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Na een kort ziekbed is op 4 mei onze
penningmeester Wim van Zijl overleden.
Pas vier weken daarvoor had hij te horen
gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was
en dat er alleen nog levensverlengende
behandeling mogelijk was. Hij hoopte zelf
nog een half jaar of jaar te hebben, dit
mocht helaas niet zo zijn.
Wim was al vijftien jaar lid van de vereniging
toen hij in mei 2016 als penningmeester lid
van het bestuur van de Historische Kring
werd. Hij was van beroep accountant.
Vanaf dat moment werd de financiële
administratie van de vereniging perfect
bijgehouden. Wim was in staat om al in
januari de financiële stukken klaar te hebben
van het voorgaande jaar. Daarnaast was
hij een sympathiek man en een plezierig
medebestuurslid.
Wij zullen hem zeer missen.
Het bestuur van de Historische Kring
‘Tussen Rijn en Lek’
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De Tweede Wereldoorlog in gemeentelijke
archieven
De vragen
Is in de gemeentelijke bestuursarchieven – en
dan speciaal in het Kromme Rijngebied – iets
te vinden over de Tweede Wereldoorlog? En zo
ja, verandert daardoor ons beeld van de rol die
de Nederlandse gemeentebestuurders hebben
gespeeld in de bezettingstijd?
Twee vragen; voor mij aanleiding om een
zoektocht te beginnen door een terrein dat – op
dit punt althans – grotendeels onontgonnen is:
de archieven (1938-1946) van de gemeenten
Bunnik, Cothen, Houten, Langbroek, Odijk,
Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Werkhoven en
Wijk bij Duurstede. Die zoektocht wordt elders
uitvoeriger beschreven en daarbij komen ook
de gemeenten in de Utrechtse Heuvelrug aan
de orde. Hier worden enkele punten aangestipt
die betrekking hebben op het gebied rondom
de Kromme Rijn.

Het gebied
Het bijzondere van dat gebied was zijn ligging
tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Grebbelinie. Nederlandse militaire autoriteiten hielden er vanaf 1935 rekening mee dat,
in geval van oorlog, de vijand door dit gebied
zou oprukken naar het hart van de ‘Vesting
Holland’. Vandaar de voorbereiding van evacuatie van delen van de bevolking. Vandaar ook
de plannen voor de inundatie van bepaalde
gebieden en nog weer later de aanleg van
uitgebreide versterkingen in het voorterrein
van de Waterlinie. Het ligt voor de hand dat de
gemeentebesturen betrokken raakten bij die
militaire voorbereidingen en dat daarover dus
iets in de archieven te vinden zal zijn. Dat ook
de jaren van de bezetting sporen hebben nagelaten zal nog blijken.

Geen sprake van ‘rustig slapen…’
De van tijd tot tijd weer opduikende voorstelling, soms onderstreept met een uit zijn verband gerukt ‘citaat’ van Colijn – ‘gaat nu maar
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rustig slapen’ – alsof Nederland in slaap gesust en
totaal onvoorbereid in de oorlog terecht kwam
en dan ook nog zonder enige notie van een
moderne luchtoorlog – dat alles wordt door de
gemeentelijke archieven krachtig weersproken.
Al hopen de gemeentebestuurders dat ook deze
keer Nederland buiten de oorlog zal blijven, ze
houden rekening met het ergste. Herinneringen
aan de (Eerste) Wereldoorlog met zijn luchtaanvallen, bombardementen en het gebruik
van gas beheersen de discussies. Alle gemeenten treffen voorbereidingen op het gebied van
de luchtbescherming. Zo heeft Cothen in 1937
zijn luchtbeschermingsplan klaar en noemt daarin
als mogelijke doelen bij een luchtaanval: de
bruggen over de Kromme Rijn en de Langbroeker Wetering. Bij een verwachte luchtaanval
zal door snel rijdende auto’s met sirenes de bevolking gewaarschuwd worden. Schalkwijk zal
op dezelfde manier waarschuwen voor ‘dodend
gas’. Odijk houdt in 1938 een grootscheepse
oefening en de Bunnikse burgemeester geeft in
zijn drie gemeenten (Bunnik, Werkhoven en
Odijk) persoonlijk voorlichting over het gevaar
van brandbommen. Vooral de zolders opruimen
is zijn dringende advies.
Behalve aan de luchtbescherming wordt
gewerkt aan een gemeenschappelijke regeling voor een noodziekenhuis. Dat vlot niet erg
omdat gemeenten, die toch geëvacueerd zullen
worden, er niet aan mee willen doen. In het
burgemeestersoverleg komt verder de samenwerking bij grote branden ter sprake. Inzet van
sproeimachines zou kunnen helpen suggereert
een burgemeester. Het zijn enkele voorbeelden
van zaken, die we in de archieven tegenkomen.
Als in september 1939 met de Duitse aanval op
Polen de oorlog een feit is kunnen de bestuurders zich een realistisch beeld vormen van wat
* Herman Smit is historicus en oud-burgemeester.
Zijn boek, Sporen van de Tweede Wereldoorlog.
Verslag van een zoektocht door de gemeentelijke
archieven in het gebied van de Kromme Rijn en de
Utrechtse Heuvelrug verschijnt op 23 mei .
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bevolking. Eén van hen gebruikt dan het woord:
‘totalitaire oorlog’. Vier weken voor de Duitse
inval krijgen de burgemeesters opdracht hun gemeente ’s nachts niet meer te verlaten. Samenvattend: van rustig gaan slapen is geen sprake.

Mei ‘40
Anders dan verwacht, vindt het grote treffen
met de vijand niet plaats in het Kromme Rijngebied. De stellingen, waaraan tot in 1940 zo
hard is gewerkt onder meer in de gemeenten
Houten en Tull en ‘t Waal, blijven werkeloos
liggen. De archieven bevatten dan ook nauwelijks iets over gevechten. Anders is dat met de
evacuaties. Waar die hebben plaats gevonden,
bij voorbeeld in Houten, is daarover in het
gemeentelijk archief het nodige te vinden. Wellicht de moeite waard om daar later nog eens
apart bij stil te staan.
Bijzonder in het archief van Wijk bij Duurstede
is de capitulatieovereenkomst van 14 mei 1940.
Getekend door de SS-Hauptsturmführer Harmel
en burgemeester Van der Ven. Feitelijk is er
geen sprake van een overeenkomst – het is eerder
een eenzijdig dictaat van de Duitsers. Dat zegt al
iets over de toekomstige verhoudingen tussen
de bezetter en de Nederlandse gezagsdragers.

De ‘aanwijzingen’ en de gemeente
bestuurders
In 1937 had de regering onder strikte geheimhouding ‘Aanwijzingen’ rondgestuurd onder
meer aan de gemeentebesturen. Eén van de
onderwerpen was de houding van de bestuurders bij een eventuele bezetting.
In de archieven heb ik niets gevonden wat
duidt op bespreking van die ‘Aanwijzingen’.
Als inderdaad zo’n overleg nooit heeft plaats
gevonden verklaart dat voor een deel waarom
de burgemeesters na mei 1940 elk voor zich, al
improviserend, hun houding moesten zien te
bepalen. En dat terwijl ze bij hun benoeming
bepaald niet waren geselecteerd op hun talent
om zelfstandig het hoofd te bieden aan zulke
crisissituaties. Dat blijkt wel uit hun toespraken,
waarin vaak meer de pastor aan het woord lijkt
dan de regent.
De meeste raadsnotulen bevatten verslagen
van zulke toespraken, die de burgemeesters in
er te verwachten is aan bombardementen,
verwoestingen en slachtoffers onder de burger
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Concept in klad van de capitulatieovereenkomst van
Wijk bij Duurstede

1938 en 1939 houden. Het dreigende oorlogsgevaar, de hoop dat Nederland buiten de oorlog
zal blijven en het vertrouwen in God, die de
geschiedenis leidt – dat zijn vaak voorkomende
motieven. Een apart geluid klinkt in Houten
waar de burgemeester een positieve kant van
de mobilisatie ontdekt: door het werk aan de
versterkingen is de werkloosheid ‘als bij toverslag verdwenen’.
Na de capitulatie in mei 1940 wordt gewag
gemaakt van dankbaarheid dat de gemeenten
gespaard zijn gebleven en overheersen berusting in Gods leiding en oproepen tot eenheid.
Weer zorgt Houten voor een apart geluid. Volgens de burgemeester is er een nieuw geschiedkundig tijdvak aangebroken: een tijd van daden
in plaats van woorden. Daarom wil hij beginnen met het afschaffen van de rondvraag…De
burgemeester van Tull en ’t Waal speekt op 30
december 1940 de hoop uit dat voor gemeente
en land een periode van welvaart mag aanbreken..! Slechts één keer (in Werkhoven)
klinkt de wens dat Oranje weer met Nederland
verbonden zal worden.

‘Aufsichtsverwaltung’
De Duitsers hadden voor het besturen van het
bezette Nederland gekozen voor een minimale
structuur, een ‘Aufsichtsverwaltung’. Alleen
toezicht aan de top door een Rijkscommissaris
(Seyss Inquart) en vier ‘Kommissare’, (waaronder Rauter). Voor het overige zou men gebruik
maken van het Nederlandse bestuursapparaat:
de Secretarissen-Generaal als hoofd van de departementen; de commissarissen in de provincies; de burgemeesters en niet te vergeten: de
politie. In zekere zin waren de Nederlandse autoriteiten voor de Duitsers dus onmisbaar. Wie
zou verwachten dat ze die relatieve machtspositie zouden gebruiken om in bepaalde gevallen
de Duitse maatregelen tegen te werken komt,
althans bij lezing van de archiefstukken, bedrogen uit.
Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt
worden dat protesten, oproepen tot verzet en
individuele gevallen van bestuurlijke sabotage
geen sporen in de archieven hebben nagelaten.
Althans niet in positieve zin. In dat opzicht
bieden de archieven dus een eenzijdig beeld.
De archieven laten wél iets anders zien: namelijk dat geen-aanstoot-geven, loyale samenwerking
met de Duitsers, correct uitvoeren van hun
verordeningen en aanpassing aan de nieuwe
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verhoudingen leidraad gaan worden voor de
Nederlandse bestuurders – alles in de verwachting dat daarmee het Nederlandse belang het
best zal worden gediend.

Aanpassing
De toon wordt meteen al in mei 1940 gezet met
waarschuwingen van commissaris der koningin
Bosch van Rosenthal, dat de burgemeesters
hebben te waken tegen een ‘verkeerde houding’ ten opzichte van de bezetter. Zo mogen
bij de opgaven van oorlogsschade en tijdens
raads-vergaderingen geen ‘kwetsende opmerkingen’ worden gemaakt. In het algemeen
moeten de gemeentebesturen zorgen voor ‘een
zo goed mogelijke verhouding’ met de bezetter. Tegen aanhankelijkheidsbetuigingen aan
het Oranjehuis wordt door de ‘eigen’ departementen van Binnenlandse Zaken en Onderwijs al in juni 1940 ernstig gewaarschuwd. En
gemeentebestuurders, zo blijkt uit het archief
van Schalkwijk, wijzen vervolgens op uitdrukkelijk verzoek van de commissaris de kerken er
op dat ook speciale diensten op gedenkdagen
van het koninklijk huis verboden zijn. Sommige burgemeesters, waaronder die van Wijk
bij Duurstede, roepen begin 1941 hun burgers
op om de rust te handhaven en anti-Duitse propaganda meteen door te geven. Het levert hun
een compliment op van de secretaris-generaal
van Justitie.
Vreemd blijft het dat de commissaris van de koningin – die later beschouwd werd als een van
de flinke commissarissen – nog geen maand na
de Duitse inval, de gemeenten vraagt opgave
te doen van alle verenigingen, politieke zowel
als confessionele, sportclubs en agrarische
verbanden. De burgemeesters, zo blijkt uit de
archieven, geven namen en adressen correct
door. Op die manier wordt voor Seyss Inquart
de registratie wel heel eenvoudig. Die registratie
is de inleiding tot een totale uitschakeling van
alle verenigingen en partijen. Daarmee is de
verwezenlijking van het ideaal van ‘Gleichschaltung’ dichterbij gekomen. In dat ideaal past
ook de oprichting op 22 oktober 1940 van één
alles overkoepelende liefdadige organisatie:
‘Winterhulp Nederland’, die gedurende de winter
steun zal gaan bieden aan mensen, die in nood
verkeren.
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Winterhulp en arbeidsbemiddeling
Na de oorlog is de indruk gewekt dat de
Nederlanders zich massaal hadden afgekeerd
van dit Nationaal-Socialistische product en dat
de hele Winterhulp een fiasco was geworden.
Mede daarom werden bij de ‘zuivering’ in 1945

De bijdrage van de burgemeester van Cothen aan de
Winterhulp

sommige burgemeesters, die waren aangebleven, hun activiteiten voor de Winterhulp zwaar
aangerekend. Bij voorbeeld de burgemeester
van Cothen.

Verantwoording over het aantal uitkeringen in Cothen, getekend door de burgemeester
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De archieven laten een wat genuanceerder
beeld zien. De burgemeesters hebben zich als
plaatselijk directeur van de Winterhulp zonder
uitzondering ingezet voor de organisatie; met
name voor de collectes. De burgemeester van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal doet bij voorbeeld
een bewogen beroep op de christenplicht van
zijn inwoners om mild te geven. Waar gegevens zijn bewaard over de uitkeringen blijkt
bovendien dat er op grote schaal aanvragen zijn
gedaan. In Langbroek gaat het in het eerste jaar
om 123 personen. In Cothen krijgen 60 gezinnen een uitkering. In Schalkwijk wordt 400
gulden uitgekeerd. De armoede als gevolg van
de crisis in de dertiger jaren speelt hier ongetwijfeld een rol.
Hier en daar zijn de collectelijsten bewaard. Ze
vertonen een gevarieerd beeld. In een enkel
geval zijn er verrassend hoge bijdragen bij voorbeeld vanuit kasteel ‘Sandenburg’. Het zou de
moeite lonen om nog eens apart in te gaan op
de rol van de Winterhulp in het Kromme Rijngebied. De gemeente Vianen – strikt genomen een
‘buitenstaander’ – heeft een uitgebreid dossier
bewaard, dat nogal wat gegevens bevat over de
medewerking van de Nederlandse bestuurders.
Even loyaal als met de Winterhulp werken de
gemeenten mee met de centralisatie van de
arbeidsbemiddeling. Niet meer de plaatselijke
agent van het arbeidsbureau, maar één centraal
bureau zal de arbeidsbemiddeling – aanvankelijk bedoeld voor werklozen – gaan verzorgen.
Doel is verbetering van de werving van arbeidskrachten voor Duitsland. Wie zich als werkloze
niet vrijwillig meldt voor keuring ten behoeve
van plaatsing in Duitsland verspeelt het recht
op steun. Opvallend is hoe kil bij voorbeeld in
Wijk bij Duurstede in het college van burgemeester en wethouders, maar ook in andere
gemeenten wordt vastgesteld dat weigerachtige
werklozen het aan zichzelf te wijten hebben als
ze nu zonder steun zitten. Schalkwijk doet in
juni 1940 een expliciete oproep om toch vooral
in Duitsland te gaan werken.

Hellend vlak
Dat uit Nederland verhoudingsgewijs meer
Joden zijn weg gevoerd dan uit enig ander
bezet land in West-Europa is voor een goed
deel te danken aan de uiterst correcte medewerking van de Nederlandse autoriteiten. De
gemeenten in het gebied van de Kromme Rijn
vormen op dit punt geen uitzondering. Alle
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Zo zag de Ariërverklaring van de brandweermannen
er uit

archieven bevatten dossiers over de maatregelen tegen de Joden. Hoe de gemeentebesturen
reageren op de Duitse verordeningen – meestal
afkomstig van het ‘eigen’ departement van
Binnenlandse zaken! – kunnen we onder meer
opmaken uit de notulen van de colleges van
burgemeester en wethouders.
Als Joden uit de Luchtbeschermingsdiensten verwijderd moeten worden rapporteert de burgemeester van Tull en ’t Waal dat ‘de maatregelen
onmiddellijk zijn uitgevoerd’. En als Binnenlandse
Zaken in september 1940 doorgeeft dat geen
Joodse ambtenaren mogen worden aangesteld
vraagt de burgemeester van Houten ook de
leden van de vrijwillige brandweer de verklaring te tekenen dat zij ‘noch hun echtgenoote van
Joodschen bloede zijn’. De verklaringen bevinden
zich nog in het archief van Houten. Het betreft
hier de beruchte ‘Ariërverklaring’, die alle ambtenaren en onderwijzers moeten ondertekenen.
Bosch van Rosenthal deelt de burgemeesters
mee dat zij ook moeten tekenen. Allen doen
het kromme-rijngebied



dat. Als vervolgens alle Joodse ambtenaren
ontslagen moeten worden nemen burgemeester en wethouders van Wijk dat bericht ‘voor
kennisgeving aan’. Misschien heeft het feit dat er
in de gemeente geen Joden meer woonden hen
overtuigd dat de kwestie hun niet onmiddellijk
aanging…?
Met de Ariërverklaring is de isolering van de
Joodse gemeenschap begonnen. De registratie
van de Joden zal een volgende stap zijn. Ook
daarbij is medewerking van de gemeentelijke
bevolkingsadministraties onmisbaar. Joden
moeten zelf een registratieformulier aanvragen
en invullen. Legeskosten:1 gulden! De controle

wordt vergemakkelijkt door de invoering van
een document waarmee iedereen zich moet
kunnen legitimeren. Het befaamde Persoonsbewijs – ontworpen door het hoofd van de inspectie van de bevolkingsregisters en zo perfect dat
de Duitsers er enthousiast over waren. Joden
krijgen op het gemeentehuis een vetgedrukte
‘J’ in hun persoonsbewijs. Voortaan zijn ze
vogelvrij.

’Joden niet gewenscht’
Om verspreiding van Joden in de ‘provincie’
tegen te gaan moeten alle gemeenten aan de

De brief aan het
gemeentebestuur
van Schalkwijk
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ingang van de bebouwde kom borden plaatsen met de boven genoemde tekst. Het archief
van Schalkwijk bevat een briefwisseling met
de ANWB, die protesteert tegen het feit dat de
gemeente de bewuste borden heeft vast gespijkerd aan hun wegwijzers. Niet de tekst op zich
maar het gebruik van hun eigendommen wekt
de verontwaardiging van de ANWB! Hetzelfde
archief bevat ook een protest van de burgemeester bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de VNG, tegen de kosten, die de
gemeente heeft moet maken voor de borden. In
Bunnik wordt gecorrespondeerd over de vraag
of de jeugdherberg ‘Rhijnauwen’ ook een bord
moet ophangen. En in het archief van Wijk bij
Duurstede vinden we de mededeling dat kerkelijke gebouwen ontheffing krijgen. Het is april
1942. De concentratie van Joden in Westerbork
is dan al begonnen.

De heren worden bedankt…
Als in september 1941 de gemeenteraden
op non-actief worden gesteld zijn de reacties
volgens de raadsnotulen nogal mager. In Bunnik blijft het bij een bedankje voor de prettige
samenwerking. Hetzelfde is het geval in Wijk.
De burgemeester neemt aan dat de raadsleden
wel geen prijs zullen stellen op nog een laatste
vergadering. De notulen van Langbroek bevatten het woord ‘tragisch’ en in Tull en ‘Waal
wordt volstaan met de mededeling dat het werk
van de raad voortaan blijft liggen, waarna de
vergadering wordt gesloten met gebed. Alleen
in Odijk wordt door de waarnemend burgemeester gewezen op de principiële ernst van
het gebeuren: het parlementaire bestuursstelsel
is in één klap aan de kant gezet .
En dat laatste is inderdaad het geval. Als een
nachtkaars die uitgaat, zo gaat de lokale democratie ter ziele. Voortaan hebben de burgemeesters het rijk alleen. En dat op een moment dat
er in het Kromme Rijngebied nog geen enkele
NSB-burgemeester in functie is.
Voor sommige burgemeesters in Limburg en
ook voor de later uit het verzet bekende Bruins
Slot is de uitschakeling van de gemeenteraden
aanleiding om op te stappen. In het Kromme
Rijngebied doet niemand dat.

Verzet in spiegelbeeld
Dat de archieven geen kroniek van het verzet
bieden en dus een eenzijdig beeld opleveren
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is al eerder opgemerkt. Maar dat het verzet in
welke vorm dan ook niet op sympathie kan
rekenen, ook niet van de vooroorlogse ‘goede’
bestuurders, blijkt herhaaldelijk. Zo voegt de
burgemeester van Houten aan de waarschuwing tegen het vernielen van Duitse aanwijzings-borden de mededeling toe, dat sabotage
‘geen enkelen zin’ heeft.
Duidelijker nog wordt de houding van de
gemeentebestuurders gedemonstreerd in het
orgaan van de VNG het ‘Weekblad voor Gemeentebelangen’. In het nummer van juni 1942 wordt
ernstig gewaarschuwd tegen administratieve
sabotage, zoals bij voorbeeld het ‘opzettelijk vertragen’ van procedures en het verkeerd adresseren van aanschrijvingen. Die vorm van verzet
wordt weg gezet als een ‘misdadig bedrijf’.
Kennelijk heeft het behouden van een foutloze
gemeentelijke administratie meer gewicht in de
schaal gelegd dan de mogelijkheid van ambtelijke obstructie, die ongetwijfeld de bevolkingsboekhouding in het honderd had laten lopen
maar daarmee zeker mensenlevens zou hebben
gered.
Wie dus zoekt naar meldingen over verzetsacties, zoals overvallen op distributiekantoren
en gemeentehuizen om bevolkingsregisters
mee te nemen, moet zoeken aan de ‘andere
kant’: in de politieregisters en dan nog in de
rubriek overtredingen en misdrijven. Houten spant
waarschijnlijk wel de kroon met zijn uitvoerige
verslag van de herhaalde overvallen. Maar geen
enkele gemeente blijft gespaard. Alle gemeentehuizen en distributiekantoren krijgen bezoek
van verzetsgroepen. Daarbij worden meestal
distributiekaarten en bevolkingsadministraties
meegenomen.

Leveren aan en werken voor de vijand
In het archief van Schalkwijk komen we de
officiële formulieren tegen, waarmee gemaakte
kosten bij de Duitsers konden worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om ‘reguliere’ zaken,
zoals allerlei soorten van reparaties, loodgieterswerk, levering van graszoden, hooi en planken. Of het voorzien in transport van en naar
Duitse onderkomens. Alle gemeenten hebben
daarmee te maken. Een vraag bleef of vorderingen bij voorbeeld van huizen, radio’s en fietsen
ook onder regulier optreden van de bezetter
moesten worden gerekend.
Binnenlandse Zaken voorzag in de behoefte
aan duidelijkheid door het opstellen van een
het kromme-rijngebied



lijst met richtlijnen. Dat voorkwam niet een
uitvoerig heen- en weergeschrijf over wat wel
en wat niet door de bezetter kon worden gevraagd. Correspondentie daarover treffen we in
verschillende archieven aan.
Een heel ander vraagstuk vormde het werken
voor de vijand en dan wel in het bijzonder het
werken aan militaire stellingen. Volgens de
‘Aanwijzingen’ was dit apert verboden, maar
voor de NSB-burgemeesters was dit uiteraard
geen probleem. Toch treffen we ook in Cothen, waar de burgemeester was aangebleven,
rekeningen aan voor het maken van schuttersputjes, de zogenaamde ‘mangaten’. Voor
‘Schanzarbeiten’ moeten 10 man beschikbaar
worden gesteld. In Houten blijken er niet minder dan 90 ‘rechthebbenden op betaling’ te zijn
geweest ter zake van munitietransport naar fort
Honswijk.
In het archief van Wijk bij Duurstede komen
we betalingslijsten tegen voor arbeid aan
militaire stellingen, als de oude Nederlandse
verdedigingslinies weer in gereedheid worden
gebracht. Tot april 1945 zijn er niet minder dan
111 mannen betrokken bij het graafwerk.
De grenzen tussen vrijwillige collaboratie,
afgedwongen leveringen of werkzaamheden
en zuiver zakelijke transacties zijn moeilijk te
trekken. In het algemeen mag men op grond
van de archieven wel concluderen dan werken
vóór en handeldrijven mét de bezetter op grote
schaal heeft plaats gevonden en dat het waarschijnlijk niet op al te veel bezwaren is gestuit.

Tot slot
Het bovenstaande bevat niet meer dan een zeer
beperkte bloemlezing rondom de twee in het
begin gestelde vragen. De eerste vraag, of er in
de gemeentelijke archieven iets over de oorlog
te vinden zou zijn, is inmiddels beantwoord.
Verspreid en als het ware ondergeschoven in allerlei dossiers zijn er inderdaad heel wat sporen
achter gebleven.
De tweede vraag of ons beeld van de houding,
die het Nederlandse openbaar bestuur heeft
aangenomen, moet worden bijgesteld valt
moeilijker te beantwoorden. Na de oorlog heeft
de burgemeester van Cothen en Langbroek in
het kader van de ‘zuivering’ zijn aanblijven verdedigd en zijn functie omschreven als een ‘buffer tusschen de bezettende overheid en de bevolking’.
Door ‘remmend optreden’ zou de uitwerking van
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de Duitse maatregelen zoveel mogelijk worden
verlicht. En door aan te blijven zou bovendien
voorkomen worden dat een NSB’er aan het
roer zou komen te staan. De burgemeester illustreerde zijn beschouwing met voorbeelden
waaruit zou moeten blijken dat op het gemeentehuis van Langbroek diverse maatregelen van
de bezetter zoveel mogelijk werden gesaboteerd.
Dat moge waar zijn en hij en zijn collega’s zijn,
naar we mogen aannemen, in incidentele gevallen voor onderduikers of andere bedreigde personen in de bres gesprongen – de klemmende
vraag blijft wat de algemene lijn is geweest.
Hebben de Nederlandse autoriteiten inderdaad
een ‘remmende’ rol gespeeld en waar dan wel?
De archieven geven eerder de indruk dat alle
verordeningen van de bezetter zo correct mogelijk zijn uitgevoerd; ook toen er nog geen NSBburgemeesters in functie waren. En dan gaat
het met name, maar bepaald niet alleen, over
het meewerken aan de voorbereiding van de
verwijdering van de Joden uit de Nederlandse
samenleving.
De chef van de Duitse Sicherheitsdienst, Willy
Lages heeft na de oorlog verklaard dat de Duitsers nog geen 10 procent van hun maatregelen
– waaronder de deportaties van de Joden –
hadden kunnen uitvoeren, zonder de steun
van het Nederlandse bestuursapparaat. Politie,
marechaussee, spoorwegen, gemeentelijke bevolkingsadministratie, arbeidsbureaus etc.
Van Nederlandse zijde is die harde waarheid
laat en dan nog met horten en stoten onderkend. Zo is het bij voorbeeld pas in 1991
dat het comité wat bijdragen vraagt voor de
herinrichting van kamp Westerbork, zich tot de
Nederlandse gemeenten durft te wenden met
een duidelijke aanklacht over hun rol in de
bezettingstijd.
‘Dat kamp Westerbork, aldus de brief van het
Comité, een ‘depot’ kon worden voor de deportatie
van en de uiteindelijke moord op 102 000 medeburgers destijds, heeft mede zijn oorzaak in het feit dat de
gemeentebesturen destijds gehoor gaven aan het bevel
van de Duitse bezetter om de persoonsgegevens van de
Joodse ingezetenen beschikbaar te stellen.
Het blijven, zowel van Duitse als van Nederlandse zijde, scherpe aanklachten. Ze schetsen
een ontluisterend beeld. De archieven geven
geen aanleiding om dat beeld wat te verzachten.

Cec ie l Hu i t e m a *

Het lot van Levie
Een onbekend oorlogsverhaal uit Houten
Twee jaar geleden schreef ik in het historisch tijdschrift Oud Utrecht het verhaal
van Levie Mozes uit Houten1. Dit trieste en
onbekende verhaal kwam ook de burgemeester van Houten onder ogen. Om
het verhaal van Levie Mozes blijvend te
herinneren, heeft de gemeente een Stolperstein, een struikelsteen, aangevraagd
en toegekend gekregen. Wie was Levie
Mozes en wat is het verhaal dat verteld
moet worden?2
‘Hier mijn vrouw, lieveling, met een goede en
blijde toekomst in het verschiet, neem ik voor
het oogenblik afscheid van je en hoop je zoo
spoedig mogelijk in betere omstandigheden
weer terug te zien. Hartelijke en innige zoenen
van je steeds ouwe trouwe en liefhebbende
Levie’3. Dit waren de laatste zinnen die Levie
Mozes in Westerbork aan zijn vrouw schreef.
De dag erna werd hij op transport gesteld naar
Auschwitz.
De joodse Levie Mozes (geboren in 1903)
was sinds 1931 getrouwd met de niet joodse
Maria Willemsen. Sinds halverwege de jaren
’30 woonden ze aan de, zoals het toen heette,
Odijkscheweg in Houten. Hij was een handelsreiziger en een soort los werkman in de
landbouw.4
De naam van Levie Mozes komt voor op het
Digitaal Joods Monument (www.joodsmonument.nl), een website met namen van alle
Nederlandse joden die omkwamen tijdens de
bezetting. Bij zijn naam staat een verwijzing
naar dossiers in het Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging (CABR). Dit zijn opsporingsen berechtingsdossiers van mensen die na de
bezetting zijn verdacht van en veroordeeld voor
‘onvaderlandslievend handelen’.

De mannen van de Centrale Controle
De CABR-dossiers hebben betrekking op de
Utrechtse politiemannen Cornelis van Tricht,
Nico de Jong en Jan van Cleef. Zij behoorden
tot de Centrale Controle, de afdeling van het
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Utrechtse politiekorps dat vanaf juni 1942
verantwoordelijk was voor de opsporing en
arrestatie van (ondergedoken) joden. In een
periode van achttien maanden heeft de Centrale Controle in Utrecht en omgeving honderden joden gearresteerd en overgedragen aan de
Sicherheitsdienst (SD). Dit gebeurde veelal op
grond van ‘mededelingen’ over joodse onderduikers, die doorgaans via de SD op de Maliebaan binnenkwamen.5
De Politieke Recherche Afdeling (P.R.A.) in
Utrecht, die na de bevrijding belast was met
de opsporing van ‘foute’ Nederlanders in hun
regio en het aanleveren van bewijsmateriaal,
kwam Levie Mozes als slachtoffer van Utrechtse
politiemensen op het spoor door bestudering
van de dagregisters van de Utrechtse politie.
Daarin stond vermeld dat Levie Mozes op
maandag 12 oktober 1942 was aangebracht
door de rechercheurs Van Tricht en De Jong
en dat hij in bewaring bleef voor de Sicherheits Polizei (SiPo). Ambtenaren van de P.R.A
Utrecht stelden vervolgens een onderzoek in
waarvan een papieren neerslag terug te vinden
is in de CABR-dossiers. De Jong verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij en zijn twee collega’s
van hun chef de opdracht hadden gekregen in
Houten ‘’een zekere Mozes aan te houden, die
gemengd gehuwd was en die aldaar geregeld
zonder ster op straat liep”. Tijdens het gerechtelijk onderzoek werden als getuigen à charge
onder andere de echtgenote van Levie Mozes,
Maria Willemsen, boer Johannes van Wijk uit
Houten en veldwachter Johannes Hoekstra uit
het dorp opgeroepen.6 Maria Willemsen vertelde het volgende:
‘Op maandagavond 12 October 1942, omstreeks half negen, kwam de gemeentepolitieman van Houten, Hoekstra genaamd, die mij
goed bekend is, met drie personen waarvan
twee in burger en een in de uniform van agent
van politie gekleed waren, bij mij op zij van
* Ceciel Huitema is historicus en werkt bij het Natio
naal Archief in Den Haag.
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Boerderij De Grote Geer van familie Van Wijk in het noord-oosten van Houten. Hier is Levie Mozes gearres
teerd. Foto is gemaakt in de jaren ‘70

het huis de bijkeuken binnen. Hoekstra vroeg
aan mij om mijn man te spreken. Toen ik hem
vertelde dat mijn man niet thuis was, vroeg
hij mij waar mijn man heen was. Daar ik wist
dat Hoekstra als vertrouwd bekend stond,
vertelde ik hem dat mijn man naar boer Van
Wijk was op de Grote Geer te Houten. Maar dit
heb ik hem niet eerder verteld, dan nadat hij
mij had gerust gesteld door te zeggen: ‘’U kunt
mij vertellen waar Uw man is, want de heren
moeten alleen maar inlichtingen van hem
hebben’’. […] Toen ik aan Hoekstra had verteld
waar mijn man was, hoorde ik Hoekstra tegen
de rechercheurs zeggen: ‘’Heren, wij kunnen
Mozes ophalen want hij is bij boer Van Wijk op
de Grote Geer en dit adres is mij bekend’’.’
Boer Van Wijk verklaarde in hetzelfde onderzoek aan de opsporingsambtenaar vervolgens:
‘Op een avond in October 1942 kwam de mij
bekende Levi Mozes bij mij praten, over het
rooien van een land met bieten. Het was mij
bekend, dat Mozes een jood was en wij spraken er nog over, dat hij zolang met rust werd
gelaten door de Duitsers. Hij was nog niet lang
bij mij in huis, toen de politieman Hoekstra uit
Houten de deur binnenkwam, in gezelschap
van twee of drie in burger geklede personen.
Toen zij Mozes zagen zitten, werd hij direct
meegenomen. Ik was zo geschrokken, dat ik
10
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mij niet veel meer van deze arrestatie kon herinneren, vooral daar wij net over zijn toestand
hadden gepraat. […] De fiets van Mozes [is]
hier […] achtergebleven. Ik heb Mozes nooit
meer teruggezien.’
De verklaring die veldwachter Hoekstra aflegde
lag in de lijn met die van Maria Willemsen en
Johannes van Wijk. Hij vertelde dat hij die
avond op De Brink (nu het Plein geheten) voor
het politiebureau (ondergebracht in het toenmalige gemeentehuis van Houten) een auto zag
staan. Hij herkende een rechercheur uit Utrecht
die hem vroeg naar het adres van Levie Mozes.
‘Daar deze Mozes bij de politie in Houten
bekend stond als een zwarte handelaar, althans
iemand die nogal rommelde met de distributiebepalingen, dacht ik niet anders dan dat de politie hem voor een dergelijk feit moest spreken.
Het bleek dat er meerdere Utrechtse rechercheurs van politie in de auto aanwezig waren,
die mij later bleken te zijn genaamd Van Tricht,
Van Cleef en De Jong. Zij vroegen mij om mee
te gaan naar het adres van Levie Mozes. Ik, van
mening zijnde als politieman collega’s behulpzaam te moeten zijn en toen nog niet vermoedende dat het om de jood Mozes te doen was,
stapte in de auto en ging met hun mee naar de
Odijkseweg H 207, zijnde het adres waar Mozes
woonachtig was.’

Gemeentehuis annex politiebureau op het Plein (toen
Brink geheten) in Houten. Op het politiebureau nam
Levie Mozes afscheid van zijn vrouw en werd van
hier op dezelfde avond nog naar het hoofdbureau
van politie in Utrecht gebracht. De foto is in de jaren
‘50 gemaakt

Nadat ze Mozes’ echtgenote hadden gesproken,
vergezelde Hoekstra de mannen van de Centrale Controle naar de – toen nog – zeer afgelegen
boerderij De Grote Geer ten noordoosten van
het dorp. Naar zijn eigen zeggen realiseerde
hij zich daar waar hij aan mee werkte: ‘Toen
pas begreep ik dat zij de jood Mozes moesten
hebben omdat hij jood was. Had ik dit direct
begrepen, dan zou ik aan deze arrestatie niet
mijn medewerking hebben gegeven’. Over
het treurige vervolg die avond verklaarde de
politieman:
‘Wij zijn teruggereden naar het gemeentehuis
te Houten en daar vroeg Mozes of hij nog wat
kleren, handdoek en zeep mocht meenemen.
Een van de rechercheurs is naar zijn huis gereden en kwam terug met de vrouw van Mozes.
Het afscheid van de vrouw van Mozes was zeer
koud. Mozes huilde, maar zij was onberoerd
onder dit afscheid. Dit afscheid was nog reden
om een van de rechercheurs te doen zeggen:
‘’Ik geloof werkelijk, dat dat wijf blij is, dat wij
haar man meenemen’’. Ik antwoordde: ‘’Heb
je dat nu pas in de gaten’’. Ik verklaar, dat ik
het bijna aan zekerheid grenzende vermoeden
heb, dat de vrouw van Mozes, Maria Willemsen
genaamd, haar man verraden heeft.’
Levie Mozes kwam via het hoofdbureau
van politie aan het Utrechtse Paardenveld,
de Weteringschans in Amsterdam (was een
strafgevangenis waar mensen terechtkwamen
die de maatregelen van de Duitsers niet in
acht namen) en Kamp Amersfoort terecht in
Westerbork. Volgens gegevens bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork is Levie Mozes daar
begin december 1942 aangekomen en nog geen
week later, op 12 december, op transport gesteld naar Auschwitz. Daar is hij op 28 februari
1943, 39 jaar oud, omgekomen.

verraden. Hij had haar op 11 mei 1945 in haar
woning gearresteerd. Dat deed hij toen niet
zozeer in de functie van veldwachter, maar als

De rol van Levie Mozes’ echtgenote
Veldwachter Hoekstra sprak zijn vermoeden
uit dat Maria Willemsen haar man zou hebben
Zicht op de Brink (nu Plein). Deze foto werd waar
schijnlijk gemaakt op 5 of 6 mei 1945. De Houtense
bevolking heeft zich verzameld op het Plein in
afwachting van de bevrijders.
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Groepsfoto van de Binnenlandse Strijdkrachten in Houten, gemaakt op 10 mei 1945. Veldwachter Hoekstra is
de zesde persoon van links, staand (in politie-uniform)

ambtenaar van de Politieke Opsporingsdienst
van Houten (de P.O.D.), een lokaal orgaan dat
na de bevrijding was opgericht in het kader van
de bijzondere rechtspleging. Maria Willemsen
werd naast verraad van haar man ook verdacht
van het op vriendschappelijke voet staan met
Duitse instanties.7 De P.R.A. Utrecht stelde
daarom een onderzoek naar haar in en bevroeg
onder meer buurvrouw H. van Rooijen. Zij
verklaarde:
‘Gedurende geruimen tijd hebben tegenover
ons gewoond aan de Odijkscheweg te Houten,
de Familie Mozes. […] Verschillende malen
werd ik bij een ruzie tusschen deze beide
ontboden, dan weer door de man en dan weer
eens door de vrouw. [..]. Zij had haar man de
jood flink onder de duim, want als er weer
eens ruzie was, gebeurde het wel dat zij tegen
de jood zei: ‘‘Als je zoo doorgaat, ga ik naar de
Duitschers’’. Telkens als zij dit tegen de jood
Mozes zeide, kromp hij ineen, en was dan
bang. […] Nadat de jood door de Recherche
Utrecht was gehaald in het jaar 1943 [is 1942,
CH], beweerde zijn vrouw dat zij nu blij was,
12
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dat hij gehaald was. Als zijn vrouw dien avond
dat zij de jood kwamen halen had verteld, dat
hij niet thuis was en in Amsterdam zat, had zij
de jood kunnen waarschuwen.’
Na haar aanhouding vertelde Maria Willemsen
meer over haar doen en laten ten aanzien van
haar man en de Duitse instanties:
‘De verhouding tusschen mij en mijn man was
nu niet bepaald goed. Ik kreeg veel slaag van
hem. Daarom heb ik ook moeite gedaan om van
hem af te komen. In 1940 ben ik naar de Duitsche Dr. Joachim op de Maliebaan te Utrecht
[gegaan], met het verzoek om opname van mijn
man of te werkstelling in Duitsland. Ik had geen
relaties met de S.D. […] Ik ben op of omstreeks
Dec. 1943 bij de S.D. Euterpestraat te Amsterdam geweest om inlichtingen over mijn man.
Deze deelde mede dat hij wel dood zou zijn.
Toen ik zeker wist dat hij dood was, ben ik op
22 Maart 1945, gehuwd met Cor Nieuwkoop,
die reeds eenigen tijd bij mij in kost was geweest. Ik geloof niet dat mijn man door iemand
is aangebracht. Maar omdat hij een jood was
moest hij weg. Burgemeester Los van Houten

heeft hem verschillende malen gewaarschuwd
dat hij zonder ster liep. Toen zei deze Burgemeester tegen hem: ‘‘De Kruik gaat net zoolang
te water tot hij breekt’’. Ik leef nu heel gelukkig
met Nieuwkoop […]. Ik ben geen Jodenhaatster, maar ik wilde hem als man kwijt.’

Berechting van betrokkenen
Op 13 mei 1946 deed het Tribunaal Utrecht uitspraak in de zaak Maria Willemsen. Volgens de
rechter kon de relatie tussen haar handelen en
de arrestatie van haar man niet worden aangetoond. Bovendien ‘blijkt, uit een door de raadsman overgelegden brief van 11 december 1942
uit Westerbork en afkomstig van de toenmaligen echtgenoot en kennelijk geschreven buiten
voorkennis van de Duitschers een zoodanigen
geest ademt, dat niet is aan te nemen, dat de
verhouding tusschen de echtgenooten zoodanig
was, dat zij bewust aan een arrestatie zou hebben meegewerkt’.8 Deze indrukwekkende brief
bleek zich in haar strafdossier te bevinden.9 Hij
vroeg haar bonnen te sturen, want ’ja ik weet
niet waar ik terecht zal komen. Ik wil er door
heen en levendig thuiskomen. En ik kom levend thuis. Ik heb in Amersfoort wel een harde
maar in dat opzicht goede leerschool doorlopen. Het moet wel heel gek gaan wil ik er niet
doorheen komen. Na mijn thuiskomst hoop ik
weer een gelukkige en goede toekomst met jou
mijn schat tegemoet te gaan’. En over de reden
van zijn arrestatie schreef hij: ’Het eenigste
waarvoor ik vast ben genomen is dat zij mij
zonder ster hebben aangetroffen. Maar ja als
het dat niet was geweest was het misschien wat
anders. Anders waren zij niet met z’n vijven uit

Utrecht gekomen om mij te controleeren’.10
Maria Willemsen werd wel schuldig bevonden
aan het meermalen bedreigen van voor haar
onwelgevallige dorpsgenoten door haar connecties met de S.D. te noemen. Ze is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.
De rechercheurs van de Centrale Controle die
betrokken waren bij de arrestatie van Levie
Mozes werden allen geïnterneerd en vervolgd.
Van Cleef en Van Tricht kregen elf jaar gevangenisstraf. De Jong werd in februari 1949
vroegtijdig vrijgelaten uit voorarrest in verband
met zijn slechte gezondheid. Een maand later
overleed hij.11 Veldwachter Hoekstra, die de
rechercheurs had bijgestaan bij de arrestatie,
werd als een goede Nederlander gezien, want
na de bezetting kreeg hij een functie bij het
overheidsapparaat dat Nederland moest zuiveren van ‘foute elementen’.
Het lijkt er op dat Levie Mozes is opgepakt
omdat hij zich niet hield aan de beperkende
regels die de Duitsers stelden aan joden. Het
wrange is dat gemengd gehuwde joden, zoals
Levie Mozes (en de andere joodse inwoner van
Houten die wel overleefde), vrijgesteld waren
van deportatie. Wanneer hij een Jodenster had
gedragen, had hij misschien kunnen overleven. De vraag wie de S.D. heeft getipt over
het feit dat Levie Mozes het niet zo nauw nam
met de Duitse verordeningen, blijft moeilijk te
beantwoorden. Het verhaal van Levie Mozes
is verteld. De jaarlijkse dodenherdenking op
4 mei in Houten vindt plaats op Het Plein, de
plek waar Levie Mozes in 1942 afscheid nam
van zijn vrouw. Vanaf 2019 of 2020 zal een
Stolperstein in het straatbeeld12 ons herinneren
aan dit verhaal.

Noten
1 Dit artikel is een bewerking van het
artikel ‘Het lot van Levie. Hoe een joodse inwoner van Houten in Auschwitz
terechtkwam’ (april 2016).
2 Alle met naam genoemde personen zijn inmiddels overleden. Voor
zover bekend heeft Maria Willemsen
geen kinderen gekregen.
3 Nationaal Archief, Den Haag,
Ministerie van Justitie: Centraal Archief
van de Bijzondere Rechtspleging
(CABR), 1945-1952 (1983), nummer
toegang 2.09.09, inventarisnummer
54333.
4 Digitaal Joods Monument,
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maart 2015; Nationaal Archief, Justitie /
CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09,
inv.nr. 107807.
5 Ad van Liempt, en Jan H. Kompagnie, Jodenjacht. De onthutsende
rol van de Nederlandse politie in de
Tweede Wereldoorlog (Amsterdam,
2011) 237.
6 Nationaal Archief, Justitie / CA
Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv.
nr. 107807.
7 Ibidem, inv.nr. 97942.
8 Ibidem, inv.nr. 54333.
9 Omdat het archief beperkt open-

baar is, was het niet toegestaan om
een kopie van deze brief te maken.
10 Nationaal Archief, Justitie / CA
Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv.
nr. 54333.
11 Jodenjacht, 238.
12 Het huidige adres van de toenmalige woning van Levie Mozes is bij de
auteur bekend. De gemeente Houten
zal binnenkort eerst de buurtbewoners
informeren over het voornemen van
het plaatsen van een Stolperstein en
daarna met de locatie naar buiten
treden.
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Rinu s va n d e n H e ij k a n t

Het verdwenen bevolkingsregister
Als vrijwilliger van het RHC Wijk bij Duurstede
heb ik de bevolkingsregisters van de huidige gemeente Houten gedigitaliseerd zodat ze online
geraadpleegd kunnen worden.
In een bevolkingsregister worden per woonhuis
de bewoners vastgelegd met hun naam, geboortedatum en –plaats, beroep en godsdienst.
Ook wordt in voorkomende gevallen vermeld
waarvandaan personen in de gemeente ingekomen zijn en/of waarheen zij zijn vertrokken.
Voor Houten zijn deze registers bijgehouden
over de periode van 1850 tot 1933. Daarna
is overgeschakeld op losse persoonskaarten.
De oudste boeken betreffen de toenmalige
gemeentes Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Houten
(incl. ’t Goy), Schonauwen en Oud Wulven. In
1857 zijn Schonauwen en Oud Wulven samengevoegd met Houten. De registers zijn daarna
nog wel bijgehouden per wijk.
De registers van Tull en ’t Waal en Schalkwijk
lopen tot 1900. De latere delen zijn verdwenen.
Ik vroeg me af hoe dat gebeurd zou zijn.
In het RHC vond ik documenten die meer duidelijkheid geven over deze verdwijning.
Ze blijken ontvreemd te zijn bij een overval
door verzetsmensen op het gemeenschappelijke
gemeentehuis van Schalkwijk en Tull en ’t Waal
aan de Provinciale Weg 7 op 2 februari 1944.
Al een jaar vóór de overval was de Duitse
bezetter zich bewust van de kwetsbaarheid van
de persoonsregistratie. De gemeente Schalkwijk
ontving op 19 februari 1943 een telegram van
procureur generaal J. Feitsma dat op last van
de Generalkommissar für das Sicherheitswesen
de bevolkingsregisters “door betrouwbare politie bewaakt moesten worden”
Waarnemend (NSB-)burgemeester Bosschaart
vond direct na zijn benoeming in november
1943 dat de documenten niet veilig waren
opgeborgen, in een kluis die wel brand- maar
niet inbraakvrij was. Hij besloot dan ook dat de
materialen in een kast in de raadskamer moes* Rinus van den Heijkant, vrijwilliger bij het RHC
Wijk bij Duurstede, werkend aan de bevolkingsreconstructie van Houten, Schalkwijk en Tull en ‘t
Waal.
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ten worden bewaard. Dat vond hij blijkbaar
niet veilig genoeg want op 28 januari 1944 gaf
hij de opdracht om de stukken ’s nachts op te
bergen in een stalen ‘Lips-kast’, naast het lokaal
dat aangewezen was als commandopost van de
luchtbeschermingsdienst. En hij gaf de plaatselijke smid opdracht om voor een beter slot van
de kluis te zorgen. Maar voor dat dat gebeurd
was, ging het al een paar dagen later mis.

De eerste overval
Bastiaan Boere, Opperwachtmeester van
de Marechaussee van de Groep Vreeswijk en
tevens onbezoldigd rijksveldwachter meldt op 2
februari 1944 dat er in de nacht daarvoor is ingebroken in het gemeentehuis van Schalkwijk.
In die periode diende dat tevens als gemeentehuis van Tull en ’t Waal. De twee gemeentes
hadden ook één burgemeester, heer Ten Holder, die woonde in de aan het gemeentehuis
verbonden ambtswoning. In die periode was de
heer Ten Holder met ziekteverlof en vervangen
door bovengenoemde Bosschaart.
Opperwachtmeester Boere maakte het procesverbaal op. Er was een ruit ingedrukt en de
kluisdeur was opengebroken. Bevolkingsregisters en persoonsbewijzen werden vermist.
Boere belde direct de gemeentesecretaris, C.
Th. van de Worp, de burgemeester, zijn chef,
de afdelingscommandant te Bilthoven en hij
liet een speurhond komen. In Schalkwijk aangekomen hoorde hij een aantal getuigen.
De 18-jarige Cornelia Johanna Bruins was
’s morgens naar de secretarie gekomen om
de kachel aan te maken en de ramen open te
zetten (een wat vreemde combinatie?) Ze zag
een kapotte ruit en belde, na eerst de kachel
aangemaakt te hebben, naar Boere.
Boere sprak ook met twee leden van de vaste
kern van de luchtbeschermingsdienst. Zij zagen
er ’s avonds op toe dat de verduisteringsregels
nageleefd werden en controleerden regelmatig
in het dorp. Christianus Cornelis Henzen en
Adrianus Oostveen hadden beiden, onafhankelijk van elkaar, de vorige avond gezien
dat er een ruit van het gemeentehuis kapot

Het voormalige gemeentehuis van Schalkwijk aan de Jonkheer Ramweg. (Foto uit 2001 door O.J. Wttewaal)

was. Oostveen had al eens eerder gemerkt dat
dit raam moeilijk te openen was en had het
vermoeden dat de ruit gesprongen was bij het
geforceerd open of sluiten van het raam.
De gemeentesecretaris had inmiddels de schade
opgemaakt. Hij constateerde dat diverse documenten vermist waren die opgeborgen waren
in een stalen Lips-kast
- Persoonskaarten van Schalkwijk (1610 inwoners) en Tull en ’t Waal (459 inwoners)
- Bevolkingsregisters vanaf 1900 van beide
gemeenten en de woningregisters
- Het archiefregister
Verder was ook de kluis opengebroken. Daaruit waren zo’n 145 blanco persoonsbewijzen
verdwenen en zo’n 300 zegels voor die bewijzen. Ook de lijst met afgegeven persoonsbewijzen was weg en wat geld.
De tweede ambtenaar van de secretarie,
Th. van Beusekom, vertelde dat hij die dag
de registers in de kast had opgeborgen en de
sleutels aan de gemeentesecretaris gegeven.
Dit wordt nog eens bevestigd door een derde
ambtenaar, dhr. Th. G. Wieman. Die wist ook
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pertinent zeker dat de ruit bij zijn vertrek op de
vorige avond nog niet kapot was.
Burgemeester L.P.J. ten Holder, die al een
tijdje met ziekteverlof was, vertelde aan Boere
dat hij ’s avonds rond 23 uur nog een controlerondje door zijn ambtswoning en het gemeentehuis had gedaan. Hij had toen wel gezien dat
er een kast niet gesloten was, maar door zijn
ziekteverlof wist hij niet dat dat nu juist de
kast was waar de belangrijke stukken in waren
opgeborgen.
Rond een uur of half 10 die ochtend arriveerde
de speurhond met zijn geleider, Willem de
Waard uit Meteren. De hond kon een spoor
volgen in de richting Utrecht, maar raakte dat
al snel bijster. Vermoed werd dat de daders met
een of ander voertuig verder waren gegaan.
De Waard stelt nog wel een zevental vingerafdrukken veilig, die naar de Sicherheitspolitie in
Utrecht werden gestuurd.
In een brief aan de Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters beschrijft waarnemend
burgemeester Bosschaart de volgende dag kort
de gebeurtenis en de acties om de documenten
veilig te bewaren. Hij constateert daarbij dat
het kromme-rijngebied
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de overvallers heel bewust slechts één van de
zeven aanwezige kasten hebben open gebroken en dat ze precies wisten waar de lijst van
afgegeven persoonsbewijzen lag. Volgens hem
wijst dat erop dat er informatie gelekt is naar
het verzet.
Binnen een paar dagen na de overval, op
7 februari, ontvangt de gemeente een uitgebreide instructie over de manier waarop de
bevolkingsregistratie gereconstrueerd moet
worden aan de hand van de gegevens uit de
burgerlijke stand en de gegevens over vertrokken en ingekomen personen. Alle bewoners
moesten worden opgeroepen om hun gegevens
te laten controleren en als sluitstuk moest een
huis-aan-huis controle plaatsvinden. Een mooi
staaltje van Duitse Gründlichkeit!
Bosschaart stelt daarop voor om deze reconstructie voor de zekerheid in duplo te maken en
daar krijgt hij toestemming voor van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Dat moet
wel zo veel mogelijk geheim worden gehouden
en het moet een simpele versie worden ‘gezien
de huidige materiaalpositie’.

De tweede overval
Een klein jaar later is het opnieuw raak: op 8
januari 1945 vindt een tweede overval plaats:
Gerardus Arnoldus Tönies, opperwachtmeester van de Marechaussee, krijgt rond 9
uur op de Provinciale Weg van gemeentebode
Verweij te horen dat het gemeentehuis van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal is overvallen. In
het gemeentehuis ziet hij dat de doos met persoonsbewijzen leeggemaakt is terwijl verdere
sporen ontbreken.
Hij hoort vervolgens diverse getuigen:
Cornelis Theodorus van der Worp, nog
steeds gemeentesecretaris, zag rond 9.10 uur
vier personen op de fiets bij het gemeentehuis aankomen. Zij wilden samen naar binnen, maar hij vroeg ze één voor één binnen te
komen. Eén persoon kwam binnen en vroeg
naar de burgemeester en, toen die niet aanwezig bleek, naar de secretaris. Toen Van der Worp
aangaf dat hij dat was, kreeg hij een pistool op
zich gericht. De andere drie overvallers kwamen binnen en bedreigden de overige aanwezigen. De secretaris werd gedwongen de doos
met persoonsbewijzen uit de kluis te halen en
ook het aanwezige geld (zo’n fl 10.000) en de
aanwezige distributiezegels. Vervolgens werd
16
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hij, samen met de andere aanwezige ambtenaren opgesloten in de kluis. Al bij al heeft deze
overval maar een minuut of tien geduurd.
Van der Worp geeft een niet erg duidelijk signalement van de overvallers:
1. Een kort en dik persoon, gekleed in een
lange donkere winterjas met donkere gleufhoed.
2. En kort mager persoon, 1,70 m lang, donker
van uiterlijk, zwart haar, gekleed in donkerbruine winterjas.
3. Een lang gezet persoon, gekleed in grijsblauwe jas met bleke gelaatskleur en een
zogenaamd mottig gezicht
De vierde persoon wordt niet omschreven.
Bovenstaande getuigenis wordt bevestigd door
de andere aanwezigen:
- Theodorus Gerardus Wieman, 1e ambtenaar
- Theodorus Wilhelmus Maria Schevers,
ambtenaar
- Anthonie Kool, evacuatie-ambtenaar
- Antonius Verweij, bode
Gemeenteontvanger Franciscus Petrus van
Vliet kwam rond 9.40 uur naar het gemeentehuis en merkte dat de deur gesloten was. Hij
is via de oude burgemeesterswoning het pand
ingegaan en kon de vijf ambtenaren uit de kluis
bevrijden omdat de overvallers gelukkig de
sleutel op de deur hadden laten zitten.
De uiteindelijke buit van deze overval bleek,
naast het geld en de distributiezegels te bestaan
uit zo’n 200 blanco persoonsbewijzen met
zegels voor die bewijzen en voor distributiekaarten en ook nog stempels van de gemeentes
Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Voldoende materiaal dus voor het maken van valse persoonsbewijzen.

Na de oorlog
Bij bovenstaande processen-verbaal zijn in het
RHC-archief nog een paar stukken aanwezig.
De gemeente Schalkwijk declareert enkele
malen kosten, gemaakt voor de reconstructie
van de bevolkingsadministratie. Het gaat in
totaal om bedragen tot in totaal zo’n fl 500,=,
voor gewerkte uren, nieuwe kaarten, persoonsbewijzen en nieuwe zegels voor die bewijzen.
Vanuit het Ministerie van Financiën wordt
daarvan 75% vergoed.
In mei 1948 rapporteert de gemeente aan de
Inspectie van de Bevolkingsregisters de recon-

Het Plein (toen Brink geheten) in Houten

structie voorspoedig verloopt.
Pas op 2 mei 1950 wordt, na een controle-bezoek, door de heren Tamboer en Vreeswijk
van die Inspectie van de Bevolkingsregisters
een rapport opgemaakt waarin vermeld wordt
dat het herstel naar behoren is afgerond.

Houten
Ook op het gemeentehuis van Houten zijn er
problemen met het bewaren van de bevolkingsregisters. Zij zijn opgeslagen in een stalen
kast en ’s nachts in de kluis van de distributiedienst. In een brief van 12 april 1943 vraagt de
gemeente aan het hoofd van de Rijksinspectie
van de Bevolkingsregisters om advies omdat
het in die kluis erg vochtig is. Blijkbaar krijgt
de gemeente geen reactie want in juli vraagt ze
een betere kluis mede omdat er geen passende
stalen deur voor de opbergkast te krijgen is.
Op 18 september 1943 en op 14 februari 1944
wordt het gemeentehuis tot twee keer toe

overvallen, zoals beschreven door O. Wttewaal in zijn boek over Houten in de Tweede
Wereldoorlog. Bij de eerste overval zijn vooral
materiaal rond de voedseldistributie meegenomen (stamkaarten en bonkaarten voor de
komende maanden) Verder werden de persoonskaarten en woningkaarten meegenomen,
maar het bevolkingsregister (lopende tot 1933)
is achtergebleven .
Bij de tweede overval werd weer veel distributie-materiaal meegenomen naast blanco persoonsbewijzen en zegels daarvoor en ook 537
persoonskaarten die opnieuw gemaakt waren
na de vorige overval.
Ook hier duurt het een flinke tijd totdat het
herstel van de bevolkingsadministratie is afgerond. De gemeente declareert in november
1948 de kosten voor het herstel van de persoonsadministratie à fl 1809,= bij het Ministerie
van Financiën. Het blijkt dat de kosten niet
door de verzekering voor ‘Molest Risico’ wordt
gedekt. Pas in 1955 ontvangt de gemeente bericht dat het Ministerie de schade vergoedt.

Bronnen
- RHC Wijk bij Duurstede inv 111 nr 596 en inv 109 nr 827
- O. Wttewaall: Houten 1940-1945. ISBN 10:9080450332, 2005, Uitgeverij De Kunstfabriek
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Herma n P os t e m a *

Grote collectie nieuwe onderzoeksgegevens
bij het RHC
In de depots van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC) ligt ruim 4 kilometer aan papier met daarop het verleden van
onze streek. Van Rhenen tot en met Vianen.
Van 1300 tot heden. Met hierin vele duizenden
puzzelstukjes om de geschiedenis te reconstrueren.
Vorig jaar bracht onderzoeker dr. Marcel Kemp
zijn onderzoeksgegevens van bijna 60 jaar archiefonderzoek onder bij het RHC. Grotendeels
van archieven die niet bij het RHC in beheer
zijn maar wel het Kromme-Rijngebied betreffen.
Kemp was ooit begonnen met het schrijven
van zijn aantekeningen op systeemkaartjes.
Deze waren keurig per plaats en per periode
geordend. Voor hem goed doorzoekbaar, maar
niet algemeen toegankelijk. Hij bood aan de
vele duizenden kaartjes over te tikken alvorens
ze aan het RHC te schenken. Dit leverde ruim
6000 A4-tjes op. Met hierop tienduizenden
gegevens over met name de periode vóór 1600.
Waarom zijn deze gegevens zo belangrijk?
Allereerst hebben we met deze bron veel

Een greep uit de duizenden kaartjes van Kemp (Foto
RHC ZOU)

* Herman Postema, Projectleider archieven van het
RHC ZOU en eindredacteur van dit blad.
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gegevens over een lastige periode. Hoewel het
RHC geregeld cursussen geeft om oud-schrift
te kunnen lezen, zijn er nog steeds velen die
die kunst niet beheersen. En dat betekent dat
veel waardevolle bronnen gesloten blijven. En
met deze bestanden is het ook mogelijk om snel
te zoeken. In een handomdraai vul je je eigen
gegevens aan of verbeter je die.
Bovendien is van sommige plaatsen weinig oud
materiaal bewaard gebleven. Neem bijvoorbeeld een plaats als Werkhoven. Het dorpsgerecht telt slechts drie akten! Het archief van
het gerechtsbestuur ontbreekt zelfs geheel!
Van het notarieel archief is één band aanwezig
met akten van 1670-1714. Uiterst weinig dus.
En toen kwam Kemp met drie bestanden met
hierin ruim driehonderd A4’tjes Werkhovense
regesten.
En tot slot. Kemp heeft bijzondere aandacht
voor oude belastingregisters. Hij is de eerste die
een overzicht heeft gemaakt van het voorkomen van Kromme-Rijnplaatsen in deze 15e
en 16e-eeuwse kohieren. En hij ging nog een
stapje verder. In zijn bestanden zijn volop pogingen te vinden om deze kohieren aan elkaar
te koppelen, zodat identificatie ontstaat van
bepaalde personen en boerderijen. Vaak lukte
dat, soms ook (nog) niet.
In dit artikel zal ik dat aantonen met een boerderij aan de Gooijerdijk. Zowel met de gegevens
van Kemp als met andere gegevens die onder
andere op de website van het RHC te vinden
zijn (www.rhczuidoostutrecht.nl).
Het gaat om een boerderij in het voormalige
Hardenbroek die door de eeuwen heen bestond
uit twee percelen van samen 35 morgen land.
In 1627 kwam deze hofstede bij de Armenpoth
van Amersfoort. Deze organisatie had als doel
voor de armen van de stad te zorgen. In pestperiodes zorgden de Pothbroeders ook voor de
pestlijders. Om inkomsten te genereren bezat
de Armenpoth veel land en huizen in de wijde
omtrek van de stad. Een flinke uitbreiding van
het goederenbezit vond plaats na het overlijden
van Lobbrich en Jorden van der Maeth die hun

Akte uit 1376 waarbij Gijsbert van Hardenbroek zijn
neef Ernst van Hardenbroek beleent met deze hof
stede (Foto: Eemlandarchief, arch.nr. 100, inv.nr. 1036)

bezittingen aan de Poth vermaakten. Hiertoe
behoorden ook de goederen in Nederlangbroek,
waar Hardenbroek destijds onder viel, toe.
Tegenwoordig is dit Groot Kruivestein op Gooijerdijk 22 in Driebergen. De eerste akte van deze
(toen nog naamloze) boerderij in dit archief
dateert van 1376.
Een van onze andere onderzoekers, Cees
van Schaik, vond in Het Utrechts Archief een
schetskaartje van Hardenbroek uit 1647 (zie
volgende pagina).
Duidelijk is, geheel links, de Gooijerdijk te
zien, in het midden de Langbroekerdijk, geheel
rechts de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en rechtsonder de Zuwe.
De beide percelen van Groot Kruivestein zijn
rood omcirkeld en liggen dus tussen de Gooijerdijk en de Langbroekerdijk.
Met de beschikbare gegevens, onder andere uit
de ruim 1300 Nadere Toegangen van het RHC
(incl. de Kemp-bestanden te vinden op www.
rhczuidoostutrecht.nl is van deze boerderij een
lijstje samen te stellen van eigenaars. Voor dit
artikel heb ik mij beperkt tot circa 1700. Maar
ook de periode daarna is redelijk eenvoudig te
vinden.
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Periode
Eigenaar
1376-1422	Ernst van Hardenbroek
1423-?	Mechtelt Gijsbertsdr van Vianen
van Rijssenburg
v1460-1477 Claes van Aller van Stoutenburg
1477-1491	Gijsbert Jacobsz
1491-?	Jan Gijsbert Jacobszsz
?-1515
Clemeijns, wed. Gijsbert Jacobsz
1515-1525	Jan Gijsbertsz
1525-1538
Stijn van der Weijde
1538	Jan Gijsbertsz
1538	Jacob Jorden Gijsbertsz van der
Maethsz
1538	Gijsbert Jordensz Vermaet
1538-v1552	Lobberich, wed. Jorden Gijsbertsz
v1552-1554	Evert Vermaet
1554-1595	Gijsbert Jordensz Vermaet
1595-1598	Evert Vermaet
1598-1627	Jorden Vermaet
1627-?	De Armenpoth te Amersfoort

En zelfs zijn over een vroege periode de pachters bekend.
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Kaartje van Hardenbroek uit 1647 (Foto: H.J. Postema)

Periode
Pachter
1517-1538	Hendrick en Daem van Zijll en
Jacob Gijsbertsz
v1557-n1562	Jan de Cruijff
<1583>	Gerrit Cornelisz van Wageningen
1590-n1593 Pons Claesz
v1599-1646 Cornelis Claesz
1646-1660	Teunis Teunisz Haerman
1660-1685	Willempje Claes, wed. Teunis
Haerman
1686-1692	Jan Jansz Haerman
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Deze puzzel geeft aan dat er heel veel mogelijk
is met de gegevens die momenteel beschikbaar
zijn. Het vormt dan ook een prachtige
uitdaging aan alle lezers van ons tijdschrift om
zelf een puzzel samen te stellen. Het personeel
van het RHC helpt daar graag bij.

Els E l e n b a as*

De zeven huisjes
Je kunt je voet verstuiken in de
“Zeven huisjes”,
je voorhoofd stoten in de steeg
naar de Mazijk
Ha, Wijk, Ha Wijk!
Zo luidt het refrein van het lied Ha Wijk! op
de CD uitgegeven in 2000 bij de viering van
700 jaar stad Wijk bij Duurstede. De zeven
huisjes aan het begin van de Peperstraat zijn
een begrip. Dat je je voet kunt verstuiken komt
doordat de straatstenen in het straatje achter
deze huisjes nogal onregelmatig gelegd zijn.
Eerder was al bekend dat deze huisjes in de 16de
eeuw bestonden maar sinds kort weten we dat
het bestaan van een rijtje van zeven bij elkaar
horende huisjes al veel verder terug gaat, tot
in de tijd dat de Arkpoort nog overeind stond

Gezicht in de Peperstraat vanaf de Markt. Rechts De
Nederhoff en links ‘de zeven huisjes’ (Foto: Beeldbank
RHC Zuidoost Utrecht)
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(rond 1445 afgebrand).
De huidige huisjes zijn niet zo oud maar het
is zeker wel mogelijk dat zich ergens onder de
huisjes nog 15de-eeuwse restanten bevinden.
In dit artikel doen we verslag van het onderzoek naar de eigenaren van deze zeven huisjes.
Het maakt deel uit van een veel groter project
waarin alle huizen van de binnenstad worden
onderzocht. Naast een overzicht van de eigenaren geeft dit onderzoek ook informatie over
de geschiedenis en de inwoners van de stad
Wijk. We beginnen met een beschrijving van de
aanpak van dit onderzoek. Daarna wordt de situatie van de zeven huisjes in de oudste periode
beschreven en de relatie van de huisjes met de
Hofbuurt. Van het huisje op Peperstraat 1 wordt
vervolgens de geschiedenis beschreven tot in
de huidige tijd. Van de overige huisjes worden

* Els Elenbaas is projectleider digitalisering bij het
RHC Zuidoost Utrecht en redactielid van dit tijdschrift.
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Kaart uit de zestiende eeuw met daarnaast de huidige plattegrond

alleen de lijsten met perioden en namen van
eigenaren gegeven. De geschiedenis van deze
huisjes is te vinden op www.huizeninwijk.nl.
Hier zijn ook alle bronnen die gebruikt zijn
voor het onderzoek vermeld.

Aanpak van het onderzoek
Sinds enige jaren zijn we bezig met het beschrijven van de bewoningsgeschiedenis van
de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Vele
bronnen zijn aangeboord en uit die veelheid
aan informatie kunnen we ons een aardig beeld
vormen van de binnenstad. Deze is eigenlijk
sinds de 15de eeuw nauwelijks gewijzigd. Uiteraard zijn er vele huizen gesloopt en zijn er weer
andere voor in de plaats gekomen maar het
stratenplan is momenteel nog hetzelfde als in
de tijd dat Jacob van Deventer in 1560 een plattegrond van Wijk tekende.
Behalve de voor de hand liggende bronnen als
de transportregisters, waarin de overdracht van
onroerend goed geregeld werd, en notariële archieven, is ook gebruik gemaakt van belastinglijsten, het kadaster en rekeningen van diverse
instellingen.
In die laatste categorie zijn voor Wijk bij Duurstede specifiek de rekeningen van het kapittel,
de kerk en het Ewoud & Elisabeth Gasthuis
van belang. Deze zijn over een grote periode
bewaard gebleven en daarin zijn steeds de
22

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

bedragen genoteerd die de eigenaars voor hun
huizen moesten betalen. Dit kan bijvoorbeeld
een hypotheekrente zijn maar ook voor een
erfpacht of een uitgang wordt betaald. Omdat
het bedrag eeuwenlang hetzelfde bleef is dat
een extra hulpmiddel om een huis te traceren.
Bij het onderzoek nemen de zeven huisjes in
de Hofbuurt een belangrijke plaats in. Vier van
de zeven huisjes worden enige tijd vermeld in
de gasthuisrekeningen en alle zeven komen
voor in de rekeningen van de kerk, omdat ze
met de achterkant aan het terrein van de kerk
grensden.

De zeven huisjes in de oudste periode
Wat weten we over de 15de-eeuwse eigenaars?
In 1462 staan zeven mensen borg aan Fije van
der Woerden, weduwe van Gijsbert Cleutinck
de renten over de huisjes te betalen aan het
kapittel. Het zijn Jan Baers Peterss, Jacob van
Beest Janss, Heinrick van Rekom, Heinrick
Zamel Gysbertss, Heinrick Jacobss die Barbier,
Willam van der Haer en Heyman Willemsz. Het
betreft een erfrente uit hun huizen die naast
elkaar liggen tussen “het St Janskerchof en
de Peperstraet”, dus precies op de plek van de
huidige zeven huisjes.
Heijman Willemsz komt in 1450 met het kapittel een uitgang van twee loot zilver overeen
op een huis aan de Peperstraat op de westhoek
van de kerksteeg1. Ook in 1456 wordt hij nog

als eigenaar van dat huis vermeld, wanneer het
huis ernaast verkocht wordt2. Dat laatste huis
ligt volgens die verkoopacte aan de noordzijde
van de Peperstraat en grenst aan de achterkant
aan het St. Jans kerkhof. Door beide omschrijvingen kunnen we het huis van Heijman
precies lokaliseren. Het betreft hier het huidige
huisnummer 13 van de Peperstraat.
Ook bij Willem van de Haer kunnen we aannemelijk maken dat hij de eigenaar van één
van de huisjes was. Het huisje op het huidige
nummer 1 was in 1515 voor de helft het eigendom van Lucia Willem vander Haers dochter
en in 1518 voor helft van Effemia van der Haer
Willemsdr. Het is dus zeer waarschijnlijk dat
hun vader Willem van der Haer die in de lijst
uit 1462 is genoemd de vorige eigenaar was.
De andere vijf namen kunnen we helaas nog
niet exact in verband brengen met één van de
overige huisjes. Het is echter heel aannemelijk
dat de vijf namen toebehoren aan de eigenaars
van de vijf andere huisjes. Hopelijk komen we
er nog eens achter wie precies bij welk huisje
hoorde. Wel komen we de namen vaker tegen
in dit stukje Peperstraat, al is het dus nog niet
exact duidelijk wie bij welk huis hoort. Zo
transporteert in 1467 Fije van der Woerden
t.b.v. de het St. Janskapittel een rente uit de
hofstede en het huis van Henric Zamuel Gijsbertsz. Als buren worden genoemd: Jan Baers
Petersz, Henric Jacobsz en Johanna de vrouw
van Gijsbert Aernts1.
Rond 1513 heeft David Hieronimi de Bononia,
kanunnik en notaris van het kapittel van Sint
Jan Baptist, een lijst aangelegd van alle huizen
en landerijen waarvoor een jaarlijks bedrag
aan het kapittel betaald moest worden. Daarin
worden de zeven huisjes ook als één geheel
genoemd. De gehele zijde van de Peperstraat
aan de kant van het kerkhof moet samen 30
braspenning betalen. Gelukkig voor ons onderzoekers staat er ook een onderverdeling bij genoemd. Laten we er één als voorbeeld nemen.
Zo betaalt Guert Cock Janss 6,5 braspenning.
Niet elk jaar werd de lijst vernieuwd maar als
een huis in andere handen overging werd vaak
de nieuwe eigenaar vermeld. In dit geval staat
er bij: nu Claes Cornelisz de Roy (doorgehaald)
nu Willem Jansz van Bosch, waardoor we zeker
weten dat na Guert Claes de eigenaar werd (of
althans de bijdrage aan het kapittel betaalde) en
daarna Willem. Helaas staan er geen jaartallen
bij, maar het geeft wel enig houvast.
Claes Cornelisz de Roij zijn we nog niet in an52 | 1/2 | 2 0 1 8 

dere bronnen als eigenaar tegen gekomen maar
Willem Jansz Bosch wel. In 1582 is hij als buur
vermeld en in 1606 verkoopt hij zijn huisje aan
zijn schoonzoon Jan Gerritsz van Langenberg,
een verkoper van zeem. Het betreft hetzelfde
huisje als Heijman Willemsz in de 15de eeuw in
bezit had.
Ook de regenten van het Ewoud & Elisaberth
Gasthuis maakten overzichten van hun inkomsten uit huizen en landerijen. Plezierig voor
ons is dat zij wel elk jaar een afzonderlijke lijst
opstelden. Deze zijn redelijk compleet bewaard
gebleven van ca 1580 af. Hierdoor kunnen we
jaar na jaar zien wie de bedragen moesten betalen. Omdat de lijsten van een nieuw jaar vaak
uit het voorgaande jaar overgeschreven werden
kan iemand soms nog als betaler vermeld staan
terwijl hij of zij het huis al verkocht heeft, maar
meestal is het behoorlijk correct. Voor de zeven
huisjes hebben we het geluk dat vier van de
zeven huisjes gedurende kortere of langere tijd
in deze rekeningen voorkwamen.
Tot slot moest zoals gezegd aan de kerk voor
een uitgang betaald worden. Ook hiervan zijn
rekeningen bijgehouden en vanaf 1610 tot in
de 20ste eeuw zijn er lijsten van bijgehouden.
Bijna elk jaar zien we daardoor de zeven huisjes weer terug.
Door al deze informatie is het mogelijk de
eigenaarsgeschiedenis van alle zeven huisjes te
volgen. Hieronder staan ze per huis genoemd.

De zeven huisjes en de Hofbuurt
De Hofbuurt is een deel van Wijk dat zoals
de naam al doet vermoeden in de buurt van
De Hof ligt. Daarmee wordt dan de Nederhoff
bedoeld, een groot huis dat op de Markt aan
het begin van de Peperstraat ligt, aan de kant
van de Volderstraat. Dit is dus schuin aan de
overkant van de zeven huisjes. Uit allerlei bronnen kunnen we concluderen dat niet alleen de
directe buren van de Nederhoff tot de Hofbuurt
gerekend werden maar ook de overkant, in de
huidige nummering Peperstraat 1 t/m 13 en
Peperstraat 2 t/m 16.
We hebben hieronder één huis geheel uitgewerkt. Van de andere zes wordt alleen een kort
overzicht van de eigenaars gegeven. Vanwege
de privacy van de huidige eigenaren stoppen
we de overzichten rond 1970. Voor nadere
informatie verwijzen we naar de website
www.huizeninwijk.nl.
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Peperstraat 1
De oudste vermelding van dit huis, is als deel
van de zeven huisjes tussen de Markt en het
Kerkstraatje. Zoals gezegd: In 1462 beloven
zeven mensen, die gezien sommige reeds
bekende namen zeker de zeven eigenaars
moeten zijn geweest, aan Fije van der Woerden, weduwe van Gijsbert Cleutinck de renten
over de huisjes te betalen aan het kapittel. In de
lijsten van rond 1520 en 1545 zien we ook vermeld dat de huisjes samen 30 braspenningen
moesten betalen. Uit deze lijsten kunnen we
concluderen dat Willam van der Haer in 1462
de eigenaar was en rond 1515 zijn dochters
Lucia en Effemia beiden voor de helft. Effemia
sluit dan een contract met de kerk af voor een
mud weit ten behoeve van de armen, dat zij elk
jaar zal betalen.
Zeker is dat in 1518 Arnt Momme Henricksz de
eigenaar was waarbij in de lijst van rond 1520
staat dat dit later Jacob Momme is geworden. In de lijst van ongeveer 1545 staat Beth
Momme vermeld, waarmee omdat Arnt met
een Elisabeth getrouwd was vrijwel zeker de
weduwe van Arnt bedoeld is. In de lijst van
1582 blijkt dat Jacob Aertsz Momme de eigenaar is. Hij blijft dat tot 1600 en daarna worden
zijn erfgenamen als eigenaar vermeld.
Op 29 september 1602 wordt in de resoluties
van de magistraat bepaald dat de mud weit die
jaarlijks ten behoeve van de armenpot betaald
moest worden, vanaf nu jaarlijks zes carolus
gulden zijn. Er staat bij dat het huis eertijds
Jacob Mom toebehoorde maar nu van Jan de
Kemp en Herman Strick is volgens koop van
Aert Jacobsz Mom zoon van Jacob Aertsz Mom.
De weduwe van de onlangs overleden Aert zal
nog twaalf gulden moeten betalen. In 1606 verkopen de erfgenamen van Herman Strick drie
huizen in de Peperstraat aan Johan de Kemp,
één ervan zal dit huis betreffen.
Vanaf 1606 wordt dan ook alleen deze Jan de
Kemp genoemd en na zijn overlijden in 1611
erft zijn zoon Bernt Jansz de Kemp zijn huis Hij
is zeker tot zijn overlijden in 1666 de eigenaar
en zijn erfgenamen blijven nog tot 1694 gezamenlijk de eigenaars.
In 1695 is Adriaen van Dolder, een Rhenense
schepen en burgemeester, de eigenaar. Hij is te
Rhenen in 1670 met Aletta de Kemp getrouwd,
dus ook hier is het huis weer vererfd, via de
vrouw op haar man. Aletta is rond 1680 te
Rhenen overleden en daardoor is het huis
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eigendom van haar weduwnaar geworden.
Adriaan was wel de eigenaar maar woonde er
niet; hij bleef in Rhenen wonen. Op 18 mei
1703 krijgt hij van de stad Wijk te horen dat hij
als eigenaar van het huis op het hoekje van de
Peperstraat zijn omgevallen muur aan het kerkhof voor komende jaarmarkt moet repareren3.
Ruim een jaar later heeft hij het nog steeds
niet laten doen want op 3 oktober 1704 wordt
hij weer gesommeerd de muur opnieuw op te
metselen, nu binnen een maand. Wellicht is het
toen wel gerepareerd want we zien zijn naam
daarna niet meer terug.
In 1710 verkoopt Adriaan het huis aan Hendrik van Herpen, die tot 1762 vermeld is als
eigenaar. Ook nu blijkt er weer wat mis te zijn
met het onderhoud van het huis. In 1742 moet
hij zijn “glasen” [ramen] laten repareren. En in
1746 moet hij zijn stoep en rollaag repareren,
en in 1749 weer zijn ramen. Begin 1764 koopt
Jan Aartsz in den Engh het huis terwijl hij er
waarschijnlijk al woonde, en wel van Jan van
Eldik, die een erfgenaam was van Hendrik. Jan
van Eldik was namelijk met een familielid van
Hendrik van Harpen getrouwd, Maria Jans van
Harpen.
In verhouding tot de voorgaande bewoners is
Jan niet al te lang de eigenaar. Als hij het huis
koopt is hij net met zijn derde vrouw Maria
Cabijtel getrouwd, die al in 1765 overlijdt. Twee
jaar later trouwt hij voor de vierde keer, met
Steventje Taats. Nu is hij het die tamelijk snel
na het huwelijk overlijdt. Het zal begin 1768
geweest zijn want eind 1768 hertrouwt zijn
weduwe al. Een jaar later moet zijn weduwe
het huis bij publieke veiling verkopen wegens
achterstallig huis- en haardstedegeld.
De uit Utrecht afkomstige Pieter van Batum is
de koper. Tot aan zijn overlijden in 1772 blijft
hij de eigenaar. Hierna is zijn weduwe Adriana
van Dijk de eigenaar, maar al snel ook nog in
1772 hertrouwt ze met Cornelis van Velthuijsen, die daarna als de eigenaar vermeld wordt.
In 1777 verkopen hij en zijn vrouw het huis. Zij
vertrekken dan ook uit der stad, tien jaar later
woont Cornelis in Cothen. In de transportakte
staat vermeld dat het huis geschikt is gemaakt
voor twee woningen. Ook wordt nog melding
gemaakt van de uit 1518 stammende jaarlijkse
afdracht aan de Armenpot, namelijk zes gulden.
Gerrit van Ginkel is de nieuwe eigenaar. In
1795 overlijdt hij en wordt zijn weduwe Hermina de Kruijf, met wie hij als weduwnaar in
1794 was getrouwd, de eigenaar. Vlak voor

De huidige ‘zeven huisjes’ gezien vanuit de Peperstraat (Foto: W. Leeman, 2018)

haar overlijden in 1810 neemt ze nog een hypotheek bij Isaak Blijdesteijn. Na haar overlijden kunnen haar erfgenamen de hypotheek op
de huizen waarschijnlijk niet meer betalen en
verkopen ze het huis in 1811 aan dezelfde Isaak
Blijdesteijn. In 1812 staat zij nog als eigenaar
vermeld in de kohieren van de grondbelasting
voor deze huizen maar deze lijst is wellicht
iets eerder opgesteld. Vreemd is wel dat ze dan
Hermine den Bedeker genoemd wordt.
In 1814 verkoopt de gemachtigde van Isaak
de twee huizen aan schoenmaker Anthonij
van Nintel, die tot zijn overlijden in 1848 de
eigenaar blijft en na hem zijn weduwe Geertruij Vernooij tot aan haar overlijden in 1853.
In 1830 wonen Antonij en zijn vrouw er samen
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met zijn jongere zuster Christina, en met
schoenmakersknecht Dirk Homan, afkomstig
uit Mijdrecht, en de naaister Christina Vogelpoel.
Ook in 1840 wonen hij en zijn vrouw in het
huis maar nu met zijn broer Reinier, en de
schoenmakersknecht Johannes Branger. Verder
wonen er nog een nichtje Cornelia Vernooij en
Maria van den Honinck, de weduwe van Teunis
van Rijn.
In het andere huis woonde ook een schoenmaker met zijn zijn gezin, namelijk Nicolaas
van Amerfoort en Johanna Esser met hun vier
kinderen.
In 1854 verkopen de erfgenamen van Anthonij
van Nintel het aan een andere schoenmaker,
het kromme-rijngebied
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Pieter de Ruijter. Pieter was getrouwd met Ida
van Nintel, de jongste zus van Anthonij.
Vanaf 1887 is Hendrik Vincentius Vrijhoef,
horlogemaker, de eigenaar en Fam. De Ruijter,
een schoenmakersfamilie, en consorten voor
het andere deel.

Deel één aan de Markt wordt 1966 aan de gemeente verkocht en deel 2 blijft in de schoenmakersfamilie tot 1967 wanneer de gemeente
dit ook koopt. Rond 1970 wordt het huis
gesloopt en later wordt er weer een nieuw huis
op dezelfde plek gebouwd.

Peperstraat 3
ca1520

de erfgenamen van Gijsbert
Guertsz
ca1550-1594 Dirck Gijsbertsz, kramer; zoon
vorige eigenaar
1595
de erfgenamen van Dirck
Gijsbertsz
1603
Huijch Gerrits Verweij
[schoonzoon vorige eigenaar,
getrouwd met Merrichje Dircks]
1638
Maes Dircksz
1657-1682 Adam Cool
1683-1711 Arien Wouters de Rooij
1712
weduwe van Arien Wouters de
Rooij
1713-1763 Cornelis de Rooij, zoon vorige
eigenaar
1764
erfgenamen van Cornelis de Rooij
1768
Willem de Koff en Neeltje de Rooij
1768-1780 Arien Gerritsz van Vulpen
1780-1803 Johannes Hofman [schoonzoon

1804-1829
1829-1869
1869-1877
1877-1914

1914-1931

1931-1955

1955-1965

1965-1970

vorige eigenaar, getrouwd met
Petronella van Vulpen]
Dirk Odinot, koopman
Antonie van Ginkel, metselaar
Christina van Vogelpoel, weduwe
van Antonie van Ginkel
Maria Hendrika en Johanna
Gerarda van Ginkel, naaisters,
dochter van de vorige eigenaar
Antonius Hermanus van Ginkel,
kleermaker, neef vorige eigenaars,
zoon van hun broer Theodorus
Jacoba Johanna Alberts van
Straaten, zijn weduwe, samen met
zijn kinderen
Johannes Marinus Hermanus
van Ginkel, zoon van Antonius
Hermanus
Christinus Hendrikus Gijsbertus
van Ginkel

Peperstraat 5
1520 ca.
Met Rutger Besienres weduwe
1520-1545 Met Rutger Besienres weduwe,
later haar zoon Dirc Rutgerss, later
Matthias van Bueren
1545 e.v.
Matthias van Bueren, kistenmaker,
en daarna Thonis Gisberts Robben
en weer later Jan van Hees
1577-1591 Bastiaan Adriaensz de Kemp
1592-1597 de weduwe van Bastiaan
Adriaensz de Kemp
1598-1618 Cornelis de Kemp, hun zoon
1618-1624 Dirck Willemsz van de Smacht,
schoenmaker
1624-1626 Magdalena Jans, zijn weduwe
1626-1629 Magdalena Jans met haar nieuwe
echtgenoot Jan Jansz de Knijf
1630-1675 onbekend, waarschijnlijk de
erfgenamen van Dirck Willemsz
van der Smacht. Soms zijn ook
Claes Cool en zijn echtgenote
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Anneke Cole genoemd.
1675-1682 Domeinen, met als laatste eigenaar
Anna Colle; bewoner is Willem de
Bruijn
1682-1720 Willem de Bruijn
1720-1720 Jacob Kohl
1722-1741 Dirck Verburgh
1741-1745 Hermina Ladirack, vanaf 1744 met
haar nieuwe man Wouter Elisz
1745-1746 Wouter Elisz, na overlijden van
zijn vrouw
1746-1778 Egbert Florijn, timmerman,
overleden 1777, en Johanna
Vethaak
1778-1787 Aart van Oorschot
1787-1814 Gerrit van Oorschot, zoon van
Aart
1814-1840 Hendrik van Amerongen, een
jongere halfbroer van zijn vrouw
1840-1843 koopman Johannes Beukers

De onregelmatige steentjes achter de ‘zeven huisjes’ (Foto: W. Leeman, 2018)

1843-1849 notaris Carel Eliza van Strijen
1849-1849 naaister Everdina Woutera
Eijsvogel
1849-1852 Louise Frederica Nollen, dochter
uit het eerste huwelijk van
Everdina met Johannes Aldolph
Nollen
1852-1884 kleermaker Jan Frederik la
Chambre, de tweede echtgenoot
van Everdina
1884-1888 zijn erfgenamen
1888-1897 Hermanus Gerardus Kloek,
schilder
1897-1897 steenfabrikant Wouter Groeneveld

Bonté de eigenaar
1897-1901 Antonie Johannes Gustaaf Aldofs
Verhoef, notaris
1901-1902 Jacobus Antonius de Bruijn
1902-1919 Johannes Kramer, koperslager
1919-1924 Willem Kramer, loodgieter, zoon
vorige eigenaar
1924-1928 NV Boazheim exploitatie
onroerend goed
1928-1939 kleermaker Huibertus de Gier
1939-1970 Gerrit Christiaan Josephus de
Gier, zoon van vorige eigenaar en
eveneens kleermaker

Peperstraat 7
1582-1620 Heynrick Thomasz van Daecken,
kleermaker
1620-1630 Jan Jansz Knijff de Oude,
schoonzoon vorige eigenaar
1630-1632 Jan Thijmansz.
1633-1653 erfgenamen Jan Thijmansz, o.a.
Berndt Jans de Kemp, zwager
vorige eigenaar
1653-1701 Steven Jansz van Heumen.
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1701-1707 Gerrit van Heumen
1707-1708 Emmetje van Ginckel, weduwe
van vorige eigenaar
1708-1726 Abraham van Hees, tweede man
van vorige eigenaar
1726Emmetje van Ginckel, weduwe en
haar dochter Maria van Heumen
1735
Rut Hoogland, man van Maria van
Heumen
het kromme-rijngebied
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1748
1748-1808
1808-1832
1832-1833
1833-1855
1855-1866
1866-1868
1868-1871
1871-1893
1893-1902

de erfgenamen van Rut Hoogland
de stad Wijk
Matthijs Kroon, metselaar
Harmanus Kroon, metselaar, zoon
vorige eigenaar
Johanna Maria Kroon, nicht
vorige eigenaar
Jan van Winsen, weduwnaar
vorige eigenaar
aan Joseph Salomon, koopman
Everhardus Vernooij
Willem Kramer, koperslager
Johannes Kroon, zoon vorige

eigenaar
1902-1920 Theodorus Lambertus Baltussen,
bakker
1920-1932 Theodorus Johannes Gerardus
Vrijhoef, rijwielhandelaar
1932-1938 Reinder van Bekkum, slager
1958-1958 Beatrix Angenis Maria van
Bekkum en haar man Dirk
Marinus Ploeg de eigenaars
1858-1964 Jacobus Johannes Barte, fruitteler
1964-na1970 Johanna Gerarda Wilhelmina
Russon weduwe van Cornelis Dirk
Schook, kapster

Peperstraat 9
1582-1612 Herman Petersz van Sloten
1612-1619 Ernst Teunisz van Meerten,
schoonzoon vorige eigenaar
1619-1631 Reijer Dirckss. van Langelaer
tot 1639
Merrichge Berndts, weduwe van
Anthonis van Schuilenborg
1639-1643 koperslager Laurens Laurensz.
1643-1644 Willem Jansz van Diemen en
Engeltje Jans
1644-1649 Aert Isbrandtsz de Vrede
1649-1650 Fijgje Jacobs, weduwe van vorige
eigenaar
1650-1659 Cornelis de Vael na zijn huwelijk
met de weduwe
1659-1661 Anthoni van Sandick
1661-1667 Aeltje Thomas Crauwel, weduwe
van vorige eigenaar
1667-1681 Jan Willemsz van Enspick Vael na
zijn huwelijk met de weduwe
1688-1692 Johan van Sandick
1692-1697 Abigael Schagen, de weduwe van
de vorige eigenaar
1704-1711 Peter Cornelis van Sandick

1712-1712 Adriaen de Roij
1713-1749 Cornelis de Rooij
1773-1782 erfgenamen van Juffr. Isabella
Johanna Middelkoop
1783-1789 Klaas Berkhout
1790-1797 Huijbert van Ingen
1798-1811 de weduwe van Huijbert van
Ingen
1828-1859 Gotschalk Hijmans, koopman
1859-1868 Gijsbertha Hijmans, koopvrouw,
zus vorige eigenaar
1868-1891 Cornelis van Oosterom, arbeider
1891-1914 Huibertus Gerardus van Dam,
koopman
1914-1930 Huibertus Hermanus van Dam,
deurwaarder, zoon vorige eigenaar
1930-1934 Gerrigje de Bruin wed Frans van
Bekkum
1934-1941 Reinder van Bekkum, slager
1941-1959 Willem van Ommeren
1959-1970 Bernard van Leersum, chauffeur,
later zijn wed. Teuntje Hestera
Nout

Peperstraat 11
1520-1559 Tonis Jansz van Rijswijck de
Snijder
1576-1582 Jan Petersz Vos
1606-1628 Hendrick Huijbertsz de Roij,
koster, schoonzoon vorige eigenaar
1628-1631 Aalbertje Adriaans, weduwe van
tweede huwelijk vorige eigenaar
1631-1640 Cornelis Jansz Bosch
1640-1662 Maria Henrix de Roij, dochter van
bovengenoemde Hendrick.
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1662-1663 erfgenamen van Maria Henrix
de Roij
1663-1674 Dirck de Wildt, deurwaarder
1674-1695 Adriana Mom
1695-1695 Jacob Gerrits van de Horst
1695-1697 Cornelis Cornelisz Pijssel en Judith
Sijmons.
1697-1711 Jurphaes van Sandick
1711-1711 Cornelis van Vogelpoel
1711-1712 Jacob Labros

1712-1768 de stad
1769-1806 Het Ewoud- en Elisabeth Gasthuis
1806-1815 Maria Agnes Clara Albers met haar
man Johannes de Vosch
1815-1816 Maria Agnes Clara Albers, nu
weduwe van Johannes Vosch
1816-1828 Willem Heijmeriks
1828-1846 Theodorus Bull, kleermaker
1846-ca1850 Albert Bleijenberg kleermaker
ca1850-1854 Nicolaas Wouter van Doesburg,
kandidaat notaris
1854-1858 Derk Adrianus Brandts van
Doesburgh, vader vorige eigenaar
1858-1862 Jacoba Anthonia Catharina

1862-1863
1863-1876
1876-1897
1897-1929
1929-1950
1951-1954
1955-1970

Franke, weduwe van Nicolaas
Wouter van Doesburgh
Bernardus Gertrudus van Heijst,
notaris
Albert Bleijenberg kleermaker
Arie Bleijenberg kleermaker, zoon
vorige eigenaar
Henricus Jacobus van Heijst,
notaris
Teunis Jan en Jannetje
Kersbergen, broer en zus
Ewout en Elisabeth Gasthuis
Johannes Kuijlman, emeritus
predikant

Peperstraat 13
1450-1462
1520-1545
..
1582-1606
1606-1624

1625-1631
tot 1639
1639-1646
1646
tot 1654

1654-1675
tot 1682
1682-1682
1682-1724

Heijman
Geurt Cock Janss
Claes Cornelisz de Roy
Willem Jansz van Bosch
Jan Gerrits van Langenberch, een
verkoper van zeem, schoonzoon
vorige eigenaar
Wilmpje Willems Bosch, zijn
weduwe
de erfgenamen van Jan Gerrits van
Langenberch
Jan Rutten Been, bakker
Aert Anthonisz Mom
Jacob van Bijller is gekomen,
weten we nog niet maar die
verkoopt het huis in 1654 aan
Philips Barsijn
de Domeinen
schoenmaker Jan van Wijck
Hendrick Vermeulen

1735-1793 de stad (lange tijd verhuurd aan
Dirk van der Snel, ovl. 1754)
1793-1815 Johannes Vosch
1816
Willem Heijmeriks
1828-1842 Willem Wessels, een in Tiel
woonachtige kastelein
1842-1851 schoenmaker Jan Meijer
1851-1865 slager Jacobus Salomons
1867-1882 koopvaardijkapitein Kornelis Karel
Bouwmeester
1882-1891 Adrianus van Huizen,
wagenmaker
1891-1893 Christina Herberta Rijnbout wed
Petrus van de Grint
1893-1900 Frans van Rooijen, metselaar
1900-1906 Antonius Hermanus van Ginkel,
kleermaker
1906-1940 Jacobus de Bruin, timmerman
1940-1973 Johannes Cornelis van Koolwijk,
steenovenbaas

Noten
1
2
3

Bron: HUA, Kapittel S. Jan Baptist, inv.nr. 19-1.
Bron HUA, Bisschoppelijk archief, inv.nr. 338.
Bron: RHC ZOU, arch.nr. 1, inv.nr. 51.
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Frank Ma g d a ly ns*

Geboorteakte New York lag jarenlang op
zolder Kasteel Heemstede
In 1910 werd door Frederik Casparus
Wieder een aantal documenten ontdekt
die duidelijkheid gaven over het ontstaan
van de stad New York. Deze documenten
staan bekend als de Van Rappard-documenten en werden jarenlang bewaard in
kasteel Heemstede in Houten.
Aan het begin van de 20ste eeuw was er niet
zoveel bekend over het ontstaan van New
York. Rond 1921 ontstond er zelfs een hoog
oplopende discussie over wie deze stad daadwerkelijk had gesticht. Amerikanen met Waalse
wortels claimden dat hun voorouders dit hadden gedaan, terwijl Amerikanen met Nederlandse voorouders zeiden dat het toch echt de
Nederlanders waren geweest. Kranten deden
hier verslag van.1
De Henry E. Huntington Library and Art Galleries (Californië) ging in de jaren erna over tot
publicatie van de Van Rappard-documenten.
Deze documenten waren overgenomen van
Anderson Galleries (New York), die op hun
beurt deze documenten in 1910 hadden gekocht bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik
Muller & Co (Amsterdam). Door hun publicatie
brachten ze duidelijkheid in het geschil tussen
de Waalse en Nederlandse Amerikanen. De
Nederlanders hadden New York gesticht en de
Walen hadden een bijrol.
De Nederlander Frederik Casparus Wieder, die
als medewerker van het Amsterdamse veilinghuis de documenten in 1910 had ontdekt en
geveild, haakte op deze publicatie in en kwam
in 1925 met het boek ‘De stichting van New York’.
Wieder beschrijft dat New York in zijn oudste
vorm is gesticht volgens de plannen van de
West-Indische Compagnie en dat daar in juli
1625 daadwerkelijk een begin mee is gemaakt 2.
*Frank Magdelyns is Houtenaar en beheert een
aantal websites waarmee hij de inwoners laat kennis
maken met de schatten van het dorp. Hij ontplooit tal
van activiteiten m.b.t. de historie van Houten.
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Herkomst Van Rappard-documenten
Daarnaast gaat hij op onderzoek uit naar de
betrouwbaarheid van de Van Rappard documenten. Hij beschrijft in zijn boek hoe hij op
bezoek was geweest bij Jhr. A.C.P.G. Ridder van
Rappard op Kasteel Heemstede in Jutphaas (Op
veel ansichtkaarten werd in die tijd Heemstede in Jutphaas gesitueerd). Daar had hij een
kostbare verzameling documenten bekeken, die
de grootvader van Van Rappard had verzameld.
Van Rappard wilde deze van de hand doen.
Wieder nam de documenten mee en stelde een
catalogus op. Terwijl hij daarmee bezig was,
verscheen Van Rappard bij hem op het veilinghuis in Amsterdam met een koffertje nieuwe
papieren. “Of er iets van waarde bij zat?”
Wieder meldt dat hij bij het doorzien van deze
Frans Alexander van Rappard door Anthony Everhar
dus Grolman

Kasteel Heemstede, Houten. Steendruk uit de 19de eeuw

papieren een eigenaardige schok voelde die
je maar enkele malen in het leven ondergaat.
“Een schok die je ondergaat als je voor een verrassing komt te staan, die je buiten de grenzen
van de mogelijkheden had gedacht te liggen.”
Hij las in de documenten over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam in de kolonie
Nieuw-Nederland (Vanaf 1664 bekend onder
de naam New York). Ook zat er een document
bij, dat hij beschouwde als de geboorteakte van
New York.
Uit het vervolgonderzoek van Wieder blijkt
dat de documenten oorspronkelijk afkomstig
waren van een regeringspersoon die belang had
bij de West-Indische en Oost-Indische compagnie. Naast de documenten over New York,
waren ook er documenten aanwezig over Guiana (Suriname), Senegal, Japan en Indonesië
uit de eerste helft van de 17de eeuw.

Hij constateerde dat de ‘geboorteakte’ een
kopie was, en vermoedde dat het origineel
verloren was gegaan. Ook ontdekte hij dat de
documenten geen relatie hadden met het familiearchief van Van Rappard of het huisarchief
van Heemstede.
Uit een briefwisseling met de weduwe van Van
Rappard in 1924 blijkt dat de documenten al
die tijd waren opgeborgen in een bureaula op
Kasteel Heemstede. De grootvader Van Rappard blijkt halverwege de 19de eeuw deze
documenten te hebben gekocht op veilingen.
In die periode was het verzamelen van dit soort
documenten een geliefde activiteit bij de elite
van Utrecht. Delen van de verzameling waren
in 1869 en 1879 al geveild. Deze stichtingsdocumenten lagen tientallen jaren in kasteel
Heemstede, totdat Van Rappard ze aanbood in
Amsterdam.

Noten
1	Algemeen Handelsblad van 25 augustus 1925
2	De stichting van New York - F.C. Wieder
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Pieter F r e d e r i ks *

Jaarverslag 2017
Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ Houten (AWN afd. 12)
Het jaar 2017 was voor onze archeologische
werkgroep wederom arbeidsintensief en zeker
succesvol. We vierden immers ons 50-jarig
jubileum. De bijbehorende feestelijkheden
bestonden uit een receptie, een goedbezochte
archeologische activiteitenmarkt in de open
lucht en vooral een bijzondere jubileumexpositie. Daarentegen was het aantal archeologische
veldwaarnemingen in onze gemeente beperkt.
Wel zijn leden van onze werkgroep betrokken
geweest bij een zeer interessante opgraving in
Odijk.
Een betrekkelijk nieuwe activiteit van de werkgroep betreft het verzamelen, bestuderen en
presenteren van historische tabaks-kleipijpen.
Een van onze leden heeft zich bekwaamd in dit
speelse onderdeel van de archeologie, waarmee
menig persoon voor het eerst in het veld kennismaakte met oudheidkunde.
We hebben opnieuw veel werk besteed aan
archeologische presentaties voor het basis- en
het voortgezet onderwijs in Houten. Leden van
onze werkgroep hebben zich in dat kader verder bekwaamd door deelname aan een cursus
pedagogiek en didactiek, georganiseerd namens
de provinciale organisatie Kunst Centraal.
Als klap op de vuurpijl viel onze werkgroep
flink in de prijzen bij de Clubkas-actie van de
RABO-bank in onze regio. Met het prijzengeld
kunnen we onder andere investeren in verbetering en verduurzaming van de verlichting in
onze expositieruimte.
De archeologische werkgroep omvat thans 16
wekelijks actieve leden een een 6-tal leden, die
door omstandigheden (tijdelijk) minder actief
zijn. Met elkaar hebben we in 2017 zo’n 5200
uur aan allerlei vormen van archeologisch werk
verzet.
Opnieuw hebben wij energie gestopt in het
vergroten van onze bekendheid in de gemeente
*Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd,
sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
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Clubkasactie Rabobank

Houten. Op vele manieren hebben we de
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten en de presentatie ervan. Het volgende
overzicht getuigt ervan.
Veldwaarnemingen
Tot onze verrassing zagen we op enig moment
graafwerkzaamheden en bouwactiviteiten in
een binnenterrein, bekend als “Klein Curaçao”
langs de Vikingenpoort. Dit gebied ligt tussen
het archeologisch interessante gebied Tielland-Steenen Poort en historische uitlopers
van het Oude Houten. We hebben hier op het
Ria onderzoekt de kleipijpen van klein tot groot (foto
Peter Koch)

allerlaatste moment nog een noodwaarneming
kunnen doen. Onze werkgroep zag restanten
van wat leek op een oude waterloop en sporen
uit de volle middeleeuwen, met name potscherven.
Op verzoek van de gemeente Houten hebben
we de archeologische begeleiding gedaan van
een drietal kleine bouwprojecten in het hartje
van het Oude Dorp, namelijk aan de Herenweg
6-8, de Burgemeester Wallerweg en de Julianastraat 4. Met name door de ernstig verstoorde
ondergrond hebben onze onderzoeken weinig
archeologische informatie opgeleverd.
Op uitnodiging zijn leden van onze werkgroep
actief geweest bij een professionele opgraving
in het gebied Het Burgje te Odijk. Hier moet
een nederzetting uit de Romeinse Tijd hebben
gelegen. Samen met de professionals vonden
we onder andere een grafveld met crematie- en
inhumatiegraven. Soms waren grafgiften meegegeven, zoals wapens en sieraden. Er waren
in een ander deel van het terrein volop sporen
uit de Middeleeuwen te zien. Er zijn resten
aangetroffen van Laat-middeleeuwse bebouwing, vermoedelijk overblijfselen van onder
andere een bakstenen versterking of kasteel
(Het Burgje?).
Museum
In het afgelopen jaar brachten wij op de
museumzolder onze Jubileumexpositie “Met
de poten in de modder”. De tentoonstelling
verhaalde over zowel de wordingsgeschiedenis als de archeologische veldprestaties van de
Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” in
de afgelopen 50 jaar.
De publieke belangstelling viel, met 1080 bezoekers (inclusief scholieren), helaas wat tegen.
We merken dat thematische tentoonstellingen,
dus exposities gewijd aan één concreet onderwerp, kennelijk meer tot de verbeelding van
het publiek spreken.
Het museum is het hele jaar gedurende twee
dagdelen per week geopend, en wel op de dinsdagen en de zaterdagen.

Opgraving bij Het Burgje, Odijk (foto Peter Koch)

tijdperken, zijn beschreven en deels afgevoerd
naar het provinciale depot Utrecht. Een bescheiden deel van de objecten is opgenomen in
onze referentiecollectie en beschikbaar voor het
basisonderwijs.
Leden van onze werkgroep publiceerden vorig
jaar enkele artikelen in het tijdschrift van de
Historische Kring Tussen Rijn en Lek.
Over onze Jubileumexpositie hebben wij een
fraai uitgevoerde museumgids in full color
uitgebracht.
Voordrachten en presentaties
Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische
en historische onderwerpen aan lokale organisaties, zoals: de Probusclub Houten, Rotary Castellum, NAH vereniging De Boogh en enkele
bewonersgroepen.
Informatie- en communicatietechnologie (ict)
Leden van onze werkgroep hebben onze
website www.archeologiehouten.nl up-to-date
De Open Dag op 6 mei (foto Peter Koch)

Publicaties
Wij hebben een nieuwe publicatie in voorbereiding, gewijd aan eerder door ons uitgevoerd
archeologisch onderzoek aan de Beusichemseweg te Houten. Onder meer door de complexheid van de opgraving laat publicatie nog even
op zich wachten.
Vondsten uit eerdere opgravingen, uit diverse
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Scholenbezoek
(foto Peter Koch)

gehouden en verder uitgebouwd. Het
doorgeven van actueel
nieuws en activiteiten
van onze werkgroep
via Facebook en Twitter
blijkt functioneel, gelet op
de reacties.
We hebben het afgelopen jaar opnieuw stappen
gemaakt op het gebied van automatisering, digitalisering van gegevensbeheer en nieuwe media.
De werkgroep presenteerde een bijgewerkte
interactieve fiets- en wandelroute langs archeologisch bijzondere plekken in onze streek.
Voorts bieden we bezoekers van onze archeologiezolder de mogelijkheid om interactief archeologische waarnemingen in de woonomgeving
te bekijken.
Educatie
Educatie is in toenemende mate een belangrijk
onderwerp voor de werkgroep. Wij organiseerden in de schoolvakanties over diverse onderwerpen workshops op de archeologiezolder,
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De belangstelling en het enthousiasme van de jonge deelnemers spatte er vaak vanaf.
Evenals vorig jaar participeerden wij in het succesvolle project “Langs de Limes” van de provinciale instantie Kunst Centraal en verzorgden
wij gastlessen in een 9-tal basisscholen in de
gemeente Houten. Voorts ontvingen wij op
onze archeologiezolder een aantal groepen van
het Houtense basisonderwijs. De betrokkenheid
en het enthousiasme van de jonge scholieren
waren opvallend. Opnieuw verzorgden we een
presentatie over een archeologisch onderwerp
aan leerlingen van het College De Heemlanden.
Onze leskisten over de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen vonden gretige aftrek. Beide
leskisten zijn beschikbaar voor alle basisscholen
in onze gemeente.
Aan kinderen van de naschoolse opvang hebben wij opnieuw enkele workshops gegeven
over archeologie en verhalen verteld over het
verre verleden van Houten.
Manifestaties
De werkgroep was wederom actief in Houten op
de Open Monumentendag, de jaarlijkse Activiteitenmarkt en de Nationale Archeologie dagen.
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Mediacontacten
Bij diverse gelegenheden waren ook in 2017
lokale pers en radio aanwezig om reportages te
maken over onze activiteiten in het veld en op
onze archeologiezolder. Met name bij onze Jubileumexpositie mochten we vertegenwoordigers van de pers ontvangen. We werkten daarbij onder meer samen met Omroep Houten.
Contacten met de gemeente Houten
De subsidieovereenkomst met de gemeente
Houten is ook in 2017 op het gebruikelijke
niveau voortgezet. Onze werkgroep verricht als
tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie
een aantal activiteiten, zoals:
- het uitvoeren van archeologisch onderzoek in
de gemeente Houten
- het presenteren van museale collecties op de
archeologiezolder
- het leveren van diensten aan onderwijs en
instellingen in de gemeente Houten.
Periodiek is er overleg met de wethouder en
we onderhouden intensieve contacten met de
gemeentelijke archeoloog.
Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee aan een aantal
activiteiten, meestal gecoördineerd door de zeer
actieve Vereniging van vrijwilligers in de archeologie AWN, afdeling Utrecht:
- archeologisch onderzoek nabij Zeist-Austerlitz
in een Napoleontische soldatenkamp
- veldwerk op het terrein van Het Burgje te
Odijk
- grafheuvel-onderzoek te Leersum
- archeologisch graafkamp 2017 in een Romeins fort te Haltern, Duitsland
- project fundamenteel onderzoek naar Romeins grijs aardewerk
- jaarlijks archeologisch kinderfestijn Boschwerf
Zeist
- boekenmarkt van de Historische Kring
- activiteiten van de Pijpelogische Kring Nederland
- workshop veldnamen
- vakcursussen van de AWN en determinatie
van vondsten uit de regio.
We waren aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije Universiteit Amsterdam, op
de jaarlijkse Auxillia-studiedag van de Radbout-universiteit Nijmegen, op de Provinciale
Contactdag te Leersum en op manifestaties op
fort Vechten.

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.

Veelkleurige mozaïekkraal
Museum Dorestad heeft een belangrijke collectie kralen uit de bodem van Wijk bij Duurstede. Ze vertonen een verbazingwekkende
verscheidenheid aan vormen en kleuren en
komen vaak tamelijk ongeschonden uit de
grond. Veel exemplaren zijn afkomstig uit
(vrouwen)graven, maar in de bodem van Wijk
bij Duurstede zijn vooral kralen gevonden
die met handel en ambachtelijke productie
te maken hebben. Soms werden kralen ter
plaatse gefabriceerd, zoals blijkt uit het afval
dat kralenmakers in de bodem hebben achtergelaten. Andere exemplaren werden geïmporteerd, zoals de hier afgebeelde veelkleurige
mozaïekkraal die uit het Middellandse Zeegebied
afkomstig is. Deze kralen die ook wel ‘millefiori’
(letterlijk: duizend bloemen) -kralen worden
genoemd, werden kunstig uit een groot aantal
verschillend gekleurde glasdraden vervaardigd.
Kralen maken is niet hetzelfde als glas fabriceren. Er zijn geen aanwijzingen dat in Dorestad
glas, het basismateriaal voor de meeste kralen,
werd gemaakt. In plaats daarvan werd voor de
fabricage van kralen afvalglas gebruikt of mozaïeksteentjes die in plaatsen als Ravenna gefabriceerd werden, maar ook wel uit oude Romeinse
mozaïeken werden gesloopt.

Glazen mozaïekkraal uit Wijk bij Duurstede. Lengte is
23 mm (Museum Dorestad, Inventarisnummer 2/12919)

Kralen worden vaak als versiering beschouwd,
maar moeten vooral in een sociale context
gezien worden, als een teken van welstand waar
iemand zich mee kon onderscheiden. Misschien
dienden ze ook als amulet of als cultural marker,
in zekere zin als een vorm van klederdracht.
Veel kralen komen uit graven en lijken onderdeel van het begrafenisritueel te zijn geweest. De
combinatie met rijke objecten in een grafcontext
zegt wat over de betekenis van kralen in samenhang met de sociale positie van de dode. In mannengraven komen kralen in veel kleinere aantallen voor dan in vrouwengraven, vermoedelijk
omdat het bij mannen slechts om versieringen
aan riemen en gordels gaat en bij vrouwen om
hele armbanden en halssnoeren.
> Luit van der Tuuk

Schatten van Vechten-Fectio
Het Romeinse Castellum en het achterland
De Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ presenteert tot en met januari
2019 de expositie Schatten van Vechten-Fectio.

Deze negende tentoonstelling van onze
werkgroep is uniek want voor het eerst zijn
vondsten uit vele opgravingen in samenhang te
zien. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de
medewerking van het Provinciaal archeologisch
depot Utrecht, het Provinciaal Utrechts Genootschap, het Rijksmuseum van Oudheden te Lei52 | 1/2 | 2 0 1 8 

den, de gemeente Houten
en enkele particulieren, die
hun collecties in bruikleen
Amfoor van beige aardewerk, waar
schijnlijk een vissausamfoor, 40-70 na
Chr., 90 cm hoog (PUG Utrecht)
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Varia
Detail van de maquette, een reconstructie van castel
lum Fectio (Gerard Baars)

ambacht en nijverheid, handel en transport,
het geldstelsel, eten en drinken, gezondheid
en hygiëne, religie en grafcultuur, enzovoort.
Als klap op de vuurpijl tonen we een fraaie
maquette van het castellum Fectio, die speciaal
voor ons is gebouwd. Uiteraard maken we ook
een uitstapje naar het achterland van het fort,
waar een Romeinse voorloper van het latere
Houten in opkomst was.

hebben afgestaan.
De expositie probeert, aan de hand van het
zeer bijzondere vondstmateriaal, een beeld
te schetsen van het dagelijkse leven van de
militairen in het Romeinse fort en de bewoners
van het grote aangrenzende kampdorp, de vicus.
We staan stil bij de uitrusting van de soldaten,

Wij ontvangen u graag op de archeologiezolder
van het oude spoorstation te Houten, Stationserf 99. De expositie is te bezichtigen op iedere
zaterdag en dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis. Voor groepen kunnen wij
een aparte afspraak maken.
> Pieter Frederiks

Detectoramateurs hebben in 1977 veel metalen voorwerpen naar boven gehaald (foto Peter Koch)
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Na een kort ziekbed is op 4 mei onze
penningmeester Wim van Zijl overleden.
Pas vier weken daarvoor had hij te horen
gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was
en dat er alleen nog levensverlengende
behandeling mogelijk was. Hij hoopte zelf
nog een half jaar of jaar te hebben, dit
mocht helaas niet zo zijn.
Wim was al vijftien jaar lid van de vereniging
toen hij in mei 2016 als penningmeester lid
van het bestuur van de Historische Kring
werd. Hij was van beroep accountant.
Vanaf dat moment werd de financiële
administratie van de vereniging perfect
bijgehouden. Wim was in staat om al in
januari de financiële stukken klaar te hebben
van het voorgaande jaar. Daarnaast was
hij een sympathiek man en een plezierig
medebestuurslid.
Wij zullen hem zeer missen.
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