








Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 Titelcartouche van de eerste kaartuitgave uit 1696(Nicolaas Visscher) ringswerk voor de grote wandkaart onomstotelijk vaststaat. Dat is depre-kadastrale kaart van het poldergebied ten zuiden van De Meern, die





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ?..^.^^?L^^^^-^^^^^^^-^^^v--^:^? iSS Profiel van Wijk hij Duurstede, gegraveerd door Thomas Does-burgh (randversiering van de kaart) van de metinge van alle de respectieve districten deser Provincie&quot; werddoor de Staten de wens geuit dat hij veel zorg en aandacht zou gevenaan de kartering van de diverse juridische grensscheidingen. De Roij opzijn beurt wenste zeker te kunnen zijn van de medewerking van instan-ties en personen met wie hij tijdens zijn karteringswerkzaamheden temaken zou krijgen. In de woorden van De Roij' :&quot;Dat ider district ende landscheydinge der Stichtse dorpen, hecrlijckhe- 12. Zie Sijmons (noot 1), die helaas geen archiefnummer opgeeft.





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ^t^t Detail Bunnik en Oostbroek met de boomgaarden. Dat het twintig jaar geduurd heeft voordat de kaart uiteindelijk van dedrukpers kwam heeft verschillende oorzaken gehad, onder meer despeciale eisen die de Staten aan de inhoud stelden, misschien waren erook tegenvallers bij de karteringswerkzaamheden van De Roij en moei-lijkheden met het vinden van geschikte graveurs. Naast Thomas Does-burgh werd de bekende kunstenaar Gerard Hoet aangezocht voor hetets- en graveerwerk van de titelbanderolle boven de kaart en de reedsgenoemde wapens. Een tweede uitgave van de kaart, aanzienlijk bijgewerkt (dit geldt nietvoor het Kromme Rijngebied) verscheen in 1743 bij Johannes Covensen Cornelis Mortier te Amsterdam. Een, later ingekleurd en gemon-teerd exemplaar van deze druk hangt onder andere in de gang op deeerste verdieping van het Rijksarchief te Utrecht. In

tegenstelling tot deeerste uitgave is deze tweede uitgave niet zo zeldzaam. Voorts ver-scheen nog een ongewijzigde derde uitgave (jaartal onbekend) en een







Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 11 telcartouche van de tweede uitgave uit 1743 (Covens & Mortier) rijkste kastelen en buitenplaatsen zijn bijvoorbeeld door een gebouwmet twee torens weergegeven. Een uitzondering hierop vormt kasteelHeemstede (bij Houten), waar een vrij geslaagde poging is gedaan hetgebouw en de bijbehorende beroemde tuin natuurgetrouw weer te ge-ven. Heemstede was, toen de kaart vervaardigd werd, in bezit van Dide-rick van Velthuysen (1651-1716). Hij was een zeer vermogende en







Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 14 kreeg'. In 1600 was de lijst door mutaties zo onbruikbaar geworden dater een nieuwe lijst is opgesteld. De acht grootste boeren in Odijk zullenwe nader bekijken. 1536 De naam Vereem komt drie maal in de lijst voor: Aert Vereemen zijn beide zoons Aert en Claes. Maar zij zijn afkomstig uit Cothenen dus niet inheems. De tweede is de al genoemde Adriaen Eelgisz. uithet geslacht Utermeent die zijn achternaam echter niet gebruikt. Even-min gebruikte Herberen Hubertsz., de kleinzoon van de midden 15deeeuwse Odijkse schout Herberen Rumersz. een achternaam en ookWouter Willemsz., boer op Dalenoord, doet dat niet. Wel een achter-naam treffen we aan bij de al genoemde Jan Laurensz. van Wyell, maarhij heeft alleen een dochter en zijn nazaten heten Van Schaik. De zesdeop de lijst is Jan de Cruyff, maar deze stamt niet Odijk doch uit Cothenof Wijk. Als voorlaatste van de acht

grootste boeren zien we Jan deReus, net als Herberen Hubertsz. de kleinzoon van een Odijkse schouten als laatste Adriaen Stael. 1600 Op de oudschildgeld-lijst van 1600 komen nog een paar nazatenvan de grote boeren uit 1536 voor. Het geslacht Vereem is nog in Odijkaanwezig maar ondertussen verarmd en niet lang daarna verdwenen. Destamvader van een groot geslacht Sweserengh, afkomstig uit Hogeweideis met een rijke Odijkse weduwe zonder kinderen getrouwd. In de 17deen 18de eeuw had hij vele goed-katholieke nazaten in onze streek. Eenachterkleinzoon van Jan de Cruyf is nog aanwezig - maar deze DeCruyven sterven snel uit. Frans Cornelisz. woont op Vinckenburch. Dezoon van Adriaan Eelgisz, een Utermeent dus eigenlijk, boert op zijnoude dag en zijn kinderen noemen zich in de stad Utrecht Van Odijk enter plaatse Verborch, naar de hofstede waar zij geboren zijn. Dan zijner nog: Adriaen Jansz. van Deyl op

Atteveld, afkomstig uit Zeist enHerbert Jansz. tenslotte, die zich onder curatele heeft laten stellenwegens overmatig drankgebruik. Nieuwlichters bevolken de eeuwenoudehofsteden, zoals Anthonis Cornelisz. van Wijckersloot, de stamvader vanhet adellijke geslacht De Wijckersloot, die met een Odijks meisje VanSchaik trouwde en zo op Atteveld terecht kwam. Echt veel Odijkse ge-slachten blijven er dus niet over. 3. Rijksarchief Utrecht (RAU), Stateo van Utrecht inv. nr. 971-972.





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 16 lijk was voor de pacht, werden overgangen nauwkeurig genoteerd zoals: &quot;.... weduwe van&quot;, &quot;..... de zoon van .....&quot;. Hoe langer de reeks is, hoe waardevoller. Zo gaan de pachtregisters van de Ridderlijke Duitse Ordeen de Dom - zonder al te veel hiaten - terug tot in de 14de eeuw! Waarbezit is, daar is registratie nodig om dat bezit veilig te stellen. En hoemeer registratie, hoe meer &quot;pakkans&quot;, kans dat je je voorouders terug-vindt! Bakkers, timmerlieden, schoenmaker en arbeiders vind je op hetplatteland zelden terug. Belastingen Een tweede gelukkige omstandigheid is dat er in hetprovinciaal archief een aantal belastinglijsten zijn bewaard. Van hetmorgengeld zijn lijsten uit ca. 14.35 en 1470 bewaard gebleven, dieonderling vergelijkbaar zijn. De lijst houdt de volgorde aan van een(denkbeeldige) inspecteur die van perceel naar perceel loopt om degegevens te

controleren. Als men een perceel in een charter heeftkunnen identificeren als een bepaald perceel in het morgengeldregister,dan blijkt dat de percelen die in het charter als 'boven' en &quot;beneden&quot;worden omschreven, meestal overeenkomen met het volgende en vorigeperceel in het morgengeldregister. Hoewel de opbouw verschilt, is eendergelijk systeem onder meer ook toegepast in de oudschildgeldregistersvan 1536/1600. En bovendien zijn er de huisgeldregisters van1517/1525. In dat laatste register staan ook de minvermogenden ver-meld. Bruikbaar zijn ook de opgaven van percelen die moesten bijdragen inhet dijkonderhoud uit het archief van de waterschappen Lekdijk (16deeeuw) en de thinzen van de Dom (1499, 1505, 1550, 1600 en verder)met stukken grond onder andere in Cothen, Amerongen en Doorn enHofgoederen of tafelgoederen van de bisschop, vooral in Vechten enBunnik (ca. 15.30 - ca. 1567). In zeer vele

gevallen is het mogelijk gebleken om de bewoners van 1536in verband te brengen met die van 1600 door onderlinge combinatie vande verschillende gegevens. Een aantal families uit deze streek blijktinderdaad afkomstig te zijn van boerderijen: Van Kouwenhoven (Kou-wenhoven onder Zeist), Van Vulpen (Velpen, tussen Doorn en Drieber-gen) Van Schaik (Schadewijk tussen Odijk en Werkhoven), Van Oost-rum (Oostrum en We.strum waren plaatsbepalingen t.o.v. het oudekasteel Utengoye in het Goy) en Dalenoord (Odijk). Een andere groepfamilies stamt van &quot;steynen&quot; (stenen) huizen: Ciroenesteyn en Hinder-steyn (Langbroek), Dorresteyn (Driebergen); Griffensteyn (Zeist). In











Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 21 van de twee is. Misschien heette hij vroeger de Hogeborch - zo luidttenminste een Odijkse familienaam eind 14de eeuw. Leden ervan verko-pen land daar in de buurt. De hofstede Ten Rine wordt genoemd in 1301. In 1408 wordt Dale-noord voor het eerst genoemd. Verder zijn bekend Kreyenhoeff en DeBoghe of de Beuch. Een Heynken van den Boghe wordt al in 1301genoemd. Tot slot In het zogenaamde blauwe boekje, waarin families staan diezichzelf tot het Nederlands Patriciaat rekenen, staat een familie Vonkte Rotterdam beschreven, die begint met Herbert Adriaensz. Vonk. Hijmoet een zoon zijn van Adriaen Cornelisz. Vonck te Odijk, gehuwd meteen dochter van Herbert Hendriksz. van Schayck. Adriaensz. boedelheet in 1653 &quot;desolaet&quot;. Bedelstaf en koningskroon hangen geen honderdjaar aan dezelfde deur! Vorig jaar vond ik in het

Rijksarchief te Mons-Bergcn een akte uit 1627waarbij 13 morgen te Odijk werd verhuurd aan de weduwe van JacobHubertsz. op Rijsbrug' , hetgeen mag illustreren dat het zoeken en vin-den van gegevens in archieven een hobby is die grensoverstijgendekanten heeft! 's-Gravenhage,M.S.F. Kemp. 17. Rijksarchief Mons-Bergen (Belgi«), familiearchief De Clercq Wissocq.



Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 22 Donselaar, een laarnaam bij Overlangbroek In Van Goor's Aardrijkskundig woordenboek van Nederland leest menbij Donselaar: &quot;voormalige ridderhofstad bij Overlangbroek&quot;'. In hetetymologisch woordenboek van De Vries staat bij Laar: &quot;open plek inbos, bosweide vergelijk oudhoogduits hlar 'weideplaats'. Laar bij Rhe-nen heet in 855 Villa Hlara&quot; . Bij het ontstaan van laren denkt menaan menselijke activiteit of aan het vee dat meehielp open plekken inhet bos te maken en te houden. Volgens mij gaat men er aan voorbijdat ook in de natuur zeer grote open plekken ontstaan ten gevolge vande hoogveengroei. Het veenmosveen (hoogveen) is in feite de grote bos-vernieler bij uitstek. Bij Leersum zien we op de topografische kaart hetBredeveen. Direct oostelijk van Laren in het Gooi leest men Noordpol-der te Veen, Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen. Tussen Don-gen en

Loon op Zand kennen we een groot veengebied, hetgeen ookblijkt uit de verkaveling. Tussen Rijen en Dongen staat op de topografi-sche kaart de naam Laareind. Noordelijk van Weert (Limburg) liggenhet dorp Laar en de Laarderheide. Zuidelijk van Maarheeze ligt Laaren ten zuiden daarvan het Aardbrandsven (aardbrand = turf). Westelijkvan dit laar ligt Kranendonk. Deze donk en het bos (hees) van Maar-heeze lagen eens boven het veen en de rest onder het hoogveen. BijWouw in het westen van Noord-Brabant was veel hoogveen in het verle-den en men treft er de namen Westelaar en oostelijk en noordelijk vanHeerle Hazelaar (Hezelaar) aan. Een laar is dus eigenlijk een openplek of inham in het oorspronkelijke oerbos, veroorzaakt door de ver-nielende werking van het hoogveen (veenmosveen) op de bosvegetatie.De naam hoort thuis in de vroege middeleeuwen. Op de hogere grondennabij zo'n laarnaam mogen we bewoning

verwachten in de vroege mid-deleeuwen. Het broekgebied Overlangbroek was dus gezien de naamDonselaar in de vroege middeleeuwen een hoogveengebied. Door ont-watering, gevolgd door inklinking en oxydatie (en mogelijk turfgraverij)werd het uiteindelijk een broekgebied. Boxtel,H.J.M. Thiadens (historisch-geograaf). 1.        Van Goors Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 1968 p. 90 2.       J. de Vries: Etymologisch Woordenboek, Utrecht, 1959, p. 142. Zie verder; de topo-grafische kaart 1:25000 (blad 39 B), uitgegeven door de Topografische Dienst.





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 24 de voorzitter waar. Het overlijden van de voorzitter is een groot verlies.In het decembernummer van het tijdschrift is een In Memoriam ge-plaatst. Bestuurssamenstelling per 1 januari 1990: Voorzitter:                              R.J. Butterman, Wijk bij Duurstede. Vice-voorzitter/Penningmeester: P.S.A. de Wit, Odijk.Eerste secretaris:                   mw M. Huijs-Oostveen, Wijk bij Duurstede. Tweede secretaris:                 mw K. van der Wiele, Werkhoven. Leden:                                     L.M.J. de Keijzer, Houten. C. van Schaik, Utrecht. Bestuurssamenstelling per 1 januari 1991: Voorzitter:                              P.S.A. de Wit, Odijk. Vice-voorzitter:                      O.J. Wttewaall, 't Goy. Eerste secretaris:                   H.J.J. Steenman, Houten. Tweede secretaris (P.R./lezingen): mw K. van der Wiele, Werkhoven. Derde secretaris (notulen): mw C.E.A. van der Grind, Houten. Penningmeester:                     mw J.A.M, van der

Grind-van de Burgt, Wijk bij Duurstede.Leden:                                     L.M.J. de Keijzer, Houten. C. van Schaik, Utrecht. Periodiek Door het overlijden van de heer Butterman is in de redactie een vacatu-re ontstaan waarin nog niet is voorzien. Het periodiek verscheen vierkeer. Het verenigingsprogramma Op 25 januari zou de heer A.J. Schuurman spreken, maar door destorm kon hij Bunnik niet bereiken. Redactielid Reinders vulde deleemte in het programma door voor de vuist weg de geschiedenis tevertellen van het gebouw waar de avond was georganiseerd: De WitteHuisjes in Bunnik. Waarschijnlijk zijn deze in de middeleeuwen ge-bouwd als kosterswoning, maar toen de kerk geld tekort kwam, zijn zemidden 17de eeuw aan de koster verkocht. Na diens overlijden bleekhet kortzichtige van deze daad: de kerk kon de nieuwe koster/school-meester geen dienstwoning aanbieden. Hij heeft toen een tijdje in desacristie van de kerk gewoond, die

sinds de Reformatie niet meer werd









Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 28 notaris inde hier de belasting op transacties voor de keizer. Het belas-ten van bepaalde transacties via notarissen gebeurt nog steeds. Denotaris noteerde alleen wat hem verteld werd. Met uitleg of berechtinghield hij zich niet bezig, daarvoor moest men bij de rechter zijn. In hetSticht was er al in de middeleeuwen sprake van kanunniken die denotarisfunctie uitoefenden. Zij waren vooral betrokken bij het noterenvan de plicht tot afdracht van betalingen aan de bisschop of anderekerkelijke instellingen. De oudste, met name genoemde notaris staatvermeld in een charter uit 1340: Jan Tollenaar. In Wijk bij Duurstedewas in 1621 een notaris en ook Werkhoven had in 1671 een notaris.Karel V bracht in de 16e eeuw een aantal vernieuwingen. Zo stelde hijregels op voor hun bekwaamheid, toelating en reputatie. Sinds 1541was er de plicht voor notarissen om een protocol bij te houden

enmochten transporten van onroerend goed alleen voor een notaris gebeu-ren. In 1798 komt er de plicht bij om een index bij te houden van deprotocollen. Een belangrijke verbetering was de invoering van het ka-daster in 1832. De notaris moet er zijn aktes laten overschrijven. Hetnotarisambt is in 1842 bij wet geregeld en sinds 1961 worden aanko-mende notarissen een staatsexamen afgenomen. Er werden veel vragen gesteld, ook over technische zaken van het nota-riaat. Een notaris die de lezing bijwoonde kon een aantal vragen, bij-voorbeeld over de broederschap, beantwoorden. H.J.J. Steenman,secretaris.









Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 32 nut, want op bijna elke bladzijde wordt men er mee geconfronteerd.Toch waren er nog een paar termen, zoals keel (keelgracht, keelface),escarpgalerij, binnenlandhoofden, die niet verklaard waren en waar deleek moeite mee zal hebben. In een klein paragraafje komen ook nog de vroegere sociale gevolgenvoor de Bunnikse gemeenschap naar voren, zaken waar men niet in eer-ste instantie aan denkt bij dit onderwerp, maar die tot nadenken stem-men. De al te kritische lezer moet langs enkele foutjes die er altijd wel inzo'n boekje zitten (hoe kan dat ook anders bij een dergelijk breedonderwerp), heen kijken en vooral genieten van de fotografische docu-mentatie. Aardige foto's zijn er bijvoorbeeld in opgenomen van dekunstuitingen op de muren binnen in het fort, gemaakt door (helaasonbekende) militairen gedurende de mobilisatietijd 1914-1918. Dat defoto's met name de kracht van het boekje vormen zal

niemand verba-zen: Van der Gaag is immers uit de wereld van de fotografie afkomstig.Na de bezichtiging van het fort is het boekje een goede weergave vanen aanvulling op dat wat de gidsen vertellen. Odijk,Marijke Donkersloot - de Vrij A. van der Gaag: Fort bij Rijnauwen. Middelpunt van de Nieu-we Hollandse Waterlinie. Uitgave Henk Reinders, Bunnik 1990.74 pp. ISBN 90-72507-04-5. f 12,50. Te koop in de boekhandelof franco thuis door overboeking op postrekening 5404619 ofbankrekening 49.20.47.294 t.n.v. H. Reinders, Bunnik.
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Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 Ook een belangrijke functie was die van de kameraar. Hij had de administratievan de goederen die behoorden tot het kapittel. Daarnaast werden door verschil-lende kanunniken nog andere functies vervuld, zoals die van koster en schatbe-waarder die zorgde voor het onderhoud van de kerk. In oorsprong woonden de kanunniken gezamenlijk in hun mimster (=klooster;vergelijk het Engelse: monastry). Maar op den duur veranderde deze leefwijze engingen de kanunniken op zichzelf wonen met eigen personeel in zogenaamdekloosterhuizen. Aan het kapittel was een school verbonden waar jongemanneneen opleiding volgden om kammnik te worden. Het kapittel zorgde voor hunlevensonderhoud en de kosten van hun opleiding. Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat voor het instandhouden van hetkapittel en kerkgebouw grote sommen geld nodig waren.

Deze werden gedeelte-lijk verkregen uit de kerkdiensten, maar in hoofdzaak uit de goederen die dekapittels door schenkingen hadden ontvangen. We zullen ons niet verderbezighouden met de kapittels in het algemeen, maar onze aandacht richten ophet kapittel van St. Marie en de tienden van 't Goy en Houten.Al direct na de stichting van het kapittel van St. Marie in 1083 had bisschopKoenraad het kapittel als bron van inkomsten het tiendrecht van 't Goy enHouten geschonken. Het tiendrecht was een kerkbelasting die al door Mozes inde joodse wet was vastgelegd' en door de eerste Christenen is overgenomen^.De eigenaars of pachters van landerijen moesten het tiende deel van de oogst ofde geboren dieren aan de tiendheffer afdragen. Voor 't Goy en Houten werd deopbrengst van de tienden omschreven als: de grove of de korentiend (granen), dekorte of de smalle tienden (veldvruchten) en

de krijtende tiend (lammeren,kalveren en biggen). Chronologisch gezien kende het kapittel twee soortentienden: de alleroudste tienden van landen die bij de komst van de kerk al ingebruik waren en door bisschop Koenraad waren geschonken en de tienden vanlanden die later door ontginningen in gebruik kwamen, de novale (nieuwe)tienden. Deze ontvangt het kapittel in 1208 in een schenking door bisschopTheodoricus*. Doch in de beschrijving van de tiendblokken in deze oorkonde,waren de oude en de nieuwe tienden nergens afzonderlijk beschreven. Het zijnde tienden in de dorpen Houten, Loerik, Westrum, Oostrum en de tienden opde Dennen- of Gravenwaard. Mogelijk behoorden deze twee laatste tiendblokkentot de novale tienden. Maai reeds lang voordat de kerk van Utrecht grondbezit en tiendrechten kreegin 't Goy en Houten was het Kromme Rijngebied - waarin 't Goy en Houten 3. 

 zie in de Bijbel, Leviticus 27:30. 4.   J. Kosters, Het oude tiendrecht, Arnhem, 1909. 5.   C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, Zutphen, 1983, p. 133-140.



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 zijn gelegen - deel van het gebied dat door de Heren van Goye in naam van dekoning werd bestuurd. Van de Heren van Goye gaat de geschiedenis terug tothet begin van de tiende eeuw met Heer Waltger als stamvader, die in 't Goy eenkasteel had met eigen gronden'. Dit grondgebied viel in de tweede helft van detiende eeuw uiteen door schenkingen van de koning aan de Utrechtse kerk.Hiermee begon de aantasting van de macht van de Heren van Goy en kreeg dekerk steeds meer invloed. De heren van Goye werden op den duur leenmannenvan de bisschop. Met de kennis van deze ontwikkeling is het duidelijk waarom er in 1227 eengeschil ontstond tussen kapittel van St. Marie en de Heer van Goye over hetbezit van de tienden van 't Goy en Houten. De Heer van Goye voerde aan dathij de tienden op gronden van zijn oudste rechten

in leen hield van de bisschop.Indien hij de tienden in leen hield van de bisschop zoals hij beweerde, waren hijen zijn opvolger alleen gebonden aan de leenverplichting, maar het kapittel vanSt Marie ging er van uit dat hij door schenkingen van de bisschop de tiendgoede-ren in 't Goy en Houten in bezit had. Dit maakte een groot verschil want alshet kapittel in het gelijk gesteld werd dan zou de Heer van Goye de tiendenmoeten pachten, met de kans dat hij een zeer grote pachtsom moest gaan beta-len. Maar het hield ook in dat het kapittel de pacht voor een aantal jaren konuitgeven zodat bij inschrijving ook andere personen de tienden konden pachten.Herhaaldelijk komt de Heer van Goye terug op zijn aanspraken, maar op 1 juli1278 werd het kapittel in het gelijk gesteld en moest de Heer van Goye voortaande tienden pachten'. In 1388'is een lijst opgemaakt met de namen en

de grensbeschrijving van detiendblokken: Kijckoverdijk, Kijkennes Tullentiende, die Meertijende, Oestrom-merhofstede, Oestrommerlaer, die Cruustiende, die Molentiende, Myddelvelt,den Camptienden, Westrommerweijde, den Hennensprong, Elijaesvelt, dieGheertiende, Loerickerhofstede, Loerickerweijde en de Houtensetijende. Hierzien we dat de zes tiendblokken van 1208 met uitzondering van de Houtensetiend zijn opgesplitst in zeventien blokken. Later zullen wij de namen nog eensterug vinden op de tiendkaart van 1640 maar dan opgesplitst in 27 blokken. Het innen en verpachten van de tienden In zijn oudste vorm werden de tienden door de kerk van Utrecht zelf ingeza-meld voor eigen consumptie of doorverkocht. Het kapittel van St. Marie heeftdit systeem vereenvoudigd door de tienden te verpachten. De pachter betaalde 6.   Vennast (noot 1), p. 273-280. 7.   P.M.

Heijmink Liesert en LM.J. de Keijzer: Schalkwijk, Houten, 1966 blz. 77-79. 8.   R.A.U., St. Marie 778 (1388-1389).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 een bepaald bedrag aan het kapittel en moest er zelf voor zorgen dat de tiendenbinnen kwamen. Met de verkoop van de goederen moest hij het pachtbedrag eruitkrijgen en liefst winst maken. In de pachtbrief van 5 juli 1392' lezen we datGhisebrecht Uten Goye de tienden in 't Goy en Houten pachtte voor de tijdvan elf jaar, jaarlijks voor 300 pont (=gewichtspond zilveren munten, ± 240stuks) en 75 pont zwart tomoyse (=gewichtspond koperen munten). In datzelfdepachtcontract erkent hij ook dat de tienden van 't Goy en Houten &quot;grote encline, alsoe si ghelegen sin, toegehoren en van outs toebehoert hebben denDeken en kapittel van Sinte Marien kerke Tutrecht&quot;. Vermoedelijk werd ditpachtcontract al meer dan een jaar voordat het van kracht werd (5 juli 1392)opgemaakt want Ghisebrecht was op 21 augustus 1391 overleden'&quot;. Daarom iser op 15 juli

1392 een nieuw pachtcontract geschreven voor de oudste zoon vanGhisebrecht, Heer Henric van Vianen voor tien jaren. In dit contract heeft menook de muntsoort gewijzigd in de dan meer gangbare schild. De pachtsombedraagt dan 225 gouden schilden per jaar (een gouden Franse munt die in 1337in omloop is gebracht&quot;. In de daarop volgende jaren komen we als tiendpach-ter nog de rechtsopvolgers van de Heren van Goye tegen. Maar op 1 juli 1416 ishet de stad Utrecht die dan meer geboden heeft en voor tien jaar pachter is'^.In 1543 worden door de deken van St. Marie voorwaarden gesteld voor hetverkopen van de krijtende en de korentiend&quot;. De verkoop van de tienden zalvoortaan geschieden op St. Maarten in de winter (11 november). De betaling konin twee gedeelten worden gedaan: de eerste helft van het bedrag op St. Maartenin de winter en de tweede helft op S. Petrusdag ad

Cathedram (22 februari). Bijde verkoop rekende het kapittel bij ieder tiendblok een oudschild tot ransoen(=opgeld), te betalen aan de kameraar voor St. Gielisdag (1 september). Detienden werden bij opbod verkocht; de kopers heetten tiendenaren. De kartering van de tienden in 1640 Na de invoering van de Reformatie in 1580 is het kapittel van St. Marie met zijnbezittingen overgegaan in handen van een nieuw (protestants) bestuur. Het isduidelijk dat dit gepaard ging met grote veranderingen. In deze nieuwe situatiebesloot de deken van St. Marie om in 1640 aan de landmeter Jan van Diepenemopdracht te geven de tiendblokken van 't Goy en Houten op te meten en in 9.     R.A.U. St. Marie 773 (1392 5 juli). 10.     R.A.U. HS 332 f. 90 (1394 19 september). 11.     R.A.U. St. Marie 773 (1392 15 juli). 12.     idem (1416 1 juli). 13.     idem 774 (1543).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 kaart te brengen'*. De karteringsopdracht is door Jan van Diepenem in eensierlijk cartouche in een prachtig handschrift op de tiendkaart aldus geschreven:&quot;Door last van de Ed. Heeren Deken en de Capittel van St. Marie 't Utrecht hehbezich onders. ghesworen landmeter inden jare 1640 dese afghebeelde Capittels thiendengemeten streckende over 't Goy ende Houten met een ghedeelte van Dwersdijckwelcke voors. thienden ick op dese caerte met de numeris ende coleuren in seven endetwijntich blocken gedistingueert hehbe in de nevenstaende tafel de namen van hlockenmette grootte van capittels landen onder dese thienden ghelegen 'd welcke met gheelgecoleurt sijn en wie die gebruijct mette letteren A.B.C, aengewesen ende de groottebijsonder in ijder partije: Item van hofsteden ofte landen tiendvrij gehouden werden,zijn wit

gelaten en niet gecoleurt Dat alles volgens de aenwijssinghe van thiend-hxrvels over 't Gay en Houten J van Diepenem &quot; 14. idem 772 (1640).





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 Op de tiendkaart zien we dat de grootste van de 17 tiendblokken zoals die in1388 werden vermeld, in 1640 zijn opgesplitst in 27 blokken: 1.  Het Overste Kijckverdijk 2.  Het Nederste Kijckverdijk 3.  't Overste Kijckenes4.'t Middelste Kijckenes 5.  't Nederste Kijckenes 6.  Tullen Thiendt 7.  Oosterlaeck 8.  De Cruijsthiendt 9.  De Meerthiendt 10.   Oostrummer Hofstadt 11.   De Meulen Thiendt 12.   De Overste Westrummer Weijde 13.   't Overste Middelveldt 14.   De Overste Campthiendt 15.   't Nederste Middelveldt 16.   De middelste Westrummer Weijde 17.   't Neerste Westrummer Weijde 18.   't Nederste Campthiendt 19.   De Hennespronck 20.   Heliasvelt 21.   Loerickerweijde 22.   De Schaft Thiendt 23.   De Overste Loericker Hofstadt 24.   De Nederste Loericker Hofstadt 25.   De Geerthiendt 26.   De Houterthiendt 27.   De Lobbenthiendt. Van deze 27 tiendblokken is

tevens een nauwkeurige grensomschrijving gemaakt,met de vermelding van het oppervlak van ieder blok en het gebruik van degrond waarbij bouwland en weiland weiland-boomgaard is onderscheiden&quot;. Hettotale oppervlak van de 27 tiendblokken bedraagt 2089 morgen en 210 roeden (1moi^en van 0,8516 Ha is verdeeld in 600 roeden) waarvan 1764 morgen en 170roeden in bouwland en 325 moi^en en 40 roeden in weiland-boomgaard. Deoppervlakte bouwland was dus ruim vijf keer zo groot als die van weiland enboomgaarden. Op de tiendkaart worden rond de meeste boerderijen boomgaard- 15. RAU St. Marie 771 (1640).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 10 jes aangegeven en zien we dat er langs de perceelsgrenzen en wegbermen bomenzijn geplant. De tiendblokken zijn gelegen op de Houtense stroomrug, die met een breedtevan 1,5 km van Cothen via Dwarsdijk en 't Goy naar Loerik loopt. Daar splitstzich een westelijke tak af (de Jutphase stroomrug) terwijl de Houtense stroomrugvanaf Loerik in noordelijke richting naar Bunnik doorloopt'*. De stroomruggenzijn de hoger gelegen gronden die al vanaf het begin van de jaartelling zijnbewoond. De percelering op de stroomruggen is die van de vroegere blokverka-veling, hetgeen op de kaart duidelijk is te zien. Het wegenpatroon heeft eennatuurlijke vorm, dat wil zeggen slingerend door het landschap steeds over dehoogste pimten van de ene bewoning naar de andere. Bij de oude dorpskernenkomen vele wegen samen. Ook de meeste

watergangen hebben een natuurlijkeloop zoekend naar het laagste punt om uiteindelijk in de rivieren uit te monden.In oude nederzettingen werden wegen vroeger aangeduid met steeg. Op detiendkaart zien we onder andere: Meulensteeg (Meerwagenweg), Teunis Vonk-steeg (Hoogdijk), Wickenburghsesteeg (Wickenburgseweg) en Westrommersteeg(oostelijk deel van de Hoogdijk) De namen van toen belangrijke bruggen zijn: de Leebrug (Schalkwijkseweg-Leedijk), de Loericksebrug (waar de Leesloot onder de Beusichemseweg gaat) ende Valeysbrug (waar de Crommesloot onder de Beusichemseweg gaat).Op de tiendkaart staat ook een aantal namen geschreven van eigenaars ofpachters van landen die tiendplichtig waren. Namen die meerdere keren wordenvermeld zijn: De Ridder, Van Oostrum en Van Schaijck. Oude, nog bestaande, boerderijen zijn: Loerickerweijde

aan de Binnenweg,Overdam aan de Rietdijk en Hennesprong eveneens aan de Rietdijk. Deze laatsteis een verbastering van een oudere naam, namelijk Hindespronc. De boerderij isgelegen aan de Rietsloot waar een hinde wel overheen kon springen, maar eenhen zeker niet'^ Maar ook zien we de namen van reeds lang verdwenen boer-derijen: de Fox aan de Leedijk, Donselaarshofstede gelegen aan de noordkant vande Houtense wetering tussen de Leebrug en Schonauwen en Doeyenborchehof-stede ten zuiden van de Dwarsdijk. Tot slot zien we op de tiendkaart in de letters A tot en met H aangegeven eentotaal van 50 morgen land die bij het kapittel van St. Marie in eigendom waren.Door de zoipmldige wijze waarop Van Diepenem de kaart maakte, zal depraktische waarde ervan vroeger groot zijn geweest. Uit de verkorte opsomming 16.     H.J.A. Beren<i$en, De

genese van het landschap in het zuiden van de provincieUtrecht, Utrecht, 1982, p. 161 v. 17.     A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen, *s-Gravenhage, 1956, p. 123nr. 143.







Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 13 In het proefschrift van Mw Donkersloot (zie noot 21) worden enkele van hunkaarten beschreven en in enkele archieven en de topografische atlas van hetRijksarchief in Utrecht worden in inventarissen een aantal kaarten op naam vanVan Diepenem genoemd. Wat dit laatste betreft zijn onder meer te noemen: Gemeentearchief Utrecht:                                                                      aantal: -   Gilden, Broederschappen en Godshuizen. Fundatie Jhr. Ruijsch AZ nr. 686                                                             lx Rijksarchief Utrecht: -   Kapittel St. Pieter nr. 342, 399, 425, 481, 489, 531, 545, 574                                                 22x -   Kapittel van de Dom nr. 920, 1575, 1580, 1650, 1938, 2036, 3758                                                9x -   Kapittel St. Marie nr. 772, 1602                                                               2x -   Archief huis Oudaan te Breukelen nr. 1668                                       

       lxTopografische Atlas: nr 165^ 169', 185, 237, 1487, 2150, 2165», 2166^ 2206                                                                          9x Huisarchief Wickenburg: (ongeniunmerd)                                                     lx Houten,L.M.J. de Keijzer.





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 15 Boerderij het Uilegat, mei 1990. Foto: Otto Wttewaall. Het toponiem is onder andere aan te treffen op de eerste topografische kaart1:50.000 uit 1849'' en het zo bekende gemeentekaartje van J.Kuyper uit 1867 (zieafbeelding). Ook komt de naam voor op de opeenvolgende uitgaven van dechromo-topografische kaart 1:25.000 in de periode 1880 - 1930 (de zogenaamdeBo^nebladen)^ Op de l:25.000-uitgave van 1953 en 1962 (blad 32 C) is de naam van boerderijen veel aan. De naam is daarin geschreven als 'het Uillegat'.De militaire verkenner die voor de karteril^ zor^ heeft gedragen was L.J. von Motz. Hij maakte de veldminuut 1:25.000 en de nettekening 1:50.000. Deze nettekening is recent gereproduceerd en najaar 1990 ui^egeven in de Grote Historische Alias van Nederland, deel I (Wolters-Noordhoff, Groningen). Zie de facsimile-uitgave, blad nr 465 (verkend in 1869,

herzien in 1906) in de Historische Atlas Utrecht, Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. Ui^everij Robas Producties, Den lip, 1989.





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 17 Ta - J ».^ I' os '^. » .!> y> ??* ^^ '^, r\ &quot;'m Kaart van de gemeente Odijk, vervaardigd door J. Kuyper, uitgegeven bij HugoSuringar, Leeuwarden, 1867.                                                                    ,



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 18 Drie 'vulstukjes' Tijdens zijn ziekte heeft ons mederedactielid Rob Butterman, in leven gemeente-archivaris van Wijk bij Duurstede, drie 'vulstukjes' ingeleverd voor toekomstigenummers waarin een pagina over zou zijn. Nu hij is overleden (zie nr 4, 1990),plaatsen wij deze stiikjes tegelijk. Tot de geestelijke nalatenschap van RobButterman behoort ook zijn (onvoltooide) doctoraalscriptie over het stadsbestuurvan Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de 17de eeuw. Deze hopen wijbinnenkort uit te geven. De leden van onze vereniging zal dan een exemplaarworden toegezonden. Kostverloren in Wijk bij Duurstede De naam Kostverloren komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. Over hetalgemeen was hij verbonden met stukken land van slechte kwaliteit, die weinigopbrachten en waaraan alle moeite dus tevergeefs

besteed was. Ook in Wijk bijEHiurstede is de naam bekend. Hij is gegeven aan het bolwerk, dat stond op dehoek van de vestingwal rondom de stad, op het punt waar de noord-zuidlopende wal overging in de west-oost lopende, juist ten noord-westen van hetkasteel. Kostverloren was een fors torenbolwerk, waarvan niet duidelijk iswanneer het is verdwenen. De fundamenten zijn waarschijnlijk nog te vinden.Het bolwerk moet zijn naam ontleend hebben aan een nabijgelegen stuk grondvan slechte kwaliteit. Dat vlakbij de toren inderdaad zo'n stuk grond lag, blijktuit een besluit van de magistaat (stadsbestuur) van Wijk bij Duurstede, genomenop 4 februari 1639'. De magistraat gaf die dag aan Johan Frederiksz. van Isen-doom - die het jaar tevoren tot schout van de stad was benoemd - in erfpachtuit: &quot;... 't moras of onlandt tusschen de casteelbrugh ende het

Costverlooren; oen d'eensijden casteels-bolwerck ende oen d'ander sijden de stadsmuer...'Het land was dus niet alleen van slechte kwaliteit; het was moeras, drassig.Tegen een jaarlijkse vergoeding van 10 stuiver mocht Van Isendoorn &quot;...van hetvoors. onlandt ... maecken een hof, visscherije ende wat hem vorder wel sal geval-len...' Het stadsbestuur bepaalde nog wel, dat in geval van nood de grond weer tendienste van de stad gebruikt kon worden - de tachtigjarige oorlog was tenslottenog niet voorbij. Dit is echter niet voorgekomen en het stuk land moet noglange tijd door'owsen scholtus ende sijnen erven' gebruikt zijn. 1. Gemeente Wijk bij Duurste<le, Stadsarchief 1300-1810 nr. 51 (notiJen magistraat) deel D, folio179v.





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 20 twee stuijver; ende inval eene schuijt, geladen sijnde, al was 't maer agt a tien mud-den coom, sijn de supplianten gehouden, daermede een reijs te doen.Soo is 't, dat de supplianten verscheijdene maelen daerop hebben geattrappeertComelis van Pappelendam (als nog voorleden vrijdag); oen welke de suppliantenverscheijdene moeien geregtelijk sulx te doen hadden verboden. Dat genoemde Pappe-lendam verscheijdene malen schijn gemaekt heeft, alsoff met de supplianten wildeaccorderen; daer de supplianten niet toe bevoegt en sijn, ende egeen breuken daeropgesteld sijnde. Soo versoeken de supplianten, U. Ed. Agtbaere believen de suppliantenbij hoer veer te maintineren, ende allen anderen te verbieden, alhier eenig coom opden Crommen Rijn onder deser stadts jurisdictie te laden; en verbieden op een seekerepoene

en boete daerop te stellen, soo wel voor en bij de Cotense schippers te verbeurenalsook de huijsluijden en andere, welke haer de vragt komen in te geven. (was getekend) B. van Schalkwijk. J





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 1 22 van Overlangbroek uit de 15de eeuw is in ieder geval verloren gegaan. Maar hetheeft wel bestaan - getuige dit afschrift. R.J. Butterman f(voormalig archivaris van Wijk bij Duurstede) J





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 1 24 een 'modem' paartje kwam dat in het Nederlands wilde trouwen of laten dopen,dan organiseerde men met alle plezier een 'moderne' trouwerij, waarbij een mixwerd gemaakt van een preek en formulier in het Nederlands, desgewenst een be-sprenkeling met wijwater en het branden van een kaars bij het Maria-altaar.Tenslotte waren de pastoors in de dorpen kleine zelfstandigen, die geen vast loonkregen maar betaald werden per verrichting en die dus liever geen 'omzet'verloren lieten gaan. Zo nodig deden ze gaarne wat hervormd water bij dekatholieke wijn, maar een keuze tussen het nieuwe en het oude geloof maaktenze nog niet. De derde partij was het Utrechtse consistorie, dat de lauwe houding van deStaten en de rekkelijkheid van de plaatselijke geestelijken met lede ogen aanzag.In 1593 slaagden ze erin om van de

Staten van Utrecht toestemming te krijgenom een onderzoek in te stellen naar de naleving van het verbod op het katholi-cisme van 1580. De leiding van het onderzoek kwam te liggen bij de fanatiekeds. Gerobulus die wel eens even de dorpspastoortjes de oren zou gaan wassen.Wat hij er aantrof was vanuit calvinistisch oogpunt diep treurig. Vrijwel overalstonden in de kerken nog altaren en beelden en vrijwel nergens voldeden devooi^angers aan de zeer minimale eisen die de reformatie aan hen stelde. Enkele markante zaken uit de visitatie van 1593 Er werd vooral gelet op de toestand van de kerkgebouwen en de houding van devoorgangers. Verschillende kerken waren er goed aan toe, maar de toestand vande meeste was belabberd. In Zeist, Woudenberg, Capelle en Tienhoven was dekerk &quot;woest&quot;, in Leersum, Tuil en 't Waal en 't Goy &quot;gansch

desolaet&quot; en inAmerongen &quot;noch gansch verwoest, wtgenomen dat se wederomme dack-dichtgemaeckt is&quot;. De kerken van Harmeien, Zegveld, Linschoten, de Vaart, Ter Aaen Eemnes-buitendijks waren &quot;verbrant&quot; en die van Kockengen was &quot;gerampo-neerd&quot; (beschadigd). Kudelstaart, dat destijds aan het eind van de wereld lag, hadde commissie niet kunnen vinden. Maar waar het toch eigenlijk om ging was om de houding van de pastoors.Om het niet te lang te maken, zal ik alleen het Kromme Rijngebied behandelen. De Bunnikse pastoor Jan Gerritsz. van Gouda had absoluut niet in de gatenwaarom de visitatie precies werd gehouden. Hij dacht dat de commissie kwam,omdat de schout van Zeist venklikt had dat hij met Pasen 1592 nog het paassa-crament had uitgedeeld en met wijwater langs de deuren was gegaan.

Blijkbaarwas hij dus wel op de hoogte van het verbod op deze zaken. Van theologie bleekhij weinig kaas te hebben gegeten en hij moest er nog eens goed over nadenkenof hij wel predikantenexamen wilde afleggen. Dat examen was in de ogen van dehervormden nodig omdat de opleiding van pastoors destijds nauwelijks een J



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 25 middelbare beroepsopleiding kon worden genoemd, terwijl van predikantenenige jaren universiteit werd verlangd. Bovendien wilde men toezicht houden opde opvattingen. Het domineesexamen zal hij waarschijnlijk niet hebben afgelegd,want later horen we dat &quot;heer Jan&quot; de mis leest op het huis Groenewou (NieuwAmelisweerd). Nog vele jaren later zal de nieuwe predikant over hem klagen. In Odijk had pastoor Evert Aalbertsz. van Amerongen diverse theologischeboeken van reformatorische snit gelezen en was bereid domineesexamen te doen.Hij had een &quot;keuzepakket&quot; waarin voor elk wat wils zat en hoopte zo van zowelkatholieke als protestantse wal te kunnen eten. Helaas bleek de boekjeskennisniet voldoende voor het predikantsexamen en wie zich voor dit examen gemeldhad, hoefde daarna niet meer bij zijn vroegere parochianen terug te

komen. Bijzijn overleden huishoudster had hij diverse kinderen en hij werd daaromomschreven als een &quot;eerbaer man, hebbende kynderkens&quot;. Kort daarvoor zoudenkatholieke visitatoren de kinderen juist als reden hebben gezien om hem nieteerbaar te vinden. Misschien heeft men hem aan een baan als schoolmeestergeholpen als beloning voor zijn bereidwilligheid. In Werkhoven was pastoor Gillis Petersz. van Heumen &quot;alsnoch weynich gerefor-meert, edocht eenigen schijn hebbende van habiliteyt, omme voor 't examan(daer onder hij hem belooft te stellen) tot de rechte bedieninge te conen gebrachtworden&quot;. Hij zou later voor het examen zakken. Meestal kregen deze oud-pas-toors een kleine uitkering op voorwaarde dat ze niet meer als pastoor zoudenwerken. Veel pastoors namen op deze manier hel zekere voor het onzekere enlieten zich &quot;wegsaneren&quot;; zo ook pastoor van

Heumen. De oude Cothense pastoor, Johan Gerritse van Hoogblokland, had na 1580 geenzin meer om te veranderen. Toch kwam hij er niet zo .slecht vanaf. In tegenstel-ling tot de pastoors van Schalkwijk, Bunnik en Houten bleek hij wel verstandvan theologie te hebben en de commissie was alleszins tevreden over het hogeniveau van het gesprek. Natuurlijk mocht hij niet blijven, maar vanwegeverzachtende omstandigheiden (leeftijd, het goede gesprek en zijn grote steunonder de bevolking) mocht hij zijn volledige pastoorsinkomen (100 gulden perjaar) als saneringsuitkering houden! In Dwarsdijk, een klein gehucht ten zuiden van Cothen, dat bij Werkhovenhoorde, bleek een &quot;paep&quot; te wonen in een vervallen kapelletje, &quot;gansch ongesontin lere ende quaet van leven, daertoe bitter ende quaetspreeckende&quot;. Hij heette





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 27 Over Tuil en 't Waal was het oordeel van de commissie vernietigend. Niet alleenlag de kerk er &quot;gansch desolaet&quot; bij en had niet eens een klok, maar de pastoorwerd omschreven als een &quot;out, miserabel ende in 't stuck van de religie geheelonervaren man&quot;. Zelfs de pastorie was vervallen. Als enig lichtpuntje vond meneen propere hof. Conclusie Het zag er in de ogen van ds. Gerobulus nog niet best uit. Op veel plaatsen wasmet de reformatie nog geen enkele vooruitgang geboekt en geen van de pastoorsin het Kromme Rijngebied kon zonder meer dominee worden. Het zou nogei^er worden, want de pastoors van Odijk en Werkhoven, waar Ds. Gerobuluszijn hoop op had gevestigd, zakten beiden voor him domineesexamen en depastoor van Schalkwijk werd voorwaardelijk aangenomen, maar bleek later decommissie te hebben misleid en toch

stiekum als pastoor werkzaam te zijngebleven. Bovendien duurde de opleiding van predikanten zo lang, dat men paslang na 1600 over voldoende kandidaten kon beschikken. Het gevolg was dat ervoorlopig geen eigen predikanten naar de dorpen konden worden gestuurd. Depredikant van Zeist zou dienst doen in Bunnik en die van Wijk in Cothen, maardoor het zakken van de predikanten van Odijk en Werkhoven was er voorlopigvoor die plaatsen niets geregeld. Voor 't Goy en Houten regelde de commissiewel de samenvoeging, maar niet dat er een voorganger zou komen. Weliswaarhad de commissie alle gebouwen aan de katholieke eredienst onttrokken en ookde meeste pastoors &quot;onschadelijk&quot; gemaakt, maar deze maatregelen waren nietafdoende. Apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer kreeg de kans om weer een netvan katholieke zielzoi^ers op te bouwen. Op diverse kastelen in de

streekwerden nog in de loop van 1593 schuilkerken ingericht waar de verdrevenpastoors van Bimnik, Wijk en Schalkwijk terecht konden. Zij wapenden hunparochianen tegen het nieuwe geloof en toen er lang na 1600 overal predikantenwaren aangesteld, kregen dezen weinig voet aan de grond en vonden er eengesloten blok van weerbare katholieken tegenover zich. De Kromme Rijnstreekis sindsdien overwegend katholiek gebleven. Verslag bijna vernietigd Dit belangrijke visitatieverslag, basis voor onze kennis over toestand in de eerstejaren na de reformatie, werd destijds door ds. Gerobulus bij de Suten ingeleverden in de archieven opgeslagen. Daar lag het ruim twee eeuwen, tot 1816. In datjaar besloten de Staten dat het tijd was om wat &quot;oude rommel&quot; die zich op depapierzolders van de Staten bevond op te ruimen. Slechts de perkamentenchaners werden bewaard, veel stukken die minder

kostbaar leken moesten maarweg want het archief nam teveel ruimte in. Zeer veel kostbare stukken zijn toen



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 28 in rook opgegaan. De meeste mensen hadden weinig belangstelling voor geschie-denis. Gelukkig waren er ook enkele mensen die tegen deze stroom inroeiden enhet verleden wel op zijn juiste waarde wisten te schatten. Een ervan wasprofessor Heringa, een Utrechtse hoogleraar uit het begin van de vorige eeuw,die het erg jammer vond dat de archieven weggingen, en vroeg of hij enkelestukken voor zijn verzameling mocht uitzoeken. Weliswaar begreep niemandwat hij met die oude rommel moest, maar hij mocht toch wat snuffelen in deten dode opgeschreven, stukken. Gelukkig voor ons haalde hij ook het verslagvan de visitatie van 1593 eruit! Bimnik,H. Reinders. * De tekst van de visitatie werd onbewerkt gepubliceerd in de Bijdragen enMededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht (1884), p. 186-268. //







Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 31 Het is in dit bestek niet goed mogelijk om commentaar te geven op alle artike-len. Slechts een opmerking bij het (aardige) artikel van Tromp: er zijn nog welwat aanvullingen te geven, onder meer voor wat betreft de Kitjmme Rijnstreek(zie Querido's letterkundig reisboek van Nederland, Amsterdam 1983, tweededruk). Te noemen zijn: J.F.01tmans, De schaapherder (1838) en A.L.G.Bosboom-Toussaint, Het huis Lauemesse (1840); dit zijn historische romans die beide vooreen deel in Wijk bij Duurstede spelen. In Het huis Lauemesse komt ook Odijkvoor. Persoonlijk vind ik het jammer dat het boek geen registers op personen, zakenen aardrijkskundige namen heeft. De waarde ervan als naslagwerk is nu beperkt.Iets voor de tweede druk! Bij een eventuele tweede druk, die ik het boektoewens, zou men ook wat meer aandacht moeten schenken aan de bijschriftenbij de

illustraties, die vaak weinigze^end zijn en waarin soms storende foutenstaan. Overigens had men bij de keuze van de illustraties selectiever te werkmoeten gaan. Naast een aantal bijzonder fraaie illustraties, zijn er te veel op eente klein formaat en te donker afgebeeld die de tekst niet of nauwelijks ondersteu-nen. In elk geval verfraaien ze het boek niet. Maar de liefhebbers van destreekgeschiedenis zullen zich er niet door laten afleiden. Dit jubileumboekhoort zeker in hun boekenkast thuis. En de prijs ervan is voor het gebodenebepaald niet te hoog. Odijk,Marijke Donkersloot - de Vrij Het Land van de Zeven Tuinen: Zuid-oost Utrecht in perspectief, [redactie van Jaap H^edoom .. etal.] - Utrecht: Stichting Matrijs. 191 pp. ISBN 90 5345 001 7 geb. Winkelprijs f 49,90.
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Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 en» Vd^MlIC' Gedeelte uit het kadastrale minuutplan van Bunnik, 1832. In het midden deBrink met de school uit 1824 met daarachter kerk en pastorie. Het Bunnikse schoolhuis Bunnik heeft door de eeuwen heen veel verschillende gebouwen als schoolgehad. In de middeleeuwen (15e eeuw?) werd er achter de kerk aan deKromme Rijn een huis voor de koster gebouwd (de huidige Witte Huisjes).Uit het visitatieverslag van 1593* weten we dat de pastoor er school hieldomdat de koster was overleden. Blijkbaar was het dus voor 1593 normaal datde koster school hield anders was de toevoeging over de pastoor overbodiggeweest. Ook na de Reformatie bleef de (nu Hervormde) koster school 4. De tekst van de visitatie werd onbewerkt gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelin-gen van het Historisch Genootschap te Utrecht van 1884. Zie voor een bewerkii^het vorige nummer van

Tussen Rijn en Lek.









Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 CAr, Sciionl. De School met den Bijbel, de latere Victoriaschool, Maatschapslaan te Bunnik,gebouwd in 1922, binnenkort afgebroken? Collectie Arie van der Gaag. wenselijk zijn, maar gezien de grote woningnood en de hoge eisen die demuziekschool aan huisvesting stelt, ziet het er voor de school slecht uit. Protestants-Christelijk basisonderwijs in Bunnik wordt sinds 1971 gegeven inDe Lage Engh aan de Bosiaan. Om het overzicht van scholen compleet temaken: eveneens in 1971 werd er naast De Lage Engh een Katholieke Cam-minghaschool geopend en sinds 1962 heeft Bunnik ook een openbare AnneFrankschool aan de Kennnedylaan.









Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 10 Een ander terrein waarop hij actief was, was de dienstverlening. Zo kon menop hem een beroep doen voor het schrijven van een brief (hij schreef prach-tig), hij was actief als gemeentebode, haalde de huiu&quot; bij de mensen op en wasbegrafenisondernemer, tot ca. 1820 voor alle Btmnikers, sinds er een apartkatholiek kerkhof was alleen voor de hervormden. Meester van Merkensteijnschijnt zeer sfeervolle begrafenissen te hebben georganiseerd. Terwijl zijnschoolklas een stemmig lied zong, liep de veldwachter voor de kist uit metgetrokken sabel, hetgeen in die tijd als een eer werd beschouwd.Ook slaagt hij er enkele malen in om de tol op de Bunnikse brug te pachten,van 1831 tot 1833 voor 15 gulden per jaar en van 1834 tot 1836 voor 23gulden per jaar&quot;. Kortom: de meester had nogal wat verschillende bronnenvan inkomsten. Uit de tijd van meester van Merkensteijn is er geen

overzichtvan de inkomsten van de Bunnikse schoolmeester. Als we zijn maatschappelijke postie zouden moeten beoordelen aan de handvan zijn aanslag in de personele omslag, dan zit hij ongeveer op het nivo vaneen kleine boer. Tot op hoge leeftijd is meester Van Merkensteijn actief gebleven. Pas na zestigdienstjaren in 1871 slaagde de inspecteur van het onderwijs er in om hem wegte krijgen. Hij was toen 80. Van lesgeven in lezen, schrijven en rekenenmaakte hij een potje, maar het zingen ging nog steeds hard en zuiver zodatmen in Bunnik verder geen klachten over hem had. Als koster bleef hij zelfsnog twee jaar langer actief en als ondermeester hielp hij zijn zoon tot zijnsterfdag op 24 december 1877, het eind van een boeiend en lang leven,bekroond met de vemoeming twintig jaar geleden in de Van Merkensteijn-gaarde. Bunnik,Henk Reinders. 15. Gemeentearchief Bunnik 2391.





Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 12 Titelblad van de stedenatlas, uitgave Joan Blaeu, Amsterdam, 1649



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 13 bracht. Joan Blaeu (1599-1673) was de zoon van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638), destichter van de wereldberoemde drukkerij en uitgeverij van kaarten, atlassenen globes te Amsterdam. Joan was geen landmeter of geograaf van professie,hij had rechten gestudeerd in Leiden en was naderhand in het familiebedrijfwerkzaam. Hij maakte enige tijd deel uit van de Amsterdamse stadsregeringen werd berioemd tot kaartmaker van de Verenigde Oost-Indische Compag-nie. Hij bracht de uitgeverij tot grote bloei, met name door de uitgave inverschillende talen van de grote wereldatlas, die uitgroeide tot twaalf delenmet ca. 600 kaarten. Voor de samenstelling van de stedenatlas heeft Blaeu van alle mogelijkebronnen gebruik gemaakt. Er is veel ontleend aan afzonderlijke, door anderenreeds eerder op de markt gebrachte kaarten en van kaarten die

toentertijd inandere boeken voorkwamen. Deze kaarten werden door zijn graveurs, al ofniet bijgewerkt, verkleind of vergroot op het formaat van de atlas. Door dezewerkwijze is de, weliswaar zeer fraaie, atlas - waarvan vooral het graveerwerkbewondering afdwingt -nogal onevenwichtig van samenstelling. Niet tevergelijken bijvoorbeeld met de uniforme reeks van handgetekende stads-kaarten van Jacob van Deventer die in de jaren zestig van de 16de eeuwontstonden en niet voor de handel bestemd waren. Het is ook bekend dat Joan Blaeu bij het verkrijgen van de stadsbeschrijvin-gen en de vervaardiging van de kaarten de hulp heeft gevraagd van de ver-schillende stadsbesturen'. Dat heeft overigens niet altijd veel resultaat gehad*.We mogen aannemen dat Blaeu in de jaren veertig van de 17de eeuw, toen hijbezig was de atlas samen te stellen ook contact heeft gezocht met de

magi-straat van Wijk bij Duurstede, maar er zijn vooralsnog geen archivalia bekendgeworden die dat kunnen bevestigen. Dat dit (mogelijke) verzoek om mede-werking niet zo veel heeft opgeleverd toont ons de niet voltooide kaart. Integenstelling tot vrijwel alle andere kaarten in de atlas is Wijk bij Duiu^tedezonder stralenpatroon en zonder de in opstand weergegeven bebouwing(vergelijk Montfoort op de afbeelding) afgebeeld; slechts de vestingwerken(muren, muurtorens en buitengrachten) zijn weergegeven. De wapenschilden,rechts- en linksboven (bestemd voor stad- en provinciewapen) zijn evenminingevuld.Voor militaire doeleinden werden in de 17de en 18de eeuw veel van dergelijke 3.    Zie C.Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Alphen a/dRijn, 1983, p.130 en 131. 4.    Zoals bijvoorbeeld met de stad Utrecht het geval is geweest, zie Y.M.Donkersloot-de

Vrij,Kaarten van Utrecht. Utrecht, 1989, p.45 en 46.







Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 16 Een archeologisch vondstberichtuit de Knoesterpolder te Schalkwijk' Ontstaan van de bodem Zolang een rivier 'jong' is, stroomt hij snel en vrij rechtuit'. De rivier is danin staat om vrij grote kiezelstenen met zich mee te voeren. De hoeveelhedenwater verschillen dan nog per seizoen. Vooral in het voorjaar is de hoeveel-heid groter dan de bedding kan verwerken. De rivier treedt dan buiten zijnoevers, waar de stroomsnelheid lager is. De zwaarste delen zoals kiezels enzand blijven vooral in de bedding en net daar buiten. De lichtere delenverplaatsen zich met het hoge water tot ver buiten de oevers, waar vrijwelgeen stroming is, zodat zich sedimentatie voordoet: het afzetten van kleideel-tjes. Hierdoor wordt op verschillende plaatsen verschillend materiaal afgezetwaardoor ook de bodem er verschillend uitziet. Het verst van de rivier

afontstaan kommen, drassige kleigronden waar geen afwatering is. Op de beideoevers van de rivier wordt jaarlijks een laagje zand afgezet, waardoor dezeoeverwallen steeds komen te liggen. Naarmate de rivier 'ouder' wordt, gaat derivier zelf verzanden. Zo komt de rivier steeds hoger te liggen, tot hij er nietmeer door kon en dan een andere loop kiest. Dit proces heeft zich vele malenherhaald, zodat in het Kromme Rijngebied vele oude beddingen te vinden zijnmet de bijbehorende hoogteverschillen van soms wel drie meter tussenstroomruggen en kommen. Ontginningen In 9de eeuw was de verzanding zover gevorderd, dat de hoofdstroom van derivier zich verlegde van de Kromme Rijn naar de Lek. Tegelijkertijd begon debedijking van de Lek, waardoor de rivier min of meer in zijn huidige beddingwerd vastgelegd. Achter die dijk begon de eeuwen erna de ontginning.

Viaeen stelsel van afwateringssloten en grotere weteringen kon men het water uitde kommen krijgen, waardoor deze in cultuur konden worden gebracht.Ongeveer aan het begin van de 16de eeuw was het gehele Kromme Rijngebiedin een landbouwareaal veranderd. Ook Schalkwijk was aan het begin van de 12de eeuw nog grotendeels moerasen wildernis. Alleen op de stroomruggen hadden zich mensen gevestigd. In de12de eeuw begon de ontginning met de venen tussen Tuil en 't Waal en *. Met dank aan Henk Reinders voor het bewerken van de tekst.1. T. Vink, De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewoonddeltagebied, Amsterdam, 1926, p. 435.







Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 19 Enkele van de vondsten, 16de en 17de eeuws gebruiksaardewerk. De witte pot inhet midden is van Andenne aardewerk en dateert uit de 13de eeuw.



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 20 een Andenne-pot (hoogte 30 cm) en een Westerwaldkan gevonden, te dateren resp. ca. 1300 en 1600. In de waterput werd helemaal niets aangetroffen, maar ter plaatse van het bakhuis werden twee, nagenoeg gave, aardewerk kruiken geborgen, hoogte ca. 33 cm, gedeeltelijk geglazuiu-d en met een standrand. De bovenste helft der kruiken was geglazuiu'd. Ze kunnen waarschijnlijk in de 17de eeuw gedateerd worden. Vondsten in de gedempte sloot Deze sloot heeft aanvankelijk een verbinding met de wetering gehad. Deoudste vondsten (14de eeuw) lagen uiteraard op de bodem, maar opvallend isdat de vondsten aan de weteringkant ouder waren dan die aan de landkant(doorlopend tot de 18de eeuw). Blijkbaar is men de sloot vanaf de wetering-kant gaan dempen. Het aantal vondsten is zo groot dat het overzicht heelsummier moet zijn: Aardewerk. Een aantal borden, in

meerdere of mindere mate fragmentair; uitde 17de eeuw; wit en Delfts blauw (o.a. met blauwe bloemen en vijf lettersW, drie boven twee; een exemplaar met in blauw een huisje in landschap eneen bord van ca. 30 cm doorsnee met de tekst: 'Dat gaet in'). Verder een 18deeeuws bruin geglazuurd bord met gele slibversiering en uit dezelfde tijd eenpolychroom exemplaar met een afbeelding van Petrus. Voorts vele aardewerk-fragmenten met slibversiering, een getuite roompot met slibversiering,pijf)ekopjes met visjes en met een gekroonde M, verscheidene baardman-kruiken, een kan uit Raeren met een afbeelding van dansende boeren (reedsbeschreven in het Leids Jaarboekje, 1980), een groen geglazuurd potje met drieoren, een drinkbekertje met afbeeldingen van Frans I, Karel V en Ferdinandvan Hongarije en tenslotte een Delfts blauwe tegel met de afbeelding van tweemannetjes. Wat dieper in de sloot werden

fragmenten van al dan niet versierd aarde-werk uit de 16de en 17de eeuw gevonden naast enig Hessisch aardewerk uithet begin van de 17de eeuw. In de allerdiepste laag, vlak boven het ongestoorde veen, werd 14de eeuwszwart en blauwgrijs gesmoord aardewerk gevonden, waaronder een vrijwelgave, als metaal glanzende pot. Ook werden hier, zij het relatief weinig,Siegbui^-scherven gevonden. Dierlijk materiaal. Vrij hoog in de sloot werd een koeieschedel gevonden pluseen vijftal onderkaken van varkens en schapen.Glas. Enige fragmenten noppenglas uit de 17de/18de eeuw.Leer. Vrij veel; zowel onder- als bovenzolen alsook een complete schoen. Dezevondsten werden in 1978 ter onderzoek en conservering aan het ROB



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 21 Een gedeelte van de kadastrale minuutkaart van de Knoesterpolder uit 1832. overgedragen. Munten. Enkele mimten, waaronder een exemplaar met Philips II, een munt uit 1560. Diversen. Een houten kantklosje, scherven van een olielampje, een koperen knoop met afbeelding van een paard en afgeworpen ruiter, een vijzelfragment (reeds door Hoekstra in Westerheem beschreven) en een fragment van een Mariabeeld met restanten verguldsel. De kleine gedempte sloot/afvalkuil Direct onder de graszode werden in de bovenste laag, ongemerkte pijpekopjesaangetroffen van circa 1750. Daaronder bevonden zich achtereenvolgens eendunne bruingekleiu-de laag en een harde kleilaag, waarin afgezien van enkeledierbotten niets werd aangetroffen. De daarop volgende, donker gekleurde,laag was echter weer bijzonder rijk aan vondsten. Naast vele fragmenten

vanaardewerk koekepannen (onder andere 18 handvaten) werden gevonden: eenhaardsteen, fragmenten van 15de eeuws groen geglazuurd aardewerk (waaron-der een schaal met een diameter van 51 cm), een lichtgele pot met bruingeglazuurde binnenkant, een pot met gaten (parfumbrander?) en ongeglazuurd



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 22 aardewerk. In de onderste laag, direct boven het veen, werd een grote voorraadpot metlobbenpoten gevonden, een pot uit Raeren (versierd met de boom van Jesse)en nog enkele grote kookpotten van circa 25 cm hoog, geglazuurd, twee-origen zwart geblakerd. De voormalige boomgaard Hier werd een twintigtal munten aangetroffen, verder in de waarschijnlijkopgebaggerde grond vele fragmenten van aardewerk, daterend van de 15de totde 19de eeuw. De voormalige paardekamp Op een diepte van ca. 1 meter werden klontjes gebakken leem gevonden, diemogelijk van een oude vloer of wand afkomstig zijn. Verder een aantalAndenne fragmentjes en scherven van kogelpotten uit de 11de en 12de eeuw. Slotopmerking Afsluitend kan vermeld worden dat de grote hoeveelheid geborgen vondstennog een omvattende studie vereist, maar dat de tijd daartoe

ontbreekt.Daarom volsta ik - met dank aan degenen die gedurende enige jaren aan deopgravingen hebben bijgedragen - hier met een voorlopig en summier verslagvan deze opgraving in de Knoesterpolder. Schalkwijk,F.H. Landzaat.









Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 26 Chronologische gegevens met betrekking tot de hoeve 'Dompselaar&quot;, Overlangbroek: 1376              (Rijksarchief Utrecht (RAU), Bisschoppelijk Archief 109-x Manbouck heren van Apcoude) Voor Zweder heer van Apcoudeverschijnt Willen van Haerlem, zijn neef, die opdraagt de leen-weer van 16 morgen land te Overlangbroek. Nu wordt beleendAemt Aerntsz van Culenborch ook zijn neef. Blijkens de om-schrijving (belendend onder andere beneden de &quot;papelickenproven&quot; van de kerk van Overlangbroek) is deze hoeve het latere&quot;Domselaer&quot;. 1430              15/4 (RAU, Bisschoppelijk Archief 110 II p. 50v) Lambrecht van der Weteringe Gaesbeeckszoon, neef van Jacob van Gaesbeeck,leenheer) draagt op 1 hoeve land in Overlangbroek, waarnabeieend wordt Jan van Broechusen. 1434/36         (register van morgengeld Overlangbroek) Jan

van Broechusen Dircksz, eigenaar van 18 morgen in Overlangbroek. 1469              31/12 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 21) Dirck van Broek- huysen beleend na dode van Jan zijn vader, met 16 morgen inOverlangbroek &quot;welke Lambrecht van der Wetering Gaesbeeckszvan den heer van Abcoude te leen hield&quot;. 1470              (register van morgengeld Overlangbroek) Dirck van Broechuysen Jansz, eigenaar van 18 morgen &quot;daer hyself op woent&quot; (waaruitblijkt dat het huis ouder is dan de eerste Dompselaer, die het dusniet gebouwd kan hebben zoals het Kastelenboek suggereert). 1484              21/3 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 72) Johan van Domse- ler beleend met 16 morgen in Overlangbroek &quot;na dode Dericxvan Broichusen sijns oehems ende Fyen van Broichusen Dericxsuster sijnre moeder&quot;.



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 27 1497            11/10 (ibidem 279 f. 25) vernieuwing leeneed door Johan van Donseier met de hoeve land als voren. 1518 15/3 idem (Bisschop-pelijk Archief 282 f. 16) en 1525 12/5 idem (BisschoppelijkArchief 285 f. 6). 1501/11 registen van morgengeld Overlangbroek) Jan van Donseier heeft16 molden land in Overlangbroek; in 1511 betaalt zijn huis-vrouw het morgengeld hierover. 1525            (register van huisgeld over Overlangbroek) Jan van Donselair aangeslagen voor 1 huis. 1529             16/7 (RAU, Gaasbeekse lenen) Sophia van Domselaar wed. Aemt van der Eem, wordt beleend na dode van Jan van Domse-laar haar broer, met 16 morgen land in Overlangbroek - hulderis Dirck van Broechuysen haar zoon. 1536            (register van oudschildgeld Overlangbroek) Weduwe van der Eem heeft 1 hoeve in Overlangbroek (Cornelis Vemoy gebruikt6 morgen,

Claes van Lochorst 3 morgen (elk &quot;ten halven&quot;); deweduwe zelf 7 morgen). Sophia van Domselaer was gehuwd met Adriaen WillemszOverrijn alias van der Eem; zij heette aanvankelijk Johanna,maar na overlijden van haar moeder (Sophia van Broechuysen!)kennelijk Sophia. Ook de naam Van Broeckhuysen moest levengehouden worden, want haar zoon Dirck (Adriaenszoon Over-rijn alias van der Eem dus) werd naar zijn overgrootvader Dirckvan Broekhuysen genoemd. Zoon Dirck was onder andereschepen van Wijk bij Duurstede en zegelde met het wapenBroeckhuysen (een geschakeerd kruis). Uit zijn tweede huwelijkmet Magdalene Gysbertsdr. van der Bouchorst, werd ca. 1554een dochter geboren: Johanna, die tegen de zin van haar moederen verwanten (door &quot;verleydenisse, persuasies ende coppelaryen&quot;in 1568 op 14-jarige (!) leeftijd huwde met Gerrit Wtteweerd

uitMaiu-ik. Zie voor deze materie de akten van 22 en 25 november1568 voor de secretaris van het Hof van Holland (Algemeen



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 28 Rijks Archief, 's-Gravenhage, archief Hof van Holland 01682).Gerrit Uytteweert zien we dan ook in 1600 terug als eigenaarvan &quot;Domselaar&quot;: 1600              (register van oudschildgeld Overlangbroek) Eigenaar en gebruiker Gerrit Uijlteweerd van 1 hoeve &quot;daar zijn huis op staat&quot; (overi-gens is de 16de eeuw nog verder 'in te vullen' met gegevens uitde leenregisters, hier niet vermeld). Men ziet: het huis Dompselaer mag dan verder &quot;geen belangrijke rol in dehistorie spelen&quot; (Kastelenboek Utrecht): er heeft zich rondom dit huisvoldoende afgespeeld dat de moeite van het reconstrueren waard is! Den Haag,M.S.F. Kemp. J
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Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Behuizing De meest voorkomende tamme duif, zoals iedereen die kent van de Dam inAmsterdam, is een afstammeling van de wilde rotsduif, de Columba Livia. Derotsduif nestelt van nature in nissen en holtes in rotsen waar zij beschermd istegen weer en wind en tegen roofdieren. Sinds mensen duiven zijn gaan houdenmaken zij broedplaatsen naar het voorbeeld van de natuur.Ongeacht de vorm van huisvesting zijn de voorwaarden voor een goede nestgele-genheid dezelfde. Diverse schrijvers uit verschillende tijden hebben hun ervarin-gen op dit punt op schrift gesteld. Hoewel deze op onderdelen uiteen kimnenlopen, zijn hun aanbevelingen over het algemeen eensluidend. Er moet zich altijdwater in de buurt bevinden. Het is belangrijk dat de vogels ongestoord kunnenbroeden, dat wil zeggen: niet afgeleid door geluiden van menselijke bedrijvig-heid. De nestruimte mag

niet bereikbaar zijn voor vijandige dieren zoals ratten,wezels, marters, bunzingen, katten en slangen. Een schuingeplaatste plank(&quot;keerbord&quot;) of een rand van uitstekend metselwerk zijn de meest voorkomendemiddelen om deze indringers te weren. De openingen die toegang geven tot denestruimte moeten juist groot genoeg zijn om een duif door te laten en zijnvoorzien van een uitstekende steen of plankje om het in- en uitvliegen tevergemakkelijken. Zij moeten bij voorkeur op het zuiden (ook wel oosten ofwesten) zijn aangebracht, beschut tegen regen en wind. Duiven houden ernamelijk van in de zon te zitten. Het zijn ook propere dieren. Hun nestenmoeten daarom regelmatig worden verschoond om ongedierte geen kans tegeven en hun voeder- en drinkbakken moeten regelmatig worden ververst.Tenslotte: er moet voor een goede ventilatie worden gezorgd zonder dat hettocht. Broedplaatsen

kunnen op verschillende manieren in een bestaand gebouw of ineen speciale behuizing voor duiven worden aangebracht. Vaak treft men zo'ndui venslag aan in de gevel top of het dak van een huis, schuur of poortgebouw ofin een kasteel- of kerktoren. In Groningen hebben veel grote, omgrachte boer-derijen een toegangshek gehad waarop een langgerekte &quot;doefkast&quot; was geconstru-eerd. Er zijn nog enkele van dergelijke duifhuizen op hun oorspronkelijke plaatsaanwezig. Ook van de vele poortgebouwen met een duivenzolder die toeganggaven tot de Friese stinzen zijn er nog enkele bewaard gebleven. Dergelijkegebouwtjes zijn ook in het Kromme Rijngebied te vinden: De Stenen Poon inHouten (zie het anikel p. 35) en de huizen Walenburg, Weerdesteyn en Groe-nestein aan de Langbroeker Wetering. Ook het poortgebouw van Rijnesteyn inCothen kan tot deze groep van duifhuizen worden

gerekend. Een voorbeeld vaneen kasteeltoren met een duivenzolder is in dit gebied niet gemakkelijk tevinden. De toren van kasteel Moersbergen bij Doom is een tussenvorm tussen



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 een kasteeltoren en een (losse) duiventoren. In dei^elijke stenen gebouwen zijn in het muurwerk openingen uitgespaard. Erkonden ook na de bouw kasten met gaten aan een gebouw worden opgehangen,iets dat veelvuldig op historische afbeeldingen is te zien. Dergelijke broedplaat-sen zijn over het algemeen minder spectaculair dan de vrijstaande gebouwen engebouwtjes, de duiventillen en -torens. Duiventorens- en tillen Vrijstaande, speciaal voor duiven geconstrueerde bouwwerken hebben veleverschijningsvormen. Deze kunnen worden bepaald door factoren als klimaat enplaatselijk aanwezig bouwmateriaal (leem, natuursteen, baksteen, hout) inverschillende geografische gebieden. In Nederland is vrijwel uitsluitend vanbaksteen en/of hout gebruik gemaakt. De duifhuizen zijn hier tamelijk beschei-den van omvang, vergeleken bij wat er in landen als Frankrijk en Engeland isgebouwd.

In die landen was een toren met 3000 broedplaatsen geen uitzonde-ring, terwijl in Nederland een toren met 250 broedplaatsen al tot de grootstegerekend moet worden. De vrijstaande duifhuizen zijn ruwweg te verdelen in duiventorens en duiventil-len, waarbij de volgende criteria zijn aangehouden: een toren is een gebouw datmet rondom doorlopend muurwerk van de grond af is opgetrokken en een til iseen hok op een of meer poten waarmee het van de grond is opgetild. De hoogtevan het onderstel van een til is vaak bepaald door het praktische gegeven dat ereen kar onderdoor moest kunnen rijden: door een luik in de bodem van het hokkon de mest in een gereed staande kar worden geveegd. Duiventillen komen in het Kromme Rijngebied weinig voor. Zij zijn vooral inhet midden, oosten en noorden van ons land te vinden. Deze duifhuizen zijnmeestal vierkant of rechthoekig van vorm. Er zijn vele variaties op dit

prototypemogelijk. Soms zijn het eenvoudige, puur functionele bouwsels, bestaande uiteen houten kast met een pannen dak, bekroond door een houten lantaarn waarinde vliegopeningen zijn uitgezaagd, in andere gevallen zijn het door houtsnijwerk-versiering en kleurgebruik ware kunstwerken. Een duiventil kan ook geheel uitbaksteen zijn opgetrokken, zoals die in het Van Boetzelaerspark in De Bilt uit1832. De duiventil van Huize Doorn vormt ook landelijk gezien een uilzonde-ring op het kast-op-poten-type. Dit gebouwtje, daterend uit het eind van de 18deeeuw, is rond van vorm en bestaat uit grof gepleisterde baksteen op een onder-stel van een aantal kromme, eikenhouten staanders. Deze zijn bij een latererestaiuatie in de plaats gekomen van de walvisribben die de til oorspronkelijkhebben gedragen.Evenals de tillen bestaat er in ons land een grote verscheidenheid aan duivento-



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 De voormalige dutventoren annex stal of xhuur in het weiland voor het huisWulperhorst bij Bunnik in 1869. Litho door P.J. Lutgers in: Gezichten in de omstreken van Utrecht. rens. Maar meer dan bij de tillen is er bij de torens in enige mate een stijlont-wikkeling aan te wijzen. De oudste nog bestaande torens, daterend uit de 17deeeuw, zijn uit baksteen opgetrokken en komen zowel in ronde als in vierkantevorm voor. Hiertoe behoren de ronde duiventoren van Huize Wickenburg in 'tGoy (zie het artikel op p. 27), die in 1640 voor het eerst wordt genoemd, en devierkante van Huize Schevickhoven bij Leersum (zie ook p. 18). Beide torensvenonen sppren van een witte pleisterlaag en een zwarte plint. In de 18de eeuwwerden, geheel overeenkomstig de &quot;grote&quot; architectuur sobere bakstenen dui-ventorens gebouwd. De toren van Rhijnauwen (Bunnik), direct naast hetpoortgebouw, is daar

een voorbeeld van. De vele bouwstijlen uit de 19de eeuw zijn ook in de duiventillenarchitectuurterug te vinden. Uit deze eeuw dateren in het Kromme Rijngebied zowel het



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 ronde witgepleisterde torentje met het vierkante pannengedekte tentdak vankasteel Maarsbergen als het neogotische bakstenen exemplaar van kasteelSterkenbui^ en de zeshoekige houten toren bij het huis Leeuwenburg, beide aande Langbroeker Wetering. Een fraaie houten toren, geheel gebouwd uit gesnedenplanken en consoles, is te vinden bij het huis Pavia in Zeist. In die gemeentestaat ook het jongste exemplaar, het bizarre witte vierkante torentje van het huisMa Retraite aan de Utrechtseweg. Een duiventoren is vaak als multifunctioneel gebouw ontworpen. De beganegrond kon dienst doen als stal, schuur, kippenren of fasanterie, terwijl debovenverdieping voor de duiven was gereserveerd. Sommige duiventorenskimnen ook in combinatie met een ander bouwwerk voorkomen, zoals die vanMolenstein aan de Langbroeker Wetering (zie p. 17 en 18 en de afbeeldingen opp. 15 en 16). Hier zijn

in de 19de eeuw restanten van het oudere huis Meulen-steyn getransformeerd tot een kerkgebouwtje waarvan de toren tot duivenverblijfwerd ingericht. Dit kerkgebouwtje moest als stoffage in het landschap fungerenwaarop men vanuit het tegenovergelegen huis Leeuwenburg zicht had. Een andervoorbeeld van een bouwwerk met meerdere functies was de zeshoekige duivento-ren van het huis Wulperhorst bij Bunnik die op een litho van P.J. Lutgers uit1869 uitsteekt boven een lage, brede stal of veldschuur. Als laatste kan hetkapelletje in het park van het huis Sandwijck in De Bilt worden genoemd. Ookdit gebouwtje is als stoffage in een landschapspark bedoeld. Het was beneden alstheehuisje ingericht en boven als duivenverblijf. Er bestaan plannen voor de restauratie van het kapelletje van Sandwijck. Deduiventil van Huize Doorn is momenteel in restauratie. Het is verheugend dateigenaren van dergelijke bescheiden, vaak onopvallend

gelegen gebouwtjes diebovendien geen direct nut meer hebben, een restauratie willen bekostigenwaarmee zij voor de toekomst behouden kunnen blijven. Utrecht,CCS. Wilmer Literatuur: Er bestaat weinig literatuur over historische duifhuizen in ons land. Het enigeboek over dit onderwerp is: Nederlandse duiventillen; Historische duifhuizengeschilderd en beschreven, door H.W.M. Giezen-Nieuwenhuis en CCS. Wilmer,Zutphen (Terra) 1987.



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Het recht om duiven te houden Het houden van grote aantallen duiven en het daarvoor bouwen van een torenof til was in de middeleeuwen een zogenaamd heerlijk recht. Alleen de adel ofde hoge geestelijkheid die veel grond in bezit had mocht van dit recht gebruikmaken. Voor het houden van een klein aantal duiven waren geen regels. Deoorsprong van deze heerlijke rechten ligt in de Karolingische tijd. Het voert tever om er hier op in te gaan. Belangrijker voor het Kromme Rijngebied en dethans nog bestaande torens is hoe dit recht zich sinds de zestiende eeuw tot opheden ontwikkelde. Al in 1384 vaardigen de Staten van Utrecht een plakkaat uit met betrekking tothet vangen van andermans duiven. De straf hierop was dat men &quot;bloets hoeftster kloeken komen zei, en bidden den Rade vergiffenisse, en geven der Stad tebetering twee dusent steens&quot;'. In later

plakkaten wordt de straf omgezet in eengeldboete. In de eerste helft van de zestiende eeuw bedraagt de boete 8 Carolusgulden en loop dan op tot 30 gulden in 1647. Deze relatief hoge boetes wareneen gevolg van het feit dat het houden van duiven een privilege was van de adelen hoge geestelijkheid die zich niet graag geschaad zagen in hun recht.In 1667 wordt het eerste plakkaat uitgevaardigd betreffende het houden vanduiven en het bouwen van een duivenioren of tiF. Vanaf dat moment mageigenlijk iedereen duiven houden en daarvoor een onderkomen bouwen als meneen bepaalde hoeveelheid land bezat. De hoeveelheid land werd bepaald op 24morgen (een morgen is 0,83 ha.). Als het kleigrond of soortgelijke goede grondwas had men maar 12 morgen nodig. Dit land mocht niet verspreid liggen maareen geheel vormen. Had men te weinig land dan werd de toren op kosten vande eigenaar afgebroken

en moest bovendien nog een boete van 40 gulden betaaldworden. Tevens werd bepaald dat wie van oudsher een duivenioren bezat, maarte weinig land had, zijn toren binnen een jaar moest afbreken of meer landmoest aankopen tot de voorgeschreven hoeveelheid. In 1683 wordt aan ditplakkaat toegevoegd dat iedereen wel een paar duiven voor zijn plezier mocht 1.  J. van cle Water, Groot Placaatboek, vervattende alle de placaten, ordonnantienen edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrecht, etc, Utrecht1729 (3 dln.), deel 3, p. 1058. 2.   Idem, deel 2, p. 399.







Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 10 werd in het bewijs van toestemming het aantal duiven vermeld dat op de toren gehouden mocht worden. De Jachtwet van 1924* neemt de bepalingen betreffende duiventorens uit de wet van 1857 in zijn geheel over. Tenslotte wordt in de Jachtwet van 1954' geen bepaling meer opgenomen met betrekking tot de rechtspositie van duiventorens. Ze zijn sindsdien uit de wet verdwenen omdat men van mening was dat het houden van duiven niet meer in een Jachtwet thuishoort. 't Goy,Otto Wttewaail. 8.   Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 331, 1 maart 1924. 9.   Idem, nr. 523, 3 november 1954.



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 11&quot;Duyfhuysen&quot; langs de Langbroeker Wetering In een speciaal nummer gewijd aan duiven en alles wat daar mee samenhangtmag een kort overzicht van het gebied van de Langbroekerwetering niet ontbre-ken. Een kort overzicht, omdat er nog nooit een diepgaand onderzoek naar ditaspect is uitgevoerd in een streek, die door zijn talrijke ridderhofsteden, landhui-zen en buitenplaatsen juist bij uitstek voor het houden van duiven geschikt is.Wij zullen ons in dit artikel dan ook vooral beperken tot het beeld, dat wij onsuit het oude afbeeldingenmateriaal kunnen vormen van de &quot;Duyfhuysen&quot; of&quot;Duivenvluchten&quot; die bij de huizen voorkwamen. In oude streekbeschrijvingen wordt zelden melding van duivenverblijvengemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld konijnenwaranden of zwanendriften.Waarschijnlijk sprak het verschijnsel van de duivenverblijven

voor de bezoekervan de streek in de zeventiende en achttiende eeuw zo voor zichzelf, dat hetgeen bijzondere aandacht verdiende. Dit geldt ook dikwijls voor de oudsteleenverheffingen of eigendomsoverdrachten, zoals bij Moersbergen, waarbij in1492 Bertolmeus de Wael aan domproost Symon van der Sluys opdraagt &quot;dievrije thynsweer van den goede tot Moerberch, met husinge, boemgaert, ghe-boemt dat daer op staet&quot; maar waarbij de aanwezigheid van een duivenverblijfmeestal schuil gaat onder een verzamelformule als &quot;met allen sijnen toebehoe-ren&quot;. Dat er waarschijnlijk in die tijd al duiven bij Moersbergen huisden, is nietzeker, maar vanaf de zestiende eeuw had het kasteeltje een speciale voorzieningvoor deze dieren in een hoektoren op het binnenplein. In latere verkoop- ofleenakten hebben we soms meer geluk en vinden we regelmatig bij de opsom-ming van alle lusten en lasten

melding van extra voorzieningen, zoals bij deverkoop van Leeuwenburg in 1667 door de beheerders van de desolate boedelvan Gerard Zoudenbalch aan Melchior Toussain. In de desbetreffende akte lezenwe over dit huis aan de Langbroekerwetering, dat toen nog dikwijls met denaam van de eigenaar op kaarten als &quot;Zoudenbalch&quot; staat aangegeven, dat hetgaat om de &quot;adelijke woninge metten hoff, bouw- ende duyfhuys mitsgadersschueren, stallingen ende zijn vorderen toebehoren met omtrent negenthienmergens lants onder Hardenbroek liggende aan de Langbroekerwetering totaande Goyerdijk&quot;. Interessant is het feit dat men bij Leeuwenburg spreekt over een&quot;adellijke&quot; woning, terwijl het hier gaat om een vroege buitenplaats, die nooit alserkende ridderhofstad is ingeschreven. Hieruit blijkt dan ook dat het middel-eeuwse heerlijke duivenrecht in de zeventiende eeuw is

verdwenen en iedereendie voldoende land had een duiventoren of til mocht bouwen.Een vermelding vinden wij ook bij de belening van Lunenburg in Nederlang-broek in 1755. In dat jaar wordt Balthasar Constantijn baron van Lynden van





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 13 Kasteel Blikkenburg in ca. 1660. RAU, TA 1119-125. omdat een term als &quot;duiventil&quot; niet voldoende recht doet aan de grote verschei-denheid in vorm en opzet van deze onderkomens. Een eerste belangrijke bron die ons kan informeren over plaats en vorm van deduivenslagen in onze streek, is het werk van de schilder-tekenaar RoelandRoghman. Met name in de jaren 1646/47 maakte deze kunstenaar, van wiebekend is dat hij bevriend was met Rembrandt, in het land een grote serietekeningen van kastelen en buitenplaatsen. Ook zuid-oost Utrecht kwam daarbijaan de beurt. Van de 149 kastelen, die Roghman vereeuwigde, stonden er 17 inhet gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. Direct in hetgebied van de Langbroeker Wetering waren dat: Rijsenburg, Beverweerd,Sterkenburg, Hardenbroek, Moersbergen, Doorn, Broekhuizen en

Zuylenburg.Andere belangrijke huizen, die hij afbeeldde lagen in de zuid-oosthoek van hetgebied, in een duidelijke concentratie rond Amerongen: Amerongen, Lievendaal,Zuylesteyn, Wayesteyn, Natewisch en Bei^esteyn. Bij Zeist nam hij Blikkenburgen Kersber^en op en voor ons als het meest westelijke huis tenslotte Rhijnau-wen. Bij bestudering van de verschillende tekeningen blijkt, dat Roghmaneigenlijk twee soorten duivenverblijven weergeeft: de duivenhokken, die in hethuis of in de bijgebouwen verwerkt zijn en de aparte duivenhokken, die tegen degebouwen aan zijn gehangen, meestal boven de gracht. Van het eerste typevinden we voorbeelden bij Amerongen, waar in de trapgevel duidelijk de



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 14 Kasteel Schonauwen met op de achtergrond het'duyfhuys' uit ca. 1700 door J. Ottens. Topografische verzameling van de gemeente Houten. toegangen tot de hokken te zien waren, Doorn, Wayestein (direct onder het dak)Hardenbroek (poort) en Beverweerd (waarschijnlijk in de poort). Bij Blikkenburgzien we een groot aanul kasten tegen de muren van het huis en hetzelfde waswaarschijnlijk ook het geval bij de keermuur van Amerongen en bij Rhijnauwen.Wat opvalt is dat er op deze tekeningen bij geen enkel huis al sprake is van eenaparte duiventil of toren, althans niet voor zover wij dat kunnen zien. AlleenMoersbergen had een torentje, waarin duivenhokken waren aangebracht; bij deandere huizen lijkt het er toch op dat men met name de aparte hokken aan demuren of het gebouw zelf gebruikte. Dit geeft ook aan dat de nadruk bij dezeverblijven toch vooral op het utilitaire

lag; doelbewuste architectuur zoals bijMoersbergen en Wickenburg (zie p. 27-35), waar de duiventoren vermoedelijk aluit de 16e eeuw dateert, waren waarschijnlijk nog een uitzondering. Bij dit lijstjekunnen wij het &quot;duyfhuys&quot; van Schonauwen en de nog bestaande toren van



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 15 Schevickhoven voegen.In het Rijksarchief in de pro-vincie Utrecht wordt een ma-nuscript bewaard met gewassenpentekeningen van Utrechtseridderhofsteden, dat zal daterenuit de periode 1650-1670.(RAU, TA 1119-125). In ditboek zijn op een wat dilettan-tistische wijze, maar waar-schijnlijk zonder al te veelfantasie of effectbejag, eengroot aantal ridderhofstedenafgebeeld, zoals Hindersteyn,Huis te Doorn, Sterkenburg,Beverweerd, Sandenburg, Wa-lenburg en een van de Roodest-eins. Dit interessante boek-werk, waarin ook de wapenenvan de toenmalige leden van deridderschap zijn opgenomen,wacht nog op een publikatie,die recht doet aan zijn histo-risch en cultuurhistorisch be-lang. Voor ons levert het nietveel nieuws; bij Sterkenburg isde duivenvlucht in het poortge-bouw goed te herkennen enook bij Hindersteyn blijkt indie tijd in het poortgebouw eenonderkomen voor de

duiven te de duiventoren bij kasteel Doom. Foto: Rijks-dienst voor de Monumentenzorg, 1976. zijn aangebracht. Bij Sanden-burg zijn aan het huis zelf de duivenkasten aangebracht;daarnaast lijkt het er bij dezeridderhofstad op, dat er een aparte toren aan of op de voorburcht stond, metdaarin een groot aantal duivengaten. Niet veel later, rond 1700, laat C. Specht opzijn gravure van Sandenburg een aantal duivenkasten zien, die aan de voor-burcht hangen. Uit deze periode dateert ook de gravure van &quot;T Huys te Schoon-





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 17 Molenstein in 1980. Foto Otto Wttewaall.





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 19 De duivenwal van kasteel Amerongen. Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1962. Ook andere duifhuizen zijn langzamerhand aan restauratie toe, zoals die vanSterkenburg. Dat dit door de grote cultuurhistorische en landschappelijke waardevan de dikwijls zo kwetsbare objecten een zaak is, die ons allemaal aangaat, magduidelijk zijn. Wat dat betreft kan de toekomst met enig vertrouwen wordentegemoet gezien dankzij een instelling als de Stichting tot Behoud van Particulie-re Historische Buitenplaatsen (PUB). Deze stichting vecht er op allerlei gebiedvoor om samen met de eigenaren van particuliere buitenplaatsen - hierondervallen niet alleen monumentale historische landhuizen als Leeuwenburg enSandenburg maar ook kastelen als Amerongen - deze objecten in al hun onderde-len in stand te houden. Zij doet dit ondermeer in voortdurend overleg met deoverheid. In

dat kader werkt de stichting PHB mee aan de uitvoering van de z.g.Achterstallig Onderhoudsregeling van de ministeries van Landbouw, Natuurbe-heer en Visserij en WVC, die sp)eciaal gericht is op historische parken metgebouwde objecten zoals de hierboven besproken duivenverblijven.



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 20 Deze kennismaking met een belangrijk onderdeel van buitenplaatsen als hetduifhuis in al zijn gedaanten is dan ook mede bedoeld om ons te wijzen op hetbelang van deze samenwerking tussen eigenaar, stichting en overheid in dienstvan het algemeen belang. Amerongen,I I.M.J.TrompLiteratuur: Bardet, J.D., Kastelenboek Provincie Utrecht, Utrecht, 1972 Giezen-Nieuwkamp, H.W.M, en C.C.S. Wilmer, Nederlandse Duiventillen; Historische duifhuizen geschilderd en beschreven, Zutphen, 1987 Ginkel-Meester, S. van en M. K(X)iman, Langbroek. Geschiedenis en Architectuur, Zeist 1990 Tromp, H.M.J. en B. Zijlstra, Kasteel Amerongen, 1988 Tromp, H.M.J., Kastelen langs de Wetering, I-III, Zeist 1968-1972









Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 24 Duiven in en om de kerk van Odijk Net als in Houten en vermoedelijk in Bunnik, behoorden de duiven in Odijkvanouds tot het 'informele' inkomen van de koster'. Dat de duiven bij hetaanvliegen naar de toren nog wel eens wat 'losten' was meestal geen bezwaar.Weliswaar zat de hoofdingang van de kerk midden onder de landingsbaan, maarde koster kon de gaten boven de deur meestal afsluiten met een luik als erkerkdienst was en bovendien hadden de meeste kerken een ingang voor 'hetgewone volk', een klompenhok ergens in het koor of het schip. Een storm in1819 richtte zoveel schade aan kerk en toren aan dat men het niet meer demoeite vond deze op te lappen. In 1820 volgde sloop. Daarmee verdween ookhet huis voor de duiven. De koster werd tegemoet gekomen door het aanbiedenvan de zolder van het westelijke deel van de kerk. Blijkbaar had de koster veel duiven, want hij had

ook een duivenhok boven hetbaarhuisje op het kerkhof, zoals blijkt uil een brief van kerkeraad en notabelenaan een ingenieur van waterstaat^: Odijk, 6 augustus 1855In het belang van het kerkgebouw der H.gemeente te odijk moet er eeneverandering plaats hebben aan het duivenhok, dat op het kerkhof bovenhet haarhuis is en door den koster en voorzanger gebruikt wordt, - Erworden n.1. ook nog duiven gehouden op den toren of liever boven hetvoorhuis van de kerk aan de eene zijde slechts door een houten beschotvan de plaats der openbare godsdienstoefening gescheiden. De brandendeduivenmest maakt dit echter en voor dat beschot, maar vcxjrnamelijk vcKjrde zolderingen zeer nadeelig, daar deze laatste als dit zoo blijft weldraverteerd zullen zijn en geheel vernieuwd moeten worden. Daarenboven is 1.   De gegevens uit dit stukje zijn ontleend aan G. Vermeer, De Sint-Heriberl of het Willekerkje te Odijk, Utrecht/Zutphen,

1987 en aan het archief van de Hervormde Gemeente Odijk(aanwezig op het Rijksarchief Utrecht). 2.   In deze tijd waren kerk en staat nog niet volledig gescheiden. De kerken ressorteerden onder tweedepartementen: R.K. eredienst en Hervormde- en andere erediensten. Omdat het maar kleinemimsteries waren zonder eigen architecten, werden bouwzaken behandeld door ingenieurs vanWaterstaat. Deze mgenieurs waren opgeleid om goedkope en sterke forten en sluizen te bouwen.Gevoel voor sierlijke architectuur hadden ze lang niet altijd. In Odijk bijvoorbeeld, hield men nade afbraak van toren en schip het ranke en sierlijke koor uit de 16de eeuw over. In plaats van eenpassende afsliuting koos Waterstaat voor ... een blinde muur.





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 26 Uit de correspondentie over het duivenhok blijktverder dat het ging om 150 duiven die niet allemaalkonden op de zolder van het baarhuisje. Dat hadeen oppervlak van 4,85 x 3,38 el en een hoogte van2,35 el. De inhoud was 11 m'. Op de afbeeldinghierboven zien we het baarhuisje van opzij,situatie. Links staat het schetsje dat de ingenieur van water-staat op een brief maakte van de bestaande situatie. Bunnik,H. Reinders.







Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 29 Wickenburg met de duiventoren in 1886. nr.2, 1991 van dit periodiek). Een jaar later tekent Jan van Diepemen een kaartvan enkele stukken land bij Wickenburg, waarop hij ook de duiventorenweergeeft, exact zoals hij er thans nog staat. Het is mogelijk dat de toren kortdaarvoor gebouwd werd, namelijk nadat Wickenburg in 1630 in het bezit wasgekomen van Lubbertus van Westrenen. Het is evengoed mogelijk dat hij dooreen lid van de familie Van Oostrum gebouwd werd, die Wickenburg in bezithadden van 1409 tot 1630. De eerste vermelding dat de door Jan van Diepenem getekende toren alsduiventoren in gebruik was dateert uit 1672. In dat jaar wordt 'de Huysinghe enflojfstadt Wickenborgh, hergen, schuer, backhuys, duyffhuys enz' door Martinus vanWestrenen verkocht aan Hendrik Quint en Nicolaas Hamel.In de

zeventiende eeuw en waarschijnlijk al eerder werd Wickenburg verpachtals boerderij. Een gedeelte van het huis stond ten dienste van de eigenaars, dieveelal in Utrecht woonden en in de zomermaanden enige tijd buiten vertoefden.



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 30 Een pachtcontract uit 1763 vermeldt datde duiventoren bij de pacht inbegrepenwas 'maar het sal aan den heer verhuurdervrijstaan soo veel koppel jonge duyven voorhem te nemen mits voor ider koppel beta-lende 3 stuyvers, het sal ook den heer ver-huurder vrij staan die duyven van de vler-ken te mogen korten eenige dagen te vo-ren'. In een kasboek van H.A. Wttewaaluit 1754 en 1755 komen regelmatig reke-ningen voor van door de toenmaligepachter Willem Peek geleverde duiven. In t De smeedijzeren bekroning vande toren en de koperen wind-vaan met het jaartal 1675. \792 sluit J. Wttewaal een pachtcon-tract af met Jan van der Worp waarinomtrent de duiventoren bepaaldwordt:&quot; De huurders zullen het profijtvan de duiven genieten, zo lang detooren enigzins in orden zijn, dan zalhet volkomen aan den verhuurder staande zelve te repareeren, afte breeken, danwel te laaten vervallen, maar niet

temin zal het aan den heer verhuurdervrij staan, zo veel koppels jonge duyvenvoor hem te nemen ah zijn edele goedvinden zal, zonder daarvoor ietwes te Een aantal van de nesthofqes in demuur van de toren.





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 32 Het interieur naar boven gezien, met de opvallende, ingenieuze balkenconstructie. behalve in enkele 19de en 20ste eeuwse registratieformulieren. Sinds 1814 washet verplicht een duiventoren om de vijf jaar bij de provincie te laten registre-ren. Later werd daarbij tevens bepaald hoeveel duiven maximaal op de torenworden gehouden; voor de toren bij Wickenburg was dat aantal 250 paar duiven.Sinds de jachtwet van 1954 is deze registratieplicht vervallen. Het gebouw De ronde bakstenen toren heeft een doorsnede van 5 meter en is 6,7 meter hoogmet een zinken achthoekige spits van circa 4,5 meter hoogte. Daarbovenop iseen smeedijzeren bekroning met koperen windvaan. De totale hoogte van devoet tot en met de windvaan bedraagt meer dan 12 meter. De ingang ligt 1,2meter boven het maaiveld, met daarvoor een stenen trap van vijf treden. Binnenligt een rode plavuizen vloer. Circa de helft van de

muur is vanaf de vloer totboven aan toe voorzien van nesthokjes, in totaal 317 stuks. De muurdikte van detoren is 30 centimeter en waar de nesthokjes zitten bijna 50 cm. Behalve de J



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 33 De toren anno 1991 deuropening zitten er in de muur vier gietijzeren roosters van 19 bij 40 cm dievoor frisse lucht zorgen. De enige andere openingen in de toren zijn de vierdakkapelletjes op het zinken dak met ieder vijf vliegopeningen voor de duiven.Opvallend in het interieur is verder de ingewikkelde balkenconstructie dievooral dient om de kap te dragen. Het bouwjaar is dan wel niet bekend maar door de eeuwen heen is er wel eenaantal verbouwingen van de toren genoteerd. In de windwijzer staat het jaartal1675 dat hoogstwaarschijnlijk herinnert aan herstelwerkzaamheden na de orkaandie in 1674 over de provincie Utrecht trok. Ook de kerktoren van Houten lieptoen grote schade op. Uit rekeningen in een kasboek van H.A. Wttewaal uit1755 blijkt dat in dat jaar de toren een grondige opknapbeurt kreeg. TimmermanPieter de Rooij verdiende 22 gulden en 15

stuivers met werk aan de toren en erwerden van F. van Oort 3000 klinkers gekocht &quot;tot den duijven toom op Wikken-burg&quot;. Rondom de toren zijn in de grond stukken lei te vinden wat er op wijstdat de oorspronkelijke dakbedekking uit leien heeft bestaan en de huidige zinken





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 35 De duivenzolder in de Stenen Poort te Houten De Stenen Poort is een monumentaal gebouw dat dateert uit de 16de eeuw endiende tot bescherming van de bewoners van de daar achter gelegen boerderij.Deze was omgeven door een brede gracht met als enige toegang het verdedigbarepoortgebouw. Naast de bescherming van de bewoners bood de poort ookhuisvesting aan een groot aantal duiven. Onder de rietgedekte kap bevindt zicheen duivenzolder. Deze heeft een oppervlakte van 4,80 x 4,35 m en is in hetmidden onder de nok 5,20 m hoog. De vloer is samengesteld uit baksteen afm.25xl2x5!/2 cm en is afgedekt met plavuizen afm. 20x25 cm. boerderij de Stenen Poort, 1957. Collectie De Keijzer.









Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 39 Duivenrecept uit de 18de eeuw Duiven, hoe men die braaden zal. Neemt jonge Duiven dood ze en laat ze wel uitbloeden, en dan ontwyd en schoon gemaakt, en zo, of gelardeerd aan het spit gestoken, en met wat boter gedroopen, is heel goed. Men kan ze ook ongelardeerd in een pot smooren, dan zyn ze ook goed; en als men die midden doorsnyd en met zout en peper bestrooid, dan kan men ze op de Rooster braaden, is zeer goed om met een zuure saus te eeten. Tot gebradene Duiven maakt men ook wel een saus van limoensap, of verjuis (zynde uitgeparste onrype druiven) en boter, dat men roert tot het wat dik word; of van roode wyn met wat peper en gekorve Uijen. uit:                                       DE VOLMAAKTE HOLLANDSCHE KEUKEN-MEID ONDERWYZENDEHoe men allerhande Spyxen, Confituren en Na-gerechten, zonder ongemeene

kosten, zelfsvoor de Roomsgezinden op Visdagen en inde Vasten, gezond en smakelyk kan toe-bereiden: Hoe men alles tegen de win-ter inlegt. Wat men in de Slacht-TYD doen moet : En hoe menMol en versch Bier des zomersgoed kan houden Te AMSTERDAM By STEVEN van ESVELDT, In de Kalverstraat, het derde Huys van de Room- sche kerk de Pepegaay 1761 Met Privilegie (Met dank aan mevrouw prof. dr. J.M. van Winter, die deze fotocopie ter beschikkingstelde.)



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 40 Foto van een lakenvelder Lakenvelder op het melkveehedrijf van G. Dorrestein te I.anghroek. loio: L. Baauw, 1991. Deze foto had geplaatst moeten worden bij het artikel van W.A. I lermans in helvorige nummer. Door een vergissing is dit niet gebeurd.
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