




Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -2- Eer kist wijn werd aangeboden als dank voor het vele werk dat de voorzitter in deze 13 jaar voor de vereniging heeft gedaan. De heer Tromp nam het voorzitterschap over. De kascommissie 1979, bestaande uit de heren G. Zwart en O. Wttewaal, kon zijn goedkeuring hechten aan het beleid van de penningmeester. IV Verenigingsprogramma Na de korte jaarvergadering op 22 februari 1979 te Odijk sprakDr. D.P. Blok over: Plaatsnemen als historische bron in het alge-meen en speciaal voor het zuiden van de provincie Utrecht. Het gebied tussen Rijn en Lek, aldus begon de spreker, blijkt uit debronnen deel te zijn van het gebied Opgoy of Opgoi, genoemdnaar een oude grafelijke versterking in 't Goy. Uit de vele interes-sante gegevens waarmee de spreker ons liet kennismaken volgenhier enkele grepen: de betekenis van plaatsnemen,oorspronkelijk in alle

waar-schijnlijkheid iets concreets, werd vaak in de loop der tijd ver-geten en de naam zelf vaak ook van klank en spelling veran-derd in de richting van iets wat men toen wel begrijpen kon;namen die volstrekt onbegrijpelijk zijn, zijn waarschijnlijk deoudste. plaatsnamen eindigend op &quot;burg&quot; wijzen vaak op oude Ro-meinse versterkingen. het eerste lid van Dorestathe heeft waarschijnlijk te makenmet &quot;durum&quot;: sterkte; Fresiodore: sterkte der Friezen werd(verplaatst?) misschien Fresionovic. er zijn namen bestaande uit twee woorden en namen bestaan-de uit een wortel met een achtervoegsel; deze laatste zijn deoudste. Voorbeelden: Amerongen, Houten, Bunnik, Loerik,Odic, Werkconde; ik en ie wijzen misschien op iets Keltischdat iacum werd: inghem of ichem (Germaans) zou nooit op cof k gaan eindigen. Hem namen zijn in de vroegere middel-eeuwen ontstaan en hiervan zijn er

vele in Teisterbant (Bra-bant) -ook archeologisch - bewaard gebleven. De enige in Op-goy die bewaard zijn gebleven zijn Oostrum en Westrum; ver-dwenen namen in Opgoy (alleen nog bekend uit de bronnen)zijnHasehem, Lanthem, en Torrehem. (Doorn?).



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -3- Prof. dr. H. van der Linden hield op 27 maart een lezing in 't Goy over: Waterschappen in verleden en heden. Uit de inhoud: voordat de waterschappen ontstonden behielp men zich doorhet bedreigde gebied door dijkjes te beschermen.De schaarse bewoning van Nederland in de vroege Middeleeu-wen bevond zich op stroomruggen en natuurlijk hoger gelegengebieden: deze waren allen meters hoger dan ze nu zijn. Be-halve met natuurlijke erosie heeft dit o.a. te maken met in-klinking door afwatering, later. met de bevolkingstoename in de 11 - 13e eeuw begon menland op het water te winnen door inpolderingen, en drainageen ontginning van het nieuwe gebied. In deze zelfde periodewerd de Zuiderzee (Almere) groter, ten koste van het land, enwaren er weleens vloeden en overstromingen die bepaalde ge-bieden blijvend onder water zetten. Meer uitgebreide en

geor-ganiseerde zorg voor afwatering en wateroverlast was de taakvan de plaatselijke rechtskringen, soms behartigd door specia-le afdelingen daarvan: de waterschappen,in deze tijd ontstonden de groot-waterschappen, soms door delandsheer ingesteld, soms verenigingen van buren en belang-hebbenden, die door de landsheer erkend werden, voorzienvan een vertegenwoordiger van het landsheerlij k gezag en hetrecht niet alleen om keuren (reglementen) te maken maar ookom overtreders hiervan te berechten en straffen,de waterwindmolen, die rond de 15e eeuw in gebruik kwam,betekende een grote verbetering in het regelen van de wa-terstand. in de 16e en 17e eeuw werden natuurlijke meren, alsmedeplassen ontstaan door veenafgravingen, drooggemalen.in 1841 werd de gerechtelijke bevoegdheid aan de waterschap-pen ontnomen. in de afgelopen jaren vindt er een proces van concentratieplaats: in

plaats van 2700 waterschappen heeft Nederland ernu nog maar 400, welk getal nog kleiner zou moeten worden. Een primeur was onze eerste lezing in Langbroek op 26 april doorde voorzitter, drs. H.M.J. Tromp over Kastelen aan de KrommeRijn en de Langbroekerwetering. We hoorden dat het gebied tus-sen Rijn en Lek rijk voorzien is van kastelen met een middeleeuw-se oorsprong. Binnen een betrekkelijk klein gebied stonden enstaan er vele die uit een ronde of vierkante toren ontstonden.







Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 V Het periodiek Het periodiek verscheen vier keer met diverse voor de streekinteressante artikelen. In de redactie kwam enige verandering: deheer Graafhuis legde na meer dan twaalf jaar het eindredacteur-schap neer, maar bleef wel lid van de redactie. Het bestuur vondde heer F. Maarschalkerweerd bereid om vanaf 1 juni 1979 heteindredacteurschap op zich te nemen. Tijdens zijn afwezigheidvoor een onderzoek in Rome van 1 november 1979 tot 1 juli 1980wordt het eindredacteurschap door mw. de Nie waargenomen. IV De archeologische wericgroep Hun activiteiten zijn uiteengezet in een eigen jaarverslag, dathierna volgt. Tot slot wil het bestuur iedereen danken die door zijn medewer-king of belangstelling de doelstelling van de Kring, het wekken vanbelangstelling voor de geschiedenis van het Kromme Rijngebied,heeft helpen bevorderen. T. Springer-Stam



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -7- JAARVERSLAG 1979 VAN DE ARCHEOLOGISCHEWERKGROEP De werkgroep heeft tien aktieve leden die in 1979 drie-en-twintig za-terdagen bijeen zijn geweest. Elf zaterdagen werden besteed aan een on-derzoek bij de boerderij &quot;Overdam&quot; in Houten. Dit onderzoek bestonduit het verzamelen van scherven die tijdens graafwerk bij de restauratievan de boerderij boven de grond kwamen en het determineren daarvan.Het verslag van dit onderzoek zal in een van de komende periodieken ver-schijnen. Op vijf zaterdagen werden terrein-verkenningen gedaan. Hierbijwerd een tot dan toe niet bekende inheemse bewoning uit het begin vanonze jaartelling ontdekt. Deze vondst is aan de R.O.B, gemeld en daarnageregistreerd. Op verzoek van de Provinciaal Archeoloog, de heer vanTent, is op vijf zaterdagen graafwerk verricht op het opgravingsterrein

bijDalenoord in Odijk, waar de R.O.B, een onderzoek heeft gedaan naar devroege bewoning in dit gebied. In oktober ging de werkgroep op excursie naar het Museum voorOudheden in Leiden, waar de heer Peddemors op de archeologische afde-ling een inleiding hield voor de werkgroep. In november werd door bo-vengenoemde heer van Tent een cursus avond inheems aardewerk voor dewerkgroep verzorgd. Gesterkt met deze kennis hopen wij dat 1980 ook voor de archeologi-sche werkgroep een goed jaar met veel schervengeluk mag worden! L. de Keyzer





Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 SCHALKWIJK: DE GESCHIEDENIS VAN EENSTICHTS DORP Dit is vooral een boek voor de Schalkwijkers zelf. Het geeft een beeldvan de wording en ontwikkeling van het dorp vanaf de ontginning van hetgebied rond 1120-1130 tot en met de situatie van heden. Zoals de auteur inzijn voorwoord zelf zegt, &quot;misschien is het accent hier en daar te veel ge-legd op hetgeen zich vooral de laatste tientallen jaren heeft voltrokken&quot;(p.3). Ten dele komt dit doordat er betrekkelijk weinig over Schalkwijk inde verschillende archieven bewaard is gebleven, waardoor de geschiedenisvan vroegere eeuwen moeilijk te reconstrueren is.Maar het is ook een bewuste keuze, omdat het dorp juist de laatste tijdveel verandering heeft moeten ondergaan die het in &quot;een kwetsbare posi-tie&quot; heeft doen belanden. Het inwonertal, en daarmee het peil der voor-zieningen, is

achteruit gegaan; indien er geen woningbouw en werkgele-genheid naar plaatselijke behoefte gaat komen, zal het nog verder achter-uit gaan. De bedoeling van dit boek is dus niet alleen om de Schalkwijker te herin-neren aan zijn geschiedenis als &quot;een redelijk welvarend dorp&quot; met eentraditie van zelfstandig (zo niet eigengereid) handelen ten opzichte van deoverheid, maar ook om hem aan te sporen zich in te zetten voor het be-houd van het specifieke karakter van zijn gemeenschap. Sinds Schalkwijkin 1962 in het kader van de administratieve schaalvergroting deel werdvan een samengestelde gemeente Houten, dat daarna ook nog eens totsterke uitgroei door de overheid werd aangewezen, voelt de Schalkwijkerzich in zijn dorpsbelangen bedreigd. De auteur heeft vele jaren gegevens verzameld en hierover soms ooksamen met L.M.J. de Keyzer artikelen geschreven voor ons periodiek

(eenoverzicht in TRL 13 (1979), nr. 2, blz. 9-10). De schaarse gegevens overvroegere eeuwen, vaak van gedetailleerde aard, die de auteur heeft wetente vinden zijn in een duidelijk algemeen historisch kader geplaatst. Inhoofdstuk I, dat de voorgeschiedenis en dorpswording behandelt, wordtde bodemgesteldheid van het gebied zelfs vrij uitgebreid historisch-geologisch verklaard en toegelicht. De geomorfologische kaart hierbij isop zich duidelijk, maar waar men de verschillende grondsoorten moet si-tueren ten opzichte van bestaande wegen bijvoorbeeld is niet precies tezien. De naam Schalkwijk en het geslacht van die naam worden in hoofd-stuk II besproken. De auteur volgt de verklaring van Moerman die hemterugvoert op de &quot;wijk&quot; (woonplaats) van de bisschop's &quot;Schalk&quot; (die-naar), een lid van de dienstadel (oorspronkelijk onvrijen) die hier namensde bisschop, die landsheer was,

het bestuur voerde. De boeren-kolonistenwaren echter, volgens de auteur, zeer waarschijnlijk vrijen - een algemeenpatroon bij ontginningen.





Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -12- Vervoigens komen het landschap en het karakter van het dorp aan deorde. Heijmink Liesert toont aan dat de oorspronkelijke harmonie tussenmens en natuur hier na 1850 in toenemende mate is verstoord als gevolgvan de industrialisatie, de schaalvergroting en mechanisatie van de land-bouw en de ontwikkeling van het verkeer. Ook het dorpskarakter is hier-door sterk aangetast, wat nog verergerd werd door het feit dat tot voorkort &quot;in ongeordend verband&quot; zomaar gebouwd werd (blz. 24). De au-teur behandelt een reeks recente uitbreidingsplannen die niet uitgevoerdbleken te kunnen worden (de achtergrondsituatie is op de kaarten niet he-lemaal scherp genoeg te zien), totdat er in 1976 eindelijk een definitiefplan werd aangenomen om in de naaste toekomst gerealiseerd te worden,en bestemd alleen voor woningzoekenden in of reeds verbonden met

hetdorp. Waterkering en waterlozing worden in hoofdstuk IV behandeld.Een overzichtskaart van de grenzen der genoemde polders en waterschap-pen zou hier prettig zijn geweest. Zou eigenlijk - ook voor de rest van hetboek - een uitslaande grote overzichtskaart van de tegenwoordige situatieachterin, waarop zo veel mogelijk vermeld staat (ook &quot;buurten&quot; en boer-derijen), niet erg verduidelijkend hebben gewerkt? St. Canisiusgesticht, aan de Lagedijk te Schalkwijk in 1927.Collectie Hist. Kring Tussen Rijn en Lek.







Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -15- Rijksarchief Utrecht. Topografische Atlas, z.n. Grafkapel familie van Wijkerslooth vanWeerdesteijn, in Schalkwijk (gem. Houten).



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -16- De naam van de architekt van de neo-gotische grafkapel van de huidigeambachtsheerlijke familie Van Wijkerslooth op het R.K. kerkhof moetvan den Brink (niet Berink) zijn. De kapel was als elegant (voor een uit-voerige beschrijving ervan zie TRL 10 (1976), nr. 2/3 blz. 1-28) en uit-zonderlijk bouwwerk wel een plaatje waard geweest. De kerken zijn inhun vroegere en tegenwoordige staat ruim en mooi afgebeeld. Vier zeer korte hoofdstukken volgen over de ridderhofsteden Schalk-wijk en Vuylcoop, de hofstad Blokhoven en het niet nader gequalificeerdeMarkenburg. Op het terrein van de laatste werden resten gevonden vaneen bewoning in de tweede en derde eeuw, alsmede van een in de vijftien-de en zestiende eeuw, dit laatste moet een vierkant type middeleeuwseburcht zijn geweest, waarschijnlijk in het bezit van een lid van hetgeslacht van Goye. Het boek besluit met de staten

van de bevolking in1850 en in 1962. Het is een boek dat veel besproken zal worden in hetdorp Schalkwijk en de gemeenschapssolidariteit (zoals ook duidelijk debedoeling is) wellicht zal versterken. Ook daarbuiten echter verdient hetaandacht vooral voor zijn behandeling van de dorpsgeschiedenis in delaatste paar honderd jaar. Misschien dat het niet alleen een uitgebreiderebelangstelling voor, maar ook een verder onderzoek naar historische ob-jecten in het dorp zal .stimuleren. Voor dit doel was een lijstje met verdereliteratuur over deze omgeving, voorzover aanwezig, prettig geweest; menkan echter ook al het een en ander in de noten vinden, natuurlijk. Echtjammer is dat de auteur niet een (beperkt) register en een lijst van illustra-ties en kaarten aan het boek heeft toegevoegd waardoor allerlei specifiekezaken sneller en makkelijker terug zouden zijn te vinden. Desalnietteminblijft dit een boek waar auteur en gemeenschap

blij mee kunnen zijn. G. de Nie.



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -17- De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord:Schalkwijk (Schalkwijk, Honswijk, Tuil en 't Waal) Hierna volgt de letterlijke tekst van de antwoorden op 38 vragen (die ver-kort zijn weergegeven) die in 1815 vanwege het toenmalige Departementvan Oorlog aan de burgemeester middels een vragenlijst werden gesteld.Deze ingevulde lijsten zijn bewaard gebleven in het provinciaal archief.(J.G.M. Boon in het gelijknamige boekje, uitgegeven door de ProvincieUtrecht, 1972, blz. 7. De hierna volgende gegevens over de gemeenteSchalkwijk zijn te vinden op blz. 97-99). 1. Bevolking 1295 zielen 2. Woonhuizen 221 woonhuizen 3. Buitenplaatsen Geenen 4. Publieke gebouwen Geenen 5. Kerken Drie kerken als: meerde en eene Roomsch Catholij-ke 6. Boeren- en arbeiderswoningen 20 groote boerenwoningen, 40kleine dito en 164 arbeids wonin-gen 7.   

 Kazernen, hospitalenen stallingen 8.     In te kwartieren man-schappen Geenen 250 manschappen indier voegendat men plaatst in 20 huizen 6manschappen ieder, 40 huizen van2 manschappen en 50 van een manieder. 120 paarden als 8 stallingen iedervan 6 paarden, 5 dito van 4 paar-den, 20 dito van 2 paarden en 12dito van 1 paard. 9. Te stallen paarden 10. 's Lands magazijnen Geenen



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -18- 11.   Gevangenissen 12.   Beurtschepen en veer-schuiten Geenen Zes beurtschuiten varende vanSchalkwijk naar Utrecht ladendeelk 3 lasten Utrechtse maat, 1)waarvan de roef daarin zijnde met15 manschappen kunnen belastworden. 13. Fabrieken Geene 14. Ambachtslieden 7 onderscheiden soorten van am-bachtslieden, als: 5 timmermans-bazen, 2 wagenmakers, 3 smits, 2bakkers, 5 kleermakers, 4 schoen-makers. P.S. De timmermans oeffenen ookgelijktijdig het ambacht van metse-laar uit. 15.   Wegens met een en twee paar-den 16.   Slachtvee 60 wagens met twee paarden entwee karren met een paard. Ossen en koeyen 20, schapen 30,varkens 50. 17. Molens Twee wind korenmolens, waarvaner tevens ook een van pelt. Lengte 2 uren gaans en breedte 1uur gaans. De geheele gemeente wordt bedijktdoor den hogen Leckendijk waar-van door de gemeente

twee poldersten hunnen lasten hebben, en welmet namen de Blokhovische polderen Biestersche polder. Door de geheele gemeente en welvan beider zeider van de Schalk-wijksche wetering. In de Schalkwijksche wetering wel-ke uitloopt in de Vaartsche Rijn. 18.   Lengte en breedte vande gemeente 19.   Naam polders 20. Ligging polders t.o.v. het boe-zemwater 21. Waarin het boezemwater zichontlast



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -19- Eene watermolen 22. Sluizen en watermolens 23. Hoogte waterstand in de winter Tot 2 voeten hoger des winters als in zomertijden Bouwland 1300 morgen 2), wei-land of hooiland 1060 morgen enbosschen 179 morgen 3300 mudden 3) tarwe, 180 mud-den rogge, 360 mudden garst, 300mudden erwten en 200 muddenboonen. Grienthoud, hetwelk meest ge-bruikt wordt tot rijswerken. Geene. 3300 mud tarwe, 180 mud rogge,360 mud garst, 300 mud erwten,200 mud boonen en 390 voerenhooi. 4) Van Schalkwijk naar Houten enwordt omringt door wei- en bouw-landen, alsmede van Schalkwijknaar Culenburg, gaat over den ho-gen Leckendijk, alsmede naar deVaart en ook naar Wijk bijDuurstede, welke wegen ook overden Leckendijk gaan; deze zijn al-len door zand bezand en zijn tenallen tijden bruikbaar. De ordinai-re breedte dier wegen zijn 18 voe-ten en

afstanden zijn van Schalk-wijk naar Houten 1 uur gaansnaar Culemburg mede 1 uur naarWijk bij Duurstede 2 1/4 uur ennaar de Vaart 1 uur. De communicatie te water is opUtrecht en wordt bediend door eentrekschuit waarvoor men eenpaard steld. 24. Soorten grond 25. Soorten granen en andere pro-ducten 26.   Soorten houtgewassen 27.   Soorten delfstoffen 28.   Opbrengst koren en hooi 29.   Wegen 30. Verbindingen te water



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -ZO- BI. Vaardiepte waterwegen De Schalkwijksche wetering is bijhet droogste van het jaargetey zeerondiep, zoodat dezelve bij deminste vragt onvaarbaar is. Er bestaan in deze gemeente geenesluizen. 32. Schulhoogte waterwegen 33. Jaagpaden langs rivierenenz. De gehecle rivier is door een jaag-pad voorzien, doch men is ge-noodzaakt het trekpaard twee rei-zen op de pleg der schuit te zetten,om dezelve van het eene jaagpadop het andere Ie krijgen. Voor eerst aan de Waalschc wete-ring, zijnde nabij de Bongenaar,aan de Vaartsche Rijn, en ten twc-de van den Bongenaar, om te ko-men op het jaagpad van de Vaart-sche Rijn, naar Utrecht, hetgeendoor de pleg der schuit verrigtwordt, zooals alsvorens gezegd is. Van den hogen l.ekkendijk gere-kend op eene afstand van een halfuur in voornoemd gemeente. In de Vaartsche Rijn Cicene 34. Ovcrzetvcrcn 35.

Doorwaadbare plaatsen 36.   Rivieren die in zeeuilmondcn 37.   Waar eb en vloed merkbaarzijn 38.   Bekende hoogste storm-vloeden 1) 30 hl. (ieene 2) Vlaktemaal (zoveel land also op een morgen geploegdkan worden). Een Rijnlandse - is 0,8516 ha, een Cielderse is 0,318ha en een Bildtse - is 0,92 ha. Een morgen is veelal600 roeden, (blz. 148) 3)     1 hl. 4)     Niet in iedere streek dezelfde hoeveelheid; inAmerongen: 1000 a 1200 pond, in Utrecht 1500 pond(blz. 154).
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Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 '^? Inrijhekken in de gemeente Houten. Van oudsher is het een gebruik om een terrein af te bakenen d.m.v. eenafrastering, haag, sloot of gracht, en de toegang af te sluiten met een hek ofpoortgebouw. Een gracht en een poortgebouw hadden tevens de functie vanbescherming. Na de middeleeuwen was bescherming niet meer zo nodig enbleven alleen de hagen en afrasteringen om iemand's eigendom aan te geven.De meeste poortgebouwen zijn in de loop der tijd ook verdwenen of werdenvervangen door inrijhekken, waarvan we nog velen bij kastelen en landhui-zen aantreffen. De ijzeren inrijhekken welke in de 17e eeuw tot stand kwamen beston-den gewoonlijk uit onversierde vertikale spijlen met twee horizontale liggers,boven en onder, die het geheel met elkaar verbonden. De palen waren vaneenvoudig metselwerk, soms versierd met een zandstenen bekroning. In de18e eeuw

kwam de invloed van de Franse architektuur; de eenvoudige rechtetraliehekken werden toen veel gecompliceerder. Tussen de zware ge-ornamenteerde natuurstenen palen met vazen bezet, kwamen rijk versierdesmeedijzeren hekwerken, het geheel in de Lodewijk de 14e stijl en daaropvolgende bouwstijlen. Enkele voorbeelden van deze fraaie hekken zijn te vin-den bij kasteel Nijenrode, Vredenhof en Goudestein, allen gelegen aan deVecht. Ook in Houten kennen we enkele, zij het iets minder voorname, inrij-hekken van dit soort. Een staat bij de ingang van de boerderij &quot;Het Ge-rechtshuis van Wulven&quot;, naast het voormalige kasteel Wulven. Dit inrijhekbestaat uit vier zware gemetselde palen, waarvan de middelste twee als door-rijhek dienden en de buitenste twee als loophek. Helaas zijn de ijzerendoorrij- en loophekken verdwenen. De hekpalen van &quot;Het Gerechtshuis van Wulven&quot;.



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 De hckpalen van kasteel &quot;Heemslede&quot;. Veel fraaier zijn de inrijhekken die behoren bij kasteel Heemstede. Hetbetreft hier twee inrijhekken waarvan een gelegen is aan de Heemsteedsewegen dient als toegang tot het kasteel, en de andere gelegen is aan het einde vande lange laan, aan de Utrechtseweg. De palen bestaan uit zware gemetseldekolommen, afgedekt met een geprofileerde overstekende hardstenen plaat,en bekroond door een vaas met mythologische figuren. Onder deze plaat be-vindt zich een steen met het opschrift Heem-stede. Vergelijkbaar met de inrijhekken van kasteel Heemstede is het inrijhekbehorende bij het landgoed Wickenburg. Dit hek was gelegen aan de Beusi-chemseweg, maar is in 1978 bij verkoop van het perceel land waarop het gele-gen was, afgebroken en opgeslagen, met het doel het bij de tegenwoordige in-gang aan

de Wichenburghseweg te herplaatsen. Het bestaat uit twee gemet-selde palen bekleed met hardstenen plinten en bekroond met eenvoudig ver-sierde tuinvazen. Onder de bekroning bevindt zich het opschrift WICKEN-BURGH. Het hek heeft geen speciale versiering.



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -3- l)c hckpalcn van het landgoed &quot;Wickenburgh&quot; De hekpalen van de boerderij &quot;Koningsbergen&quot;. In latere tijden werden hekpalen uitgevoerd in ruw metselwerk end.m.v. een pleisterlaag afgewerkt. Een voorbeeld hiervan vinden wij bij deboerderij Koningsbergen aan de Tuurdijk in 't Goy. Bij deze boerderij be-hoorden twee inrijhekken van gelijke vorm, waarvan een was gelegen aan heteinde van de oprijlaan van Koningsbergen, aan de Beusichemseweg. Dit hekis in 1978 afgebroken. Het tweede hek bevindt zich aan de Tuurdijk bij detoegang naar de boerderij. De gepleisterde hekpalen hebben een piramide-vormig bovenstuk, met een geprofileerde onderkant, waaronder de naamKONINGS-BERGEN, verdiept in de pleisterlaag, is aangebracht. De wit-geschilderde letters zijn aangebracht op een zwart fond, als ware het in na-tuursteen uitgevoerd. Deze vier

inrijhekken zijn de laatsten die herinneren aan vroegere tijdentoen ze nog vaker te zien waren bij landhuizen of voorname boerderijen.We hopen dat men ze goed zal willen bewaren en onderhouden. O. WttewaalL.M.J. de Keijzer



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 SKELETTEN SPREKEN Slechts een zeer gering aantal ziekelijke aandoeningen vindt zijnneerslag in de botten. Het zal daarom meer uitzondering dan regel zijn wan-neer bij opgravingen skeletmateriaal te voorschijn komt waarin men ziektenkan herkennen. Toch is botonderzoek belangrijk. Niet alleen zieke maar ookgezonde botten kunnen aanwijzingen geven over het leven en gezondheid in't verleden. Neem bijvoorbeeld kanker, een aandoening die thans als een derbelangrijkste doodsoorzaken geldt. Hoe vaak gaan deze kwaadaardige ge-zwellen niet met uitzaaiingen in de botten gepaard. In historisch materiaalvindt men deze verwoesting uiterst zelden. Was er dan geen kanker vroeger?Is de kanker thans een gevolg van ons vervuilde wereldbeeld of bereikte devroegere mens niet de hogere leeftijd waarop kanker nu eenmaal het fre-quentste wordt gezien? Gaat men

degeneratieve veranderingen in de gewrich-ten na dan blijkt dat deze er vermoedelijk altijd zijn geweest. De prehistori-sche ijstijdmens heeft in zijn holen net zo veel reumatische pijnen gehad alsde moderne mens in zijn verwarmde flats. In beide gevallen echter geldt dathoe ouder de mens, hoe sterker de slijtage van zijn gewrichten worden zal. Gebroken botten vormen ook een afspiegeling van de gewelddadighe-den des levens. Tegenwoordig ziet men dikwijls ernstige breuken van boven-been, heup of bekken, als gevolgen vaak van grof geweld, autoaanrijdingenenzovoort. In het ver verleden ziet men dergelijke breuken veel minder. In 5000 egypti-sche mummies werden slechts in 3% fracturen waargenomen en dan meestalaan het sleutelbeen of de onderarmen, de zgn. pareerfracturen.Dank zij de moderne inzichten en mogelijkheden zullen gebroken bottenmeestal snel in de juiste stand worden

&quot;gezet&quot; en goed genezen.In het verleden lukte dat dikwijls niet. Tengevolge van de spierinwerkingschoven de botten langs elkaar waardoor ernstige misvormingen, beenver-kortingen optraden. Een heel enkele maal heeft de onderzoeker het geluk een soort spalk teontdekken. Deze waren 2700 jaar voor onze jaartelling in Egypte wel be-kend. Zij bestonden uit boombast en houten planken. Hard gewordenzwachtels met melk, en honing konden enigszins vergeleken worden met onsbekend gips. De gevolgen van krijgsgeweld vormen een hoofdstuk apart. Door zorg-vuldig alle waargenomen letsels bij de gesneuvelden tijdens een veldslag in L



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -5- kaart te brengen konden onderzoekers in Polen nagaan hoe het verloop vande strijd moest zijn geweest: zwaardhouwen op het achterhoofd bij de vluch-tende verliezers. Opvallend veel letsels aan de linkerzijde van het hoofd we-zen erop dat de strijdenden zich met die kant naar de vijand hadden gericht,zelf zwaaiden ze de knots of zwaard met hun rechter hand. Het vergelijkenvan de waargenomen letsels en aangetroffen wapens gaf ook verrassende re-sultaten. De scherpe punten van de morgenster pasten exact in de naast el-kaar gelegen indrukkingen in het schedeldak. Bij tournooien werden drie-puntige toernooilansen gebruikt hetgeen kon worden afgeleid uit identiekeletsels in een schedel. In een tijd toen er nog geen sprake was van medicijnen om ontstekingente bestijden verliepen deze meestal uitermate ernstig. Niet zelden treft menoude botten met enorme

verwoestingen en tekenen dat de ziekte jarenlangmoet hebben voortgeduurd. Besmettelijke ziekten als de pest en pokken die in het verleden miljoenen tengrave hebben gevoerd, laten in het skelet geen sporen na. Anders is dit metlepra of melaatsheid. Ook deze ziekte heeft de middeleeuwen geteisterd. Ingrafvelden bij deense leprosaria heeft men de onmiskenbare sporen van dezeziekte kunnen aantonen. Botveranderingen komen ook voor bij tuberculose,een besmettelijke ziekte die in de loop der eeuwen de lepra of melaatsheidlijkt te hebben opgevolgd. Niet zelden veroorzaakt tuberculose destructievan de botten; in de wervelkolom bijvoorbeeld waardoor een karakteristiekebochel ontstaat. Een boeiend chapiter in de medische historie wordt gevormd door de syfilis.Deze geslachtsziekte zou door de spaanse matrozen uit zuid amerika naar eu-ropa zijn geimporteerd. In latere stadia worden vaak afschuwelijke

verande-ringen in de schedel teweeggebracht. Aangezien de besmetting ook op het ongeboren kind kan overgaan, zagmen daaruit de illustratie van het gezegde dat de zonden des vaders wordenovergebracht tot in het tweede en derde geslacht. De behandeling van syfilis bestond destijds hoofdzakelijk nog uit het toedie-nen van kwik, in zalven of als beroking. In het skelet van Iwan de Verschrik-kelijke heeft men kwik kunnen indentificeren, een aanwijzing dat de wreed-heden dezer russische tsaar mogelijk berustten op een ziekelijke aantastingvan zijn brein.





Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -7- In tegenstelling tot wat de leek vaak denkt, is het allerminst eenvoudig dejuiste skeletleeftijd te bepalen. Zelfs de geslachtsbepahng kan zeer moeilijkzijn. Om uit de schedel het uiterlijk van iemand af te leiden zal meestal nage-noeg onmogelijk zijn. Bij skeletonderzoek zullen de beste resultaten wordenverkregen door nauwe samenwerking tussen archeoloog, anthropoloog,historicus en (zo nodig) patholoog. Pas door intensieve samenwerking tussendeze disciplines, mogelijk nog aangevuld door een chemicus en bloed-groepspecialist, zal men de beste gegevens kunnen vergaren. Samenwerkingbetekent dan wel dat zij vanaf het begin der opgraving op de hoogte moetenzijn. Het houdt ook in dat al het skeletmateriaal moet worden onderzocht.Bovendien mogen de botten niet &quot;versterkt&quot; worden. Biochemisch onder-zoek bijvoorbeeld zal dan niet meer

mogelijk zijn. De tijd dat een enkelingopgegraven botten onderzocht is thans voorbij. Het is nu het team dat deskeletten &quot;aan het spreken&quot; brengt. Dr. G.T. Haneveld













Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -13-











Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 ?18- De afbeeldingen zijn afkomstig uit Katholieke Illustratie. Collectie L.M.J.de Keijzer. Documentatie, kranten en afkortingen. Het Centrum, jrg. 34, (1917), nr. 100013 (8 juni). (Centrum). De Stichtse Courant, jrg. 19(1917), nrs. 4250(8 juni), 4251 (9 juni), 4257 (16juni) (SC). Het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad, jrg. 121 (1917), nrs. 154 B (7juni), 155 A (8 juni). (UPSD). Het Nieuws, jrg. 37 (1917), nr. 46 (9 juni). (Nieuws). Het Utrechts Nieuwsblad, jrg. 25, (1917), nr. 32 (UN). G.F. van Reeuwijk, &quot;Het koninklijk huis en de spoorwegen&quot;, in Op de railsjrg. 41 (1973), blz. 250 e.v. Verslag van het onderzoek in zake de ontsporing van trein 4 der Maatschap-pij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen tusschen Houten en Schalkwijkop 17 juni 1917, uitgebracht door de Commissie van Onderzoek, 's Graven-hage 1917. (Verslag).





Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -20- (Bericht uit de Wijksche Courant van 25-8-1886, 17e jaargang nr. 34) WKRKHOVEN Verleden Woensdag ontploffing alhier. Men hoortvaak van een afgebrand dorp maar nooit van een afgebrand..........rijtuig en dat op den openbaren weg. Ij had dien morgen in de kom van het dorp eenevrij /eld/amc gebeurtenis plaats.Voor de herberg van den heer van I eeuwen alhierhielden 2 rijtuigen stil. De passagiers gingen de gelagkamer binnen enterwijl de/e daar den inwendigen mensch versterk-ten en hun dorst laafden, geraakte een der rij-tuigen in brand. De vlam sloeg /oo hoog, dal /ij /elfs buitenhel dorp ge/ien werd. Dal dit geval groote opschudding te weeg brachtkan men nagaan. Daar de paarden hevig verschrikt waren kon menslechls tnel groote moeite het vuur doven.Naar de oor/aak werd nogal gegist.Men schrijll ons dal de passagiers Ulrechtschehceren waren, die een ple/ierreisje willenden

makennaar Wijk b. D., vuurwerk hadden medegenomen endal dit ontploit was waardoor het rijtuig inbrand geraakte. Wat die hceren met vuurwerkmoesien uil richten werd ons niet geschreven.
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Tussen Rijn en Lek 1980 3. - Dl.14 3 Jan Cornelis van Rhijn 7 Jan Verwey 6 Paulus Lansing 2 Jan Sturkenboom 12 Antoni Baars 6 Jan van Schalk 7 Jan Janse van Rijn 5 Arle van Schalk 10 Janus van Rijn 10 Steven Scheer 6 Johannes de Haar 7 H. Elbertse 8 Jan Leemkolk 3 Jan Vroonhof 3 G. van Dijk 2 Johannes Schrijvershof 7 Willem Veldhuljsen 11 Nicolaas van der Schouw 12 Evert van Rossum 4 Pleter van Eeywljk 6 Dirk Visser 9 Willem van den Berg 8 Jan Lindeman 5 Frederik Wljndouw 5 Barend Miggels 5 Willem de Goey 7 Jan Rees 3 Willem Ebskamp 14 H. van Wijk 8 Gerrlt van den Berg 7 Jan van den Berg 10 Jan van Rooien 10 Ant van den Hoek 6 H. van Schalk 12 Jannegie van Schalk 1 Wed.van Gerrit v.d. Wel 1



Tussen Rijn en Lek 1980 3. - Dl.14 3 -6- Frederika PerdoelWed.van Wijnand v.d.WelBert SturkenboomDorus PeetersePeter JansenHendrik de KruyfGeijs SwaninkGerrit WeerdenburgJan RoskamDorus van SchaikHendrik van den BergEvert PouwJohannes VermeulenIJsbrand van der WielenBarend SplietWillem van HaarenJan van SoestJan Winkel 31 12214628311621341 Ook in 1798 werd een aantekening gemaakt van hen die het stoe-lengeld in de kerk hadden betaald. Daarin komen, naast de hierbovengenoemden, ook nog de volgende personen voor: Hermanus van SchaikJan van SchaikJan Frederik van SchaikJohannes van der WorpBastiaan de BontJan PeekArie van RossumWouter HovelingToon UyterwaalEgbert UyterwaalFrederik BouwmanHendrik Markus

















Tussen Rijn en Lek 1980 3. - Dl.14 3 -14-Documentatie 1.  Parochie-archief Rooms-Katholieke Kerk Houten, ongeinventari-seerd. Rijksarchief Utrecht. (Hierna aangeduid als: Parochie-archief.) Omslag rekeningen 1798-1820. De spelling van de namenis aan die van een gelijktijdig opgestelde lijst waarin dezelfde perso-nen voorkomen (zie noot 2 en 11) aangepast: Doris werd Dorus, en Schoder werd Schreuder. 2.  Parochie-archief, lijst van parochianen die om een pastoor verzoe-ken, 1798. 3.  Parochie-archief, verklaring van niet-gebruik van de bestaandekerk, 1798. 4.  Parochie-archief, rekeningen van de aankoop van het eerste ter-rein, 1798. 5.  Oud-archief Rijsenburg, oud-nummer 739, nieuw-nummer 730,Rijksarchief Utrecht. 6.  Parochie-archief, afschrift van een brief gericht aan de Aarts-priester, 9 juli 1798. 7.  Parochie-archief, inleiding trouwboek 1843-1909 waarin aanteke-ningen van Pastoor Robert, met

een lijst van de pastoors van Hou-ten in de periode 1798-1843. 8.  Parochie-archief, Doop-, trouw- en begraafregister 1798. 9.  Parochie-archief, rekeningen en verantwoordingen over de kerk-bouw, 1811-13. 10. Parochie-archief, requesten aan de Gedeputeerde Staten betreffen-de het zielental, de geldelijke toestand en enige reparaties, 1821.





Tussen Rijn en Lek 1980 3. - Dl.14 3 ?16- \ fiiiUDJUuncui Kaart van de Ridderhofstad Hindersteyn door J.L. Bernhardi, 1856.Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool Wageningen, Speciale Col-lecties, nr. 01.401.01 Hindersteyn in 1856. Korte tijd geleden kwam de inventarisatie van de z.g. Springer col-lectie, een onderdeel van de Speciale Collecties in de Centrale Biblio-theek der Landbouw Hogeschool te Wageningen, gereed. De inventari-satie van deze unieke verzameling op het gebied van de geschiedenis vande Nederlandse tuinkunst werd op uitstekende wijze uitgevoerd doorhet N.D.B., het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunstte Amsterdam.





Tussen Rijn en Lek 1980 3. - Dl.14 3 ?18- ffin^Mim .... Hindersteyn door P.J. Lutgers, litho uit 1866. In*de laatste kolom staat de belastbare waarde der gebouwen. Ook dezegegevens zijn ontleend aan het kadaster en gelden wat de belastingenbetreft per jaar. Onder de lijst van de perceelsnummers vinden we een overzicht van dehaktijd der bossen over de jaren 1851-1855; de hoofdletters A t/m Fcorresponderen met dezelfde letters op de kaart, die de bospercelenaangeven. Zo krijgen wij een goed inzicht in de opbouw van het land-goed met het gebruik van de grond. Hieruit blijkt dat Hindersteyn rond1850 vooral van belang was vanwege zijn hout-opbrengst.
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Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 Merkwaardig is overigens dat op de oudere stroomstelselsystemen veel-al verspreide bewoning en kleine gehuchten worden aangetroffen (VanTent, 1978, p. 211 vv). In het gebied van Cothen wordt een aantal Karolingische vondsten ge-daan bij de Kromme Rijnmeander. Mogelijk wijzen deze op dezelfdenederzetting, als die in het goederenregister van de St. Maartenskerk teUtrecht van 777-866 vermeld staat als &quot;in Turre mansa tres&quot;. Dezehoeven van Turre moeten gezocht worden in de buurt van de Tuurdijk(OS, dl.1. p. 43) (zie figuur 2). figuur 2. Gedeelte van het Kromme Rijngebied met vindplaatsen uitMerovingische en Karolingische tijd (Van Tent, 1978,p.213). ?' E^i Cedeelle van hel Kromme Rijnsebied (njh. 4, A), mei de vindplaalsen uilMeroxiiiftiache en Karolingische lyd. I.flrrMmriig: 2. kom: 3. uilerwaard: 4.dekzand: J. heuaO'idc middeleeuinekerk: 6.

Mernringisrhe rondM(en): 7.Karolingifchv xondxKen). In de 8e en 9 eeuw werd zowel in het Kromme Rijngebied als aan devoet van de Utrechtse Heuvelrug de grondslag gelegd voor het nederzet-tingspatroon, zoals we dat nu nog kennen.









Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -a- Niet al het land van Langbroek (1219 Langbruke genoemd; OS, dl. 1,p. 132) werd in tijns uitgegeven door de Domproosdij. Ook waren erdelen, die beleend werden. Hierop ontstonden de adellijke huizen, aan-vankelijk in hout, vanaf de 13e eeuw in steen: de zgn. woontorens. Hetaantrekkelijke van het lage land was voor edelen blijkbaar gelegen in dejacht- en vismogelijkheden, terwijl het vele water een mogelijkheid tot > natuurlijke bescherming bood (Van Iterson, 1955, p. 109-112).De woontoren, die in Langbroek veel voorkwam, was een adellijk huisvoor de edelman, die over weinig geld beschikte. Vaak ook was het erf-recht verantwoordelijk voor de versnippering van leengoed: alle kinde-ren kregen een deel van de erfenis. Zo kwamen in Langbroek diverse malen leden van het geslacht VanProeys voor als eigenaar van een adellijk huis. Waarschijnlijk ook wasde

woontoren de best verdedigbare sterkte in een tijd van burgertwisten(o.a. Hoeken-Kabeljauwen). De muurdikte van de 13e en 14e eeuwse woontorens was overigens ge-ringer dan bij de oudere kastelen, namelijk 1,30 - 1,50 m. Ze bestondenmeestal uit drie verdiepingen en waren omgracht (Van Reyen, 1976, p.116-117). In de 16e eeuw (na 1536) werd dit laatste een vereiste voortoelating tot de ridderschap (Van Luttervelt, 1949, p. 44).Aan het einde van de middeleeuwen was het grootste deel van het stu-diegebied ontgonnen, uitgezonderd de gemeenschappelijk gebruikteweidegronden als de Bunte bij Tuil en de heidevelden op de Heuvelrug, j evenals de meent bij Cothen. Verder bleek vrijwel het gehele gebied'^ .grondeigendom te zijn van het Domkapittel (zie figuur 5).In de 16e en 17e eeuw nam ook de ontginning van deze gemeenschappe-lijk gebruikte gronden een aanvang; zelfs werden er akkers

aangelegdop de Heuvelrug. Omstreeks het midden van de 18e eeuw werd er een begin gemaakt metde aanleg van buitenplaatsen, nu vooral op de hogere gronden (b.v.Schoonoord bij Doorn). De toegenomen waardering voor de woeste natuur, de opkomst van deEngelse landschapsparkstijl alswel het feit, dat ekonomische motievenminder belangrijk werden bij het stichten van buitenplaatsen zijn fak-toren voor de 18e en 19e eeuwse voorkeur voor de hogere gronden(KRL, 1974, p. 35).



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -9- figuur 5. Situatieschets van het gebied van Cothen, Doorn en Neder-iangbroek, omstreeks 1600. yyy nederzetting ---- rivier/uetering weg/dijk kerk grens Langbroek ® woontorenoverige kastelen 12 34 567 Huis te Doorn Ueerdesteyn Hinderstein Lunenburg Sandenburg Uallenburg Rijnesteln Krommp &quot;Xrtijn ^ I > (KRL, 1974, p. 35). De parken van Sandenburg, Moersbergen en huis Doorn zijn voorbeelden van de Engelse landschapsstijl. Eind 19e en in de 20e eeuw neemt de bevolking van Doorn en omgeving sterk toe. De aantrekkingskracht als vakantiegebied en als woonplaats voor o.a. gepensioneerden is zeer groot. Nederlangbroek en Cothen blijven sterk agrarische nederzettingen, waar van grote bevolkingsgroei nauwelijks sprake is ((Nederlangbroek: 1851 840 inwoners en Cothen: 1841 560 inwoners) (zie figuur 6). <0/



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -10- figuur 6. Situatieschets van het gebied van Cothen, Nederlangbroeken Doorn, omstreeks 1850. riuier/wBtering ueg/dijk grens Langbroek nederzetting buitenplaatsHuis te DoornSchoonoordnoersbergenSandenburg ^.stenen Brug N > 2.2 Het bodemgebruik in het verleden In de middeleeuwen kwam in het hele studiegebied gemengd agrarischbedrijf voor. Op de flanken van de Heuvelrug vond men de door hout-wallen omheinde bouwlandkampen, terwijl ten Z. ervan het vee op degemeenschappelijke weidegronden (o.a. de Bunte) in het aanvankelijknog ongedeelde broekland werd gedreven. De heide op de &quot;berg&quot; werd voor de schapenteelt (nog ± 2(X)0 schapenin de 18e eeuw), het houden van bijen, het steken van plaggen voor debemesting van de akkers (eerdgronden !) en zelfs voor turfwinning ge-bruikt. In 1641 was namelijk sprake van een

&quot;veenwech&quot; vanuit Tuilnaar de heide (Dom 920). Verder was er tot de 17e eeuw nog vrij veelbos, dat door het Domkapittel o.a. voor brandhout werd gebruikt.





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -12- bouwland weiland boomgaard bos Nederlangbroek 41,5 24,0 1,3 33,0 Doorn 43,6 1,7 0,2 21,6 Cothen 87,1 11,8 1,1 - overig 33,0 bron: 1809-10, Ten Cate, 1977, p. 27; 1808, Demoed, 1974, p. 41. Aan het einde van de 9e eeuw tekenden zich nog meer verandering af:er kwamen meer boomgaarden, vooral op de Kromme Rijnstroomrug,terwijl het akkerland terrein begon te verliezen aan het weiland (± 1880agrarische krisis met als gevolg een toename van de veredelingsland-bouw). In de huidige tijd komt akkerland zelfs vrijwel niet meer voor in Lang-broek, terwijl het onder Doorn en Cothen eveneens tamelijk zelfzaamis geworden. Ook het aantal boomgaarden in het Kromme Rijngebiedneemt de laatste jaren af. 3. DE HISTORISCH-GEOGRAFISCHE STRUKTUREN VAN DEDORPSGEBIEDEN VAN COTHEN, NEDERLANGBROEK ENDOORN 3.1 Cothen Bewoning: De

bewoningsvorm van het dorp Cothen wordt bepaalddoor twee wegen die beide evenwijdig aan de Kromme Rijn lopen, deDorpsstraat en het zgn. Ambachtspad. Het krijgt daardoor een gestrek-te vorm, die kenmerkend is voor dorpen in het (westelijke) rivierenge-bied. De strook land tussen beide wegen heeft waarschijnlijk oorspron-kelijk als brink gediend, waar nu het pleintje bij de kerk nog een restvan is. Een tufstenen kerk is in de Ie helft van de 13e eeuw (oudste deelis het koor) aan een uiteinde van de brink gezet. Oorspronkelijk komenalleen huizen voor rondom deze open ruimte, later wordt ook op debrink gebouwd.









Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 ?16- Waarschijnlijk is het gehele gebied tussen Kromme Rijn, de Hoftienden Cothense weg gemeenschappelijk weidegebied geweest. In 1829(Min.plan Cothen, sectie B) is dit nauwelijks verkaveld. Waarschijnlijkis het niet verdeeld onder de buren, maar verkocht aan partikulieren.Ook de zgn. &quot;menwech&quot;, die ca. 1640 genoemd wordt (TA 209), kanwijzen op een weg naar de meente. Om de kwestie van de gemeenschappelijke weidegronden wat gekom-pliceerder te maken: in de 16e eeuw is er zelfs sprake van een grote,kleine en kleinste meent. De kleine meent wordt in 1556 &quot;die cleyn wech te Schoiten&quot; en &quot;denwech ofte meent&quot; genoemd (Cosq., 1925, p.95). Waarschijnlijk wordthiermee de Brede Weg bedoeld (zie ook figuur 10). De grote meent zalovereenkomen met het weide gebied bij de Kromme Rijn, terwijl dekleinste meent (nog) niet

gelokaliseerd is. figuur 8. Situatie van een gebied ten W. van Cothen, ca. 1560 (Dom1800). Kromina Rijn tot 1560 onderdeeluan de gemeant|na 1560 met huizenLiebouud en tot standkotnlng van de usg ?iieg/dljk kavelgrenzen korenmolsn m Lijnen in het kultuurlandschap: Na de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk in de 12e eeuw heeft deze rivier als scheepvaartroute sterkaan belangrijkheid ingeboet.



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 ?17- Voor de afwatering blijft deze evenwel van belang. Daarnaast funktio-neert de gegraven Rijnsloot sinds de middeleeuwen mede als afwate-ringssloot voor het gebied ten Z. van de Rijn (zie figuur 9).De Wijkersloot is in eerste instantie gegraven als grenssloot en als afwa-teringskanaal van het Wijkerbroek. De dijk of weg fungeert dan als be-scherming tegen het water van het Cothense gebied.Een 17e eeuws scheepvaartkanaal is de tussen 1622-1637 gegraven Co-ther Grift (TS, 1772, p.329). Ca. 1640 wordt deze dan ook &quot;de nieuweGrift&quot; genoemd (TA 209). figuur 9. Lijnen in het kultuurlandschap van het Cothense dorpsge-bied. Rijn &quot;^^ Ri^jn'Sto Dwarsdijken iiiaterl riviar/ueteringweg/dijk 1  den haerenuech (1611) 2  Cothense Zandueg Wijkerslool^ Belangrijke doorgangs wegen, evenwijdig aan de richting van destroomruggen, zijn de Trechtweg

(Utrechtse Wagenwegh in 1696, DeRoy), de Kotense Wegh (1696; in 1611 &quot;den bovenwech van Cothen&quot;,Dom 1803 en &quot;Heerenwech&quot; ca. 1560, Dom 1800) en de weg naarWijk, de Cothense Zandweg (1829, Min.plan Cothen) geweest.





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -19- 3.2 Nederlangbroek Bewoning en verkaveling: Bij de ontginningswijze, die in Langbroek istoegepast is de bewoning funktioneel sterk verbonden met de verkave-ling. Om deze reden worden ze gezamenlijk behandeld.Zoals in hoofdstuk 2 reeds is uiteengezet is het Langbroek in het beginvan de 12e eeuw ontgonnen d.m.v. opstrekkende strokenverkaveling,de zgn. cope-ontginning, waarbij de hoevestroken worden uitgezet aanbeide zijden van de Langbroekerwetering. Elke hoeve is gem. 30 roeden(114 m) breed, terwijl de lengte wordt vastgelegd door de gegraveneindweteringen (meestel 1250-13(X) m): de Gooyerwetering aan deDoornse zijde en de Hoofdwetering aan de Cothense zijde. De hofste-den hebben aanvankelijk alle aan de Langbroekersdijk gestaan. Later,in de 17e eeuw staan er ook hofsteden aan de Gooyerdijk (Dom 1842).Wat het aantal hoeven betreft

blijkt uit een Hoefslaglijst van ± 1400,dat Nederlangbroek 85 hoeven heeft, die bij moeten dragen aan het on-derhoud van de Lekdijk. Dit aantal wordt 74 in een Rekening van 1596,terwijl in 1702 nog 71 hoeven aangeslagen worden voor het Lekdijks-geld (Van Vliet, 1961, p. 29). Mogelijk houdt de vermindering van hetaantal hoeven verband met het toenemen van de gemiddelde hoeve-grootte. Volgens Demoed (1974, p. 74) bestaat Nederlangbroek in de midde-leeuwen uit 4 delen, namelijk de 25 hoeven van Hardenbroek (1599 af-gescheiden), de 30 hoeven van de Stamerweg-Doornseweg en de 40 en10 hoeven van de Doornseweg-Wijkerweg (zie figuur 11).Als er een kerk gesticht wordt (oorspronkelijk in tufsteen) in Neder-langbroek aan de Langbroekerwetering bij de weg van Cothen naarDoorn, ontstaat hier een concentratie van bewoning, waar ook hetrechthuis en de school komen. Pas eind 19e eeuw en

in de 20e eeuwworden huizen gebouwd langs de Cothense en Doornse weg.Bij de zgn. Stenen Brug (splitsing Wijkerweg-Langbroekerwetering) isreeds in de 16e eeuw een buurtschap van die naam ontstaan (Demoed,1974, p. 96), terwijl de bewoning langs de Wijkerweg pas uit de 20eeeuw dateert.







Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -22- Zij worden ook zijtwinde of zuytwende genoemd (definitie: binnendijkof weg, die zich ter zijde langs het land wendt of keert; Moerman, 1956,p. 227). Ze komen veel voor in veengebieden o.a. in N.W. Overijssel.Behalve de Landscheiding is de Stamerweg een weg met een grensfunk-tie tussen Nederlangbroek en Hardenbroek (nu gemeente Driebergen).Deze naam wordt reeds in 1340 genoemd. Mogelijk is het oorspronke-lijk Staverweg (staver = paal voor afscheiding) geweest (Demoed,1974, p. 54). De overige dwarswegen en paden zijn ontstaan uit de behoefte van eenhofstede-eigenaar om een verbinding te hebben met het achtergelegenland. Zo zijn o.a. de Sandenburgerlaan, de Groenesteinselaan en dePittesteeg (genoemd naar de eigenaar Pitte) ontstaan. 3.3 Doorn Bewoning: De bewoning in dit gebied valt uiteen in drie groepen: aller-eerst het dorp Doorn rondom de kerk, ten

tweede de Doornse buurt ofTuil ten Z.O. van Doorn en ten derde de zgn. Velpereng, ten W. vanDoorn. Als in de 8e eeuw de &quot;villa Thorhem&quot; in deze streek wordt gevestigd,trekt dit bewoning aan. Bij het centrum van de hof, waarschijnlijk devoorloper van het huis te Doorn, wordt een kerkje gebouwd, waar om-heen de huizen van de horigen tot stand komen. De doorgaande wegover de flank van de Heuvelrug bepaalt de struktuur van het oudstedorp: aan beide zijden van deze weg komt oorspronkelijk bewoningvoor. Deze situatie bestaat nog in het begin van de 19e eeuw.Uitbreiding van de bebouwing begint omstreeks 1800 in noordelijkerichting langs het oude Maarnse kerkpad (Demoed, 1974, p. 22), terwijlomstreeks 1900 het gebied ten N.W. van het oude centrum reeds gro-tendeels bebouwd is (zie figuur 13). Ten Z.O. van het dorp Doorn vindt men de Doornse buurt of Tuil.Ook dit is een oud bewoond gebied,

waar in de 9e eeuw (855) een &quot;villaTiuli&quot; wordt gevestigd. Omstreeks 1400 is het gebied geheel in eigen-dom en tiendplichtig aan het Domkapittel en wordt het ook Tuilentiendgenoemd. De bewoners vorm is die van verspreid liggende hoeven.





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -24- Verkaveling: Ten Z. van Doorn vinden we op de oudste topografischekaart van 1850 nog resten van de oudste blokverkaveling van bouw-landkampen, die omgeven zijn door houtwallen. Nog verder zuidelijkin de richting van de Gooyerwetering, ten Z. van de Achterweg moet demiddeleeuwse meent of gemeenschappelijke weide van Doorn hebbengelegen. In 1545 is hier sprake van hoeven lands &quot;streckende van diemeent tot aan de Gooyerwetering&quot;, terwijl er in de 15e en 16e eeuwgronden worden verpacht &quot;streckende uit die Gooyerweteringe tot aendie Heerwegh ( = Achterweg) toe&quot;. In de 16e eeuw behoort de meent aan de Domeinen en blijken er reedsdelen ontgonnen te zijn (Demoed, 1974, p. 32). Ook uit het zeer regel-matige verkavelingsbeeld valt af te leiden, dat deze gronden later zijnontgonnen. De bewoning aan de Achterweg zal ontstaan zijn na

ont-ginning en verdeling van deze meent, zodat de boeren dichter bij hunland konden wonen (zie figuur 14). figuur 14. Verkavelingsvormen in het dorpsgebied van Doorn. helde/boaN







Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -27- Mogelijk heeft hier wel een vorm van opstrek plaatsgevonden vanuit debestaande hoeven (Dom 928). Lijnen in het kultuurlandschap: De belangrijkste wegen in deze streekzijn die, die parallel aan de Heuvelrug lopen, namelijk in de eersteplaats de doorgaande route van Utrecht richting Arnhem, de Boven-weg. Ten Z.O. van Doorn loopt evenwijdig aan de Bovenweg de Beneden-weg of Postweg, in 1690 zelfs Doodenwech genoemd (AS 266). Dezeweg heeft blijkbaar voornamelijk als kerkpad gediend. Beide door-gangswegen komen in de 17e eeuw reeds voor. Een andere weg in Tuil - evenwijdig aan de Bovenweg - is de Buurtwegof Buntwech in 1641 (Dom 920), die de boerderijen van deze buurt-schap van oudsher met elkaar verbindt Een jongeren weg is de Dwarsweg, die al in 1641 als pad over de Buntebestaat en na de verdeling ervan als weg wordt

opgenomen in de verka-veling (zie figuur 16). figuur 16. Lijnen in het Doornse kultuurlandschap. Amersfoortse 1 Ueg 1 iriaarnae1Kerkpad 9 ^^^?N-^Bovermeg ' UVchteruieq i GooyerdiJK\^ / m/Ny/ Buuruksgv^ / yBuerstege\v^ >5and8nburgerlaan 12345 ueg/dijk Benedenueg Owarsueg Geersteeg OubbBllandssteeg Tuyller dijck B Paardenhoeve



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -28- Een belangrijke weg, die haaks op de voornoemde wegen staat, is deweg vanuit Cothen-Langbroek via Doorn naar Maarn. Oorsponkelijkis het gedeelte over de Heuvelrug slechts een kerkpad geweest voor dekerkgangers van Maarn naar de Doornse kerk en dus van lokaal be-lang. Tot het begin van de 19e eeuw fungeert de Wijkerweg via Darthuizenals doorgaande weg naar Amersfoort. In de loop van de 19e eeuwwordt echter de weg Doorn-Maarn een provinciale weg (Demoed, 1974,p.11). De overige dwarswegen en - stegen fungeren oorspronkelijk voorname-lijk als schaaps - en veedriften. Zo is in Tuil de Buntlaan of Buerstege(1641) een oude drift, welke naar de heidevelden van de Heuvelrugleidt. Ook na de verkaveling van de Bunte zijn veedriften uitgespaardzoals de Geersteeg en Dubbellandssteeg. De Sandenburgeriaan is in etappes aangelegd. Het gedeelte tussenGooyerwetering en

Paardenhoeve bestaat al in 1641 en is met de verka-veling van het &quot;Tuulrebroec&quot; tot stand gekomen. Het deel over devoormalige Bunte naar de Buurtweg is aangelegd tussen 1641-1669, ter-wijl de verlening naar de Bovenweg in 1884 tot stand is gekomen i.v.m.de bouw van een stoomtrambaan (Demoed, 1974, p.122).Tot slot nog een voorbeeld van een grensweg of -dijk. In 1669 wordt dewestgrens van de Tuilentiend aangegeven met &quot;die Tuyller dijck&quot;; dezeloopt halverwege dood. In 1829 (Min.plan Doorn) komt deze weg alszodanig niet meer voor. 4. SAMENVATTING Rond 1900 is het kultuurlandschap gevormd, zoals we dat nu nog ken-nen. Op de stroomrug van de Kromme Rijn ligt langs twee wegen(waarbinnen de brink) de gestrekte bewoningskern Cothen met enkelejongeren rondom de vroegere Hof tiend. Buiten het dorp vinden we ou-de verspreide hoeven op niet te grote afstand van de Kromme Rijn«700 m),

terwijl jongere bewoning verder van de rivier af tot stand isgekomen (Brede Weg, Wijkersloot).Langs de Kromme Rijn vindt men het oudste akkerland in onregelmati-





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -30- velrug vanaf het midden van de 18e eeuw, maar vooral na 1835 wordtbebost. De wegen volgen ook hier het natuurlijke relief: de belangrijkere wegenop de flanken van de Heuvelrug, terwijl de dwarswegen en -stegen die-nen als schaaps- en veedriften. J. Kroes. BRONNEN Literatuur BARDET, J.D.M.BERENDSEN, H.J.A.BLOK, D.P. CATE, S. TEN. Cosq. COSQUINO DEBUSSY, A. LE. DEMOED, E.J.HALBERTSMA, H. ITERSON, W. VAN. Kastelen van de provincie Utrecht.Utrecht 1975. Handleiding voor het veldwerkLaaglandgenese. Utrecht, 1980.De vestigingsgeschiedenis van Hol-land en Utrecht in het licht van deplaatsnamen, Amsterdam, 1959.Landgoed, landbouw en landschap.Wageningen, 1977.Marken in Utrecht. In: Geschied-kundige Atlas van Nederland. Demarken van Drente, Groningen,Overijssel en Gelderland.'s-Gravenhage, 1925.Een lieflijk landschap. Zaltbommel.1974. De kerk

van Sint Johannes de Doperte Wijk bij Duurstede.In: Spiegel Historaal 13 (1978)p.319-327. De historische ontwikkeling van derechten op de grond in de provincieUtrecht. 2 dln. Leiden, 1932.



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -31- Open huizen en ridderho f steden inhet Nedersticht. In: Jaarboekje Oud-Utrecht, 1954, p. 62-108; 1955,p.81-115. Een ekologische visie. Amsterdam,1974. De cope. Assen, 1955.De Stichtse Lustwarande. Amster-dam, 1949. Nederlandse plaatsnamen. Leiden,1956. De rechterlijke organisatie ten plat-telande in het gebied van de KrommeRijn gedurende de middeleeuwen.Utrecht, 1948.5 dln. Utrecht, 1920-1959. ITERSON, W. VAN. KRL. KROMME RIJN-LANDSCHAP, HET.LINDEN, H. VAN DER.LUTTERVELT, R. VAN. MOERMAN, H.J. MONTE VERLOREN,J.Ph. DE. OS. OORKONDENBOEK STICHT UTRECHT tot 1301. REYEN, P. VAN. SLICHER VAN BATH, B.H. TENT, W.J. VAN. Middeleeuwse kastelen in Neder-land. Haarlem, 1976.De agrarische geschiedenis van West-Europa, 500-1850. Utrecht, 1977.De landschappelijke

achtergronden.In: Spiegel Historiael 13 (1978)p.205-214. Twaalfde deel, vervolgen de be-schrijving van de provincie Utrecht.Amsterdam, 1772.Het hoogheemraadschap van deLekdijk Bovendams. Assen, 1961. TS. TEGENWOORDIGESTAAT der VereenigdeNederlanden.VLIET, M. VAN.





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -33- MEDEDELINGEN De Stichting Stichtse Historische Reeks stelt zich ten doel ieder jaar eenboek of monografie met betrekking tot de geschiedenis van het Sticht telaten verschijnen. Sinds de oprichting zijn er dan ook tot nu toe vijf de-len verschenen, waaronder &quot;Van Standen tot Staten&quot;, &quot;Misdaad in deMiddeleeuwen&quot; en &quot;Weldaet der Scholen&quot;. Daar de financiering van de reeks telkens weer op problemen stuit,zoekt de S.S.H.R. naar een vast bestand van donateurs. Wanneer Uhieraan wilt meewerken, wordt U vezocht zich op te geven bij dhr. Ph.Huisman, A. Colijnhof 5, 3417 EP Montfoort. Uw bijdrage kunt Ustorten op postgiro 3542557 t.n.v. de penningmeester S.H.R. Bij uitgeverij Querido is in voorbereiding een literaire reisgids voor Ne-derland en Vlaanderen. Indien men behulpzaam wil zijn bij het locali-seren van

monumenten voor schrijvers, monumenten met teksten vanauteurs of met figuren uit boeken, gevelstenen en plaquettes aangeboorte-, woon- en sterfhuizen van schrijvers etc. etc. kan men zichwenden tot Querido's Uitgeverij Singel 262, 1016 AC Amsterdam, ofbij de redaktie van het periodiek.





Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -3^ De schout heeft het er niet bij laten zitten en Elsnerus zal waarschijnlijkmeerdere aanzeggingen hebben gekregen om de vuilnishoop op te rui-men, waarbij hem geldboeten in het vooruitzicht werden gesteld. Tochbleef de predikant volhouden in zijn weigering de boel op te ruimen.Zijn dreigen met een rechtzaak bleek serieus. Op 1 februari 1770 diende een zaakgelastigde van Elsner een verzoek inbij het Hof van Utrecht om de schout van Bunnik aan te sporen zijnaanmaningen stop te zetten onder verwijzing naar het feit, dat de vuil-nis niet op de openbare weg lag maar op het terrein van de pastorie.Van de verdere gang van zaken is slechts bekend, dat het Hof de raads-heer P.E. Mertens aanwees om de schout te horen. Op 3 februari is de-ze daarop naar Utrecht getogen. In zijn zak zat waarschijnlijk een me-morandum, dat de gerechtsbode omtrent deze

zaak had opgesteld enwaar uit blijkt, dat de zaak reeds sinds 1764 speelde. Nadat in dat jaarde schout reeds een vuilnishoop had laten weghalen, had de predikanttoch weer zijn afval op de straat gedeponeerd. Zowel op 22 januari1765 als op 14 mei 1766 had van der Vliet zich bij de predikant aange-meld om hem te manen de troep op de ruimen.In het eerste geval kreeg van der Vliet van Elsner's zus te horen; &quot;dat de heer Elsnerus wel bij de hand was, maar de eer niet enhebbe gehad van hem zelver te spreeken.&quot;en ook in het tweede geval werd er geen succes geboekt: &quot;tot antwoord van voorgemelde Elsnerus gekregen, dat als den schout hem, te weten Elsnerus, geeft een asbak zal de vuylnis daar in doen; anders dat diegeene die het in de weeg legd, weg kan doen.&quot; Hoe het allemaal is afgelopen is, zoals gezegd, ons niet bekend. Wel vermoeden we, dat Elsner niet

vreemd heeft opgekeken toen hij van der Vliet telkens voor zijn deur zag staan. De heren waren volstrekt geen onbekenden voor elkaar. Gerrit van der Vliet was namelijk niet alleen gerechtsbode, maar kombineerde dit ambt, geheel in overeenstemming met de toenmalige gewoonte, met dat van schoolmeester en koster in Elsner's kerk. (4) F.M.



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -36- 1.    Ordonnantie d.d. 26-06-1666. Hiervan is een exemplaar bewaardgebleven in het archief van de gemeente Bunnik, R.A. Utrecht,gem. Bunnik, nr. 62. 2.     Alexander Elsner was predikant van Bunnik en Vechten van 1744tot 1777. Verg. M.W.L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek,Gouda 1910, p. 153. Uit het grafregister van de hervormde kerk teBunnik blijkt, dat Elsner op 28 april 1777 werd begraven in hetkerkgraf nummer 45. 3.     Deze en andere citaten zijn afkomstig uit de stukken, berustende inhet R.A. Utrecht, gem. Bunnik, nr. 59. 4.     Dit blijkt uit de 'Rekeningen en uitzettingen van de binnenlandselasten'over de jaren 1762 tot 1770, R.A. Utrecht, gem. Bunnik, nr.19. Het bestuur en de redaktie van &quot;Tussen Rijn en Eek&quot; wensen U allegoeds voor 1981. (En vergeet U vooral niet, wanneer de heren van degemeentelijke reiniging.sdienst U hun beste wensen komen aanbieden,dat

U niet zonder hen kunt).
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