstoet
niet zien. Dat zou onheil brengen.’ Jannigje
werd 69 jaar. Deze trieste gebeurtenis was het
eerste bewijs.

Barrière
Hoezeer het kanaal het Wijkerbroek in tweeën
deelt, ondervonden Cor en Rien van Zetten.
Ze werden in 1929 en 1931 aan de Broekweg geboren. Ze verhuisden in 1935 naar De
Kniphoek in de Wijkersloot, die toen nog op
loopafstand lag. Ze kwamen geregeld bij Jan
en Jannigje in de molen. Toen het kanaal klaar
was, werd dat lastiger. Er was een barrière.
Ook voor ‘oom Jan’. Hij stak voortaan met een
bootje het kanaal over om zijn koeien in de
Wijkersloot te melken. De zussen laten nostalgische foto’s zien van het dichtgevroren kanaal
uit de strenge winter van 1956. Mensen liepen
in februari op het ijs. Met op de achtergrond
de molen. Deze ijzige beelden zijn het tweede
bewijs dat de molen niet hoefde te wijken voor
het kanaal. Een andere foto is het derde bewijs.
Daarop is het molenterrein in volle glorie te
bewonderen. Met de molen, het woonhuis en
het kromme-rijngebied
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de hooitas. Ze staan fier overeind naast het al
gegraven kanaal. Op de achtergrond staat de
Prinses Irenesluis.

Rozenbottels
Jan Maarseveen bleef alleen in de molen achter
met zijn verdriet. Blijkens een adreswijziging
- het vierde bewijs - verhuisde hij in 1957
vanuit de molen naar Wijk. Eerst trok hij in
bij dochter Marie op De Wildkamp. Zijn laatste
levensjaren bracht hij door in het toen net
geopende Ewoud en Elisabeth Gasthuis. In de
gezegende leeftijd van 99 jaar overleed hij op
20 juni 1986. Hij werd net als zijn vrouw, dertig
jaar eerder, begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Steenstraat in Wijk.
Zijn vertrek uit de molen in 1957 luidde het
definitieve einde van de molen in. Het terrein
met de molen grensde aan de ene kant aan het
in 1952 geopende Amsterdam-Rijnkanaal, aan
de andere kant aan de rozenbottelkwekerij van
Moerkoert op Het Stort, de berg grond die er
gestort was toen het kanaal werd gegraven. Het
driehoekige molenterrein werd aan Moerkoert
van de hand gedaan. Uiteindelijk heeft een
opkoper de molen gekocht en in de herfst van
1958 gesloopt, waarna Moerkoert er rozenbottelstruiken plantte. Het betonnen fundament
ligt er nog steeds. Decennia later stuitte Cor
Bongers, een boer op Het Stort, erop bij het
maaien van het gras.

Snoeken en peuren
Aan het eind van de reconstructie van de
levensloop van de molen, die dus pas eindigt in
1958, denk ik terug aan spannende verhalen
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De molen is in 1958 gesloopt. Het molenland wordt
geëgaliseerd, februari 1959

die mijn vader vertelde. Vanaf de Dwarsdijk
was het kanaal via de Hoeksedijk dichtbij. In de
jaren vijftig dobberde hij in een roeibootje op
het kanaal om te snoeken.
Voordat deze stroperspraktijk in zwang kwam,
zat mijn vader na het invallen van de duisternis in zijn roeiboot op het kanaal, waarop nog
geen scheepvaartverkeer was, te peuren. Het
is een diervriendelijker manier om palingen te
vangen. Hij reeg tientallen wormen aan een
dunne draad en bundelde deze. Deze bol met
wormen knoopte hij aan een peurstok. Samen
met een stuk lood bood hij de lekkernij aan op
de bodem van het viswater. Hapte een paling
toe dan bleef hij met zijn tandjes aan de draad
hangen. Waarna het de kunst was de paling in
een vloeiende beweging over te brengen naar
een teil die naast het bootje lag. Af en toe stak
mijn vader de nieuwe waterweg over om voor
een borreltje even bij Maarseveen in de molen
aan te wippen.
Zulke vroege herinneringen waren zoals gezegd
een reden om te twijfelen aan al die publicaties
dat de molen gesneefd zou zijn voor de aanleg
van het kanaal. En ze waren een extra stimulans tot nader onderzoek. Mooi dat die flarden
uit mijn jeugd wel degelijk blijken te kloppen.

Literatuur
• Gerard van Woudenberg, De drie watermolens in het
Wijkerbroek van Wijk bij Duurstede, Tijdschrift van de
Historische Kring Tussen Rijn en Lek, juni 2007

Varia
Het Kromme Rijnsymposium
Heeft u zich al aangemeld voor het symposium
dat de Historische Kring in dit jubileumjaar
samen met het RHC Zuidoost Utrecht en de
Vrienden van het RHC organiseert?

We hopen dat zoveel mogelijk mensen die
belangstelling hebben voor de middeleeuwse
geschiedenis van het Kromme Rijngebied en
daar al onderzoek naar doen of dat willen
doen, aanwezig zullen zijn. Die geschiedenis
werkt overigens vandaag de dag nog door en
is ook zichtbaar in het huidige landschap. Zo
dateren bijvoorbeeld veel watergangen, dijken,
(gemeente)grenzen en kastelen uit de middeleeuwen.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag
4 november 2016 tussen 13.30 en 18.00 uur in
het gemeentehuis van Bunnik in Odijk. Zowel
plenair als in kleine groepen worden de hoofdonderwerpen uit het standaardwerk van Kees
Dekker uit 1983 over het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen toegelicht en besproken.
De inleidingen worden verzorgd door Kaj van
Vliet, Ad van Ooststroom, Jan van Doesburg,
Ad van Bemmel, Taco Hermans en Peter Henderikx.
Aan de orde komen de mogelijkheden van
geografische informatiesystemen, de vroege
stadsontwikkeling van Wijk bij Duurstede, de
ontginning, de waterstaatkundige, rechterlijke
en kerkelijke organisatie van het Kromme Rijngebied en de woontorens en hun bewoners.
Samen met de deelnemers wordt besproken
welke opvattingen uit ‘de dikke Dekker’ na
ruim dertig jaar nog altijd juist zijn en welke
nieuwe inzichten zijn ontstaan, mede dankzij
nieuwe informatie uit bijvoorbeeld archeologisch onderzoek en moderne onderzoekstechnieken.
Hopelijk leidt het symposium tot het opstellen
van een onderzoeksagenda en de bereidheid
om daarmee alleen of in groepjes aan de slag te
gaan in de jaren 2017-2022.
Zie voor meer informatie over het symposium
de website www.rhczuidoostutrecht.nl Hier
vindt u ook de doorzoekbare, digitale versie
van het boek Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen.
50 | 2/3 | 2 0 1 6 

Naar aanleiding van het verschijnen van Het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen werd op 5 en 6
oktober 1984 door de Vereniging Oud-Utrecht in
Utrecht een symposium over het Kromme Rijngebied
gehouden met maar liefst 150 deelnemers. De lezingen van Henk Berendsen, Wim van Es, Kees Dekker
en E. te Boekhorst-Maren werden gepubliceerd in het
Maandblad Oud-Utrecht van juni 1985 (58-6)

Als u geïnteresseerd bent in deelname, kunt
u zich aanmelden via info@krommerijnsymposium.nl met opgave van uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Wilt u ook aangeven
naar welke van de vier workshops uw eerste
en tweede voorkeur uitgaan? Inschrijven kan
tot uiterlijk 15 oktober 2016. Aan de deelname
zijn geen kosten verbonden. Er is plaats voor
circa 60 deelnemers, dus voor ongeveer 15
deelnemers per workshop. U ontvangt van ons
bericht over uw plaatsing en de verdere gang
van zaken.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze
altijd stellen via info@krommerijnsymposium.
nl.
> Ad van Bemmel en Ria van der Eerden
het kromme-rijngebied
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50 jaar graven in de gemeente Houten
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Varia
Binnenkort is te zien een expositie op de zolder
van Het Oude Station met de mooiste vondsten van alle opgravingen die in de gemeente
Houten zijn verricht door de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’.

GIS
P
vondsten, maar ook films,
CHE W RKGROE
E
tekeningen, foto’s en kaarten uit de gemeentelijke, regionale, provinciale,
particuliere en eigen collecties van de Archeologische Werkgroep.

Het wordt een dubbeltentoonstelling. De
Archeologische Werkgroep viert zijn 50-jarig
bestaan samen met de 50-jarige Historische
Kring ‘Tussen Rijn en Lek’.
Geëxposeerd worden niet alleen de mooiste

De opening van de tentoonstelling is op
19 november 2016 vanaf 13.00 uur.
Museum Archeologiezolder Het Oude Station,
Stationserf 99, 3991 KX Houten.
De openingstijden zijn op dinsdag en zaterdag
van 11.00-15.00 uur, maar u kunt ook een
afspraak maken via e-mail:
info@archeologiehouten.nl.
Meer informatie vindt u op de website:
archeologiehouten.nl. Hierin vindt u ook de
links naar facebook en twitter voor het actuele
nieuws.

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.

Benen oesdop uit
Wijk bij Duurstede.
De diameter is 43
mm. (Museum Dorestad, Inventarisnummer 4/K II 029a)

Benen oesdop

al het botmateriaal is even goed toepasbaar. Zo
zijn gewrichtskoppen ongeschikt om te bewerken omdat ze een sponsachtige vulling hebben.
Alleen als de ronde vorm intact blijft, zijn ze
bruikbaar en dat is het geval bij oesdoppen.
Deze benen objecten worden wel eens voor
spinklosjes aangezien, maar zijn meestal te
herkennen aan slijtage van het gat waar de
drijfriem doorheen gelopen heeft. Het afgebeelde exemplaar uit Museum Dorestad heeft
bovendien een enigszins excentrisch gat waardoor het tijdens het spinnen al draaiend alle
kanten op zou slingeren. Deze oesdop is in Wijk
bij Duurstede gevonden en vermoedelijk uit
Dorestad afkomstig.

Voor het trekken van lasten op het veld of op
de weg spande men vroeger ossen of werkpaarden in in een gareel of halsstuk. Een lus van het
gareel van het trekdier werd met de drijfriem
van de begeleider verbonden door middel van
een ronde dop die meestal met de Friese benaming oesdop wordt aangeduid.
In de ijzertijd en de middeleeuwen werden
deze eenvoudige gebruiksvoorwerpen gemaakt
van de afgezaagde gewrichtskop van een dijbeen van een rund. In het midden van de halve
bol boorde men een gat voor de drijfriem.
Deze oesdoppen zijn typische producten van
huisvlijt. Botten van runderen waren ruim
voorhanden en goed te bewerken. Maar niet
36
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