
Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 J'-^ Van de redactie Na enige jaren trouw en uiterst minitieus de eindredactie van ons tijdschrift tehebben verzorgd, de laatste jaren samen met Marijke Donkersloot, stopt JantienToussaint Raven hiermee per 1 januari 1992. We danken haar voor het velewerk dat werd verricht. De redactie zal haar kritische inbreng missen. Gelukkig zijn wij er in geslaagd een nieuw redactielid voor ons periodiek tevinden. Mw Ria van der Eerden-Vonk, gemeentearchivaris van Wijk bij Duurste-de, Houten, Cothen en Langbroek, is bereid om samen met Marijke Donker-sloot de eindredactie te gaan doen. Daarmee is dan tevens de band met Wijk bijDuurstede hersteld die verbroken was sinds het overlijden van Rob Butterman.De redactie blijft gelukkig hierdoor evenwichtig samengesteld wat woonplaats,deskundigheid en interesse betreft. Vanaf 1 januari is de

redactie als volgtsamengesteld: Marijke Donkersloot-de Vrij          Odijk (kaarthistoricus / fysisch-geograaf), eindredactie.Ria van der Eerden-Vonk              Wijk bij Duurstede (historicus), eindredactie. Leen de Keijzer                             Houten (kenner van de lokale geschiedenis en archeologie).Henk Reinders                              Bunnik (historicus en jurist), zetwerk. Otto Wttewaall                              't Goy (historicus), illustraties. Tevens treft U in dit nummer enkele kleine wijzigingen aan in de opmaak. Zo isonder meer de inhoudsopgave verhuisd van de binnenkant omslag naar de laatstepagina ten behoeve van leden die ons periodiek zonder de omslag inbinden.











Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 en zal Vrooms teksten niet gebruiken. Ontwerptekst voor de klok Barbara: ME NOMINE BARBARAM REGNERO HEGGE DECANO HUIUSQUEECCLESIAE PAROCHO PER QUARTAM SAECULI PARTEM SACERDOTIOFUNCTO A D XVIII KAL SEPT AN MCMXLVI PAROCHIANE D D^ Ontwerptekst voor de klok Maria: MARIA VOCOR EX PIA VOLUNTATE QUA MARIA MEINERING TRES HUICECCLESIAE CAMPANAS D D AN MCMXL QUIBUS AB HOSTE AN MCMXLIIIAPSPORTATIS NOVAS HAS MAIORESQUE PAROCHIANORUMLIBERALITAS SUBSTITUIT AN MCMXLVl'' Ontwerptekst voor de klok Anna: ANNAE NOMINE DONATA VOCEM MEAM CUM DUABUS SOCIIS LAETA CONIUNGO AN MCMXLVf Ontwerptekst bestemd voor de toren. Op de klokken slechts de naam:BELLO HORRIEILI PER TOTUM ORBEM SAEVIENTE TRES CAMPANAEQUAS MARIA MEINERING AN

MCMXL HUIC ECCLESIAE D D AB HOSTEFUERENT ASPORTATAE AN MCMXLIII QUIBUS PAROCHIANORUMLIBERALITAS NOVAS TRES MAIORESQUE SUBSTITUIT AN MCMXLVlEARUMQUE MAXIMAM NOMINE BARBARAM REGNERO HEGGE DECANOHUIUSQUE ECCLESIAE PAROCHO PER QUARTAM SAECULI PARTEMSACERDOTIO FUNCTO D D' De definitieve klokteksten zijn terug gevonden op een klein stuk papier, dat vol 5.   Mij, met de naam Barbara, hebben de parochianen ten geschenke gegeven aan Regnerus Hegge,deken en pastoor van deze kerk, toen hij een kwart eeuw het priesterambt had vervuld op 13augustus 1946. 6.   Maria word ik genoemd krachtens de vrome ^wilsbeschikking waarmee Maria Meinering aan dezekerk drie klokken heeft geschonken in het jaar 1940. Nadat deze door de vijand in het jaar 1943waren afgevoerd heeft de vrijgevigheid van de parochianen deze nieuwe en grotere

ervoor in deplaats gesteld in het jaar 1940. 7.   Ik kreeg de naam Anna en met vreugde laat ik mijn stem horen in samenklank met twee gezellenAnno 1946 8.   Toen over de hele wereld de schrikwekkende oorlog woedde werden de die klokken die MariaMeinering in het )aar 1940 aan deze kerk had geschonken door de vi)and weggevoerd in het jaar1943. Dankzij de vrijgevigheid van de parochianen werden deze in het jaar 1946 vervangen doordrie nieuwe en grotere en de grootste daarvan met de naam Barbara als geschenk aangeboden aanRegnerus Hegge deken en pastoor van deze kerk toen hij een kwart eeuw het priesterambt hadvervuld.



















Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 15 22-2-1494 verklaart Joest Gerytsz. (weer) van Jasper, heer tot Culemborg etc. hetschoutambt te Schalkwijk te hebben ontvangen&quot;. Hieronder volgt een opsom-ming van de stukken (aktes.e.d.) gezegeld door Joest Gerytsz, waarvan de zegelsbewaard zijn: GAU toegang 8 nr. 1311 (1484) RAU kapittel St Jan 697 (18-4-1485) RAG Heren en Graven van Culemborg 2417 (22-2-1487) RAU kapittel St. Marie 2188 (19-6-1490) RAU kapittel St Jan 1310 (6-12-1490) RAU kapittel St Jan 1203 (14-5-1495) 2x RAU kapittel Oudmunster 1279-2 (21-2-1503) GAU toegang 8, 1226-9 (4-4-1506) RAU kapittel Dom 1685 (10-9-1507) RAU kapittel Dom (7-10-1507) RAU kapittel Dom (22-12-1509) Het meest opvallende hierbij is dat hij duidelijk verschillende zegels gebruikt(vier variaties). Wel alle met de afbeelding van een dier, vermoedelijk een wolf.Mogelijk is het de afbeelding van

'Fenrir', een mythologisch figuur van deNoord-Germanen. Hij kwam in verschillende gedaanten voor en sprak erg tot deverbeelding. Of zou deze wolf een andere betekenis hebben en heeft de familieTrant dit wapen aangenomen of voortgezet van hun mogelijke stamvader 'Wolfvan Schalkwyk'? In het Stichtse Oorkonden boek&quot; wordt op 7-6-1294 genoemdHeimerik, zoon van wijlen Wolf van Schalkwijk. Op 13 juni van hetzelfde jaarwordt als landgenoot genoemd Gerhard de Helet, volgens Dekker de eerstebekende 'onder'schout van Schalkwijk&quot;, toen nog namens de Heren vanSchalkwyk (Gysbert van Schalkwyk). Op 23-4-1312 worden genoemd als gerechters van Schalkwijk: Johan vanZuilen*'^ en Baernt van Schalkwyk&quot;. 31.     RAG, Heren en Graven van Culemborg, 2555a. 32.     S. Miiller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner, Oorkondertboek van het StichtUtrecht tot 1301, 5 dln,

Utrechl/'s-Gravenhage 1920-1959, deel V. 33.     C. E)ekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983 p. 486. 34.     bij de met gemerkten is het zegel van de schout aanwez^. 35.     RAU, kapittel St. Jan, 1310.



Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 16 Zegels van Joest Gerytsz: sj 18-4-1485 (RAU, kapittel St. Jan, 697) 6-12-1490 (RAU, Kapittel St. Jan, 1310) 14-5-1495 (RA U, Domkapittel, 1203)                  10-9-1507 (RA U, Domkapittel, 1685)









Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 20 presentatie van de vereniging op jaarmarkten door bestuursleden is het aantalingeschreven leden per 31 december gestegen tot 316. Het bestuur Op de jaarvergadering van 15 januari 1991 vond de jaarlijkse verkie-zing van de leden van het bestuur plaats. Het bestuur bestaat nu uit:ir P.S.A. de Wit, Odijk                                                                          voorzitter O.J. Wttewaall, 't Goy                                                                    vice-voorzitter H.J.J. Steenman, Houten                                                                          secretaris J.A.M, van der Grind-van de Burgt, Wijk bij Duurstede                penningmeester K. van der Wiele-Pasterkamp, Werkhoven tweede secretaris (PR en lezingen)C.E.A. van der Grind, Houten lid van het secretariaat (computerverwerking)L.M.J. de Keijzer, Houten                                                                                 lid mr. C. van Schaik, Utrecht                                                   

                            lid Het bestuur kwam dit jaar vijf keer bijeen. Onderwerpen die aan de ordekwamen, waren onder andere contributieverhoging, ledenwerving, lezingen enexcursies, kopij periodiek, folder voor de vereniging, 25-jarig bestaan van devereniging (wat resulteerde in een boekelegger). Het periodiek' Tussen Rijn en Lek' In 1991 verschenen vier afleveringen van het periodiek. De redactie bestond uitmw drs J.E. Toussaint Raven, mw dr Y.M. Donkersloot-de Vrij, L.M.J. deKeijzer, mr drs H. Reinders en O.J. Wttewaall. Op 1 januari 1992 legt mwToussaint Raven na vele jaren het eindredacteurschap neer. Het bestuur is haardankbaar voor het werk dat zij voor de Historische Kring gedaan heeft. Mw drsM.A. van der Eerden-Vonk zal haar opvolgen. Het bestuur wil langs deze weg iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor devereniging, in het bijzonder die leden die elke keer weer bereid waren omperiodieken en

aankondigingen rond te brengen. Het verenigin^programma Na de algemene ledenvergadering op dinsdag 15 januari in Houten hield drsSaskia van Dockum een lezing onder de titel De Romeinse opgraving in 1957 bijde toren van de Nederlandse Hervormde Kerk te Houten, aansluitend bij de materiedie zij behandeld heeft in haar doctoraalscriptie: Een villa aan de Limes. Er







Tussen Rijn en Lek 1992 1. - Dl.26 1 23 particulier bezit.Uiteindelijk werdAlden Biesen doorde laatste bewoneraan de Belgischestaat verkocht.Een brand in 1971verwoestte eendeel van het kas-teel. Dit is inmid-dels hersteld enoverige delenwerden gerestau- reerd. De kerk, Bezoek aan Alden Biesen maar vooral dewaterburcht kre-                   '              > r^5 ^ i s gen tijdens de rondleiding veel bekijks. Met de weinige meubelen die uit debrand gered werden, waren enkele vertrekken ingericht. Tevens werd eenjuwelenexpositie 'Beauty is a story' bezocht. Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan het zeer grote Belgischeopenluchtmuseum te Bokrijk. Onder leiding van een gids bezochten wij meerde-re authentieke woningen, boerderijen, een molen en andere gebouwen met hunstreekkenmerken. Velen wandelden later naar andere delen van het park, zoalsnaar het Vlaamse platteland en de

architectonische Belgische stad. Het fraaieweer en de perfecte organisatie, zoals gebruikelijk in handen van C.J. van derGrind-van Hengstum, maakten deze dag tot een waar genoegen. Aan de najaarsexcursie naar de tentoonstelling 'Van speerpunt tot kanonschot',Romeinse en Franse troepen in midden Nederland, in het Slot Zeist op zaterdag 7september 1991 hebben 43 leden deelgenomen. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Van der Pollstichting, eenzustervereniging voor de regio Zeist, werd deze tentoonstelling over legertroepenin twee totaal verschillende perioden gehouden. Het getoonde materiaal bestonduit een schitterende collectie Romeinse archeologische vondsten en daarnaast uitprenten en toebehoren uit de periode dat de Franse troepen bij Zeist gelegerdwaren. Leden van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', maar ook andere
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Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 fSoct '^36 n Dorpsontwikkeling in het Kromme-Rijngebied tussen 1800 en 1940 BIBLIOIHEEK DERRIJKSUNIVERSITEiTI0TR5GHT Alfons Vernooij * In de periode tussen 1800 en 1940 kregen grote delen van Nederland een anderaanzien. Woeste gronden werden ontgonnen; industriegebieden kwamen op; destedelijke bevolking groeide sterk in getal. Villaparken, maar ook arbeiderswij-ken, ontstonden en spoorwegen werden aangelegd. De Utrechtse Heuvelrugonderging in deze periode een complete metamorfose: het gebied werd groten-deels bebost en er ontstonden tal van buitenplaatsen. Zeist barstte in dezeperiode uit zijn voegen. Zo dynamisch als het beeld is van de Utrechtse Heuvelrug, zo statisch lijkt hetbeeld van het Kromme-Rijngebied. Verstedelijking, mechanisatie, industrialisatieen schaalvergroting lieten het gebied in de negentiende en de eerste helft

van detwintigste eeuw schijnbaar onaangeroerd. Aan de hand van enkele voorbeeldenvan veranderingen in het bebouwingspatroon willen we laten zien dat toch ookin dit gebied, hoe bescheiden ook, de nieuwe tijd zijn invloed deed gelden'. Bevolkingsgroei Een algemeen verschijnsel is de sterke bevolkingsgroei die zich in het laatstekwart van de negentiende eeuw inzette. We hebben de inwoneraantallen van degemeenten in het Kromme-Rijngebied in een tabel geplaatst. Ter vergelijking zijnook de gegevens van het sterk groeiende Zeist en van de gehele provincieUtrecht opgenomen^. Vergeleken bij de provinciale groei stelt de bevolkingstoe-name in het Kromme-Rijngebied in de periode 1850-1940 weinig voor. Zeker invergelijking met de onstuimige groei van Zeist is de groei onaanzienlijk. Bimnikgroeit nog het meest, vooral in de periode 1920 tot 1940. Tuil en 't Waal kentzelfs een negatieve groei.

We mogen ervan uitgaan dat de geringe groei niet *. Historisch-geograaf, oud-medewerker Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.), provincieUtrecht. 1.   Het artikel is gebaseerd op gegevens van het M.I.P. in de provincie Utrecht. De resultaten van hetproject worden per gemeente in boekvorm gepubliceerd. 2.   De gegevens van 1815 zijn ontleend aan het boekje De Utrechtse gemeenten in 1815 invraag en antwoord. Provincie Utrecht, 1972. De latere gegevens zijn overgenomen uit dejaarverslagen van Gedeputeerde Staten.







































Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 De situatie anno 1991: Boaz werd NMB en de ingang werd verlegd van deProvincialeweg naar de Camminghalaan. van de NMB. Hij kon echter zijn oude vertrouwde omgeving niet loslaten enbleef nog jaren wonen boven het bankgebouw aan de Provincialeweg in Bunnik.De Stichting Boaz-Spaarbank-Bunnik werd per 22 januari 1965 opgenomen in deStichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank, '. Veel dank is verschuldigd aan oud-medewerkers van de Boaz-bank die openthousiaste wijze hun medewerking verleenden aan het tot stand komenvan dit historisch overzicht: Mw J. van Wijgerden-den Uijl en mw C. deRooij te Doom; mw H. Kuster-Sturkenboom, J. van 't Hoenderdal, H.D. deGeest, J. van Dijk en J. van Dam te Bunnik. mw H. Keuning-Brouwer teBilthoven; T. van de Kolk te Langbroek; W. van de Hul te Houten; J. vande Lee te Utrecht; K. van Middelkoop en W.M.B. van

de Wijngaard teDriebergen; mw A.M. van Rees-Gerritsen te Zeist; J.A.W. Renger teCothen; A.J.Chardon te Putten en G. de Gier te IJsselstein.



Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 21De foto's bij dit artikel zijn afkomstig uit de collectie van de auteur.Geraadpleegde literatuur en archieven: J. Stoffer, Het ontstaan van de NMB. Kluwer, 1985 p 203 e.v. Gemeentearchief Bunnik Notulenboek Boaz-Bank-Bunnik (10 december 1935 - /4 november 1941),archief NMB bank Bunnik. NMB personeelsorgaan Naar Meer Binding, augustus 1967, no. 5. Het Trefpunt, Nieuwsblad voor Bunnik, Odijk en Werkhoven, 26-8-1965. Stichtse Courant, 11 augustus 1961, 18 juni 1964 en 25 juni 1964. Boaz-Bank-Bunnik, Jaarverslag 1960. Archief School met den Bijbel, in archief Vereniging voor ProtestantsChristelijke Onderwijs Bimnik/Odijk, aanwezig op de Christelijke Basis-school De Lage Engh te Bunnik. Brief Stichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank, mei 1965.



















Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 30 Poort van de molen Rijn en Lek aan de Dijkstraat in Wijk bij Duurstede, ca. 1908. Atlas Gemeentearchief Wijk bij Duurstede. gelijk op lopen, zoals op blz. 91-93 waar de tekst meldt dat het zestiende eeuwsehuis Dijkstraat 2 geen ingang heeft, omdat het bij nr.4 is getrokken, terwijl defoto's reeds de huidige, na restauratie, ontstane gescheiden toestand met eeneigen toegangsdeur voor nr. 2 tonen. Tegenspraken en onjuistheden zijn ook tevinden op enkele andere plaatsen in het boek. Zo wordt op blz. 79 gesteld datWijk bij Duurstede geen krukhuisboerderijen kent, terwijl op blz. 149-150 deAdrianahoeve aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 3 uitgebreid wordtbeschreven als ... monumentale krukhuisboerderij. Het Wijkse veerhuis ligt welten zuidwesten van de stad, maar niet bij het Beusichemse veer, dat nog zo'nvier kilometer westelijker ligt (blz. 66). De dijkverzwaring in de jaren

tachtigbetrof ook niet de &quot; noordelijke Lekdijk tussen Wijk en Amerongen over eenlengte van zo'n 30 km &quot; (blz. 50), maar het traject Amerongen- Jaarsveld.In verschillende gevallen is slordig met bouw- en stichtingsjaren omgesprongen.Op blz. 70 zijn de herenhuizen Muntstraat 21-25 gebouwd in 1834, op blz. 183in 1844; op blz. 77 dateert het pand Wildemansleeg 8 uit 1880, op blz. 269 is het ^



Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 tien jaar jonger geworden; de rooms-katholieke begraafplaats aan de Steenstraattenslotte, wordt op blz. 63 gesticht in 1829 en op blz. 247 in 1848.Deze schoonheidsfoutjes nemen niet weg dat de auteurs Gaasbeek, Kooiman en01de Meierink op basis van uitgebreid literatuur- en bronnenonderzoek eenschat aan gegevens hebben bijeengebracht over de stedebouwkundige geschiede-nis van het in 1982 als beschermd stadsgezicht aangewezen Wijk bij Duurstede.Uit het boek blijkt nog weer eens dat de bebouwing - zeker gezien de beperkteomvang van de stad - van hoge kwaliteit is. Behalve de bekende monumentenvan landelijke betekenis, zoals het kasteel Duurstede, de Hervormde kerk, deNederhof, het St. Ewoud- en Elisabethgasthuis en de molen Rijn en Lek, kentWijk bij Duurstede nog talrijke andere oude gebouwen en een vrijwel onge-schonden stratenpatroon.

Het is de verdienste van het boek van Gaasbeek c.s.,dat de volle omvang van dit stedebouwkundig erfgoed voor het eerst volledigwordt gepresenteerd. Ria van der Eerden-Vonk
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Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 9 voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwetering toe. Tenoosten het kapittel van St. Marie en ten westen het Domkapittel, 'nu deheere Schade van Dompteiaar'' 5.     18 oktober 1732. Jan van Ommeren transporteert, ingevolge verkoopaktevan 14 en 18 oktober 1732, voor het gerecht van Overlangbroek namenszijn broer Comelis en diens vrouw Jannighen van Dam aan Melchior tenHove, heer van Rijnauwen etc. ondermeer de onder punt 4 genoemdegoederen''. 6.     29 oktober 1733. Coenraad van Garderen, kerkmeester van Overlangbroek,verkoopt, ingevolge toestemming van de Staten van Utrecht van 30 juni1733 namens de kerk van Overlangbroek aan Melchior ten Hove, heer vanRijnauwen etc, 3 morgen land te Overlangbroek '...leggende pro indivisiogemeender voor met omtrent 21 mergen lands, genaamt Bemmelshofste-de...'. Het is land dat '... de kerk

sedert eenige jaaren herwaards daar vanniets heeft genoten ende in tegendeel meerder lasten betaalt, als het inko-men importeerde sulx het voorszeyde land en haar van geen nut nogh dienstwas...''. 7.     18 mei 1770. David ten Hove, heer van Rijnauwen, lid van de vroedschapvan Amsterdam, machtigt Jacob Smit, advocaat te Utrecht, te transporterenaan Comelis Mauritsz. van Eeide, de volgende percelen te Overlangbroek: -    Een huis, een hofstede met ongeveer 8 morgen boomgaard, wei- enbosland, strekkende voor van de wetering tot in de Amerongerweteringtoe, waar naast aan de ene zijde het kapittel van St. Marie en aan deandere zijde de erfgenamen van N. van Bemmel zijn geland. -    Ongeveer 24 morgen boomgaard, wei- als bosland, genaamd Bemmelshof-stede, strekkende voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwete-ring toe, waarnaast ten oosten het kapittel van St. Marie en ten

westende heer Schade van Dompselaar zijn geland. Dit perceel is bij acte van 1september 1769, opgemaakt te Utrecht, gekocht'. 8.     27 juni 1770. Transport van het voorafgaande voor het gerecht van Over- Die onderpanden zijn respectievelijk bij transport van 27 september 1693, 4 mei 1694 en 15 mei1695 aan Janmghen van Dam en haar eerste man Gerrit de Cruijf opgedragen en op 7 juli 1711aan Jannighen van Dam alleen. (RAU: Dorpsgerechten nr 1677) Gerrit de Cruijff heeft hetperceel van 5'/4 morgen op 29-11-1693 gekocht op een openbare verkoping van Jacob vanSandick (RAU: Notarieel Archief nr 2507). Naast het perceel waren toen geland de erfgenamenvan Anthonis van Bemmel en aan de andere zi)de het kapittel van St. Marie.RAU: Dorpsgerechten nr. 1677 (Overlangbroek)Als noot 7.RAU, Dorpsgerechten, nr. 1680 (Overlangbroek).







Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 Fragment van een kaart met de namen van de perceelseigenaren, gebaseerd op hetkadastraal minuuiplan van 1832.                   (II. de Lanoy Meijer, RAU, Top. Atlas.)





Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 14 vinden onder de nummers 13, 14 en 15 (zie tabel): Nummer 13 (18 m) Nummer 14 (3 m) Nummer 15 (3 m) > > 1536Eigenaar Wed. Uyteneng Wed. Uytenengh Kerk vanOverlangbroek >> 1536Gebruiker Jan Joosten Jan Joosten Jan Joosten >> 1600Eigenaar Wed. Jhr. Joost vanAmstel van Mynden Juffr. van Mynden Kerk vanOverlangbroek >> 1600Gebruiker Wed. Hendrick Goes Wed. Mendnck Goes wed. Hendrick Goes >> 1685Eigenaar de heer Van Zuylenburg de heer Van Zuylenburg Kerk vanOverlangbroek > > 1685Gebruiker Jacob Vervoorn .... (niet ingevuld) .... (niet ingevuld) N.B.: elders wordt duidelijk dat de heer Van Zuylenburgh ook wel de heer Van Doornenburggenoemd wordt. De weduwe van Hendrick Goes is de weduwe Hendrick Cornelisz. Goes. Kemp wijst vervolgens op een verpachting van 28 maart 1577 door PhilippaUten Engh, weduwe van

jonkheer Joost van Amstel van Mynden, aan HendrikCornelisz. te Overlangbroek. Het betreft in totaal 40 morgen in vier percelen,gelegen ten noorden en ten zuiden van de NH-kerk te Overlangbroek. Hetgrootste perceel (23 morgen) betreft de door Hendrik Cornelisz. al gebruiktehofstede 'Van der Massche', strekkende van de Langbroekerwetering tot aan deGoyerwetering. Een ander perceel, groot drie morgen en van de kerk van Over-langbroek is gelegen 'aen de hofstede van der Massche nae der kerkcke toe,strekkende uit Langbroekerwetering aen Goyerwetering'^&quot;. Hier hebben we de 20. Algemeen Rijksarchief (ARA), Familiearchief Heereman van Zu5 dwijk, nr 2821. De overige twee percelen betreffen: 1 8 morgen met een boomgaard te Rijnwaards, strekkende uit de Lang-broekerwetering aan de Landscheiding en 2 een kamp weiland van 6 morgen te Rijnwaards,gelegen tegenover de kerk van

Overlangbroek die de weduwe voordien zelf in gebruik had.













Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 20 zijn duidelijk te herkennen op de foto. Mannen met zwarte boorden en zwarte handschoenen en zeer onwennig een hoge hoed! U kunt zich misschien nu wel voorstellen, dat het mij intrigeerde. Was hier in Houten sprake van een speciale streekdracht? Was het dragen van die mutsen met die duiveltjespunten hier al heel lang in gebruik en wanneer zag men dit voor het laatst? Ik heb indertijd een vragenlijst opgesteld en ben bij verschillende families in Houten, Tuil en 't Waal en Schalkwijk op bezoek geweest. Bovendien heb ik telefonisch om informatie gevraagd. Zoals wel vaker gebeurt: alles is blijven liggen, met het idee om er nog eens iets mee te doen. Aangespoord door het telefoontje van mevrouw Van der Wiele heb ik het weer te voorschijn gehaald. Ik heb indertijd met toestemming van de families afdrukken van de ^^^^^B f^! \ foto's, die ik bijzonder vond, mogen

maken, zodat ik u nu iets kan laten zien. Hopelijk komt hier nog een aanvulling op. De Houtense muts In de eerste plaats kreeg ik te horen dat de mutsbekend was geweest onder de naam trekmuts,trechtmuts, neepjesmuts, boerenmuts of kanten-muts. De muts werd voornamelijk door deboerinnen in deze omgeving gedragen over eenzwart ondermutsje, een kalotje. Er gingen zelfsverhalen, dat dat kapje altijd op het hoofd bleefzitten en het haar nooit gewassen werd. Boven-dien waren er twee soorten mutsen, een eenvou- dige tulen voor alledag en een kanten muts voorzon- en feestdagen. Ook tussen de kanten mut- Afb. 4: Trouwfoto uit 1870van Aaltje van Dijk. sen waren wel verschillen: kant was erg duur!Sommige mutsen waren alleen aan de rand van kant voorzien, het overige deelbestond uit nopjestule. Ze konden ook van goedkoop kant, zogenaamd pieken-kant gemaakt worden. De muts is vanaf het

begin van de negentiende eeuw gedragen. Een van deoudste foto's (afb. 4) stamt uit 1870'. Op de foto is Aaltje van Dijk gekleed in Volgens Henk Reinders is het een trouwfoto. Op 22 april 1870 trouwden Aartje W. van Dijk(1851-1920) en de rijke Hervormde boer Ros L. Lokhorst (1841-1904) in de Hervormde kerkvan Bunnik. Zij gingen na hun trouwen op Zeisteroever onder Bunnik wonen en kregen 11kinderen. Het echtpaar ligt begraven op de Algemene begraafplaats m Butmik.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 21 een voor het platteland modieuze japon. Daar-onder werd een crinoline, een wijde hoepelrok,gedragen. Een trouwfoto (afb. 5) uit 1880 (Vleuten-DeMeern) toont een boerin in een tamelijk mo-dieuze donkere japon, nu met een queue. Zijdraagt de kanten muts gecombineerd met eenkapothoedje. Op beide foto's staan de puntenvan de mutsen omhoog op de slapen in tegen-stelling tot de afbeeldingen van latere mutsen,zoals bijvoorbeeld op de schitterende Jugendstil-foto's (afb. 6 en 7) uit het einde van de negen-tiende eeuw. De man heeft zelfs een modieuswit boordje en de vrouw de grote kopmouwen,die ca 1895 in de mode waren. Afb. 5; trouwfoto uit Vleuten,1880. Het maken en wassen van de muts Het maken en wassen was een heel speciaal werkje. Ik ben indertijd bij de 92-jarige mevrouw Van Mourik in Schalkwijk geweest. Zij waste al mutsen vanafhaar vijftiende jaar! De

prijs van het wassen lag tussen de vijf en acht cent en zijwaste er 100 in een week. Voor de minder weigestelden deed zij het ook welvoor niets. Het wassen was zeer arbeidsintensief. Haar werkwijze was als volgt: ^?^«.» g^W afb. 6 en 7 ^^^^hhI^JIESr twee H|^BK^^KI' foto's uit ca 1895 l-H, SERRE V; UTKEGHT,



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 22 1.     de bandjes er uit halen 2.     in sodawater le^en                                                                          - 3.     wassen in groene zeep 4.     een nacht laten liggen in sop van groene zeep 5.     's ochtends er uit halen en op het gras laten bleken 6.     uitspoelen in een beetje chloor 7.     ophangen 8.     drogen                                                                                                > 9.     door stijfsel halen                   .                                                             ,\ 10.   drogen                                                                                                 '\ 11.   nakijken en inspecteren op losse naadjes 12.   weer ophangen en drogen 13.   bovenkant nog eens stijven 14.   dan plooitjes erin maken tussen een machine met twee koperen rollen. Volgens haar werden in Schalkwijk ook mutsen gewassen door Driek van deVen; in Tuil en 't Waal door Driek Slieger en in Houten door Jansje van Halvan de Tielandweg. Mevrouw van Maurik, die de muts

overigens zelf nooit gedragen heeft, maakteook mutsen en kocht kant in de Twijnstraat te Utrecht. De prijs van een mutsvarieerde tussen de 40 of 45 gulden, afhankelijk van de kwaliteit van de kant.Volgens haar werden de mutsen zeker tot 1918 nog wel door bruiden opgezet,hoewel in die tijd veel jonge meisjes er niet veel meer voor voelden. De mutswerd gezien in de hele provincie Utrecht, in de stad bij hoveniersvrouwen op deAbstederdijk. In Schalkwijk is ze het laatste gedragen door opoe van Dijk, die in1959 overleed, in Werkhoven door mevr. Flbertsen tot 1953. Ook de moedervan mevrouw van Vliet uit Tuil en 't Waal heeft de muts tot 1953 op gehad. Zijis nog in het bezit van een bidprent van haar moeder, waarop deze de mutsdraagt. Er waren wel kleine plaatselijke verschillen in de afstanden tussen detwee puntjes op het hoofd. Rouwmutsen, die tussen de twee of drie guldenkostten, waren voorzien van een speld met een zwart knopje.

Later zijn tijdensverkleedpartijen veel van deze mutsen vernietigd. Circa 1900 werden de mutsenop zx>n- en feestdagen gecombineerd met een kapothoedje. De kapothoedjeswerden gekocht bij Van Deventers Damesmode in Utrecht. Het huwelijk                                                            ' Een uitzet bestond in die tijd uit een kapothoedje, een aantal zwarte omslagdoe-ken, twee kanten mutsen, witte gebreide kousen, een doodshemd en een paar(rouw)beursjes. Geld speelde een belangrijke rol bij het sluiten van een huwelijk:



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 23 AJb. 8: Tuil en 't Waal. dat gold voor katholieken en protestanten. Bovendien kon een boerenzoon hetbest met een boerendochter trouwen. Boeren hadden in de negentiende eeuwveel land gekocht van verarmde adel. Er bestond een verschil tussen kleiboerenen zandboeren: de kleiboeren waren het rijkste en stonden op zondag apart bijde kerk. Het was van belang of je twintig of tien koeien bezat of gewoonarbeider was. Eveneens maakte het veel uit of de boerderij eigen bezit was ofgepacht. Wel werden ook de boerinnen van een gepachte boerderij verplicht omde muts te dragen. Er wordt gezegd dat een boerderij niet verpacht werd als eenboerin dit niet wilde. Na 1945 is er een grote verandering gekomen in ditverschil in rangen en standen. Een duur huwelijksfeest kon indertijd bestaan uit twintig koetsen, met hetbruidspaar in een tilbury en er werd

royaal bruidsuikers (in speciale zakjes)gestrooid. De bruid speldde al haar sieraden op. Er was wel duidelijk eenverschil tussen de katholieken en de protestanten. De protestanten hadden ietsminder vertoon en droegen meestal een medaillon en een horloge in een zakje.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 24 De katholieken waren altijd herkenbaar aan een kruis. Houten was oorspronke-lijk een grotendeels katholiek dorp, in 1795 was 2/3 katholiek en 1/3 protestant.Rijke boerendochters kregen hun juwelen op elf-jarige leeftijd als ze aangenomenwerden, maar na de oorlog zijn veel van de kettingen, horloges, medaillons enkruisen verdeeld onder de dochters. Bruiden op het platteland trouwden meestal in een zwarte jajx)n, maar ook in destad werd door de burgerij in de negentiende eeuw veel getrouwd in het zwart.Dit was immers praktisch: je was dan direct in het bezit van een nette zondagsejurk. Uit Houten kennen we nog een voorbeeld uit Tuil en 't Waal in 1918. Debruid draagt geen muts meer en haar moeder is de enige met een kanten muts.Deze omgeving was vrij conservatief: tot de tweede wereldoorlog werd nog veelin het zwart getrouwd, hoewel de meeste boerendochters vanaf de jaren twintigaan een

lichtere jurk of zelfs een witte trouwjurk de voorkeur gingen geven. >&quot;       H. ViT Afh. 9: Familiefoto uit 1923.









Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 28 Ajb. 1: De pijl wijst de plaats aan van de opgegraven steenoven.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 29 MUUR 6 fimnA Afb. 2: Plattegrond van de funderingsresten. niets meer terug te vinden doordat in voorgaande jaren een brede sloot isgegraven in de noord-westhoek. Een ander gedeelte is waarschijnlijk verdwenentijdens het egaliseren van het terrein. Gelukkig bleven er voldoende resten overom een behoorlijke reconstructie te maken. Tijdens de verdere graafwerkzaamhe-den troffen we de restanten aan van twee haaks op elkaar staande muren diebijna een meter dik waren (zie schetsje, afb. 2). De muur die evenwijdig lag aanmuur A is verdwenen bij het graven van de sloot. Toch geven de funderingsres-ten ons een goede mogelijkheid een beeld te krijgen van het geheel. Reconstructie De U-vormige oven had een afmeting van circa 16 x 12 meter. Dit type wordtwel Waalsteenoven genoemd; in onze streken ook Utrechtse steenoven geheten(zie afb. 3 en 4). In het

binnenste gedeelte van de steenoven troffen wij negen stookkanalen aan.Muur A heeft waarschijnlijk negen stookmonden gehad, maar slechts vierdaarvan hebben wij nog aangetroffen. De overige vijf zijn verdwenen bij het



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 30 Afb. 3: Brandende veldoven bij de Goorse berg in Markelo (ca 1920). Uit: B. Jansen, Van lichelwerk naar steenfabriek. Stichting Historie der Techniek, 's-Gravenhage, z.j. egaliseren van het terrein. Tussen de stookkanalen was steeds een hardgebakkenkleilaag te vinden van circa 1,20 meter breed. Bij het blootleggen van de stook-kanalen werden in de ingangen vloertjes aangetroffen. Twee stookkanalenwerden volledig tot op de bodem uitgegraven. Door de andere stookkanalenwerd een coupe uitgezet, waarvan de profielen getekend zijn. Opvallend was datalle stookkanalen gevuld waren met puin. De stenen die er uit kwamen warenvrij klein. Dit waren waarschijnlijk de resten van de stenen overkluizingen (soorttongewelf) die over de stookkanalen heen gebouwd waren. De gedroogde stenen werden op zodanige wijze in de oven gestapeld dat destookkanalen

vrijbleven om gevuld te worden met turf of hout. Er is van andere



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 31 Afb. 4: Schematische tekening van een (lege) steenoven. Bron als a/b. 3. ovens bekend dat zij volgezet ongeveer 100.000 stenen konden bevatten'. Debovenzijde en de voorzijde werden dichtgestapeld met stenen en een laag zandwerd als isolatie aangebracht. In de bovenzijde werden schoorsteentjes uitge-spaard. De temperatuur die bereikt werd tijdens het bakken zal rond de 1100°C zijngeweest. De oven werd ongeveer zes weken gestookt. De kwaliteit van degebakken stenen varieerde sterk, van hardgebakken klinker tot zachte afvalste-nen. In veel stenen zat aan de bovenzijde een randje dat afkomstig is van devorm waarin de steen gemaakt werd. Datering?                                                 .;=... 4> Het steenformaat dat we aantroffen was gemiddeld 26 x 12 x 6 cm. De vuistregel 'hoe groter de steen, des te ouder', die vaak gehanteerd wordt,

geeft geen nadere datering. Zelfs mevrouw Hollestelle^, een expert op het gebied van steenovens, waagde zich niet aan een datering. Archiefonderzoek dat tot nu toe gedaan is, leverde op dit punt niets op. Een akte van 14 december 1619 vermeldt dat ene Wouter Gerrits een oven bezat in Hagestein. Hem werd verboden nog langer steenpuin in de rivier uit te kruien. Of dit slaat op onze steenoven is onbekend, daar er veel meer steenovens in de uiterwaarden langs de rivier gelegen hebben. 1.       F.H. Landzaat, 'Steen- en pannebakkerijen langs de Vecht' in: Jaarboekje van hetoudheidkundig genootschap Nifterlake, 1986, p. 13-24. 2.      J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, (disserta-tie). Assen, 1961.









Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 35 Tentoonstelling archeologische vondsten van Zorgvliet Op acht juli is in het gemeentehuis van Houten een tentoonstelling geopend vanarcheologische vondsten van Zorgvliet. In de jaren 1985-1987 heeft de Rijksdienstvoor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een opgraving verricht in hetuitbreidingsplan Tiellandt, ten zuidwesten van de oude dorpskern Houten. Bijdit onderzoek werden funderingen gevonden van een gebouw. Uit archiefonder-zoek bleek dat het de funderingen waren van een achttiende-eeuws landhuis. Hethuis werd bewoond door de Schout van Houten en 't Goy, Jasper van Lijnden.In 1796 werd het huis verkocht onder de naam 'Zorgvliet'. In 1821 werd hettoenmalige Zorgvliet afgebroken. Aan de zuidzijde van de funderingen werden muurresten gevonden van eengebouw dat in het begin van de zestiende eeuw in vlammen was opgegaan.

Deblootgelegde muurresten waren afgedekt met een dikke brandlaag. Van ditgebouw liggen de funderingen grotendeels onder de geluidswal. Opgraving wasdus onmogelijk. Nadat door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-derzoek (ROB) de funderingen waren opgegraven, kreeg de archeologischewerkgroep van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' toestemming deopgravingen voort te zetten. Gedurende dezelfde periode (1987-1988) heeft dewerkgroep het vondstmateriaal beschreven. Veel van het door de werkgroep gevonden materiaal is afkomstig uit eenverdiept gedeelte in het opgravingsvlak. Vermoedelijk was dit een sloot, horendebij de in de zestiende eeuw afgebrande woning, later, ongeveer in de periode1650-1750 is deze sloot door de bewoners van 'Zorgvliet' als stortplaats voorhuisafval gebruikt. Naast het alledaagse volksaardewerk zijn hierin luxereaardewerksoorten, zoals

delftsblauw en porselein gevonden. Verder zijn diversesoorten drinkglazen, wijnflessen, leer, pijpekoppen en ijzeren voorwerpengevonden. Het geheel geeft een aardig beeld van wat de welgestelde burger in dietijd aan huishoudelijke voorwerpen bezat. Het vondstmateriaal is door de werkgroep genummerd, getekend en beschrevenen deels gerestaureerd. De vondsten werden vervolgens ondergebracht bij degemeentelijke oudheidkundige verzameling. Een selectie hieruit is in het gemeen-tehuis tentoongesteld. U kunt de tentoonstelling tot medio oktober bekijken opwerkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur.
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Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 om de dorpskerken waren vanouds Katholieke begraafplaatsen geweest. Dezewaren destijds voor de Katholieke eredienst gewijd en nooit ontwijd. Het feitdat de kerken voor een andere godsdienst werd gebruikt, maakte ze nietongeschikt als Katholieke begraafplaats. Ten derde waren er de godsdiensten die wel toestemming hadden gekregen vooreen eigen begraafplaats. Dit betrof vooral de joden. Vanwege een uiterst letterlij-ke interpretatie van de Tora, het oude testament, hechtte de joodse gemeenschaperg aan een eigen begraafplaats waar de graven tot de jongste dag konden blijvenrusten. In ons gebied had alleen Wijk een joodse begraafplaats. In Zeist had deHernhuttergemeenschap toestemming gekregen een eigen begraafplaats testichten. Ook hier wordt niet geruimd. Alle graven sinds 1747 zijn er nog

intact.Een groot aantal leden van onze kring bracht er in september 1992 een bezoekaan. In de achttiende eeuw kende men verschillende 'klassen' van begraven. In deplaatsen bestonden verschillende soorten graven: de kelders, koopgraven,huurgraven en tenslotte de graven op het kerkhof. De kelders waren alleen voor de zeer rijken te betalen. Vaak was het bezit vaneen grafkelder in de kerk, net als van de herenbank, gekoppeld aan heerlijkerechten of de eigendom van een kasteel of buitenhuis. In Bunnik bijvoorbeeld,hadden Rijnauwen en Amelisweerd eigen kelders, in Werkhoven Beverweerd enin Cothen Rijnestein, in Langbroek een aantal huizen zoals Sandenbui^ en inSchalkwijk de Van der Capellens. Vaak zien we dat bij de eigendomsoverdrachtvan een heerlijkheid of landgoed, de kelder apart beschreven wordt. Kelderswaren altijd koopgraven. Ze

werden gereserveerd voor leden van de eigenfamilie, maar het kwam ook wel eens voor dat een dienstbode die de familievele tientallen had gediend, als posthuum blijk van waardering in de familiekel-der werd bijgezet. Kelders waren vanouds te vinden onder het koor van de kerk,waar de priester destijds de mis gecelebreerd had. Het waren vaak zeer groteruimtes, 6 of 8 kisten was de norm, maar kelders voor 12, 16 of 24 kisten warengeen uitzondering. Zeer groot is bijvoorbeeld de kelder van de familie VanOranje-Nassau in Delft. De kisten werden meestal voorzien van een koperen ofloden plaat, waar de naam van de overledene op werd vermeld. Ze werden opelkaar gestapeld of in speciale nissen geborgen. Toch raakten de kelders op den duur vol. Dan werden de resten uit de oudstekisten gehaald en met de naamplaat in een kleinere kist, verzamelkist

of onderde bodem van de kelder begraven. De kelders zijn vaak gedekt met een fraaigebeitelde steen van grote afmetingen (2x3 meter is geen uitzondering) die als





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 rekening van het armbestuur werden begraven. Het was ook de plek waarmensen werden begraven waarvan men de identiteit niet had kiuinen achterha-len. En dat waren er nogal wat. In de achttiende eeuw wemelde het van derondreizende bedelaars, kramers, muzikanten en dieven die geen vaste woon- ofverblijfplaats hadden en die bovendien geen papieren hadden waaruit bleek wieze waren en waar ze thuishoorden. Als zo iemand dood werd aangetroffen, dankwam hij ook op het kerishof terecht Vaak was er op het kerkhof vanouds eenhoekje waar de aarde niet gewijd was. Hier werden de zelfmoordenaars begra-ven. Arbeiders waren vaak hun hele leven aan het sparen voor hun begrafenis. Metlosse centen en halfjes werd een paar gulden opgespaard en dat kon net hetverschil uitmaken tussen het kerkhof of een huurgraf in de kerk. En men had erheel wat

voor over om de schande van een begrafenis op het kerkhof te vermij-den! Aan het einde van de achttiende eeuw kwamen er mensen die begraven inde kerk om medische redenen afwezen, zoals de dorpsdokter. Deze mensenkozen bewust voor een begrafenis op het kerkhof. Veel waren het er echter niet. Vaak is er een relatie tussen het soort graf dat men kreeg en de manier waaropmen begraven werd. Het meest duiu- was 'gesonken'. Deze manier van begraven,die in de stad Utrecht onder de rijken heel populair was, kwam op het platte-land niet zoveel voor. Het was een soort fakkeloptocht bij avond, waarbij debegrafenis 's avonds plaatsvond. Dit was verboden omdat men door een begrafe-nis in het donker bijvoorbeeld de sporen van een misdrijf kon uitwissen.Daarom stond er op avondlijke begrafenissen een boete. Veel rijken betaaldendie boete graag vanwege de bijzondere sfeer die uitging van

een begrafenis bijfakkellicht. Er is vaak een relatie te ontdekken tussen 'gesonken' en bijzetting ineen kelder. De dorpselite van boeren en rijke middenstanders werd meestal met alle prachten praal begraven die de kerk te bieden had. Soms huurde men koetsen ofwerden boerenwagens omhangen met zwart laken. Dit laken werd -als men rijkgenoeg was- daarna gescheurd als teken van rouw. Meestal was men zo praktischom het niet weg te gooien, maar het te schenken aan een weeshuis. Daaromwaren de pakjes van weeskinderen in die tijd ook bijna altijd zwart. Vaak werdop het laken al aangegeven hoe het moest worden gescheurd om er daarna nognette pakjes van te kunnen maken. Er werd een kist van dik eikenhout metkoperbeslag besteld en men koos voor een flink aantal betaalde dragers, huurdede baar van de kerk en liet die bedekken met het dure kleed. De familie kwamnaar de kerk met

koetsen, terwijl er bedienden met fakkels langs de wegstonden.



Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Was men Katholiek, dan werd er een hoogmis voor de overledene gehouden metdrie heren, dat wil zeggen: drie priesters. Geen enkel dorp had drie priesters(hooguit twee: de pastoor en de kapelaan) zodat er ook uit een omliggendeparochie een extra priester moest komen en dat was duur. Steenrijke Katholiekefamilies lieten zich door de bisschop begraven, maar in de achttiende eeuw, toenNederland geen eigen bisschoppen had, was het (stiekum) laten overkomen vaneen buitenlandse bisschop onbetaalbaar. Na afloop van de begrafenis werd ervoor de familie een uitgebreide maaltijd aangericht waar de jenever rijkelijkvloeide en op gezette tijden na het overlijden werden er ziele-missen gelezenvoor de overledene. Zo'n begrafenis kostte een vermogen, soms wel een jaarin-komen. Door een paar begrafenissen achter elkaar kon een rijke boerenfamilieaan de bedelstaf

raken! Li Hervormde kring werden de zaken aanmerkelijk soberder aangepakt. Hetuiterlijke vertoon dat het rijke roomse leven kenmerkte, was hier taboe. Dat wilniet zeggen dat ze veel goedkoper uit waren. Wat een Katholiek uitgaf aan ziele-missen, gebruikte een Hervormde voor het doen van giften aan weeshuizen of dediaconie. Vaak is er een duidelijke relatie te zien tussen het begraven in een eigen graf enhet gebruik van de baar en het beste kleed in de kerk. Aan begraafrechten kostteeen begrafenis in de achttiende eeuw ongeveer een weekloon. Wie zich dit alles niet kon veroorloven omdat het met de huur van een graf inde kerk ophield, moest genoegen nemen met een veel eenvoudiger begrafenis. Dekist was niet van eikehout, maar van vurehout, soms zelfs van ongeschaafdeplanken. Vaak zorgden de buren samen voor dit soort zaken. De kist werd doorhen zelf getimmerd en het waren de

buurmannen die de kist naar de kerkdroegen. De familie liep er achter aan. In de kerk werd de kist op de grondgezet of men leende eigens een paar schragen. Soms huurde men het 'middelstekleet' of het 'slegte kleet'; vaak was het een hele kale plechtigheid. De maaltijdna afloop werd ook door buren en vrienden verzorgd. Er is een duidelijke relatietussen het gebruik van de eenvoudige voorzieningen en een huurgraf. Tenslotte was er de armenbegrafenis. Omdat iedereen begraven moest worden,kon men in het uiterste geval altijd bij het armbestuur terecht. Uiteraard werder dan voldaan aan de kerkelijke plichten (rouwdienst), maar zonder enigetoestand eromheen. De begrafenis vond daarna plaats op het kerkhof. Ook derelatie tussen kerkhof en armenbegrafenis spreekt vanzelf. In Houten en Schal-kwijk was er een verloren kerkhof, waar onbekenden werden begraven van wiemen het geloof niet wist.

Toevallig liggen beide aan een Achterdijk.









Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Begraven in Odijk. Peter Bongers* Inleiding Uit archiefinventarissen van het Rijksarchief Utrecht betreffende de NederlandseHervormde Kerk te Odijk' en van de tot 1964 zelfstandige gemeente Bunnik^blijkt, dat we over een redelijke hoeveelheid stukken kxmnen beschikken,waaraan gegevens over het begraven in vorige eeuwen te ontlenen zijn. Aan dezearchiefstukken is evenwel in deze publikatie niet veel aandacht besteed. Ener-zijds ontbreekt de tijd om een omvangrijke analyse te maken, anderzijds acht ikanderen meer bekwaam om vanuit hun specifieke opleiding en ervaring zo'nonderzoek uit te voeren. Ik heb volstaan met het beschrijven van de situatierond het bestaande kerkhof, gebruikmakend van eigen observaties en kennis vanontwikkelingen gedurende ongeveer de laatste twintig jaren. Deze gegevens zijnaangevuld met interviews die werden

afgenomen bij enige van oudsher in Odijkwoonachtige personen. Dat voor de interpretatie van een en ander gebruik werdgemaakt van gegevens uit eerdere publikaties en een enkel archiefstxUi mogeduidelijk zijn. Het Witte Kerkje en de begraafplaatsen Onze kennis - hier in Odijk - van het begraven van de doden reikt niet veelverder dan wat zich afspeelt en afspeelde in en rond de dorpskerk, het histori- De auteur was van 1984 -1990 als lid van het College van Beheer belast met het beheer van hetWitte kerkje en omliggende erven en gebouwen (kerkmeesters-functie). Als voorzitter van deStichting Vrienden van het Witte kerkje is hij nauw betrokken bij het wel en wee van het kerl^e-bouw en publikaties met betrekking tot de historie van het hart van Odijk. 1.  Dekker, C. Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente vanBunnik en Vechten (1626-1966), Odijk (1626-1965), Werkhoven

(1636-1952),Inventarissenreeks Rijksarchief Utrecht nr 4, Utrecht, 1975. Over Odijk blz. 29-51. 2.   Heins, W.B., Inventarissen van de archieven van de gemeenten Bunnik 1596-1964, Odijk 1566-1964, Werkhoven 1811-1964, Rijnauwen 1722-1857, Inventarissenreeks Rijksarchief Utrecht nr 10,Utrecht, 1976. a.  besluit van 22 december 1871 tot het in erfpacht aannemen ... van ongeveer 16 Centiaren grond.... tussen de consistoriekamer en daarbij staande duiventil .... om te dienen tot algemene be-graafplaats. b. verzoek tot het verbreden van de begraafplaats met twee meter en voorts tot het verplaatsen vande gemeente begraafplaats en het baarhuisje wegens bijgaand staatje (= tekening). Gedateerd 12oktober 1893.





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 eeuwen jonger was. Het oude koor bepaalt grotendeels het aanzien van hethuidige kerkgebouw. Toen het kerkgebouw bij de reformatie was overgegaan naar wat in die tijd werdaangeduid met 'de Gereformeerden'(d.w.z. zij die met de Reformatie warenmeegegaan ) bestond er aanvankelijk geen aanleiding om bij het begraven niet opde oude voet voort te gaan. Men had vaak rechten gekocht of gehuurd; boven-dien wilde de kerk haar inkomsten niet missen. Later zijn de Katholieken vanlieverlede - in samenhang met hun parochieleven - hun doden in Bunnik tengrave gaan dragen. Vele jaren heeft dit plaatsgevonden op een inmiddels nietmeer terug te vinden dodenakker, die was gelegen op de plaats waar nu hetkoelhuis-complex van De Jong aan de Schoudermantel is gelegen, ongeveerhalverwege tussen de dorpen Bunnik en Odijk. Op deze plaats stond van 1718 afeen

schuilkerk en sinds 1830 een waterstaatskerk . In 1940 werden de Bunniksekerk en kerkhof verplaatst van de Schoudermantel naar de hoek Stationsstraat-Julianalaan. En al hebben de Odijkse rooms-Katholieken sinds 1946 hun eigenparochie en sinds 1964 ook him eigen kerkgebouw, in de situatie rond hetbegraven in Bunnik is voor hen geen verandering gekomen. Een in het begin vande jaren zeventig ondernomen actie om bij de nieuwe Sint-Nicolaaskerk in Odijkeen columbarium voor crematieresten te vestigen werd niet gerealiseerd'.De nog steeds bestaande Odijkse begraafplaats is er ook nu nog in principeslechts voor de gebruikers van het kerkgebouw. De beschikbare ruimte is nauwe-lijks toereikend voor een omvangrijker gebruik. De bevolking van Odijk namsinds het begin van de jaren zestig toe tot het zevenvoudige en daarmee gepaardgaande ook de groep van gebruikers van het kerkgebouw.

Verder is deze laatstegroep ook toegenomen, doordat een federatief verband werd aangegaan met deplaatselijke Gereformeerden. Samen vormen zij nu de Hervormde-GreformeerdeKerkgemeenschap te Odijk. Een en ander heeft de druk op het gebruik van debegraafplaats sterk doen toenemen. De vergrijzing van de Odijkse bevolking, diezeker niet achterblijft bij de landelijke ontwikkelingen, legt nog eens extra drukop de capaciteit van het kerkhof, dat - aan de zuidkant - verscholen ligt achterhet Witte kerkje aan de Zeisterweg. Niet altijd is hier begraven: ook in het oude koor (de huidige kerk), in het schipvan de grote oude kerk - nu grotendeels onderdeel uitmakend van het grindpaden de boomgaard voor de kerk - en om de oude kerk werd begraven. Hierover is 4. LkiiikerjC., Odijk, van parochie tot parochie, H]lversam,\9(A. Gademan, J.E., Gedenkboek 50 jaar Barbarakerk 1940-1990, Parochiebestuur

Bunnik 1990.3. 0<lijk Onderweg (huis aan huis verspreid maandblad van de beide Odijkse kerken; later opgevolgd door gelijknamige rubriek in het Trefpunt). 11











Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 ' .....J     V...... CT(/           /' A ?<?''          ^i^i- JIZ, ) 'Staatje' bij vergunningaanvrage door Kerkvoogdij gericht aan gemeentebestuur vanOdijk, 1893 (Gemeente Odijk, 654). 16





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 huidige boomgaard werd begraven. Een ooggetuige, die gedurende de tweedewereldoorlog behulpzaam was geweest bij het aanlegen van een schuilkeldervoor het dominees-gezin, weet zich nog te herinneren oat men bij het graven inde boomgaard vlak bij de pastorie op talloze beenderen was gestuit. Ook uit eenschets behorende bij een verzoekschrift (uit 1893) aan het gemeentebestuur tothet mogen wijzigen van de plaats van onder andere het baarhuisje, zie afbeelding5, valt uit de terloopse aanduiding: 'Boomgaardje (Kerkhof van voor 1820)' deconclusie te trekken dat er tot omstreeks 1820 sprake is geweest van begrafenis-praktijken in de huidige boomgaardgrond. Vermeldenswaard zijn de fvmcties van de aanbouwsels aan de toren (zie afbeel-ding 1): die aan de Noordzijde diende als knekelhuis, de ander mocht door dekoster in zijn hoedanigheid van onderwijzer

worden gebruikt om duiven tehouden&quot;. Toen de toren was afgebroken in 1840 kreeg de koster gelegenheidom de zolder van de kerk te gebruiken voor het houden van duiven. Hetprivilege werd spoedig teruggenomen vanwege de ontstane overlast. Als compen-satie werd het toegestaan de zolder van het stenen lijkbaarhuisje te gebruiken. Inhoeverre dit overeenkomt met het gebouwtje op afbeelding 1 geheel links, isniet meer na te gaan. Het is evenwel ook niet uitgesloten dat het een bouwsel ophet kerkhof vanaf 1820 betrof. 'Vanwege 's mans talrijke gezin' werd oogluikendtoegestaan, dat de koster zijn duivenmelkerij steeds verder uitbreidde. Hiervoornam hij opnieuw de zolder van de kerk in gebruik. In 1855 werd door dekerkvoogdij definitief een pimt gezet achter het gebruik van de kerkzolder alsduiventil 'vanwege het gekoer en geraas dat zij bij den openbare godsdienstoe-fening maaken'. Als

compensatie werd het lijkbaarhuisje opgeknapt en mochtdaar op zolder worden voortgegaan met het houden van duiven. De vermeldingvan een dtiiventil aan de zuidzijde van de consistorie in de hierna te noemen erf-pachtregeling betreffende een openbare begraafplaats doet vermoeden dat deprivileges van de koster zelfs uitgebreider werden gecompenseerd, danwei dat dekoster bij het kerkhofbeheer op gepaste wijze eigen initiatief wist te ontplooien. Zoidziide van de kerk; kuidige begraa^laats Ten zuiden van de kerk en naast de consistorie bevindt zich het gedeelte van hetterrein, waar waarschijnlijk pas vanaf 1820, zoals hiervoor reeds werd aanneme-lijk gemaakt, tot op de dag van vandaag wordt begraven. Er is daarbij sprake vaneen oud en van een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte bevindt zich ter plekkevan de huidige consistorie en de grond direct naast het huidige kerkgebouw. Hetnieuwe gedeelte

ten zuiden van het oude gedeelte behoorde oorspronkelijk tot depastorietuin. Dit lag lager, maar werd opgehoogd in drie fasen. 11. Vermeer, p. 20.



Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Naast het kerkgebouw is het oudst herkenbare kerkhofgedeelte gelegen. Inafbeelding 5, ziet men de situatie van 1893; deze is behoxidens die ter hoogte vande 'Kerke Kamer' grotendeels ongewijzigd gebleven. Links van het pad, als menhet kerkhof betreedt, li^en de graven die vanwege het monumentale karaktervan dit deel van het kerkhof en omdat alle staande grafzerken nog in goede staatverkeren, onlangs op vakkundige wijze - met kurk en zwarte fietsenlak -opnieuw werden beletterd. Geheel aan het einde van het hier beschreven vakbevindt zich, vrijwel tegen de westgevel van de tegenwoordige consistorie, eengemetselde grafkelder. Het is het familiegraf van predikant W.W. van Haaften,die van 1930 tot 1947 de Hervormde Kerk van Odijk met grote overgave heeftgediend. Hij heeft op diverse plaatsen door hem bekostigde bouwkundige voor-zieningen achtergelaten,

waarvan dit er een is. Naar verluidt is de grafkeldergeschikt voor het bergen van drie kisten. Rechts van eerder genoemd pad ligt een vak, waarop voor zover zichtbaar inhoofdzaak recentere begravingen plaatsvonden; uitzondering hierop vormenenige graven die direct rechts van de ingang zijn gelegen. Het zijn de hiervoorreeds beschreven graven van notabelen; die als uitzondering niet eerder werdengeruimd. Op afbeelding 5 staan de eerste twee, rechts van de ingang, nadrukke-lijk ingetekend; het betreft hier mogelijk gemetselde grafkelders, aangezien destenen in groter formaat werden uitgevoerd dan toen op het kerkhof gebruike-lijk. Later verder nog enige grote 'notabele' graven op dit grote formaat langs deheg bijgeplaatst. In dit vak li^en nu nog vooral armen; de rijkeren lagen inrecentere jaren blijkbaar links van het pad, direct naast de kerk. De graven vande armere gemeenteleden in het rechter vak zijn nog

steeds te herkennen aan hetontbreken van een grafsteen; in plaats daarvan werd de plek gemarkeerd met eenstenen paaltje met uitgehouwen volgnummer. Uit stukken in het gemeentearchief^ is bekend, dat terplaatse van het meestzuidelijke gedeelte van de - in 1858 gebouwde, omstreeks 1924 vernieuwde en in1967 uitgebreide - consistorie eerst een algemene begraafplaats heeft gelegen (zieafbeelding 5). Uit mondelinge overlevering is bekend dat deze plek later ookheeft gediend als kinderkerkhof. De algemene begraafplaats werd in 1871 op aan-dringen van het provinciaal bestuur in het leven geroepen. Het had een omvangvan 'ongeveer Zestien Centiaren', Het grensde aan een stenen haarhuis, dat teoordelen naar de schets uit 1893 (afbeelding 5) van eenzelfde omvang was als deopenbare begraafplaats zelf. Uit de geringe omvang mag worden opgemaakt, datmen niet verwachtte er veel gebruik van te

maken; hoogstwaarschijnlijk vloeidede hele zaak voort uit bepalingen die voorkwamen in de 'wet van 29 junij 1851(Staatsblad No. 85)'. Er was sprake van erfpacht gedurende 99 jaren, waarbij de 12. zie noot 2. 19







Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 had hem verteld hiervan nooit iets te hebben bemerkt of gehoord.           . .- . ^-; Het delven: de koster graaft meestal het graf of hij heeft daarbij helpers oftaakwaamemers. Zo dolf koster Jacob 0ob) van Hal tot op tachtigjarige leeftijdzelf de graven; maar hierbij mag wel worden aangetekend, dat er jaren waren dater niemand overleed. Vanaf 1967 nam de heer Schotsman deze taak over samenmet de nieuwe koster N.J. van Dijk. Toen Schotsman er mee ophield kwam erhulp van Piet van Bemmel uit Houten, die - werkzaam bij kwekerij Abbing - op-merkzaam was gemaakt op de noden van de Odijkse begraafplaats. Vele jarenheeft Piet van Bemmel dit werk alsmede het onkruidvrij houden van de gravenverzorgd, totdat zijn auto met tuingereedschap werd gestolen. Voor hem was heteen teken dat hij ermee diende op te houden. Collectes: de protestantse kerken hadden grote

belangen bij het begraven binnenhim muren'*, met name door de verhuur van baarkleden en rouwmantels. Ookhet houden van collectes behoorde tot het gangbare patroon van inkomstenver-werving. De opbrengst van deze collectes gingen in Odijk naar de diaconie. Hetis nog niet zo lang geleden, dat bij het hek van het kerkhof werd gecollecteerdwanneer men het terrein verliet. Nu vindt dit nog slechts plaats in de kerk. Grafmonumenten: Het begraafplaatsreglement maakt melding van een toegestanegrootste hoogte van 1,25 meter. In de praktijk blijkt een hoogte van 80 cm niette worden overschreden. Aan deze betrekkelijk geringe hoogte ontleent hetOdijkse kerkhof haar eenvoudige, weinig pompeuze karakter. Het was teoverwegen om deze hoogte van 80 cm in het reglement vast te stellen. Dankwoord Naast het raadplegen van de bronnen die in de literatuurlijst staan vermeld, heeftde auteur dankbaar gebruik

gemaakt van wat de volgende personen zich wistente herinneren: A. (Bart) de Kruif, W. (Oet) Abbing, D. (Dik) Luiten, G. (Gerrit)van Ginkel, N. (Nico) J. van Dijk. De heren worden hierbij hartelijk bedankt voor de interviews en het reageren opde concept-tekst Hun opmerkingen zijn verwerkt. De heren J. Qan) Leewis uitOdijk en H. (Henk) Reinders uit Bunnik bedank ik voor het verrichte archief-werk. 14. Dood en begraven; Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstellingscatalogus 'Centraal MusetunUtrecht' 15 mei - 6 juli 1980. 22



Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Begraafplaatsen in Bunnik Henk Reinders De oudste begraafplaats in Bunnik is die rond de oude Dorpskerk. Deze kerk isgebouwd in de dertiende eeuw en sindsdien in gebruik als begraafplaats. In hetkleine zaalkerkje is ruimte voor 200 kisten. In de middeleeuwen zal de bevolkingvan Bunnik rond de honderd mensen gelegen hebben. Dat levert gemiddeldongeveer twee begrafenissen per jaar op. Rekening houdend met een klein aantalmensen dat buiten de kerk op het kerkhof werd begraven, was deze ruimte voor100 jaar voldoende. Tegen het eind van de veertiende eeuw was de kerk dus volen moest er voor het eerst geruimd worden. Naarmate de bevolking groeide,werd de tijd die verstreek tussen de begrafenis en het ruimen steeds korter.In het midden van de zestiende eeuw zal de Buimikse bevolking ongeveer 300hebben bedragen. Het aantal

begrafenissen kwam daarmee op 6 per jaar en degemiddelde 'ligtijd' 30 jaar. Rekening houdend met een groeiend aantal eigengraven werd de kerk te klein. Besloten werd om het kleine koor af te breken eneen groter en verhoogd koor te bouwen. Behalve de religieuze dimensie, hetplaatsen van de pastoor op het voetstuk waar de kerk hem in de zestiende eeuwop wilde hebben, kwam er daardoor ook gewoon meer ruimte. Die ruimte wasnodig om bij bijzondere gelegenheden, wanneer de kerk vol was, iedereen tekunnen bergen, maar ook om aan de vraag naar graven in de kerk te kunnenvoldoen. De beide kasteelheren in het dorp, die van Rijnauwen en van Amelisweerd,maakten vermoedelijk van de gelegenheid gebruik om twee kelders te latenmetselen. Het waren grote, overkluisde ruimtes die een flink deel van nieuwekoor in beslag namen. De beide kelders lagen naast elkaar in het

gedeelte vanhet koor dat zich uitstrekte onder het altaar en onder het koorhek, de plek waarde priester de hostie uitdeelde. Dit was zonder twijfel de meest begeerde plekom te liggen. Aangezien met het altaar niet opzij kon schuiven om een graf tedelven, moesten hier grote kelders liggen die men van elders kon betreden. Debeide kasteelheren, die voor de bouw van het koor vermoedelijk ook wel flinkin de buidel hebben moeten tasten, grepen hun kans. Tegen de buitenmuur van het koor, in een halve cirkel om de beide grotekelders heen, kwam een aantal koorgraven te li^en. Deze kooi^raven werden inde loop van de tijd allemaal verkocht aan rijke boeren. Met de bouw van het koor steeg het aantal graven in de kerk van 200 naar circa300. Gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw was dit voldoende. Debevolking steeg langzaam tot circa 500 en bij 300 graven is de ligtijd boven

de 30 23













Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Kadastrale minuutplan Wijk bij Duurstede sectie B uit 1832 (gedeeltelijk). 29





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 De vertaling luidt: En Jitxhak (Izaak) zul je hem noemen met hem zal Ik Mijn verbond in stand houden (Gen 17:19) Hier ligt hegraven De jongeman Eizek zoon van Haim Zijn nagedachtenis zij tot zegen Hij is gestorven op 19 Siwan En hij is de volgende dag begaven $77 [volgens de verkorte telling/ Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel des levens [naar I Sam. 25:29] De tweede steen met een geheel He-breeuwse tekst, is de matsewa (=grafsteen) ter nagedachtenis aan deeveneens jonggestorven Cresia* (Cris-je) dochter van Mordechai (Marcus)Dessau (1796-1814)' De vertaling luidt:Hier ligt verborgenHet geliefde ongehuwde meisjeAlle dagen van haar leven bewandeldezij de rechte weg Cresia dochter van de beminde Mor-dechai Dessau Moge zijn schepper hem beschermen endoen leven Zij overleed op zondag 22 [4??] Ijar en ishegraven in goede naam op

maandag 23 [5 f?] Ijar574 [volgens de verkorte telling]Moge zijn ziel gebonden zijn in debundel des levens --jerTiSar-ti^siv^:» [naar I Sam. 25:29] Grafsteen van Cresia (de Vries) Foto auteur. 1991. 6.   of haar Latijnse naam Cresentia, wat groeiend betekent; (met dank aan Ze'ev Bar, Hihfersum) 7.   8. Arch. WbD 1811-1850 no.'s 223-224 BS, Ovl.reg. 1813-1822, 1814 akte nr. 13, waarin MarcusMoses de Vries, wonende A19 het overlijden in zijn huis van zijn 18-jarige dochter Chrisje deVries op 24-4-1813 aangeeft. Hij doet met zijn buurman Wolf Joseph aangifte. 31









Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Een nog oudere begraafplaats die door joden uit de omgeving (dus ook uit Wijkbij Duurstede) zou zijn gebruikt, bevindt zich aan de Aalsdijk even buitenBuren, richting Beusichem. Op deze rustplaats zijn geen grafzerken meerzichtbaar, zodat het niet doenlijk is onderzoek te doen naar hier begraven joodseinwoners uit Wijk. Aan de rand van het grasveld staat tegenwoordig een bordjemet de aanduiding &quot;joden begraafplaats&quot; &quot;. Een nieuwere joodse begraafplaats maakt sinds 1845 deel uit van de AlgemeneBegraafplaats van Buren. De daar aanwezige grafstenen zijn gefotografeerd,vertaald en gedocumenteerd. Geen van de hier begravenen was in Wijk geborenof gestorven'*. Overige nog bestaande joodse begraafplaatsen in de wijde omgeving van Wijkbevinden zich in Amersfoort, Beesd, Culemborg, Geldermalsen, Herwijnen,Rhenen,

Tiel, Utrecht, Veenendaal, Vianen en Zaltbommel'*. In het kader vanhet lopende onderzoek naar de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Wijkbij Duurstede valt (nu nog) geen uitsluitsel te geven over mogelijke verwantschapvan de daar begravenen met joodse Wijkenaars. Op voorhand kan wellicht eenuitzondering worden gemaakt met betrekking tot de familie Hijmans. Een aantalleden van deze familie woonde in Wijk, Rhenen, Tiel en Veenendaal, maaroorspronkelijk kwam de stamvader van de familie Hijmans uit Schwelm inDuitsland&quot;. Uit het bovenstaande blijkt dat (joodse) begraafplaatsen van groot belang zijnvoor cultuurhistorisch onderzoek. Jammer genoeg zijn begraafplaatsen alshistorische bron lange tijd niet als zodanig onderkend. Pas na 1969 is in Neder-land verandering opgetreden met betrekking tot de conservering van joodsegraven in de provincie

Groningen&quot;. Met name de laatste jaren is de belang-stelling gegroeid voor het documenteren, restaureren en conserveren van joodsebegraafplaatsen in de rest van Nederland en daarbuiten&quot;. schiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede/Antwerpen, Amster-dam, 1992, p. 559-560. 14.     J.W. Klein Polsvoort, Dossier met betrekking tot de joden in Buren, Buren, 1981. 15.     J. Becker, 'De 10 grafstenen op de 'nieuwe' joodse begraafplaats te Buren', in: De driesteden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg 10, 1989,3, p. 148-154. 16.     &quot;Joodse begraafplaatsen in Nederland&quot;, in: Misjpoge 3, 1990, 4, p. 97-144. 17.                   Hijmans, Hijmans waar kom je vandaan?, Nieuw-Vennep, 1992. 18.     K. Jongeling m.m.v. J. Brilleman, Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland. Groningen, 1977. 19.     J. Cahen,

&quot;Geschiedenis en nut van de documentatie van Joodse begraafplaatsen in Nederland&quot;in: Bulletin K.N.O.B. 8 ,1987, p. 229-238. 35





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Detail van de grafsteen van Samuel Cohen. (Foto auteur, 1991). Het volgende artikel over de verdwenen joodse gemeenschap zal gewijd zijn aanhet joodse gedeelte van de Algemene Begraafplaats van Wijk. 37





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 kwijk, bezat ook de Pleinkerk een grafcrypte onder het oude koor (nu ingebruik als consistoriekamer). Deze ruimte was even groot als het vloerop-pervlak van het kerkkoor en was twee meter diep. In de overkluisde ruimtezullen in vroeger tijden de overledenen in een stenen tombe of kist zijn bijgezet.Later is men ertoe overgegaan openingen in de zijwanden van de crypte temaken, waardoor de grafruimten door de muur binnen in de kerk kwamen teliggen. In het begraafboek, dat in 1803 is aangelegd, staat op de eerste bladzijde dat degegevens zijn ontleend aan een ouder boek van 4 december 1683'. Het grafboekbegint met de grafruimten in het koor (de crypte), waar een graf lag dattoebehoorde aan de riddermatige huizen van Wulven en een graf van VanVelthuysen, de eerder gemoemde heer van Heemstede. Helaas is de crypte in1969 bij

herstelwerkzaamheden in de consistoriekamer gesloopt. De kluis is toeningeslagen en de ruimten zijn opgevuld met puin en zand en afgedekt met eenbetonvloer. Tijdens een bouwcontrole ben ik nog in deze grafruimten geweest.De ingang ertoe was gelegen in de consistoriekamer, waar een luik in de vloerzat. Ik heb daar toen nog de graven van Wulven en Heemstede gezien, die doorhet tijdelijk verwijderen van de sluitsteen, herkenbaar waren aan de loden naam-plaatjes die eens op de grafkisten waren bevestigd. In een andere grafruimte dieook aan de heren van Heemstede had toebehoord, stond een grafkist met eenkruis en de symbolen van geloof, hoop en liefde aangebracht in koperen spij-kertjes. Bij nader onderzoek bleek dat dit familiegraf eigendom was geweest vanJ. v.d. Mosch, heer van Heemstede. De bijzetting van de met koperen spijkertjesversierde grafkist was van Johan van

Heerden, een rooms-katholieke pastoor uitHouten, die op 11 juli 1807 was overleden. Pastoor Van Heerden was bevriendmet de roomse familie Van de Mosch, die het een eer vond om het stoffelijkoverschot van de parochiegeestelijke in het familiegraf te mogen bijzetten. Derooms-katholieken beschikten immers sinds de Reformatie in 1580 niet meerover een eigen kerk of begraafplaats. Behalve in de kerk was er vanouds ook begraven op het ommuurde terrein rondde kerk. De kerkhofmuur dateert in zijn huidige vorm weliswaar uit 1957, maaris gemetseld op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger die herinnertaan het kerkelijk immuniteitsrecht. Op het zuidelijk gedeelte van de hofbevinden zich nog verschillende soorten, bijna honderd jaar oude, bomen. Toen op 1 januari 1829 het Koninklijk besluit kwam, dat niet langer in dekerken mocht worden begraven, werden de

gemeentebesturen voor de taak 1. Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Houten (onge-inventariseerd). 39





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Monumentale graf van de familie WttewaaU van Wickenburgh, centraal op hetkerkhof aan de Vlierweg te Houten.                                       Foto Otto WttewaaU. De oppervlakte van de nieuwe begraafplaats was met 7.120 m^ in verhoudingtot het inwonertal van de gemeente' veel te groot, maar dat werd opgelost door 3. Blijkens 'De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord' (Utrecht 1972), p.51telde, Houten in 1815 1140 inwoners. Hiervan waren er 560 katholiek en 580 hervormd en 41









Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 begraafplaatsen als cultuurbezit. Het toeval wil dat tijdens de voorbereiding van deze begraafplaatsen-special eenboekje over inventarisatie van begraafplaatsen op de redactietafel kwam. Inhoudelijk is het boekje goed. Er wordt een duidelijke overzicht gegeven vaneen stuk geschiedenis van het begraven en daarna wordt uitleg van het graftekengegeven. De uitleg van materiaalgebruik, vormgeving, stijlkenmerken en symbo-liek is kort maar duidelijk. Met name hoofdsttik 7, over de uitleg van desymbolen die je op een grafsteen kunt tegenkomen, is erg zinvol. In mijnvakantie loop ik graag te dwalen op begraafplaatsen en ik zal het boekje ookzeker meenemen om bepaalde symbolen na te 7X)eken. Deel 2 spoort ons lezers aan om te gaan inventariseren op begraafplaatsen. Dat iseen goede zaak. Er worden nuttige tips voor de inventarisatie gegeven, maar

eenduidelijk manko is dat men van de inventarisator verwacht dat deze zelf zijncriteria voor inventarisatie opstelt. Hierdoor zijn de verschillende inventarisatiesniet uniform en dus ook niet naast elkaar te gebruiken. Ook wordt niet duide-lijk of de stichting deze inventarisaties bijeen wil brengen of dat ze ergens in eenla van de bureaucratie ten gemeentehuize verdwijnen. Meestal gaan onze recensies alleen over de inhoud van een boek. Een boek isechter meer dan een hoeveelheid tekst. Het is ook een industrieel produkt datop een bepaalde manier is vormgegeven. Die vormgeving, bijvoorbeeld van deomslag, is belangrijk. Een aantal mensen koopt boeken op de fraaie omslag engaat er aan voorbij als die niet opvalt. De vormgeving van de binnenzijde kanook van belang zijn voor de verkoop, maar deze moet aansluiten op de inhoudvan het boek. Er komen nog wel eens 'alternatieve' boeken

uit, waarbij de'wilde' vormgeving deel uit maakt van de inhoud. Meestal echter dient devormgeving om de inhoud zo prettig mogelijk te presenteren. Bij een boek waarhet om de tekst gaat (zoals hier) moet de vormgeving niet opvallen of op z'nhoogst de tekst ondersteimen. Of dat hier ook zo is, moet U zelf maar beoorde-len. De vormgeving is zeer nadrukkelijk aanwezig. Het boek heeft het populaireproefschrift-formaat (167x238 mm) met een mooie omslag en ziet er ook vanbinnen op het eerste gezicht heel opvallend en aantrekkelijk uit. Maar bij watdieper gaande bestudering van de opmaak rijzen vraagtekens.De tekst kan makkelijk in een boekje van 48 pagina's, maar de gekozen bindwij-ze vereist minimaal 64 pagina's. Blijkbaar wist men zich met de ruimte geenraad. Meestal lost een vormgever dit op met een wat groter lettertje, maar in ditgeval is juist gekozen voor een klein lettertje (leuk

voor de oudere lezer),waardoor er extreem veel wit in het boek staat. 5 pagina's zijn helemaal leeg, 9andere behoren tot het voorwerk, de rest van de ruimte is uitgesmeerd over de 45
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