


Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -1- JAARVERSLAG_yAN DE_SECRETARIS_OyER 1987 Verslag algemene ledenvergadering op 29-1-1987 te Houten 1. Opening. De voorzitter, de heer L. de Keyzer, opende de vergaderingmet een welkomstwoord tot de vele aanwezige leden. Ook het afgelo-pen jaar hebben de lezingen vele bezoekers getrokken, de excursiesschijnen minder in de smaak te vallen. De voorzitter bedankte de beide secretarissen, de penningmeester ende vrijwilligers die, om portokosten te sparen, de aankondigingenen het periodiek rondbrengen. Het jaarverslag van de secretaris en dat van de penningmeesterverschijnen in het eerste nummer van het periodiek van 1987. 2. Verslag kascommissie. De kascommissie 1986, bestaande uit de herenH.J. Ruiter en N.L. Middelkoop had na inzage van de stukken geenaanmerkingen op het beleid van de penningmeester. 3. Verkiezing

bestuursleden. De heren C. Dekker en A. de Wit tradenaf. Daar er geen namen van tegencandidaten ingediend waren, tradende heren R. Butterman en C. van Schaik tot het bestuur toe. i*. Rondvraag. Niemand had op- of aanmerkingen. 5. Sluiting. Tot slot bedankte de voorzitter de leden voor hetvertrouwen in dit bestuur gesteld, en de redactie van het periodiekvoor haar vele werk. Ook in 1986 verschenen er weer A nummers. Het bestuur zag er als volgt uit: Voorzitter:                                                           L.M.J. de Keyzer. Vice-voorzitter en penningmeester: P.S.A. de Wit. Ie secretaris:                                                     T. Springer-Stam. 2e secretaris:                                                    CJ. van der Grind-van Hengstum. leden:                                                                      H.M.J. Rossner. R.J. Butterman. C. van Schaik. Het bestuur vergaderde vier keer. De redactie van het periodiekwerd uitgebreid met mevr. J.E.

Toussaint Raven uit Odijk. Het ledentalgroeide tot 283, Na de algemene ledenvergadering op 29 januari in hotel de Roskam teHouten sprak W.A.M. Hessing, van de Rijksdienst voor OudheidkundigBodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort voor 130 bezoekers over:













Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -7-JAARVERSLAG_yAN_DE ARCHEOLOGISCHE_WERKGROEP De archeologische werkgroep kan met veel voldoening op haar werkzaam-heden over 1987 terugzien. In totaal is zij op 44 zaterdagen bijeengeweest. Op drie zaterdagen werd verkenning uitgevoerd op een terreinaan de Hoogdijk in Houten. Daar was in 1986 een boomgaard gerooid enkwam na het ploegen van het land een grote hoeveelheid archeologischmateriaal aan het oppervlak. Het bestond uit potscherven van eeninheemse bewoning +_ 250 Jaar voor de jaartelling tot 400 jaar na Chr.,met daartussen ook scherven van Romeins aardewerk, het ruil- en be-taalmiddel voor geleverde goederen door de inheemse bewoners aanRomeinse handelaren. Ook na het wegtrekken van de Romeinen +_ 400 n.Chr. bleef dit terrein bewoond en vinden we een aantal

Merovingischescherven uit de tijd tussen 400 en 750. Maar in de daarop volgendeKarolingische periode (750-900) neemt de bewoning in die omgeving,getuige het groot aantal potscherven dat uit die tijd werd verzameld,weer toe. Ca. 1200 hield de bewoning op dat terrein op. Daarna zijn zeven zaterdagen besteed aan het determineren en be-schrijven van eerder gedane vondsten; dit materiaal is overgedragenaan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.). Op 23 zaterdagen werd assistentie verleend bij het archeologischonderzoek op het terrein Tiellandt te Houten, waar de R.O.B, bezit ismet een opgraving. Ht betrof hier het uitgraven van woonsporen van eenherenhuis genaamd Zorgvliet, bestaande uit resten gemetselde funde-ringen van woonruimten, kelders en waterputten. Bij deze opgravingwerden veel aardewerkscherven gevonden, wijnflessen,

fragmenten vanwijnglazen en leer van verschillende schoenen. Dit alles geeft aan datde bewoner een welgesteld persoon moet zijn geweest. In 1820 werd hetgebouw gesloopt en werd de plaats van de woning als agrarische grondin gebruik genomen. Dit was aanleiding voor enkele leden van de werk-groep om een archiefonderzoek te beginnen naar de eigenaars - bewonersvan het voormalige huis liet. Getracht wordt om in samenwerking met deR.O.B, in 1988 in het gemeentehuis te Houten een tentoonstelling overde opgraving op Tiellandt - Zorgvliet in te richten. Tot slot wil ik alle medewerkers van de werkgroep bedanken voor huntrouwe opkomst en hun grote bijdrage aan archeologisch onderzoek maarook vooral voor de fijne sfeer waarin we in 1987 44 zaterdagen bijeenkwamen. L.M.J. de Keyzer, Houten.





Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -9- Dorestad bewoningssporen zijn gevonden die teruggaan tot de Midden-Bronstijd (1600-1100 voor Christus) blijkt deze bewoning toch zeerincidenteel te zijn geweest en gedurende langere tijd onderbroken dooroverstromingen. In de eerste eeuw na Christus vestigden zich Romeinen in zuidoostUtrecht; de Rijn werd de noordelijke grensrivier van het RomeinseRijk. Er werd een weg aangelegd langs de Rijn, er werden versterkingengebouwd (onder andere bij Dorestad, Vechten en Utrecht) en het landwerd in cultuur gebracht. Nadat de Romeinen zich omstreeks 275 naChristus weer uit ons land hadden teruggetrokken, namen de Friezen,Franken en Saksen de heerschappij over. Vanaf omstreeks 700 waren deFranken de heersers in Midden-Nederland. Dorestad ontwikkelde zich toteen belangrijke handelsnederzetting aan de Rijn. Op de

hooggelegenplaatsen in het landschap, gevormd door de oude stroomruggen van deRijn, ontwikkelden zich nieuwe nederzettingen of kwamen oude nederzet-tingen (Houten, 't Goy) weer tot bloei: - op de Houtense stroomrug: Houten, Loerik en 't Goy - op de Werkhovense stroomrug: Bunnik, Odijk, Werkhoven en Cothen - langs de heuvelrug: Zeist, Doorn, Leersum en Amerongen. Tussen de stroomruggen lagen de komgronden, lage, drassige gebie-den, moerassen, die niet voor bewoning geschikt waren. Na ongeveer 850verloor Dorestad zijn functie als handelsplaats doordat de Rijn zijnloop ging verleggen en de haven van Dorestad verzandde. In de tweedehelft van de 10e eeuw kwam de ontginning van de tot dan toe woestegronden op gang in het westen van utrecht en het aangrenzende HollandIn zuidoost Utrecht vonden ontginningen slechts op een beperkte schaalplaats,

men had er problemen met de waterafvoer. Naast het fungerenals vergaarbak voor het hemelwater van de heuvelrug deden de broekenof moerassen tevens dienst als overloop voor het smeltwater dat deBoven-Rijn in het voorjaar aanvoerde. Pas na het afdammen van deKromme Rijn bij Wijk in 1122 ki.n men beginnen met het ontginnen van debroeken. Er werden ontwateringsstelsels gegraven: in het oosten deLangbroekerwetering, di- Coyerwetering en de Amerongerwetering, in hetwesten de Houtensewetering, de Schalkwijkerwetering en de Dwarsdijker-wetering. Vanaf de 13e ecjw vestigden zich de eerste bewoners in dezegebieden. Er ontstonden agrarische bedrijven. Tegen het einde van de13e eeuw kwamen de bewoners tot een zekere welvH.art en in deze periodekwam ook de tinksteen als goedkoop en degelijk bouwmateriaal op. Denieuwe landadel ging het eigen

bezit van een stuk grond markeren metde bouw van een stenen huis, een zogenaamde woontoren. Behalve door





Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -11- Soortgelijke ontwikkelingen als in zuidoost Utrecht hebben zichvoorgedaan in Groningen (borgen) en in Friesland (stinsen), zij hetdat de agrarische bedrijven met woontoren en voorburcht daar meestaleen groter oppervlak besloegen. Een voorbeeld vormt de 13e eeuwseSchierstins in Veenwouden, nabij Hardegarijp (Fr.). Het door elkaar gebruiken van de termen woontoren en donjon berustop een wijdverbreid misverstand. Er bestaat een fundamenteel verschiltussen een woontoren en een donjon: een donjon had primair de functieverdediging wat bleek uit de muurdikte (150 cm of meer). Meestal maak-te de donjon met zijn dikke muren deel uit van een groter complex, dathij in meer of minder sterke mate door zijn bouwmassa overheerste. Eendonjon vormde een laatste toevluchtsoord en kon zelfstandig verdedigdworden. Een

woontoren had primair de functie wonen, secundair de func-tie verdediging. De woontoren met zijn muurdikten van 100 a 150 cm kongeen echt beleg weerstaan, maar bood een redelijke bescherming. Naast dit onderscheid is er nog een aantal criteria (2) op grondwaarvan de woontoren zich van andere typen huizen onderscheidt: - het huis moet aanmerkelijk hoger (geweest) zijn dan de aangrenzendebebouwing. Dit speelt vooral een rol bij de woontoren in de stad. - De verticale maten van het huis moeten de horizontale overtreffen.Dit onderscheidt de woontoren van het bovenhalhuis en het zaalhuis. - Het huis moet een zekere mate van weerbaarheid hebben (of suggere-ren). Dit aspect onderscheidt de woontoren van het bovenhalhuis. De vroegste woontorens vindt men in Duitsland langs de Rijn. InTrier werden woontorens al in 950 gebouwd. De vroegst bekende

woonto-rens staan in Trier (de Frankenturm) en in Regensburg (de Heidenturm)en stammen uit het midden van de 11e eeuw. In oorsprong waren dit uitnatuursteen opgetrokken bouwwerken, die zowel een rechthoekige als eenvierkante plattegrond konden hebben. Zij waren altijd vrijstaand. De Frankenturm te Trier, die dateert uit de 11e eeuw, telt drieverdiepingen boven een onderhuis of kelder. De hoofdverdieping op deeerste verdieping was via een houten opgang van buiten af bereikbaar.Ter verdediging kon deze opgang verwijderd worden. De muren zijnongeveer 100 cm. dik. Veel woontoren in zuidoost Utrecht zijn volgensdit model gebouwd, maar stannmen uit een latere periode (13e en 14eeeuw). Ook in deze periode werden nog woontorens in steden gebouwd,bijv. in Regensburg, Trier, Kleef, Keulen en Neurenberg. Dit was toeneen zinvolle manier van bouwen omdat

de steden nog niet ommuurd waren.De weerbaarheid van deze woontorens in de stad werd vaak extra geac-



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -12- Afb. 2: De Frankenturm te Trier. centueerd door middel van kantelen en arkeltorens. In de 14e en 15eeeuw ging deze weerbaarheid over in een schijnweerbaarheid. Allevormen van woontoren komen voor in de stad, uitgezonderd de ronde.Eigenlijk vormden de woontorens vreemde elementen in de stad want daarwerden de in oorsprong vrijstaande woontorens gebouwd in een rooilijnmet belendende panden. De woontorens hebben een voorname rol gespeeldin de ontwikkeling van het stenen huis in de stad. A. Specifieke kenmerken van woontorensHoewel er verschillende typen woontorens bestaan, bezitten ze eenaantal gemeenschappelijke kenmerken: - De belangrijkste woonruimte bevindt zich altijd op de eerste verdie-ping. Ook de ingang tot de woontoren bevindt zich op de eersteverdieping.



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -13- Afb. 3: Doorsnede van een woontoren.



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -14- - De woontorens bestaan meestal uit drie verdiepingen boven een onder-huis of kelder. - De begane grond (het onderhuis) heeft altijd een stenen overwelvingen is van buitenaf niet toegankelijk. De vloer van het onderhuisligt juist boven het grondwaterniveau (=grachtenpell). Vanuit hetonderhuis konden door schietspleten de gracht en de voorburchtverdedigd worden. - De toren is bereikbaar via een houten ophaalbrug over de gracht. Deverdiepingen in de toren zijn bereikbaar via houten steektrappen(ladders), via een aangebouwde traptoren of indien de muren dikgenoeg zijn (minimaal 120 cm) via trappen in de muur. - De muren zijn veelal 100-150 cm dik met een verjonging (versmalling)van het metselwerk boven de hoofdverdieping. Bij een donjon zijn demuren veel dikker (minimaal 150 cm). - In de woontoren komen oorspronkelijk geen stenen binnenmuren voor. - Een

woontoren met een rechthoekige plattegrond bezit (bezat) meestaleen schilddak (bijvoorbeeld Natewisch en Lunenburg). Een woontorenmet een vierkante plattegrond bezit (bezat) meestal een tentdak(bijvoorbeeld Weerdenstein en Hinderstein). - Licht- en luchttoetreding in de woontoren werden oorspronkelijkaltijd door kleine openingen verzorgd in verband met de weerbaar-heid. Pas in een later stadium (in de 15e en 16e eeuw) werden dezeopingen vergroot om het wonen wat comfortabeler te maken. 5. Varianten op de woontorensIn zijn proefschrift over middeleeuwse stenen huizen noemt TemminckGroll twee aan de woontoren verwante typen huizen: Het bovenhalhuls. Met de woontoren heeft dit type huis gemeen dat debelangrijkste ruimte eveneens op de eerste verdieping is gesitueerd.Het mist echter het torenachtige, weerbare uiterlijk. Het komt meestalvoor binnen een rooilijn; zelfstandige plaatsing, zoals bij

de woonto-ren in oorsprong gebruikelijk, is uitzonderlijk. Het huls bestaatbijna altijd uit twee bouwlagen. De verdiepingen worden altijd doorrechte steektrappen verbonden, de muurdikten (maximaal +_ 90 cm) zijnontoereikend voor het uitsparen van trappen in de muur. Aangebouwdetraptorens komen bij de bovenhalhuizen niet voor. Het verspreidingsge-bied van dit type huis beperkt zich vooral tot Engeland en Frankrijk,waar het in hoofdzaak voor ongeveer 1300 werd gebouwd.





Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -16- Het stromen van de Rijn door dit gebied. Het verspreidingsgebied vande woontoren beperkt zich hoofdzakelijk tot het stroomgebied van deRijn, met een uitloper via Regensburg naar Noord-Italie (Bologna en Siena). De ontginning van de moerasgebieden langs de Rijn. Vanuit enkelevroege vestigingsplaatsen zoals Wijk, Amerongen, Doorn, Werkhoven,Houten en Vreeswijk begon men de moerassen te ontginnen. In de loopvan de 13e eeuw ontstond er een zekere welvaart in deze ontgin-ningsgebieden. Deze periode viel samen met de opkomst van de bak-steen als goedkoop en degelijk bouwmateriaal met een eeuwigheids-waarde. Minder rijke grondbezitters konden zich een stenen woningveroorloven om hun bezit te markeren. De beschikbaarheid van het nieuwe bouwmateriaal. Zuidoost Utrechtheeft goede klei in oude beddingen van de Rijn. De onveiligheid van het platteland. In

de 13e en lAe eeuw werden inde Nederlanden vele burgeroorlogen uitgevochten (Hoekse enKabeljouwse twisten, Schieringers tegen Vetkopers) Hoewel een woon-toren niet zo sterk was ais een donjon bood dit type huis toch eenredelijke bescherming. Het leenstelsel. Een systeem van persoonlijke verplichtingen in ruilvoor het in leen krijgen van grond en/of het recht er een versterkthuis te bouwen. Vanouds was het bouwen van versterkingen een van deexclusieve rechten van de vorst. Hij had niet alleen het recht om zete bouwen, hij kon ook versterkingen die zonder zijn toestemmingwaren gebouwd laten slopen. Door de geringe controle werd dit rechtop den duur nagenoeg fictief. Doordat de vorst diverse goederen enrechten aan de kerk schonk, groeide in de loop van de 11e eeuw dekerk uit tot een wereldlijke macht. Dit was ook het geval met dekerk van Utrecht. Ons land behoorde tot het Duitse Rijk en ook debisschop

van utrecht kreeg van de Duitse keizer het recht om ver-sterkingen te bouwen, in 1220 en 1232 vaardigde de Duitse keizer, deHohenstaufer Frederik II, twee oorkonden uit waarbij het recht omversterkingen te bouwen geheel in handen kwam van de landsheren (3).In 1220 gaf hij eerst de geestelijke landsheren dit recht, maar ditwas slechts een wassen neus en diende alleen om ervoor te zorgen dater door derden geen versterkingen gebouwd werden in kerkelijk ge-bied. Vervolgens gaf hij in 1232 ook aan de wereldlijke landsherendit versterkingsrecht. De landsheren maakten van het versterkings-recht een veel doelmatiger gebruik vooral ook doordat zij de nale-ving ervan beter konden controleren. Op hun beurt gaven de landshe-









Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -20- goede kleivindplaatsen. Hierdoor werd de kwaliteit van de steen regel-matiger maar doordat de stenen getransporteerd moesten worden stegende kosten. Behalve de afmetingen van de gebruikte bakstenen kan ook de manierwaarop ze verwerkt zijn, het metselverband, een aanwijzing zijn voorde ouderdom van het metselwerk. De eerste bouwwerken in baksteenvolgden geheel de traditie van het bouwen in natuursteen. Men troktwee dunne schillen in baksteen op waartussen mortel met puin indunnen lagen werd aangebracht. Om de beide gemetselde schillen (dezogenaamde voor- en achterwerkers) met het binnenwerk te verbindendiende tussen het halfsteens muurwerk af en toe een kop naar binnen testeken. In het geheel van het muurwerk kwamen dus per laag veel strek-ken voor en weinig koppen, die stevigheid aan het geheel moestengeven. Dit oudste metselverband is het

zogenaamde kettingverband datreeds bij het bouwen in tufsteen werd toegepast. Uit dit kettingver-band ontwikkelde zich in de noordelijke Nederlanden het noor(d)sverband in in de zuidelijke Nederlanden het Vlaams verband. De beidemetselverbanden, die geschikt waren voor het maken van massieve muren,bleven naast elkaar bestaan tot ongeveer 1325. Toen kwam het staandverband op. Omstreeks het midden van de 16e eeuw vond er een verschui-ving plaats van het staand verband naar het kruisverband. Men gingeisen stellen aan de maten van de baksteen ten behoeve van het metsel-verband: twee koppen plus een voeg moesten gelijk zijn aan een strek. Wat betreft de kleur van de baksteen valt op dat de vroegstebakstenen een warme, lichtrode kleur hebben. Dit deed men niet expres,maar het was een gevolg van de lage baktemperatuur die men in develdovens kon bereiken, in de 15e en l6e eeuw, als men heter

gaatstoken, verschuift die kleur naar donkerrood en grauw. De term kloostermop was in de middeleeuwen onbekend. In bestekkenuit die tijd is sprake van 'uitzonderlijk grote stenen'. De termkloostermop is waarschijnlijk ontstaan in de 16e eeuw toen na dereformatie leegstaande kloosters, die veelal buiten de stadsmurenlagen, bij de nadering van de Spaanse troepen werden gesloopt. Mentrachtte zo te voorkomen dat de Spaanse troepen vanuit deze kloostersde steden zouden bestoken. Veel van de afkomende baksteen werd herge-bruikt. Pas ten tijde van de romantiek in de 19e eeuw komt de termkloostermop algemeen in gebruik. De fundering. De vroegste woontorens waren vaak gefundeerd op oudezandplaten met ijzeroerlagen daarin of op plaatselijke kleibulten. De



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -21- fundering bestond meestal uit enkele lagen kruislings over elkaargelegde balken of statnmetjes waarop de funderingsvoet werd gemetseld.De vroegste funderingen werden met rondhout gemaakt, later ging menveelal gekantrecht hout gebruiken in verband met het gevaar van afrol-len bij rondhout. Hout werd altijd onder de laagste waterstand toege-past oni het gevaar van rotten van de fundering te voorkomen. Vaakpaste men zogenaamde spaarbogen toe om op baksteen te bezuinigen enomdat men dan niet de gehele funderingssleuf hoefde te graven (5). Bij Afb. 6: Schematische tekening van het zogenaamde spaar-boogprincipe. de woontoren van Walenburg is deze spaarboog nog in het metselwerkaan de voet van de toren zichtbaar. Een 18e eeuwse prent van Jan deBeyer van de woontoren van Weerdenstein (afb. 7) laat een

dubbelespaarboog zien die in 1870 is weggerestaureerd door een aangebouwdterras met daaronder een aantal overwelfde kamers. Bij de woontorenRijnestein te Cothen is in 1867-68 in verband met kanalisatie van deKromme Rijn de fundering onderzocht en vernieuwd. Rijnestein werdomstreeks 1300 gebouwd bij een veel hogere grondwaterstand zodat ergevaar voor verrotten van de fundering bestond. Uit het onderzoek datin 190A te Schalkwijk werd gepubliceerd door Hofman (6) kwam naarvoren dat de fundering van Rijnestein bestond uit tonnen zonder bodemdie in de grond waren geslagen en vervolgens van binne.'. wsren leegge-graven. Daarna waren de tonnen gevuld met een mengsel van mortel en



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -22- ITin.S &quot;VN-^KKRDKSTKIN Afb. 7: Woontoren Weerdenstein in Langbroek.Tekening van Jan de Beyer uit ca. 1745. tras (=gemalen tufsteen). Daarover werden zware eikenhouten platengelegd waarop de trapfundering werd gemetseld. Torens die met de voetin het water staan (stonden) hebben een schuin uitgemetselde voet inverband met de golfslag van het water en om de eventuele vorstschadeaan het metselwerk zo beperkt mogelijk te houden (zie afb. 3). Sommigewoontorens werden in een latere fase verhoogd zoals Walenburg (om-streeks 1300) (7), Sandenburg en Vuylcoop te Schalkwijk. Soms ging ditgoed, soms was de fundering hiervoor ontoereikend en ging de woontorenverzakken. Als noodmaatregel haalde men dan de bovenste verdieping erweer af, zoals bij Vuylcoop is gebeurd. De vloeren. De begane grondvloer bij woontorens is altijd steenachtig(bijv. plavuizen)

en ligt meestal juist boven de grondwaterspiegel. De



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -23- begane grond wordt altijd overwelfd door een stenen tongewelf (afb.3). Hoger gelegen vloerconstructies zijn oorspronkelijk altijd vanhout. In de vroegste woontorens bestond deze vloerconstructie uit eenenkelvoudige balklaag van op korte afstand (60 a 80 cm) uit elkaargelegde balken met daarover een houten vloer gespijkerd (8). Vanafongeveer 1300 ging men over op samengestelde vloerconstructies. Devloerbalken werden verder uit elkaar gelegd (250 a 300 cm) en haaksdaarover werden op korte afstand van elkaar houten ribben gelegdwaarop de vloerplanken werden bevestigd. Het geheel van vloerbalken enribben noemt men een moer- en kinderbintenconstructie. Deze construc-tiemethode is afkomstig uit de houtbouw en bood ook in stenen huizengrote voordelen zoals een fraai plafond, een ritmering en een beterverband in

de constructie. Soms zien we boven in een woontoren eenstenen gewelf, bijv. bij Walenburg. Dit gewelf is niet oorspronkelijkmaar dateert van ongeveer 1300 toen de toren met een verdieping werdverhoogd. Het dak. De vorm van het dak van een woontoren is afhankelijk van deplattegrond. Vierkante hebben meestal een tentdak, rechthoekige meest-al een schllddak. De kapconstructie van de woontorens bestaat meestaluit een zogenaamde sporenkap. De kap van de vroegste woontorens werdsamengesteld door een reeks van paren sporen (gespannen genaamd) diebijeen werden gehouden door een haanhout. Met de voet rustten desporen op de muurplaat, kleine spoortjes of aanlopertjes zorgdenervoor dat de dakbedekking (veelal riet bij deze vroege woontorens)over de muur doorliep. De sporen die meestal van eikehout waren haddeneen rechthoekige doorsnede van

7 x 15 of 9 x 17 cm. Een groot nadeelvan deze kapconstructie vormde de druk van de kap op de borstweringenen het geringe windverband in de kap. Na 1300 ging men kapconstructies met fukken maken om de sporen doormiddel van een horizontale koppelbalk (fliering of worm genaamd) eenextra ondersteuning te kunnen geven. Bovendien kon men door het aan-brengen van schuine schoren tussen fuk en fliering een windverbandaanbrengen in de kap. De oorspronkelijke dakbedekking van de woontorens bestond uit pannenof uit riet. Bij woontorens met opgaand muurwerk boven de dakvoet,bijvoorbeeld bij woontorens met kantelen (zie afb. 2) werden altijdpannen toegepast in verband met de beloopbaarheid van de goot tussende kantelen en de dakvoet. Bij torens zonder opgaand muurwerk kon ookriet als dakbedekking worden toegepast. De dakpannen waarmee 13e

eeuw-



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 .2b,- tot 1 1350 sporenkap zonder ondersteuningvloerbalken dicht bi| elkaar (180 cm) sporen ondersteund door spantenzoldervloer gevormd door moer- enkinderbinlen hfh. 8: Kapkonstrukties op woontorens v66r en na +_ 1300. se woontorens werden gedekt waren romaanse pannen, de zogenaamdeonder- en bovenpannen of monniken en nonnen. Na ongeveer 1A50 nam debouwactiviteit in de steden toe. Door de verdichting van de bebouwingwerden in die tijd stedelijke keuren ingesteld om het brandgevaar inde steden te beperken. Men eiste een harde dakbedekking van bijvoor-beeld pannen, waardoor een grote vraag naar dakpannen ontstond. Degolfpan (de Oudhollandse dakpan) kwam toen op, de onder- en bovenpanwerden ouderwets. In de 15e eeuw werd bij veel woontorens in navolgingvan de bebouwing in de steden het muurwerk aan twee zijden opgetrokken Afb. 9: Romaanse

dakpannen of onder- en bovenpannen.





Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -26- 'F+ H> kloosterkozijnvanat 1 KOO lucntgatmet luik lichtspleet12e -13e eeuw ^ ^ + kruiskozijn schuifvenstervanaf 1 1690 Afb. iO; Schematische weergave van de ontwikkeling vanlichtspleet tot kruiskozijn. Natewisch (afb. 1). De aangebouwde Iraptorens vonden vooral navolgingIn de eerste stenen sta ''uizen zoals bijvoorbeeld Oudaen te Utrecht. 8. Ontwikkelingsgeschiedenis van de woontorenNa het uitvinden van het buskruit omstreeks 1350 verloren de woonto-rens hun defensieve taken. Men ging het wooncomfort vergroten door hetmaken van grotere lichtopeningen en door het uitbreiden van de woonto-rens met aanbouwen. Een uitzondering hierop vormt Weerdenstein (afb.8) dat als enige zijn oorspronkelijke vorm van alleenstaande torenheeft behouden. Een veel voorkomende combinatie is die van de woonto-ren met het zaalhuis (9).



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -27- A. ^             ' WOONTOREN ZAAL HUIS T / \. 4 -L |A| \| I 4 ?» I h B&quot; ? I MOCNKWEN METAANGEBOUWD ZAALHUIS WOQNTCWEN CR3EN(»CNIN ZAALHUIS Afb. 11: Schematische weergave van combinaties vanwoontoren met zaalhuis. Uit Zantkuyl afl. 3, p. 23. Combinatie I: Tegen de woontoren aan werd een zaalhuis gebouwd. Hetzaalhuis ging de woonfunctie vervullen, de toren zorgde voor hetmaatschappelijk aanzien. De ingang verschoof van de woontoren naar hetzaalhuis. De woontoren bleef zeer duidelijk herkenbaar. Een goedvoorbeeld hiervan vorm Hinderstein zoals te zien is op een 18e eeuwsetekening. Combinatie II: De woontoren werd opgenomen in een nieuw aan te bouwenzaalhuis en maakte een onderdeel uit van het zaalhuis. De woontoren



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -28- ^?!P^?^*^>^^ Afb. 12; Woontoren Hinderstein te Langbroek. Tekeningvan L.P. Serrurier uit +_ 1730 naar C. Pronk. Op detekening is een boogvormige dicht ge zette doorgang tezien in de muur van de toren. Waarschijnlijk is dit de geweest voordat die naar de aanbouw werd oude ingangverplaatst. was vaak niet meer als zodanig herkenbaar. Een voorbeeld van dit typevormt Hardenbroek, waarbij de oorspronkelijke woontoren na diverseverbouwingen in de 17e eeuw geheel werd opgenomen jn het nieuwe huis. In de 16e en 17e eeuw werden de woontorens weer belangrijk. Zij gingentoen een rol spelen in de gezagsverhoudingen in zuidoost Utrecht. Inde Staten van utrecht, die In de lAe eeuw ontstaan waren, hadden dedrie standen zitting: 1. de hoge geestelijkheid, 2. de adel en 3. devertegenwoordigers van de steden. Binnen de Staten kon men invloeduitoefenen op het

bestuur van het gewest Utrecht. In 1536 bepaalden deStaten van Utrecht dat voor de 2e stand, de adel, de bezitters vanzogenaamde ridderhofsteden die tevens voldeden aan een aantal anderebepalingen zitting konden nemen in de Staten.



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -29- Om zich bezitter te kunnen noemen van een ridderhofstad moestvoldaan zijn aan de volgende criteria: - het huis moest omgracht zijn, - het moest voorzien zijn van een ophaalbrug en een poortgebouw, - het moest een weerbaar uiterlijk hebben, - het moest minstens reeds gedurende een generatie in het bezit vanhet geslacht zijn. Men kon belastingprivileges krijgen om het huis te kunnen onderhouden.Veel woontorens werden in de 16e en 17e eeuw ingrijpend verbouwd.Aanleiding was vaak het sluiten van een rijk huwelijk. In 1672 kwamaan deze periode een einde met de komst van de Franse legers. Ver-schillende woontorens werden verwoest (Amerongen, Groenewoude,Blikkenburg) of ernstig beschadigd. In de 18e eeuw verschoof het economische zwaartepunt nog sterkerdan voordien naar het gewest Holland, wat bleek

uit de bouwactivitei-ten langs de Vecht. Zuidoost Utrecht werd een vergeten uithoek doordathet buiten de handelsroute lag. Het einde van de 18e eeuw kwam met deFranse tijd (1795-1813). Alle stelsels met rechten en privileges opgrond van stand en geboorte werden toen afgeschaft. Veel woontorens inzuidoost Utrecht kwamen onbewoond te staan en vervielen snel. Rond1800 werden er heel wat gesloopt (Rijsenburg, Groenestein,Broekhuizen, Sandenburg, Schonauwen en Schalkwijk). De woontorens diedeze periode overleefden kwamen met de opkomst van de romantiek weerin de belangstelling. Vanaf ongeveer 18A0 werden alle woontorensuitgezonderd Walenburg in neogotische stijl verbouwd, waarvan sommigeminder geslaagd. Bij de verbouwing van Beverweerd in 1835 bijvoorbeeldwerden alle nog aan de middeleeuwse oorsprong herinnerende

elementenweggebroken. Het complex kreeg een geheel nieuw aanzien in een Engelseneogotische stijl, waarbij de oorspronkelijke woontoren zelfs werdgedegradeerd tot trappenhuis. In de jaren 1940-45 werd schade berokkend aan sommige woontorens.Zuilenstein in Leersum werd geheel vernield bij een bombardement enLunenburg liep flinke schade op. In de 60-er jaren zijn twee woonto-rens ingrijpend gerestaureerd: Walenburg in 1965 en Lunenburg in 1969.Deze restauraties vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de heerE.A. Canneman, architect bij de Rijksdienst Monumentenzorg. Beidewoontorens werden volgens de toen heersende restauratieopvatting te-ruggerestaureerd naar hun 18e eeuwse toestand, zoals Jan de Beyer diein zijn prenten had vastgelegd. Bij restauraties maakt men nogal eensgebruik van diens werk omdat het zo nauwgezet is

gebleken, dat hetgrote documentaire waarde heeft.



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -30- 9. Nadere indeling van woontorens in zuidoost UtrechtOp grond van hun topografische ligging en op grond van hun ouderdomkunnen de woontorens in zuidoost Utrecht in een aantal groepen wordenonderverdeeld (10). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aantalhuizen buiten beschouwing zal blijven, te weten: - de huizen die op grond van hun muurdikten tot de donjons gerekendmoeten worden zoals Sterkenburg en Duurstede. - De huizen die door de bisschop zelf zijn gesticht (Ter Horst teRhenen) of door zijn belangrijkste ambtenaar: de domproost (huisDoorn). - Het huis Ten Goye, dat de residentie vormde van de graven van Goye.Dit kasteel is in dit verband van een andere orde. - Een aantal huizen dat wel in archiefstukken vermeld wordt, maarwaarvan verder weinig op niets bekend is. Dit betreft de huizenBlazenburg, Grijpestein en Bioemenstein aan

de Lek bij Tuil en 'tWaal, Rodestein aan de Dwarsdijkerwetering, Ten Vene bij Werkhovenen de eerste versie van het huis Schalkwijk, dat omstreeks 1240 werdgesticht en omstreeks 1305 verwoest. Een aantal van deze verdwenenhuizen wordt in de archiefstukken zelfs expliciet als 'toren' ver-meld (Noordwijk in Langbroek, Jagenstein in Overlangbroek enWerenstein aan de Dwarsdijkerwetering) (11). Tot slot de opmerking dat al die huizen waarvan niet zeker is of zeoorspronkelijk als woontoren zijn gesticht, niet in het overzicht zijnopgenomen. A. De noordwestelijke Rijntorens Langs de waarden van de Krommerijn: Rijsenburg (gesticht +_ 1240,gesloopt +_ 1800), Beverweerd en Hardenbroek (beide gesticht +_ 1260,Rijnestein (gesticht +_ 1300), Rijnauwen (gesticht +_ 1300, gesloopt in1449) en Groenewoude (gesticht +_ 1350, gesloopt in 1672). B. De Zuidoostelijke Rijntorens Langs de waarden van de

Rijn/Lek: Natewisch (gesticht +_ 1270) enftmerongen (gesticht in 1286, gesloopt in 1672). C. De torens aan de randen vap.de-BOtginningen Bij de Zeister ontginningen; Bli_kkenb^g (gesticht +_ 1300, gesloopt in1672) en Kersbergen (gestictrt *.-.i^&, gesloopt in 1854) en bij deHoutense ontginningen: Wulven (gesticht in 1296, gesloopt +_ 1750) enHeemstede (gesticht + 1400, gesloopt + 1650).



Tussen Rijn en Lek 1988 1. - Dl.22 1 -31- D. De torens in de Schalkwi.jkse ontginningen Schonauwen (gesticht ^f 1260, gesloopt +_ 1850), Vuylcoop (gesticht +_1290), Marckenburg (gesticht +_ 1300, gesloopt in 1353) en Schalkwi.jk(gesticht +_ 1310, gesloopt ^f 1850). E. De torens in de Langbroeker ontginningen Aan de Langbroekerwetering: Walenburg (gesticht +_ 1270), Lunenburg(gesticht jf 1280), Sandenburg (gesticht +_ 1300, gesloopt 4^ 1790),Weerdestein (gesticht +_ 1300) en Hlnderstein (gesticht +_ 1315). Aan de Goyerwetering: Broekhuizen (gesticht +_ 1350, gesloopt +_ 1790), Oud-Broekhuizen (gesticht +_ lAOO, gesloopt 4^ 1880) en Moersbergen (gesticht (4^ 1400). Late torens aan de Langbroekerwetering: Zuylenburg (gesticht +_ 1350) en Groenestein (gesticht +_ 14A0, gesloopt +_ 1850). Aan de Amerongerwetering: Zuylenstein (gesticht +_ 1375,

gebc in 1945), Bergestein (gesticht +_ 1390, gesloopt +_ 1720),t Wayesteiij (gesticht +_ 1390, gesloopt +_ 1740) en Lievendaal (gesticht^^ ruine in 1647). P.S.A. de Wit, Odijk.Noten: 1. Tromp, H., Kastelen langs de wetering, deel 1, 2 en 3, Zeist,1968-1972; over de geslachten: deel 3, p. 67-68. 2. Temminck Groll, C.L., Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht, DenHaag, 1963. Proefschrift. 3. Kalkwiek, K.A., De hertog en zi.in burchten, Zaltbommel, 1976 p. 46 4. HoUestelle, J., De steenbakkerij in Nederland tot omstreeks 1560,Utrecht, 1961. Proefschrift. 5. van Rei jen, P.E., Middeleeuwse kastelen in Nederland, Haarlem,1976 (3e druk), p. 151. 6. Hofman, J.H., Het kasteel Rijnestein, Schalkwijk, 1904. 7. Canneman, E.A., &quot;De toren van Walenburg&quot; in De woonstede door deeeuwen heen d.d. 22 juni 1974. 8. Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Restauratievademecum, 's-Gravenhage, 1987, blad 01-1. 9. Zantkuyl, H.J., Bouwen in Amsterdam, aflevering 2, uitgave stich-ting Diogenes, Amsterdam, 1977, p. 10. 10. de Wit, P.S.A., Woontorens in zuidoost  Utrecht, Delft, 1979.Architectuurscriptie, p. 14-15 11. Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de  middeleeuwen, Zutphen,1983, Stichtse Historische Reeks No. 9, p.   275.
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Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -1- GRIENDCULTUUR IN LANGBROEK VAN 1900 TOT 1950 (1) Inleiding.Nog niet zo heel lang geleden waren in Langbroek vele velden metgriend bezet. Griend is wilgenhakhout. Als men een veld griend wildeaanleggen moest eerst de grond gezonken worden, dat wil zeggen dat degrond gekeerd moest worden tot zo'n vijftig centimeter diep. De stek-ken kwamen van pootlatten. Pootlatten waren wilgentakken. De stekkenvan ongeveer zestig centimeter werden in de grond gestoken en het jaardaarop kon de eerste teen gesneden worden. Dit was de pinteen. Daarnakon men het gewas naar verkiezing een drie a vier jaar laten staan.Deed men het laatste dan werd gesproken van hakgriend. Deze variantkwam vooral in de Biesbosch voor. De stokken werden vooral gebruikt omer hoepels van te maken. Sneed men elk jaar de

tenen af dan sprak menvan snijteen. In Langbroek werd dit voornamelijk geteeld. De tenenwerden gebruikt voor de mandenindustrie. Dan was er nog een laatstevariant en die heette bindteen. Hier werd niet veel van geteeld, maarhet was een kostbaar produkt wat vooral gebruikt werd in Boskoop en inDuitsland om druivenranken op te binden. Een griend bleef vijftien tottwintig jaar rendabel, daarna moest het veld gerooid worden. Het dorp.Langbroek ligt tussen Doorn en Wijk bij Duurstede. Tussen 1900 en1950 woonden er tussen de 1300 en 1600 inwoners. Het dorp bestaat uittwee delen, Overlangbroek en Neerlangbroek. Neerlangbroek is Jietgrootst, hier staan het gemeentehuis, de secretarie, een school en deNederlands Hervormde Kerk. Overlangbroek ligt vijf kilometer verderlangs de Langbroekerwetering, is veel kleiner maar heeft ook eenschool en een

kerk. Langs de wetering lagen landgoederen waarvan deeigenaren (meestal van adel) op de ridderhofsteden woonden. Dezehadden onder andere de namen Weerdesteijn, Hinderstein, Rodestein,Groenestein, Sandenburg en Walenburg.Halverwege Over- en Neerlangbroekligt de Stenen Brug. Hier is de kruising van de Langbroekerweteringmet de Wijkerweg. Langs de Wijkerweg ligt een buurtschap. De mensendie daar woonden waren voornamelijk landarbeiders. Zij woonden er inde vorige eeuw ook al. K. Verrips-Rouken, die het dorp tussen 1870 en1920 bestudeert zegt het volgende:&quot;Daar aan de Stenen Brug, woonde de armste bevolkingsgroep: daglo-ners, voerlui, een vilder, een bakker en enkele weduwes die eenwinkeltje dreven.&quot; (2)









Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 Vaak werd voor dezelfde persoon griend gesneden. &quot;Je had ook mensen die altijd bij dezelfde baas waren. De Thijsse-lingen in Overlangbroek voor de van Schuppes en je had hier deVossen en die werkten altijd voor de graaf van Lynden van Sanden-burg. Die mensen hadden grote gezinnen die hadden al vijf of zeskinderen van d'r eigen maar omdat het zoveel grienden waren namen zeook nog wel een ander mee. Kijk, dan mocht ik ook wel eens mee.&quot; (4)Ook voor de aanleg van griend was vakmanschap vereist. Vos: &quot;Wij konden het netst griend poten van allemaal. En dat wist ieder-een. Je kon d'r een kogel doorheen schieten, zo recht stonden ze.Als je tegen de weg aan aan het poten was stonden alle mensen tekijken. We konden het buitengewoon goed. Maar het was nat en koudhoor, om te poten. Ik geloof dat er een

keer zes hectare was en datdaar zeker dertig of veertig mensen aan het zinken waren en dankwamen wij erachter aan om te poten. Altijd recht naar beneden in degrond steken en meteen afsnijden, er bleef tien centimeter boven degrond. Je moest er wel een duizend of wat poten. En dan de kettingverplaatsen moest je ook kunnen. Alles werd langs een ketting aange-legd, dan wist je hoeveel schakels verder er weer een stek moestkomen. Met een touw kun je niet werken, met regen is die lang en alshet droog is is die kort.&quot; (5)Vrijwel alle fruitpercelen in Langbroek waren ontstaan als griendboom-gaard. Tussen de pas aangelegde hoogstamvruchtbomen werd griend gepootom de eerste tien, twaalf jaar te overbruggen. Na zes of zeven jaarwerden de eerste struiken rond de stammen gerooid. Die ring werdsteeds groter, dit werd het plein genoemd. (6)Het werk was zwaar.

&quot;Vermoeiend, de hele dag moest je op je kop staan. Het was slechtvoor je rug maar niemand die zich daar zorgen om maakte. Nee, door-buigen. En nette bossen maken.&quot; (5)De teensnijders hadden bijna altijd een natte linkerarm, zodat diemensen ook veel last van reumatiek hadden. Maar als het betaald konworden kocht men een teenkiel, die was van steviger stof zodat hijminder snel doornat was. Weer later kwamen er kielen met een lerenstuk op de linkerarm. Alles was snel versleten. &quot;Als de mouwen niet lang genoeg waren dan waren je polsen ook snel kapot. En als je mouw kapot ging, ging je vel eronder ook weer kapot.&quot; (5) Iedereen had klompen aan. Met dit werk werd, net als andere landarbei- dersklussen, weinig verdiend. Het dieptepunt van de verdiensten was in de crisisjaren toen men met moeite negen of tien gulden per week kon



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -6- verdienen. De Bruijn wist nog een rijmpje dat de situatie in Langbroek aardig weergaf: Langbroek, die schrale hoek Daar wonen niets als edellui en bedellui Ridders en broodbidders 't zijn er niks als kastelen en nesten en Sterkenburg is nog het beste. &quot;Maar wij zeiden altijd Stenen Brug omdat wij daar vandaan kwamen.Iedereen had hetzelfde in die tijd: niks.&quot; (4) De Bruijn fietste eindjaren dertig naar Eindhoven om daar met klussen achttien gulden perweek te verdienen. Het gereedschap moesten de arbeiders zelf kopen,evenals hun werkkleding. &quot;Een goede spa kostte een rijksdaalder. Je sloeg je voor je hoofdals het zover was dat je een nieuwe moest kopen.... Toen kostte eennieuwe mesjisserse (manchester) broek, dat was het beste wat er was,die kon je in Leersum laten maken, en die kostte vijf gulden en alsje nu een slechte mesjisserse broek

koopt ben je honderd guldenkwijt.&quot; (A)Klompen kostten een paar kwartjes per paar. Klompen van wilgenhoutwaren vijf cent duurder, maar ze waren wel beter. &quot;Je kon zien dat het wilgen klompen waren door er water op te doen,dan kwamen er blaasjes op&quot; (5)Het werk werd verricht in accoordloon, per bos kregen de snijdersacht of negen cent. Maar als je op een dag veertig bossen sneed konhet zijn dat er de volgende dag niet gewerkt kon worden vanwege hetweer. Meestal werd er niet meer dan twee of drie dagen per weekgewerkt. Als het vroor werd er helemaal niets verdiend. Als de pinteengesneden moest worden kreeg men meer betaald. Maar dan liep iedereenin de modder. Vos:&quot;De modder was zo dik dat ik er wel in vast stond en dat je allesmoest doen om niet te vallen. Je kon je benen niet verzetten. Hetzou beter gaan als er vorst was maar dan kon je geen tenen snijden.Dan

ging het mes kapot en ze sneden niet goed ook. En met sneeuw ookniet, want dan kon je ze niet zien.&quot; (5)Zomers kon de klei weer zo droog zijn dat je een stok tussen de scheu-ren weg kon steken. Dit was wel weer goed voor de doorluchting. De bossen moesten precies tachtig centimeter in omvang zijn, vijf-tien centimeter van de onderkant af. Het teentje dat de bossen bijelkaar bond moest goed strak zitten en toch tachtig centimeter zijn.Er kon wel voor zestig centimeter in gedaan worden, maar er werd



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -7- regelmatig gekeurd door de koper. Hij wilde korting als de bossen nietdik genoeg waren. Vos: &quot;...maar omdat ze ons kenden hoefden ze niet terug te kome^n want zekregen altijd goed de maat. Je kon wel een handje minder doen maardan kwamen ze nooit meer terug, dus als ze een goeie maat haddenkwamen ze vaker kopen. Dus wij hadden nooit dat ze afgekeurd werden,maar het gebeurde wel bij anderen hoor. En dan had je heisa. En daarhadden die mensen gelijk in dat ze de maat wilden hebben.&quot; (5)Ook Tuinzing zei dat nergens zulke goedgevulde fraaie maatbossen tevinden waren als in Langbroek. (6) Vos liet mij zien hoe die tachtigcentimeter bepaald werden. Van een teen werd een lus gemaakt. Bijtachtig centimeter werd een stukje van de bast gekrabd. Als de lus danom de gehakte bos teen ging wist men precies tot waar de

lus aange-trokken moest worden. Vroeger werden de bossen afgevoerd door deLangbroekerwetering. Nadat het Amsterdam-Rijnkanaal rond 1930 werdaangelegd kwam het water in de wetering veel lager te staan. Daarnawerden de bossen vervoerd met karren en weer later met auto's. Debossen gingen meestal naar IJsselstein waar de handel zat. Daar werdende tenen geschild. Vos wist van die mensen dat hun handen altijd kapotwaren. Veel mensen langs de Wijkerweg hadden zelf een stukje grond waaropzij gele of rode bindteen teelden. Ook de ouders van de Bruijn en Voshadden een perceeltje en Vos heeft nog steeds twee percelen. Die staaner al 32 jaar maar hij mag ze niet rooien zonder er weer nieuwe griendte zetten. Dat loont de moeite niet en daarom laat hij het staan.Meestal liepen in die perceeltjes bij de mensen achter het huis kippendie ze schoon hielden met hun

gekrabbel. De bindteen was een kostbaarartikel. De handelaren waren bereid om slechts een paar bossen tekopen. De gele bindteen ging naar Boskoop en de rode ging naar Duits-land om de druiven op te binden. In oktober werd de bindteen alverkocht. Tuinzing vertelde dat als het blad er dan nog niet helemaalaf was, de handelaar ervoor moest zorgen dat dat snel gebeurde. Andersging het hout broeien en werd het zwart. Het was dan nog goed bruik-baar, maar het oog was eraf. De arbeiders hadden er een hekel aan omde bindteen te snijden. In de herfst werd ook het fruit geplukt. Dehandelaar had dan snel die teen nodig, en dan moesten de arbeiders,die liever droog op de ladder stonden, nog snel even nat worden in hetgriend, dat in deze tijd van het jaar nog lang nat bleef van de dauw. Begin december was de verkoping van mandenteen. De kopers haddenvan te voren een

verkoopboekje gekregen met daarin de percelen waarvande tenen te koop werden aangeboden. Zij kwamen die percelen inspecte-





Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -9- Rfb: De heer Tuinzing, eig. S. Bierens de Haan, Utrecht. hij het. Hij ging porties wegen en elk stukje grond kreeg meerbemesting. En dan kon Je het verschil zien, die leverde zoveel op endie zoveel. Dan moesten die bossen gewogen worden en dat ging zosecuur dat als de wind ook maar een beetje beweging gaf dan was hetophouden, meteen. Absoluut. Zo secuur, zoiets heb je nog nooit ge-zien. Hij duikelde allerlei soorten op voor zijn proefveld.&quot; (5)Doordat men nu steeds meer geselecteerd poothout ging gebruiken stegenook de kosten voor de onkruid- en insektenbestrijding. Nu het gewasniet meer sterk gemengd was steeg de kwetsbaarheid. Het aan de manbrengen van bestrijdingsmiddelen was echter niet eenvoudig. De werkverschaffing.Uit het gemeenteverslag van 1899 bleek dat de gemeente Langbroekgeen werkverschaffing had.

Ook in 1931 nog niet. Het blijkt uit eenbrief van burgemeester W.F. van Beeck Calkoen aan Gedeputeerde Statenvan Utrecht in november van dit jaar dat &quot;...omtrent de werkverschaf-fing aan werkloozen in deze gemeente geen bepaalde regeling bestaat.&quot;Er werd wel gekeken wie kostwinner was. &quot;Deze personen worden dan zoo mogelijk te werk gesteld bij verschil-lende van wegen de gemeente bij wijze van werkverschaffing uit tevoeren werkzaamheden, als het omleggen van slooten langs den Lang-broekerdijk (...) bedoelde werkzaamheden geschieden gedeeltelijk











Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -14- Naar aanleiding van een verzoek van G.W.E. Kronenburg in 1938schreef de gemeentesecretaris:&quot;...dat deze gemeente sinds juni 1937 geen gronden meer in werkver-schaffing heeft doen omspitten. Na de verkoopingen van hout enteenen vonden de arbeiders de laatste jaren gewoonlijk van beginDecember tot begin April voor het meerendeel werk in het vrijebedrijf, zoo dat dan slechts een klein groepje voor werkverschaffingin aanmerking zou komen. In den afgeloopen winter heeft een en andergeleid tot het uitvoeren van spitwerk in het vrije bedrijf. Hierdooris vrije plaatsing van een groot aantal arbeiders waarvan velen nietvoor werkverschaffing in aanmerking komen, gelijktijdig mogelijk,hetgeen de kosten lager doet zijn dan bij uitvoering in werkver-schaffing met een kleine groep. Ik vermoed dat ook in den koomendenwinter slechts een klein groepje beschikbaar zal zijn.

Daarbij komt,dat de gemeente geen subsidie meer ontvangt uit het werkloosheids-subsidiefonds, zoodat een eventueel gemeentelijke subsidie waar-schijnlijk niet hoger dan een derde der loonen zou kunnen bedragen.De kans op uitvoering in werkverschaffing lijkt mij dus niet groot.Ik geef u in overweging, het werk in het vrije bedrijf te doenuitvoeren, in deze of volgende maand, daar hiervoor nu een groteraantal arbeiders beschikbaar is dan in December en volgende maandenhet geval zal zijn.&quot; (9) De periode na de werkverschaffing.De teelt van snijgriend was langer rendabel dan die van hakgriend.De landelijke ontwikkeling van het griendareaal was anders dan deLandelijke. Na 192A zet landelijk een daling in, terwijl in Langbroekherstel is waar te nemen. De export van teen- en mandenwerk werdgroter in de periode 1924-1930 en de export van tenen, twijgen enrijshout was ook redelijk groot. Bovendien ontstond

vanaf die periodede behoefte aan schilbare tenen. Toen in de crisisjaren het landelijkareaal (dat voor 90% uit hakgriend bestond) daalde, bleef het areaalin Langbroek vrijwel gelijk. De vraag naar schilbare teen bleef be-staan omdat de import van teen aan banden was gelegd. Na 1938 zetteeen daling in. De periode van werkverschaffing was voorbij en daarmeeook de gelegenheid om voor weinig geld een veld met griend te latenaanleggen of een bos om te zetten in griend. In het eerste jaar van deTweede Wereldoorlog stabiliseerde het aantal hectaren. Helaas heb ikgeen gegevens van de daarop volgende jaren, maar omdat men zich met deteelt van snijgriend makkelijker op de vraag kon richten dan met deteelt van hakgriend, denk ik dat het aantal hectaren gedurende de



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -15- oorlog en de periode erna tot ongeveer 1948 gelijk is gebleven endaarna snel daalde omdat de vraag naar manden en dus naar tenen snelafnam. In de oorlog was snijteen een gewild artikel. Er is niet veel bekendover de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Cootendaarover: &quot;In de oorlog bleef alles vrij normaal door functioneren, het enigeverschil was dat voor de oorlog de eerste auto's kwamen. Dat vielweg en men ging weer de schuiten gebruiken. Dat had ik alleen alsklein jochie gezien.&quot; (10)Vos echter: &quot;Tijdens de oorlog zat iedereen thuis. Het teensnijden had niet veelbetekenis. Als je durfde ging je teen snijden, je mocht niet op deweg. Die Rost van Tonninge zat hier bij een boer. Nee, die Duitsershoefden niet zo nodig teen te hebben in de oorlogstijd. Het kon hierook niet weggehaald worden want alle

auto's en karren met paardenwaren door de Duitsers ingepikt. Misschien dat in de eerste tweejaar nog teen aan de Duitsers werd geleverd, maar in de laatstejaren durfde je niet meer buiten te komen. Ze lieten het wel door-groeien.&quot; (5)Van Cooten zei verder nog dat hij van horen zeggen had dat er granaat-mandjes van werden gemaakt en dat het daarom goed verkoopbaar was. Hetwas zelfs zo dat ze op Sandenburg vrijstellingsbewijzen kregen voordiegenen die ze hakken moesten. Dat was waarschijnlijk wat Vos bedoel-de toen hij zei dat je de weg niet op mocht. Verder zei van Cooten dat&quot;aan het eind van de oorlog er wel wrijving kon ontstaan omdat jevoor de Wehrmacht werkte. Ze maakten toen ook van die grote mattenvoor Soesterberg om vliegtuigen mee af te dekken. Dit werd nietaltijd in dank afgenomen.&quot; (10)Hij kon zich vaag herinneren dat aan het eind van

de oorlog hetBedrijfschap voor Griend en Riet onder dwang van de Duitsers een claimlegde op bepaalde percelen, zodat de tenen die daarop stonden nietverkocht konden worden of alleen aan bepaalde personen. Na de oorlog ging het minder goed met de griendteelt in Langbroek,maar &quot;ook al werd het moeilijk, toch hebben griend en hakhout het in het Langbroekse het langst volgehouden. Men kreeg er nog een behoorlijke prijs voor.&quot; (10) Op Sandenburg waren veel percelen bezet met het Amerikaantje, een bij uitstek voor de mandenmaker!j geschikte teen. Toen de mandenmaker!j wegviel waren dat de eerste percelen die verdwenen. Die grienden waren



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -16- toen ook al weer vijftien tot twintig jaar oud, ervan uitgaande datSandenburg als eerste veel velden met het Amerikaantje liet aanleggenin de jaren '30. Voor landarbeiders was de verrassing niet zo groot,het ging geleidelijk. Behalve dat de verdiensten in de grienden weg-vielen was de vraag naar grasmaaiers en oogsters ook teruggelopen.Alles werd gemechaniseerd. Toch trok men niet weg uit Langbroek. Demeesten gingen naar &quot;de kabel&quot; in de Bilt. Er was genoeg te doen in dena-oorlogse jaren. Er moesten electriciteitskabels, telefoonkabels enwaterleidingen aangelegd worden. Broekhuizen en Barten, twee mensenuit de griend, begonnen met een aannemersbedrijf. Anderen bleven werkvinden in de grienden, zoals Vos die tot tien jaar geleden heeftgewerkt. Met zijn eigen percelen gaat het niet zo goed, het loont nietmeer en zelf kan hij ze niet meer bewerken,

schoonhouden en de tenenervan snijden. &quot;Er is niemand meer in de gemeente die dat wil doen,bovendien kunnen ze het niet.&quot; (5) Utrecht, 5. Bierens de Haan.Noten 1. Dit artikel is een bewerkt onderdeel van de doctoraalscriptie 'Desociaal-economische ontwikkelingen van de griendcultuur in Neder-land van 1900-1950' door S. Bierens de Haan. 2. Verrrips-Rouken, K. Lokale elites en beschavingsoffensieven,Wageningen, 1984, p. 2. 3. Aa, A.J. van der, Aardijkskundig woordenboek der Nederlanden,Zaltbommel, 1839-1851. A. Gesprek met Ch. de Bruijn, 25-8-1987. 5. Gesprek met J.A. Vos, 29-10-1987. 6. Gesprek met W.D.J. Tuinzing, 23-6-1987. 7. Tuinzing, W.D.J., Griendhout en ander hakhout in &quot;Mededelingen vanhet Nederlands Openluchtmuseum&quot; 2 (1978) p. 59-60. 8. Verkoopboekje 192A, gemeentearchief Langbroek. 9. Map Werkverschaffing gemeentearchief Langbroek.10. Gesprek met

W. van Cooten, 25-8-1987. Niet in de noten aangehaalde literatuur en geraadpleegde archieven: 1. Landgoed &quot;Sandenburg&quot; Kweek- en vermcerderingsbedrijf van geselec-teerd poothout voor Snij- en Hakgrienden. z.p., 1938. 2. Verslag over de landbouw in Nederland. 1895-1950. 3.  gemeentearchief Langbroek, Gemeenteverslagen, Langbroek 1899-1929 4. Ibidem, Verslagen van de Landbouw, Langbroek 1918-1930, 1933-1941



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -17-WAAROM DE DWARSDIJK GEEN NACHTWACHT HAD 1. InleidingIn het speciale Schalkwijknummer (1986) 4 schreef Butterman een arti-kel met als titel: &quot;De nachtwacht van Schalkwijk in 1790&quot;. Twee zakenuit dat artikel hebben mijn aandacht getrokken: 1. De opmerking dat niet specifiek Schalkwijkse omstandigheden maaralgemene omstandigheden als verklaringsachtergrond moeten wordengezien (p. 29). 2. De impliciete, mijns inziens, verwijzing naar nachtwachten inomliggende plaatsen (p. 30). Deze zaken kwamen in mijn herinnering weer naar boven toen ik het, tendele helaas in slechte staat verkerende, archief van het gerechtDwarsdijk (of Nijendijk) in het gemeentehuis Cothen bestudeerde. Mijnbelangstelling werd gewekt door nummer 10 van de inventarislijst:&quot;stukken betreffende de ontheffing der verplichting

tot aanstellingvan een nachtwacht, 1796&quot;. Dit artikel is het resultaat van die aldusgewekte belangstelling. 2. Verplichting tot aanstelling van een nachtwachtDe stukken van het gerecht Dwarsdijk verwijzen naar een &quot;reglement ophet gaan van Nachtwacht ten Platte Lande&quot;, afgekondigd door het Hofvan Utrecht op 15-2-1763. Na de inval van de Fransen in 1747 laaide desociale onrust hoog op (1). Dit en de economische crisis van na 1720,die rond 1750 verhevigde, zorgde ervoor dat tienduizenden arbeiders opstraat kwamen te staan. Er vond een uittocht plaats uit de steden inmet name West-Nederland van mensen op zoek naar een ander bestaan enwel op het platteland elders. De daardoor ook op het platteland ont-stane onrustige situatie vormt waarschijnlijk de achtergrond van hetafkondigen van voornoemd reglement. Dat er op het Utrechtse platteland

toentertijd onrust heerste,wordt bevestigd door twee plakkaten in deel 1 van het vervolg van hetgroot plakkaatboek van Utrecht, waar ik het reglement zelf niet in hebkunnen vinden: -plakkaat tegen de geweldenarijen ten plattelande: 7-6-1759 (2)-plakkaat tegen de bedelaars, vagebonden en andere kwaaddoeners: 13-4- 1763 (3).Opmerkelijk is dat dit laatste plakkaat opnieuw is gepubliceerd op 20-11-1789. De verplichting tot aanstelling van een nachtwacht lijkt bijbesluit van 12-3-1812 te zijn vervallen (4).



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -18- 3. Het gerecht Dwarsdi.jk en de nachtwachtHet gerecht Dwarsdijk heeft zich waarschijnlijk nooit iets aan dezeverplichting gelegen laten liggen. Naar aanleiding van een brief van27-11-1795 van het Hof van Utrecht aan het gerecht, stuurt J.C. deGraaf, schout van het gerecht, op 11-12-1795 een brief terug naarUtrecht (5). In die brief wordt gezegd dat het schout en schepenen vande Dwarsdijk niet bekend is dat hun gerecht ooit een nachtwacht heeftgehad. Waarom niet? &quot;. ..(o(i))dat de helfte der huisgezinnen zoo verre van den anderenafgescheiden zijn, dat het voor de wagt ondoenelijk zoude wezen,daar naar toe te gaan, en dat de andere helfte slegts bestaat uitvijf huisgezinnen zoo digt bij den anderen gezeeten, dat zij inge-volge 't 15 Articel van gemelde Reglement, slaande op een ketel.Bekken of makende eenig ander geluid, malkanderen spoedig zoudekunnen ter hulpe

komen. Voorts dat het voornoemde Gerecht, alsliggende in zeer zware kleij, in den Winter, immers zoo lange dekleij niet hard bevrooren is, minder gevaar loopt, dan in den Zomervoor Huisbraak, Dieverij en andere ongemakken&quot;.Schout en schepenen menen dat een nachtwacht in hun gerecht dus nietnodig is maar schrijven, indien het Hof dat toch wenst, bereid te zijneen nachtwacht aan te stellen. Het Hof vindt de argumenten van hetgerecht steekhoudend en er wordt een schikking getroffen, dus geennachtwacht. Dit blijkt uit een 'appointement' (beschikking) gedaan teUtrecht de 13de december 1796 door de griffier van het Hof, geschrevenop een copie van de al genoemde brief van 11-12-1795. 4. Conclusie Van 1763 tot 1813 kende de provincie Utrecht een verplichting totaanstelling van een nachtwacht in de plattelandsgerechten. InSchalkwijk is zeker van 1790 tot en met 1794 een nachtwacht aangesteld(zie

artikel Butterman). Het gerecht Dwarsdijk heeft in ieder geval in1796 ontheffing van bedoelde verplichting gekregen. Het 'opeens' ac-tief worden van het Hof van Utrecht aan het eind van de 18e eeuw kanheel goed het gevolg zijn van de al door Butterman gememoreerd aktivl-teiten van de Staatsgezinden in de Republiek. Wellicht vormt de bezetting van Utrecht (en Nederland) in 1795 doorde Fransen en het uitbreken van een oorlog met Engeland in datzelfdejaar een achtergrond voor de plotselinge aktivlteit -na 32 jaar- vanne*^ Utrechtse Hof richting Dwarsdijk. 5. Naschrift Ik kan het -tot slot- niet laten iets op te merken over de al genoemde





Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -20- SCHALKWIJK 850* De herdenking van Schalkwijk 850+ ligt al weer een jaar achter ons. Indit nummer willen we er op terugkomen, niet om een lange opsomming tegeven van de vele festiviteiten, maar om te laten zien dat geschie-denis ook in de tachtiger jaren nog kan leven. Schalkwijk in de 12e eeuwWe moeten ruim 850 jaar terug om het begin te vinden van de oudstegeschiedenis van Schalkwijk. Het was toen een leeg en onbruikbaar,zelfs wat moerassig gebied, waar het water hoog stond. In 1122 liepende spanningen hoog op. Enerzijds had je de bisschop van Utrecht en degraaf van Goye (uit 't Goy) met een aantal rijke Utrechters die totontginning wilden overgaan, anderzijds stonden de besturen van Utrechten Muiden, de twee toenmalige belangrijke handelsplaatsen in hetNedersticht. Voor ontginning was het namelijk nodig om de waterstandin de Kromme Rijn te regelen.

Dit zou leiden tot het afdammen van destroom te Wijk bij Duurstede. Veel kostbaar land kon dan gewonnenworden, maar evenzoveel kostbare handel zou niet meer via de KrommeRijn naar Utrecht en Muiden kunnen varen. Het conflict leidde tot eenoorlog, uitgevochten in de straten van utrecht, tussen het leger vande bisschop en dat van de stad. Daarbij werd de bisschop gevangengenomen en de graaf van Goye van zijn bezittingen vervallen verklaard.Pas toen was een compromis van de keizer aanvaardbaar. De dam zouweliswaar gelegd worden maar daarnaast kwam er een nieuwe, kortereverbinding van de Lek bij Vreeswijk naar de stad: de Vaartse Rijn. Zokon de bisschop gaan ontginnen en gingen de steden er ook op vooruitwant de Vaartse Rijn was beter bevaarbaar dan de bochtige Kromme Rijn.Zelf gaan wij ervan uit dat de dam te Wijk niet precies uit 1122 ismaar van enkele jaren later. Want ongetwijfeld

duurde het graven vande Vaartse Rijn met de spade enkele jaren en mocht de verslagen bis-schop zijn dam pas leggen nadat het kanaal klaar was. De Vaartse Rijnzal niet voor 1125 klaar zijn geweest, de dam misschien in 1125 of1126. Pas daarna kon de Schalkwijkse wetering worden gegraven enSchalkwijk in cultuur worden gebracht. Het begin daarvan moeten wezoeken zo tussen 1125 en 1130. Schalkwijk is dus iets ouder dan 1136maar niet meer dan tien jaar. Het is heel bijzonder dat er zo kort na het begin van de ontginningvan een gebied al een vermelding is. Die is ook belangrijk voor onzekennis van de ontginningen omdat juist uit de 12de eeuw weinig ar-







Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -23- Afb: De Schalkwijkse Florijn. Een ontwerp van Moesman. toe was gekomen. In de loop van de generaties werkte men in de slappeperiodes steeds een stuk naar achteren toe. In de loop van de 14de of15de eeuw was pas heel Schalkwijk ontgonnen. Het was Gosewijn, de zoon van de Domproost Harbert die in 1136 zijndeel in de ontginning Schalkwijk schonk aan het klooster van Rolduc.Dat feit op zich is niet zo bijzonder, maar wel dat de aantekeningervan in de kloosterkroniek bewaard is gebleven: &quot;In die dagen schonk Gozwinus, de zoon van Harbert, bisschop vanUtrecht -uit de tijd toen hij nog geen priester was- een mansus(=hoeve, 13,5 Ha) land aan het klooster. En nadat hij zijn intredein het klooster gedaan had, is hij bij de clerici geplaatst, daarhij reeds opgevoed was onder de gelofte regulier te worden. Dezemansus ligt

tussen de rivier de Lek en Utrecht, ten zuid-westen vande stad in het dorp Schalkwijk&quot; (3). We weten hierdoor zeker dat Schalkwijk in 1136 bestond. Dit stukjeuit de annalen is waarschijnlijk later neergeschreven, want het gaatover het jaar 1136, in welk jaar Hartbert Domproost was, maar hijwordt omschreven als de bisschop van Utrecht. Hartbert kreeg de bis-schoppelijke waardigheid echter pas in 1139 en als hij dus 'bisschop'wordt genoemd, moet het in of na 1139 zijn geschreven. Hij was geenerg vredelievende bisschop en zou uiteindelijk zelfs oorlog met graafDirk VI van Holland krijgen. Vieren of niet vieren?Deze vermelding was al wel langer bekend, maar niemand kwam op het



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -7b.- Afh: Een buurtgroep maakt zich op voor de riddeispelen. eig, H. Baas, Schalkwijk. idee om het 850-jarig bestaan te vieren. Het was de eerste auteur dietien jaar geleden in een akte het jaartal 1128 had gezien, maar deUtrechtse rijksarchivaris Dekker wees op de onbetrouwbaarheid en hetfeest ging (nog) niet door. Acht jaar later probeerde hij weer aller-lei mensen warm te krijgen, nu voor het betrouwbare jaartal 1136, maaropnieuw overheerste de scepsis. 1986 brak aan zonder dat er concreteplannen voor de viering waren. Het was uiteindelijk dezelfde Dekkerdie het groene licht gaf: &quot;Maak er maar een groot feest van&quot;. En duswerd een groep mensen warm gemaakt voor de viering onder leiding vanWilly Kruijssen. Ze mogen best eens allemaal genoemd worden: AliBosboom (secretaresse), Adrie van Dijk (penningmeester), Paul Beukemaen Gert

van Bennekom (feesttentgebeuren), Kees Sturkenboom (ridderspe-len), Gerard Kruijssen, Henk Baas (rondvaart en oecumenische dienst),Truus Derks, Liane van Dijk en Wilmy Matton (kindergebeuren) en ten-slotte Frans en Diny Landzaat (promotie). Het feest had echter nietgeorganiseerd worden zonder de medewerking van alle middenstanders ende verenigingen. Kortom het werd een echt dorpsgebeuren.
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Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -4- geleidelijk vol met nederzettingsafval. Aan de rand van deze geul werdhet deels vergraven skelet van een ongeveer 40-jarige man opgegraven.Op grond van het ontbreken van ander aardewerk dan inheems in dedirecte omgeving en in het bijbehorende niveau in de geul lijkt eendatering in de late ijzertijd het meest waarschijnlijk. Daar van eengrafkuil geen sprake was en ook bijgiften ontbraken, lijkt de overle-dene zonder al teveel aandacht in de laagte neergelegd te zijn. Ookelders in de geul en in diverse afvalkuilen aan de rand van de geulwerden tussen het dierlijk botmateriaal menselijke beenderen aange-troffen. Bij het onderzoek naar de Romeinse villa in het centrum vanHouten in de vijftiger jaren was deels onder de fundering van hetoudste Romeinse gebouw ook al een vergelijkbare 'begraving' gevonden.Ten zjiden van

deze kreek lag een langgerekte zone met honderden,voornamelijk kleine, paalgaten. Behalve twee kleine rechthoekige ge-bouwtjes van circa 7 x 3,5 m., die op het centrale terrein kondenworden herkend, zijn andere plattegronden van gebouwen in deze palen-zwermen niet te onderscheiden. Het met de palenzwerm geassocieerde aardewerk is uitsluitend hand-gevormd. Aan het begin van de opgraving werd gedacht dat al het aange-troffen aardewerk in de late ijzertijd gedateerd moest worden, maarinmiddels is vast komen te staan dat tenminste een deel van het aarde-werk ouder is. Zo wijst het aardewerk uit twee kuilen met offergaven(bouwoffers?) naar het begin van de midden-ijzertijd. De voor dezetijd zo kenmerkende schalen en kommen met doorboorde knobbeloortjes eneen locale imitatie van de zogenaamde Marnepot zijn alle in dezekuilen vertegenwoordigd,

samen met visresten en verkoolde duivebonen.Gok onderin de vulling van deze restgeul zijn zeer verweerde fragmen-ten van handgevormd aardewerk en botresten aangetroffen, wat op eenvroegere fase van bewoning in de ijzertijd kan duiden. Het begin vanbewoning op het terrein Tiellandt werd daarom met enig voorbehoud naarde 5de eeuw voor het begin van onze jaartelling verschoven. De Romeinse tijd. In het westelijke deel van het opgravingsterreinwas onderzoek verricht op de plaats van de huidige hockeyvelden; uitde aanwezige grondsporen en vondsten bleek, dat ook dit terreingedeel-te in de Romeinse tijd bewoond was. Een tweetal spiekers (graanschuur-tjes op palen) en een rechthoekige structuur die werden aangetroffen,deden vermoeden dat in de directe omgeving een of enkele inheemseboerderijen hadden gestaan. Verder onderzoek naar de aard van

deRomeinse sporen in dit gedeelte van het uitbreidingsplan zou echterten koste gaan van het onderzoek naar de vroeg-middeleeuwse bewoningvan het terrein gelegen tussen de Tiellandtweg-Noord en de Tiellandt-









Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 aardewerk en bouwfragmenten in en langs de geul groot blijft. Een in-teressante vondst uit de opvulling van de geul is een eenvoudig, maarvrijwel compleet kalkstenen altaartje dat gewijd is aan HerculusMagusanus, van wie wordt aangenomen dat hij de oppergod van de Batavenwas. Een andere merkwaardige vondst uit deze periode werd ten zuiden vande Tiellandtweg-Zuid gedaan, waar in een werkput geconcentreerd in enom een vijftal grote, op een rij ligende (afval?)kuilen opvallend veelfragmenten van Romeins gladwandig aardewerk, zoals kruik en kruikam-foor aangetroffen werden. Dat het hierbij bijna uitsluitend om dehalsgedeelten van de kruikvormen ging, was des te merkwaardiger. Ookbenoorden de weg was van iets dergelijks sprake geweest. Naar deprecieze betekenis van dit verschijnsel kan slechts gegist worden. Watbij het Romeinse

vondstmateriaal in zijn algemeenheid opvalt, zijn degrote hoeveelheden bouwfragmenten zoals dakpanfragmenten (waarvansommige met stempel), hypocausttegels (tegels waar de hete lucht vande vloerverwarming onder doorliep) en bewerkte stukken natuursteen(tuf- en kalksteen); vooral in vergelijking met andere agrarischenederzettingen uit deze periode in het Kromme Rijngebied, zoalsHouten-Doornkade of Wijk bij Duurstede-de Horden, De nabijheid van hetcastellum Fectio/Vechten en de aanwezigheid van de kleine villa in deoude dorpskern van Houten zouden hier verband mee kunnen houden en erde oorzaak van kunnen zijn dat de samenstelling van dit vondstcomplexin meerdere opzichten afwijkt van wat gebruikelijk is voor een gewoneargrarische nederzetting. Tot het import-Romeinse aardwerk behoren:terra sigillata; dunwandig; Belgische waar: terra nigra en blauw-grijs;

geverfd: vooral techniek A en B; gladwandig: kruiken en kruik-amforen; dikwandig: amforen, dolia en wrijfschalen; en tenslotteruwwandig; kookpotten en kommen. Onder de voorwerpen van brons uitdeze periode vallen de achttien fibulae van diverse, maar algemenetypen op; bijzonder zijn verder de twee gelijke grepen met eikelmotiefvan een Romeins kistje. In het oostelijke gedeelte van het centrale terrein kwamen, nadatover een zeer brede strook, samenhangend met de oudste dichtgeslibtegeul, alleen vondsten uit de jongere perioden waren geborgen, opnieuwsporen die met de Romeinse bewoningsfase te maken hadden, te voor-schijn. De meeste sporen lagen echter verspreid en vertoonden geensamenhang; onder andere werden de resten van een waterput en mogelijkeen gedeelte van een huis uit deze periode blootgelegd. Het meest oostelijke voorkomen van sporen uit de

Romeinse tijd tenzuiden van de Tiellandtweg-Zuid lijkt strak begrensd te worden dooreen weggetje dat ten westen van de muur van de tuin van de 18de eeuwse





Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -10- CD Benen kam (schaal 2:3), Karolingische periode. sche schijffibulae, waaronder enkele vierdelige kruisfibulae metemailinleg, en bij de voorwerpen van been de kammen Het Karolingische aardewerk is voornamelijk afkomstig uit een nw-zoverlopend verkavelingspatroon dat het hele centrale terrein lijkt tebedekken. Naast Karoligisch materiaal bevatten deze greppels vooralveel later aardewerk zoals Pingsdorf, Paffrath, Andenne en kogelpot.Vermoedelijk is deze verkaveling in de Karolingische tijd ontstaan enheeft ze tot in de 13de eeuw gefunctioneerd. In het zuiden van hetopgravingsterrein loopt deze verkaveling uit tegen een zone met eenzeer grote dichtheid van sporen, voornamelijk uit de 11de, 12de en13de eeuw. Mogelijk is hier ook het uiteinde van een Karolingisch huisaangesneden. De grondsporen uit deze vroeg-middeleeuwse periode, dievoorlopig

tussen 600 en 750 na het begin van onze jaartelling geda-teerd worden, concentreren zich in het zuidelijke gedeelte van hetcentrale terrein. In een werkput, die tegen de Tiellandtweg-Zuid aanlaag en die een oppervlakte van 500 M had, werden bijvoorbeeld alleenal zes waterputten, een haardplek, twee (afval-)kuilen en diversepaalgaten uit deze periode onderzocht. Hoewel de dichtheid van sporenen de vele waterputten op plaatsen als deze anders doen vermoeden,lijkt de kern van de vroeg-middeleeuwse nederzetting toch niet te zijngevonden. Erven, huisplaatsen of plattegronden van gebouwen kunnennamelijk nog steeds niet met zekerheid worden aangewezen, wat welmogelijk is voor de Romeinse periode.



Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -11- Ten zuiden van de Tiellandtweg-Zuid met als kunstmatige uiterstebegrenzing de geluidswal lagen de opgegraven sporen uit de Mero-vingische periode,zoals verwacht mocht worden, in het verlengde vandie ten noorden van deze weg. Hoewel een zeer gave vogelfibula tot demooiere vondsten van dit terreingedeelte behoort, kan worden gesteld,dat de sporen in aantal en de vondsten aan rijkheid bezuiden de wegduidelijk de mindere waren van die benoorden de weg. Sporen van Karo-lingische datum zijn in dit deel van de opgraving zelfs nog geringerin aantal en liggen nog verspreider, wat erop zou kunnen wijzen dat derand van de Merovingisch/Karolingische nederzetting nabij is. In hetoostelijke gedeelte van het centrale terrein kwamen, eigenlijk tegende verwachtingen in, bijna geen vroeg-middeleeuwse sporen meer tevoorschijn,

zodat de voorgenomen poging om de zevende eeuwse bewo-ningssporen zo ver mogelijk in oostelijke richting, dat wil zeggen inde richting van de dorpskern van Houten te vervolgen, hier dood liep. De late middeleeuwen. Het meeste aardewerk dat aan deze periodetoegeschreven kan worden kwam te voorschijn uit de over het geheleterrein zichtbare verkaveling van sloten en greppels. Zoals gebruike-lijk werd dit aardewerk onderverdeeld in handgemaakt (kogelpot- enPaffrathaardewerk) en gedraaid (Pingsdorf- en Andenne-aardewerk envroeg- of proto-steengoed). Op het centrale terrein konden in deverkavelingssystemen twee hoofdpatronen worden onderscheiden. De rich-ting van de kavelsloten in de gehele oostelijke, hooggelegen helft vanTiellandt was nnw-zzo. Dit gedeelte werd waarschijnlijk reeds voor de12de eeuw verkaveld. In het midden van het terrein werden

de kavelslo-ten door meerdere parallelle dwarsgreppels met elkaar verbonden. Totde meer bijzondere vondsten die op dit terreingedeelte waren gedaan,behoorde een rammelaar die in Pingsdorfbaksel was uitgevoerd en waarineen kersepit zat die voor het geluid moest zorgen. Een vreemd fenomeen wordt gevormd door drie grote ronde structurendie in het oostelijke deel van het centrale terrein voorkwamen en aankringgreppels herinnerden. Ze hadden elk een diameter van lOm. enlagen op een aaneengesloten rij die strak ingeklemd leek te wordendoor twee van de laat-middeleeuwse greppels; het vondstmateriaal gafvooralsnog geen uitsluitsel over de datering. De richting van dekavelsloten in de westelijke, laaggelegen helft van Tiellandt was no-zw. De kavels waren hier veel smaller en het materiaal dat uit desloten kwam was van veel jongere datum (14de-17de eeuw).

Tussen beideverkavelingen kwam een brede NO-ZW lopende sloot voor die als eensoort scheiding gefunctioneerd moet hebben. Uit archiefgegevens wastevens gebleken dat in de 15de, 16de en 17de eeuw voor beide helften







Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -14- opgevuld; mogelijk was een vroegere fase van de steenbouw door brandverwoest, waarna bepaalde gedeelten (?) gesloopt waren en als opho-gingsmateriaal gebruikt werden. Een absidiale muurrest zou mogelijkook uit een vroegere fase kunnen stammen, daar de latere wijn- enbierkelder er gedeeltelijk overheen is gebouwd. Dat de eigenaar van de hofstede een vooraanstaand man was, bleekbehalve uit de schriftelijke bronnen (er zouden vertrekken met marmerop de vloer en met leerbehang aan de muur geweest zijn) uit de samen-stelling van het vondstmateriaal: naast veel 17de en 18de eeuws aarde-werk werden opvallend veel drinkglazen en zeer grote hoeveelhedenwijnflessen aangetroffen. Deze wijnvoorraad, die waarschijnlijk in deeigen wijn- en bierkelder van het huis had gelegen, zou in de beterekringen in de stad zeker niet

misstaan hebben. Op typologische grondendoen de flessen aan datering een optimum voor het midden van de 18deeeuw vermoeden. Bekend was dat de hofstede in 1819, na een periode vanverval, afgebroken werd, wat bevestigd lijkt te worden door het voor-komen van veel uitbraaksleuven die door steenverkoop veroorzaakt zijn. De determinatie en de verwerking van alle vondsten die met dehofstede samenhangen, waaronder verder nog hout, ijzer en leer, wordenverricht door de leden van de archeologische werkgroep van de Histo-rische Kring 'Tussen Rijn en Lek'. Het archeobotanisch onderzoek Het onderzoek van macroresten (zaden en vruchten) gaat vooral in opwat men aan plantaardig voedsel heeft gegeten en welke gewassen erzijn verbouwd. De meeste monsters komen uit waterputten, andere komenuit kuilen. Plantenresten zijn in verkoolde, onverkoolde of/en

gemine-raliseerde vorm bewaard gebleven. Gemineraliseerde zaden komen voor infosfaatrijke grondmonsters. Ten behoeve van de macrorestenanalyse zijnin de drie jaren van de opgraving circa 220 grondmonsters genomen. Wathet merendeel van deze monsters oplevert, is nu nog niet bekend, daarhet uitwerken van dit deel van het onderzoek pas voor 1988/89 geplandstaat. In de tot nu wel gezeefde en gedetermineerde monsters zijn devolgende cultuurgewassen aangetroffen: ijzertijd gerst (Hordeum sp.) en duiveboon (Vicia faba var. minor);Romeinse tijd gerst, haver (Avena Sativa), emmertarwe (Triticum dicoccum) en duiveboon;vroege middeleeuwen gerst, have (Avena sp.), emmertarwe, duiveboon en oliehoudende zaadplanten als vlas/lijnzaad (Linum usitatissimum), huttentut (Camelina sativa) en koolzaad/raapzaad (Brassica napus/rapa).









Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -18- redenen van zinsbouw: met deze formulering kon men immers tegelijker-tijd de ligging van het huis en van de poort aangeven. Een voorwaarde, die Karel V bij de verkoop stelde, was dat de stadjaarlijks als recognitie twee kapoenen voor het nieuw verkregen onroe-rend goed zou betalen. Deze betaling was een tijns die aangaf dat deheer van Wijk -in deze periode Karel V- de eigendom had uitgegeven. Erwaren meer huizen in Wijk -en met name in de Nijpoort of Nieuwstad-met kapoengeld belast, doordat ook de voorgangers van Karel als Heervan Wijk bij de eerste en tweede stadsuitleg erven -die hofstedenwerden genoemd- in tijns hadden uitgegeven (7). Alles bij elkaar kanover de plaats van het op 12 mei 15A5 getransporteerde weinig onduide-lijkheid meer bestaan: het lag aan het eind van de Munstraat en welaan de noordwestelijke kant

van die straat en moet daarom gesitueerdworden op de plaats van het huis Amstelwijck. De tekst van de bevestigingsoorkonde is te lang om hier in zijngeheel weergegeven te worden; daarom volgt nu de tekst van de akte vantransport voor het stedelijk gerecht van Wijk, die in deze oorkonde isopgenomen en ongeveer 50% van de tekst ervan beslaat: r. t&quot;Wij Jerefaes van Hollandt, scholt van wegen Keij Ma , Jan Henrickssen van Omeren, Claes Matheuijssen ende Henrick van Bijier,schepenen tot Wijck doen kondt allen luijden dat vor ons gecommen esin 't gerecht: meijster Peter de Clerck, raedt ende rentmeester-generael der Keij. Ma ' Zijn Ma * erfflanden van Utrecht, volmachttonende vanwegen Keij ' Ma &quot; den rechte genoech wesende, Ende heeftaldaer mit zijnen vrijen moetwille vanwegen Keij ' Ma ' ende ZijnMa * nacommelingen gerechtelick opgedragen ende

overgegeven mitordel ende mit vonnisse al se die schepenen wesen dat recht wasHenrick Aertsen, cameraer der stadt Wijck tot behouff, nutschap endeoerbaer der stadt Wijck voorschreven: den vrijen eijgendom van eenrehuijsinge ende hoffstede mit een poort, genoempt die Hoenrepoertende plaets, erve, van voeren tot achteren, onder ende boven, mitallen zijnen toebehoeren, alsoe die staende ende gelegen zijn binnender stadt Wijck aen die straete, daer men van dat slot vanDuersteden afgaet in die Vorderstraete; zoe dieselve bij de bis-schoppen van Utrecht gebruijckt zijn geweest in denselven eerst,ende naer Keij &quot; Ma &quot; toebehoert hebben. Omme deselve Hoenrepoorteende huijsinge bij den copere vrij ende eijgentlicken tot behoeffder stadt Wijck voirgenoempt gebruijckt ende beseten te worden alsoedie gelegen zijn in 't viercant, die Hoenrepoorte uuijtgaende op

diestraete, daer men van Duersteden afcompt gaende nae die Vorder-







Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -21- 'Amstelwijck' tijdens de restauratie in 1985. Foto G.K.Fraza, Wijk bij Duurstede. Johan Baptista /an Brienen, een bierbrouwer. De buurman van dezebrouwer is inmiddels niet meer zijn collega van Groll, maar Jacob vanSandick, lid van een invloedrijke familie, die zelf verschillendeopenbare functies in Wijk bij Duurstede heeft bekleed (10). Dezegegevens over de eigenaars van Amstelwijck en hun buren wijzen eropdat de Munstraat -en met name de westkant van de straat- aanzien haddoordat de beter gesitueerden van de stad er woonden. Dat het om eenbijzonder gebouw gaat, bljkt uit de toevoeging in de akten, dat het isgelegen &quot;... met sijn oude rechten ...&quot; een frase die bij het trans-















Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -?8-
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Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 (i2>tti^Urti, hit%.ftMuu en ^Xiri. ik WVX: rx JiUUJtSTKin. De Markt te Wijk bij Duurstede. Ets van H. Spilman naarJ. de Beijer,1745. Topografische verzameling gemeente Wijk bij Duurstede. De vrijheid had vooral betrekking op civiele zaken als schulden, met dienverstande dat daarvan dan weer de tijdens de Wijkse jaarmarkt gemaakteschulden uitgezonderd waren. Uit de tekst van het stadsrecht valt op te maken,dat de vrijheid voor de bezoekers in ieder geval een week duurde. Over dedatum waarop de markt werd gehouden, zijn we niet ingelicht. Dat geldt welvoor de eerste helft van de 15de eeuw. Op 1 september 1406 verleende Willemvan Abcoude, heer van Wijk, de stad het recht tot het houden van eenjaarmarkt. De tekst van dit privilege lijkt te impliceren, dat het om een nieuwe



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 marktgaat. De bewoording leidde echter tot misverstanden^ Willem overleedin 1407, dus men kon hem niet meer om interpretatie van de onduidelijke tekstvragen. Men kan alleen maar aannemen dat de markt op basis van dit privilegeergens in de maand oktober werd gehouden, maar er zijn geen bronnen die ditkunnen bevestigen. Pas in 1447 kwam men ertoe een vaste en duidelijke datumvoor de markt vast te stellen. Uit het betreffende artikel in het poortboekblijkt ook, dat de datum inderdaad een probleem vormde' De jaarmarkt zouvoortaan duren van de maandag na S. Gallen (16 oktober) van 0.00 uur tot dedonderdag tien dagen later om 0.00 uur. De weekdagen waarop de marktbegon en eindigde stonden vast, de data varieerden per jaar*. 2.    Stadsarchief Wijk bij Duurstede 1300-1810 nr. 15 (nr. 4 van de nieuweregestenlijst). De

datum van de jaarmarkt werd gesteld op '....iaerlix opder Elfdusent meghedendacht, dat is te weten ende te verstane vier-tiendage na Sunte Gallendach....'. Het is waarschijnlijk die laatstetoevoeging die de verwarring veroorzaakte over de datum waarop demarkt moest worden gehouden, want later in de tekst van het privilegewordt nog wel gezegd, dat de vrijheid van de jaarmarkt zal duren '....driedaghe voir der Elfdusent meghedendacht voirscreven ende drie dagedairna duerende....' 3.    Fruin, Rechtsbronnen, p. 48 (1447 september 29). Vergelijk voor deuitdrukking 'in trekaet' het Latijnse 'intricare' (verwarren) en het Engelse'intricate' (o.a. gecompliceerd of obscuur). 4.     In een van het midden van de 16de eeuw daterende bewerking van deartikelen van het poortboek wordt een aantal regels voor het houden vande jaarmarkt genoemd, waaronder de uitdrukkelijke vermelding

dat dekruisen bij het ingaan van de vrijheid (dus maandag 0.00 uur) moestenstaan en bij het aflopen (donderdag 0.00 uur) verwijderd. Er komen bijdeze artikelen overigens ook punten m.b.t. de weekmarkt voor, waaruitblijkt dat deze op woensdag werd gehouden en wel op de Markt: '..Itemnijemant en sall des Woensdages enich goet coepen, het sij botter, eijer,visch, verken off besten, was noich vlaes, peerde noich runderen, eer 't opdie marckt is, te weten op ter Plaetssen..'. Ibidem, p. 130.











Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 vervielen, kwam de gewoonte op om de 'burgerij onder de wapenen tebrengen' en die de optocht te laten lopen&quot;. Van jaarmarkt naar kermis Inmiddels moet de Wijkse jaarmarkt geleidelijk in betekenis zijn gaan inboe-ten. Na in 1635/1636 te zijn getroffen door een pestepidemie waarbij mogelijk10 a 15% van de bevolking stierf, ging het met de economie van de stad in hetalgemeen slechter, oorzaak datervooral vanaf 1665vermoedelijksteedsmeermensen uit Wijk emigreerden&quot;. Karakteristiek voor deze ontwikkeling lijkt datin 1666 en weer in 1667 de stad Utrecht kennelijk zonder enig overleg met deWijkse bestuurders haar jaarmarkt op dezelfde dag stelde als die van laatstge-noemde stad. Op die manier werd de Wijkse markt natuurlijk van een grootdeel van haar activiteiten beroofd en het stadsbestuur zag zich daaromgedwongen de

Statenvan Utrecht teverzoeken om toestemming de jaarmarkttwee weken later te stellen en derhalve twee weken na de Utrechtse&quot;. Dedatum van de Wijkse markt kwam hiermee op de vierde zondag na S. Jan. Tijdens de jaren 1672-1674 had Wijk te lijden van de bezetting door Franseen Poolse legeronderdelen. Het is waarschijnlijk, dat deze jaren de nekslagvoor de Wijkse economie betekenden. Inmiddels bleef de markt wel hetkarakter van een vrije jaarmarkt houden. In 1676 werd besloten de markt aante kondigen voor de vierde zondag na S.Jan zoals in 1667 was vastgesteld. Ookwerden de kruisen volgens oud gebruik aangeslagen. Tevens werd besloten deburgerij onder de wapenen te brengen, kennelijk met de bedoeling een paradete houden, maar misschien bij hel ontbreken van de schutterij ook wel omongeregeldheden te kunnen tegengaan&quot;. Het valt op dat de

Wijksc magistraatzich verzette tegen de komst van kramen met allerlei (kans-)spelen naar de 17.   Idem, (1653 juli 1). 18.   Mededeling van R.N.J. Rommes. Dcheer Rommes heeft een artikel voorons periodiek in voorbereiding over de ontwikkeling van de bevolkings-loop in Wijk in de 17de en 18de eeuw, waar ik nu reeds uit mocht putten. 19.   Stadsarchief nr. 16 (1667 juni 19). 20.   Ibidem, nr. 52 (kladnotulen magistraat, 1676 juni 19). 8







Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Kasteel DUURSTEDE in oude luister hersteld Op vrijdag 23 augustus 1985 is kasteel Duurstede weer opengesteld voor hetpubliek. Deze datum viel samen met de manifestatie Kunst en Flora. Nadatin 1948 de Bourgondische toren was gerestaureerd zijn in veertien maandentijds, in de periode 1984/1985, de donjon' en de van het kasteel overgeblevenmuurresten gerestaureerd. Daarmee zijn alle bovengrondse gedeelten vanhet eens zo luisterrijke kasteel weer hersteld. Deze laatste restauratie werdnaar een ontwerp van architectenbureau Meulenbelt B.V. uit Utrechtuitgevoerd door Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide B.V. De zuidgevel van de Donjonlaat duidelijk littekens zienvan een kapkonstruktie die inde opgaande muur was ingela-ten. Deze kapkonstruktiemaakte vermoedelijk onder-deel uit van de omloop nabij debuitenmuur.

1. De zware vierkante verdedigingstoren. 11



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 In de noordgevel van deDonjon, welke gericht is naarde binnenzijde van het (oude)kasteel, bevinden zich deaanzetten van een gewelf deplafondkonstruktie. Gelet opde geringe grootte van dezeelementen, bestaat het ver-moeden dat het eenaangrenzend dienstverblijfmoet zijn geweest. In de oostgevel van de Donjonzijn nog sporen aanwezig vaneen doorbraak respectievelijkverbindingsgang tussen torenen omloop. De geschiedenis van de restauratie begint al in 1976. Toen kreeg het architec-tenbureau van de gemeente Wijk bij Duurstede opdracht de donjon en demuurreslen in tekening te brengen en een restauratieplan te maken. Het bleektoen echter niet mogelijk de nodige subsidiegelden los te krijgen en het kasteelbleef in vervallen staat. Daar kwam in 1983 verandering in. Het besluit van de 12



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 regering om subsidies te verstrekken voor werkgclcgenheidsprojekten werdin Wijk bij Duurstede warm ontvangen. De restauratie is voor 70% uitgevoerd door werkloze bouwvakkers.Uitgangspunten van de restauratie van donjon waren: behoud voor verderverval en het toegankelijk maken van deze toren. Dat betekende onder meerhet aanbrengen van een dak met hemclwaterafvoeren en een (overloop)spuwer, het herstellen van de vloeren en muurtrappen en het aanbrengen vaneen eiken spiltrap in de toren alsmede een toegangstrap buiten de toren. Doorhet dak tussen de gevels te houden, is het oude vervallen aanzien van donjonbewaard gebleven. Het koepelgewelf met k ruisribben werd in zijn oorspronke-lijke vorm teruggebracht. Op de bovenste verdieping werden de gordelbogen weer gemetseld metde aanzet van de

troggewelven. De contouren van de 13de eeuwse verdedi-gingstoren zijn weer teruggebracht door de hoeken, waar deze in later tijdwaren uitgehakt, beter aan te helen. Bovenin de donjon is het gemetseldekruisvenster hersteld en voorzien van glas-in-lood. 'Littekens' In zijn lange bestaan - het kasteel werd vermoedelijk in 1265 gebouwd -hebben in en aan de donjon veel verbouwingen plaats gevonden. Geleidelijkaan werd de toren aan drie zijden ingebouwd, hetgeen in de gevels veel bouw-sporen heeft nagelaten. Al deze 'littekens zijn gehandhaafd. Eeuwenoudebalkankers steken nog uit het metselwerk, terwijl hoog boven het maaiveld eenlater ingehakte broodoven zichtbaar is. Tot het werk van de aannemerbehoorde ook het aanbrengen van een ophaalbrug. Bij het vernieuwen van hettoiletgebouw en het inrichten van het totale kasteeleiland is rekeninggehouden met

rolstoelgebruikers. De omtrekken van het kasteel zijn duidelijkin het terrein aangegeven door middel van bestrating en het is nu mogelijk eenwandeling te maken over de ondergronds nog aanwezige funderingen van debuitenmuren van het kasteel. De toren werd door een bekwaam bouwmeester gebouwd aan de oevervan de in 1122 af gedamde Kromme Rijn. De bouw van de toren moet enigejaren in beslag genomen hebben. De enorme hoeveelheden baksteen werdenter plaatse gebakken in veldovens. Als brandstof was veel hout nodig dat in detoen nog bosrijke omgeving werd gekapt. 13



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Ook aan de Bourgondische toren zijn de nodige littekens vanvensters en muuraansluitingen waar te nemen. De inmiddelsaanwezige begroeiing op de onderste muurgedeelten van deze toren(mossen en diverse soorten grassen), geeft deze toren een sfeervoluiterlijk aanzien. 'Kwaliteit' Gemetseld werd er alleen ongeveer tussen Pasen en oktober, omdat degebruikte kalktrasspecie waarmee gemetseld werd zeer gevoelig is voor vorst.Aan de kwaliteit van de 13de eeuwse mctselspecie en aan het vakmanschapwaarmee de zware bakstenen (8,5 x 15,5 x 31 cm.) werden gebakken, is het tedanken dat de donjon tot in deze tijd heeft standgehouden. De donjon werduitgevoerd alseen alleenstaande zwareverdedigingstoren met muren van ruim2,5 meter dik. 14





Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Dorestad en Wijk bij Duurstede Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede als onderwerp voor een aflevering van hettijdschrift 'Tussen Rijn en Z.e)lc', dat was de keuze van de redactie. Vanzelf-sprekend komt dan ook het verleden aan de orde. In het verre verleden kendemen echter nog geen gemeentelijke grenzen. Houden we ons strikt aan onzeopdracht, dan doen we de doelstelling van het Kromme Rijn-project tussenWijk bij Duurstede en Utrecht tekort. Dit onderzoeksproject van de Rijks-dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), stelt zich tendoel in het Kromme Rijngebied de bewoning vanaf de oudste periode tot in delate middeleeuwen te reconstrueren. Juist de onderlinge relaties tussennederzettingen in verschillende periodes geven de archeologen een goedinzicht in de betekenis van zo'n gebied dat zich uitstrekt buiten de

gemeente-lijke grenzen. Als we ons desondanks proberen te beperken tot de gemeenteWijk bij Duurstede, kunnen we voor wat betreft de oudste bewoning kort zijn.Op een zandrug in het uitbreidingsplan De Horden zijn graven en huis-plattegronden gevonden. Zij dateren vanaf de vroege bronslijd tot in het beginvan de ijzertijd. Of op die plek in die tijd zonder onderbreking is gewoond,staat niet vast. In de volgende periode ontbreekt de bewoning. Vlak voor dekomst van de Romeinen wordt deze hoge rug opnieuw bewoond. De opgra-ving, die tussen 1977 en 1987 is uitgevoerd, bracht ca. 30 huisplattegronden en120 graven aan het licht. In het begin van de derde eeuw houdt de bewoningop. De betekenis van deze agrarische nederzetting kunnen we pas goedbegrijpen als we naar andere nederzettingen buiten Wijk kijken. In Houtenheeft de ROB een min of meer vergelijkbare nederzetting

opgegraven. Tot dittype agrarische nederzettingen zullen de meeste bewoonde plaatsen in hetKromme Rijngebied hebben behoord. Bij Rijswijk (gemeente Maurik) lag eenRomeins militair fort dat een onderdeel van de Romeinse rijksgrens (limes)vormde (af b. 1 :b). Ongetwijfeld zijn er contacten geweest tussen de militairenvan het fort en de nederzetting in de Horden. De enige plaats waar debewoning zich zonder onderbreking vanaf de Romeinse tijd tot in de vroegemiddeleeuwen voortzet, is nabij het kruispunt van de Trekweg en deRomeinenbaan (afb. l:a). Elders treedt een stagnatie in de bewoning na dederde eeuw op. 16







Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Een middenstuk verbond het zuidelijkecentrum van Dorestad met het noorde-lijke deel. Dit gedeelte was gesitueerd langs de buitenbocht van de Rijn. Deloop van de rivier viel ten dele samen met de latere stadsgracht aan dewestzijde van de stad. De nederzetting was slechts 150 meter breed. Deachterzijde liep vanaf het Engpad nabij de Singel in de richting van het Ewouden Elizabeth Gasthuis. Over een lengte van ca. 700 meter strekt de bewoningzich uit vanaf de zuidwestzijde van het stadspark in het zuiden tot aan hetbegin van de Zandweg in het noorden. In dit gedeelte van Dorestad, waarvaneen klein stuk is onderzocht, zijn plattegronden van boerderijen en waterput-ten gevonden. Onder en rond het huidige gasthuis lag een begraafplaatswaarvan een deel (ca. 450 graven) is opgegraven. Het noordelijk uiteinde van Dorestad is

op dit moment het best bekend. Deopgravingen die door de ROB tussen 1967 en 1977 zijn uitgevoerd, hebbenzich op dit deel ten noorden van de oude kern van Wijk geconcentreerd (afb.3). Een aaneengesloten gebied van ongeveer 20 hectare is er onderzocht.Hetarcheologisch onderzoek bracht aan het licht dat de noordelijke kern vanDorestad uit drie elementen bestond: Afb. 3: De opgraving van Dorestad, put 1, 27 juli 1967. 19



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 havenkwartier, handelswijk en agrarische sector (afb. 1). De enorme havenbevond zich aan de binnenkant van de Kromme Rijn. Zij strekte zich uit langsde Hoogstraat over een afstand van 1000 meter vanaf de Singel tot achter deLangbroekseweg. Bij het begin van de bewoning lag de linkeroever van derivier direct rechts van de huidige Hoogstraat. Die straat is later aangelegd opeen oude, hoge oeverwal. In de loop van de 8ste en 9de eeuw schoof de rivierop naar het oosten. Tussen de oorspronkelijke oever en de eigenlijk beddingontstond een vaak drassige laagte die steeds groter werd. Om vanaf de oeverhet contact met de aangemeerde schepen langs de rivier in stand te houden,is die laagte met talloze houten straten overbrugd. Die straten verlengde menal naar gelang de rivier zich verder naar het oosten verwijderde. In het zuiden,bij de

huidige Nieuweweg, was de haven het langst, bijna 200 meter (afb. 4). Afb. 4: Reconstructie van de ontwikkeling van de haven tussen ca.675 en 800/825 (horizontale schaal: 1 vakje = 10 meter). 20











Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 alleen herkreeg Wijk de internationale belangstelling die na de val vanDorestad verloren was gegaan, maak ook kwam er een complete hofhoudingin de stad bij. De bisschop bracht zijn eigen staf mee, stuk voor stuk rijkemannen, gewend aan het luxe en weelderige Bourgondische hofleven, die veeluitgaven en er zelf ook een stoet van bedienden op na hielden. De 15de en16de eeuw vormden dan ook een bloeiperiode die pas na de tweede wereldoor-log weer zou worden overtroffen. De bevolking groeide omdat er veelpersoneel nodigwas. Er werd een groot aantal huizen bijgebouwd, ook stenen,om de hofhouding van de bisschop onder te brengen. De meeste van die huizenkwamen na het vertrek van de bisschop leeg te staan en zijn inmiddels weerafgebroken, maar onder een aantal huizen zijn nu nog kelders te vinden

waarinde kloostermoppen aan Wijks bisschoppelijke periode herinneren. Behalve het kapittel was er in Wijk ook een klooster, in 1399 gesticht doorHubert Schenk, de bejaarde wijbisschop van de Utrechtse bisschop. Dezewilde de laatste jaren van zijn lange leven wijden aan het stichten en leiden vanee zusterklooster. Van Willem van Abcoude kreeg hij de grond en het geld tenbehoeve van het klooster zodat direct met de bouw kon worden beeonnen. Alhet volgende jaar. Hemelvaartsdag 1400, konden klooster en kapel gewijdworden aan de H. Maria Magdalena^. Einde van de bisschoppelijke macht De periode van de bisschoppelijke macht in Utrecht duurde van 732 tot 1580.Die periode zouden we voor Utrecht de Middeleeuwen kunnen noemen. Debisschoppelijke macht was hoofdzakelijk op drie pijlers gebaseerd: uiteraardop de kerkelijke macht van de

bisschop, maar daarnaast ook op zijn wereldlij-ke macht als leenman van de keizer en tenslotte op zijn formidabele bezit-tingen. Aan deze periode kwam door twee mokerslagen een eind: Wereldlijke macht. De eerste slag viel in 1528. De bisschop werd gedwon-gen om de wereldlijke macht over het Sticht af te staan aan de keizer. Er komtdan een einde aan de vrij primitieve bestuursstructuur die hier honderdenjaren goed had gewerkt. Het keizerlijk apparaat voerde een modernereadministratie in waardoor de bevolking kreeg te maken met plaatselijke Gasman, M.J. Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk bijDuurstede in Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom XIV(1888) p. 52v. 25
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