






Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IIIII (foto auteur, 1993) Het hijheltje, 16 hij 10 cm groot, in gesloten toestand Naast een overzicht van de erfgenamen werd in de akte uit 1852 ook een nauw-keurige inventaris van de boerderij aan de Langbroekerdijk A42 geven. Daarinkomt de volgende vermelding voor: 'In het voorhuis in de kleerkast een kleinerkerkboekje met de gezangen en zilverslot ter waarde van f 2, = .' Werd hiermeehet bijbeltje van Baaije bedoeld? Vermoedelijk wel, want zij en haar broer Fransbleven beiden ongehuwd op de oude boerderij wonen'. Waarschijnlijk zal helbijbeltje bij de boedelscheiding in de familie zijn gebleven. De directe vooroudervan de schenker, een zekere Hendrik van Donselaar, werd in 1852 althans alsmede-erfgenaam vermeld. de boedel van Frans van Donselaar. In een volgend artikel hoop ik nog eens nader op dezeboedelscheiding in te gaan.9. In de akte

uit 1852 kwamen ook vrouwenkleren (mutsen) voor.



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Het bijbeltje geopend op de titelpagina met links een deel van de familieaantekenin-gen                                                                                      (foto auteur, 1992) In het bijbeltje noteerde Baatje in haar eigen handschrift de volgende familiegebeurtenissen: Eerste blad: 'Baatje van Donselaar is gebooren den 17 octoober in het jaar 1776. Hoort ditboekje toe 1789. Jaantje van Woudenberg, weduwe van Hendrik van Donselaar, is overleden den9 februari en begraven den 16 in het jaar 1819.' Tweede blad: 'Antge van Donselaar is overleeden den 7 april en begraven den 14 april in hetjaar 1790.



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IJan van Donselaar is overleden den 1 junius in het jaar 1810.Gougje van Donselaar is overleden den 18 april in het jaar 1811.Margje van Donselaar is overleden den 19 april in het jaar 1811.I'rans van Donselaar is overleden den 2 jannuari in het jaar 1816.Lysje van I3onselaar is overleden den 17 juli in het jaar 1816.(}ijs van Donselaar is overleden den 17 augustus in het jaar 1816.' Derde blad: 'Ckrgjc van Woudenberg is overleden 7 mey in jaar 1819.Jacobus Lcgemaat is overleden den 14 februari in jaar 1820.Maria van Donselaar, weduwe van Jacobus Legemaat is overleden den 28 februa-ri in jaar 1821. Jannigje Schoonderbeek, weduwe van Jan van Donselaar, is overleden den 29november 1821. Jan Spaan is overleden den 31 maart 1822.Joost Vervat is overleden den 25 mey 1824.' Hoewel het bijbeltje op zichzelf zeker niet uniek is - er zijn meer bijbels

bekendmet familieaantekeningen - kon door middel van aanvullend onderzoek deintrigerende vondst van een bijbeltje uit 1777 te Langbroek verklaard worden.Ook van de levensloop van de eigenaresse, Baatje van Donselaar, kon een tipjevan de sluier worden opgelicht. Hoewel mijn onderzoek naar de geschiedenisvan de Langbroekse familie Van Donselaar nog niet is afgerond (voor gegevensover deze familie hou ik me van harte aanbevolen: Zigzagoven 33, 3961 EE Wijkbij Duurstede) was deze vondst aanleiding om alvast een stukje van de familiege-schiedenis te onthullen.



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 De sloop van de 'Molen van Ruisdael'te Wijk bij Duurstede Ria van der Kerden-Vonk* Van de talrijke molens die Wijk bij Duurstede in het verleden heeft gekend, isde door Jacob van Ruisdael rond 1675 geschilderde walmolen veruit de beroemd-ste. Omtrent het verdwijnen van dit bekende bouwwerk tastte men tot nu toe inhet halfduister. Zowel het exacte jaar van de sloop als de omstandighedendaaromtrent waren onbekend. In 1951 concludeerde Hijmans op grond van twee afbeeldingen dat de molentussen 1750 en 1850 moet zijn gesloopt: 'de beweegredenen welke tot hetafbreken geleid hebben en het jaar waarin dat geschiedde, zijn niet bekend''.Zestien jaar later leidde de rechtshistoricus Van Iterson uit archief- en kaart-materiaal af dal de molen van Ruisdael tussen 1786 -het jaar waarin de molensamen met die op de hoek van de Steenstraat en Zandweg^ werd verkocht-

en1820 -wanneer de molen niet meer voorkomt op de kadasterkaart- van zijnlorcnvoetstuk moet zijn gehaald'. Op zx)ek naar gegevens over de sloop van devestingwcrken in de notulen van de Wijkse gemeenteraad, ben ik onlangs openige passages gestuit, die de gegevens van Hijmans en Van Iterson bevestigen enaanzienlijk preciseren. Uit deze notulen blijkt dat de eigenaar van de molen,(ierrit van Wijk geheten, in juni 1817 toestemming aan het gemeentebestuurvroeg om zijn 'windolijmolen staande in de stadsmuur aan den dijk buiten deVrouwepoort' te mogen afbreken. Nog geen maand later werd zijn verzoekingewilligd*. Een niet onaardig detail is dat de olieslager (ierrit van Wijk zelf lidwas van de gemeenteraad die over de sloopplannen besliste. Vermoedelijk zal hij * Drs. M.A. van der Kerden-Vonk is gemeentearchivaris van Wijk bij Duurstede, Cothen, Houtenen Langbroek en redacteur van dit tijdschrift. 1.   

H. Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam/'s-Gravenhage 1951, 56. 2.    En niet de molen 'Ri)n en Lek', zoals Tonny Vos-Dahmen von Buchholz schrijft op p.12 van haarbrochure 'Rijn en Lek', molen in de schijnwerpers. Wijk bij Duurstede 1992. 3.    W. van Iterson (Van Iterson),' De zogenaamde molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede', in:Jaarboekje Oud-Utrecht 1967, 7\. 4.    Gemeentearchief Wijk bij Duurstede (GAW) 1811-1851, inv.nr. 4, 45-46 (12-6-1817 en 10-7-1817).





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 beroemde molen bij elkaar te vegen en af ie voeren*. Over de moiicven die hel raadslid tot de sloop brachten, bestaat vooralsnogminder duidelijkheid. Uil hel feil dat de lorenmolen tussen 1786 en 1817 zijnoude functie van korenmolen verliest om eerst als houtzaagmolen (1791) en laterals oliemolen (1817) ie worden gebruikt, mogen we al wel concluderen dat hetde molenaar niet erg voor de wind gingf. De eeuwenoude monopoliepositie diede molen van Ruisdael samen met de molen builen de Veldpoort bezat metbetrekking lol hel malen van graan stond vermoedelijk al enige tijd onder druk,om bij de Staatsregeling van 1798 definitief ie worden afgeschaft*. Nader onder-zoek naar de ontwikkelingen in het laatste decennium van de achttiende en heteerste van de negentiende eeuw, zal moeten uitwijzen of de twee oude Wijksemolens inderdaad in de slag met hun concurrenten in

en buiten de stad tenonder zijn gegaan. Hoe dit ook zij, hel door Ruisdael vanaf de rivierzijde geschilderde 'Gezicht opWijk bij Duurslede', waarin de hoog boven zijn omgeving uittorenende molensinds de late middeleeuwen een beeldbepalende rol vervulde, was met hetverdwijnen van deze molen onherstelbaar veranderd. In de door de afbraak vantalloze oudere bouwwerken gekenmerkte negentiende eeuw, speelden esthetischeoverwegingen echter niet of nauwelijks een rol: wat niet functioneel meer was,in de weg stond en alleen nog geld kostte, was eenvoudigweg gedoemd om teverdwijnen. 6.    idem, 133-135 (19-10-1823 en 24-10-1823). 7.    Van Iterson, 71 (28 4-1786). GAW 1300-1810, inv.nr. 51EE, 446 (22-8-1791) en 449' (19-9-1791);GAW 1811-1851, inv.nr. 4 (10-7-1817). 8.    GAW 1300^1810, inv. nr. 70^2, 286-287 (4-8-1790) en inv.nr. 51EE, 421 (7-2-1791). Zie over deafschaffing van de molendwang

in 1798 bijvoorbeeld P. Nijhof, Windmolens in Nederland,Zwolle 1983, 53.









Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 In de Romeinse tijd (47-270 A.D.) wordt op het huidige Domplein een fort(castellum) gebouwd om op deze plaats de noordgrens van het Romeinse Rijk teverdedigen. Vlakbij dit fort ontstaat tegelijkertijd een kleine handelsnederzetting(vicus). Als aan het einde van de derde eeuw de Romeinen wegtrekken eindigt tevens debestaansgrond van de vicus en trekken de bewoners weg. In de zesde en zevendeeeuw vestigen de Franken zich in het rivierengebied; op de splitsing van Rijn enLek ontstaat een handelsnederzetting, Dorestad, waar zich het centrum vooroverzeese handel concentreert. Utrecht ontwikkelt zich tot een kerkelijkcentrum voor de kerstening van het noorden van ons land. Opgravingen op hetDomplein leveren schaarse bewoningssporen, veel sporen zijn door overstromin-gen in de twaalfde eeuw uitgewist. Reeds in hel begin van de zevende eeuw moet er

in Utrecht binnen de murenvan het Romeinse fort een kerkje hebben gestaan; als Willibrord in 690 uitEngeland in Utrecht arriveert treft hij het verwoest aan. Hij laat het herbouwenen wijdt het herstelde kerkje aan St. Maarten. Tevens sticht hij een tweede kerk,de St. Salvatorkerk, met een daaraan verbonden klooster. Beide kerken zijn in detweede helft van de negende eeuw verwoest, de opvolgers van Willibrordmoeten Utrecht ontvluchten en pas in 922 keert bisschop Balderik in Utrechtterug. Hij herbouwt de kerk van St. Salvator en St. Maarten.De bisschoppen ontwikkelen zich in de tiende eeuw tot een wereldlijke enrechtelijke macht; de St. Maartenskerk groeit uit tot het kerkelijk centrum (deDomkerk) en in de periode tussen 1040 en 1080 laten bisschop Bemold en zijnopvolgers drie kapittelkerken en een abdij bouwen rondom dit centrum. De St.Salvatorkerk is tussen 1582 en 1587 gesloopt. Van een

vroege voorganger van deSt. Maartenskerk is nooit een spoor gevonden. In 1929 worden bij opgravingenop het Domplein ter plaatse van het voormalige hoofdgebouw van het Romeinsefort funderingsresten gevonden van een derde kapel, de Heilige Kruiskapel, diein 1829 is gesloopt. De fimdering wordt aanvankelijk in de tiende eeuw geda-teerd, maar latere bestudering van de opgravingsgegevens geeft alle reden om defundering te dateren in de tijd van Willibrord. Utrecht ontwikkelt zich in de tiende eeuw tot een handelscentrum bij desplitsing van de Rijn en de Vecht, met een parochiekerk, gewijd aan St. Nico-laas. Als rond het jaar 1000 de Rijn begint te verzanden laten kooplieden eenkanaal graven van de haven bij deze zuidelijke nederzetting naar de Vecht; ditkanaal is nog steeds herkenbaar als het noordelijke gedeelte van de Oude Ciracht.Bij de uitmonding van dit kanaal in de Vecht ontstaat een

nieuwe haven.Ook hier ontstaat al vroeg bewoning; omstreeks 1170 sticht men een parochie- 13





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Duurstede. Het thema van de avond was 25 jaar opgraven in Wijk bij I>uurstede,waarbij het accent lag op het ontstaan van Dorestad. De oudste vondst die in Wijk is gedaan, is een vuurstenen werktuig van driedui-zend jaar voor (Christus, vermoedelijk aangevoerd door de rivier. Op velelokaties in de gemeente is systematisch gegraven, zodat men in de loop der jareneen goed beeld heeft gekregen van alle stadia van bewoning en een globaalinzicht in de veranderde loop van de rivieren. Aan de hand van dia's liet de heer Van Es zien waar bewoning was in Wijk bijDuurstede in de periode vanaf 1600 tot 1500 voor Christus en hoe die bewoninger vermoedelijk uit gezien heeft. Uit een blootgelegde plattegrond met paalspo-ren en verkleuringen in de grond kwam een agrarische nederzetting in beeld. Deonderkomens voor mens en vee hadden een afmeting van 30x7 meter. Ook

is erin de nabijheid een begraafplaats gevonden. De gemeenschap die hier woonde en werkte, leefde op een ideale strategischeplaats met vruchtbare grond nabij de rivieren. Het was natuurlijk niet verwon-derlijk dat de Romeinen hier cK)k een castellum bouwden, volgens de Peutinger-kaart Levefanum genoemd. Bij zand- en grindzuigwerkzaamheden in het gebiedvan het Betuwse Rijswijk aan de overkant van Wijk bij Duurstede zijn dakpan-en steenresten gevonden, die vermoedelijk afkomstig zijn van dit castellum. Ookandere fraaie vondsten kwamen aan de oppervlakte, zoals Romeinse helmen,zilveren sieraden en aardewerk. De bewoners handelden in deze tijd veelvuldigmet de Romeinse soldaten en bouwden hun onderkomens aan de Rijn. Demeandering van de rivier en de hoogte van het water speelden bij de bouw vande huizen een grote rol. Een volgende belangrijke periode in de Wijkse geschiedenis is

de zevende enachtste eeuw, de periode van Dorestad. (ielegen aan een knooppunt van interna-tionale waterwegen, was de stad een echte handelshaven met contacten door heelhet huidige Europa. Het einde kwam toen de Vikingen de stad, die al enigszinsin verval was door de veranderde rivierloop en het verzanden van de haven, inde jaren 843 - 863 herhaaldelijk plunderden. In de tiende eeuw ontstond hethuidige Wijk bij kasteel Duurstede van de heren van Abcoude, terwijl het stadjeonder de Bourgondische bisschoppen in de late middeleeuwen weer een krachti-ge bloeiperiode doormaakte. In Wijk bij l>uurstede wordt nog steeds door de ROB voorafgaande aan bouw-projecten archeologisch onderzoek verricht, waardoor telkens weer nieuwe gege-vens boven water komen en oude hypothesen worden bevestigd of verworpen. 15





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 GroLe excursie naar de Menkemaborg met een aantal deelnemers op de brug. (foto H.J.J. Steenman, 1993.) in de giethal van de voormalige klokkengieterij werd het gebruik van klokken inNederland rond 1960 getoond, zowel in de stad als op het platteland. Aanslui-tend was er een film waarbij men zag hoe klokken gegoten werden in dezezelfde hal. Sinds 1863 maakte het fabrikantengeslacht Van Bergen volgenseeuwenoude tradities klokken voor velerlei doeleinden. Dit wereldberoemdebedrijf, dal in 1980 haar poorten sloot, maakte niet alleen luidklokken, carillons,beiaarden en scheepsbellen, maar ook brandspuiten. Het klokgieten in deget(K)nde film en de in de gietkuil aanwezige modellen in diverse stadia gaveneen inspirerend beeld van dit oude ambacht. In het expositiegedeelte van het museum waren vele klokken opgesteld van kleinlot groot met hun

eigen verhalen en soms klankgebreken. De gids vertelde overhet ontstaan en de belangrijke fimctie van het klokgelui. De eerste klokkenwaren in de vroege middeleeuwen in gebruik bij monniken als tijdmelding. Laterin de middeleeuwen werden de klokken ook benut voor openbare doeleinden,zoals bij de nadering van vijandelijke troepen, de komst van belangrijk bezoek ofhet bijeenroepen van schout en schepenen en - niet te vei^eten - het aankondigen 17





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 De tuinen zijn gelijktijdig met de restauratie van het gebouw in 1926 volgens hetoorspronkelijke tuinplan van ± 1705 hersteld. Zodoende zijn er verschillendesoorten tuinen ontslaan, die allemaal symmetrisch van indeling zijn, zoals debloemenhof, een langgerekte tuin met zonnewijzer en andere verfraaiendeluinelemenlen, een rozentuin met kruidentuin, overlopend in een app)elhof envervolgens het doolhof. Hiermee eindigde hel excursiegedeelte van de dag,waarna het gezelschap tijdens een afsluitend diner de zeer geslaagde dag nog eensde revue liet passeren. Sparrendaal. Op zaterdagmiddag 25 september namen 50 leden deel aan eenkleine excursie naar hel huis Sparrendaal in Driebergen. We verzamelden ons bijde slangemuur, maar door de regen verviel de geplande wandeling door detuinen. In de grote keuken in het souterrain dronken we koffie of thee met

cake,waarna we in twee groepen vergezeld van een rondleidsler in zo'n anderhalf uurvan vertrek tot vertrek trokken en 't interieur bewonderden. Vooral 't beschil-derde behang viel hierbij op. Sinds 1954 bezit de gemeente Driebergen het huis,dat na een jarenlange kostbare restauratie, een tijdlang als gemeentehuis dienstdeed. Tegenwoordig wordt hel nog slechts gebruikt bij ontvangsten en huwelij-ken. Sparrendaal werd in 1754 gebouwd als buitenhuis voor de Utrechtseburgemeester Jacob van Berck. Later werd het bewoond door Petrus Judocus van(X)sihuyse, heer van Rijsenburg. Honderd jaar na de bouw werd het verkochtaan de aartsbisschop van Utrecht, die er enige jaren resideerde, waarna het ver-huurd werd aan de familie Van VoUenhove, die er tol ver in de twintigste eeuwwcx)nde. Het huis was sterk vervallen toen de gemeente Driebergen het in 1954kocht en ingrijpend liet restaureren door architect

ir. J.B. Baron van Asbeck. Herman Steenman, met medewerking vanPeter de Wit en Ina van der Wiele-Pasterkamp 19





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Verslag van de archeologische werkgroep over 1993 Zijn mollen goede archeologen? 'Nee', zult u misschien antwoorden, maartoch... Wanneer u een aantal mensen zou vragen wat een archeoloog eigenlijkdoet, zult u, naast vele malen 'weet ik niet' ook antwoorden krijgen die nergensop slaan. De rest zal, naar ik verwacht, antwoorden dat archeologen ouwedingen of, wat plechtiger, oudheden opgraven. En dat doen mollen ook!Dankzij deze zwartgejaste noeste gravers/archeologen, kunnen wij, bovengrondseamateurarcheologen, vooral in het voorjaar vruchtbaar terreinonderzoek doenaan de hand van de opgeworpen molshopen. Voor onze ondei^ondse collega'shoudt de oudheidkunde op bij het niet systematisch opgraven van oudheden.Maar voor ons begint het daar pas, met het verzamelen en ter plekke globaaldetermineren van de vondsten uit die

molshopen. Al zoekende worden concen-traties met veel potscherven en dergelijke aangetekend op de kaart. Dit jaar heeftdat er toe geleid dat ROB op een aantal van de door ons onderzochte percelenop Wulven proefsleuven heeft laten graven, zij het met weinig spectaculairresultaat. Dat had ook anders kunnen zijn: in de wijk Tiellandt werden webijvoorbeeld in eerste instantie door mollen attent gemaakt op een gebiedwaarvan bij later zorgvuldig opgraven door de ROB bleek, dat het door deRomeinen zeer intensief bewoond is geweest. Aan terreinonderzoek besteeddenwe in 1993 tien zaterdagmorgens. Op een omgracht terreintje in Wulven lieten onze wroetende, spitsneuzigecollega's ons echter in de steek: geen molshoop was er te vinden. Omdat weverwachten daar sporen van funderingen aan te treffen, boorden we er mettoestemming van de ROB zelf gaten. De ongeveer vijftig

grondboringen tot eendiepte van anderhalve meter, die we er op een zaterdagmoi^en uitvoerden,leverden echter geen enkel spoor van fundering of bewoning op (maar het waswel gezellig werken). Aan het definitief determineren van de terreinvondstenbesteedden we twee morgens. In samenwerking met de gemeente Houten werd op zes zaterdagochtendenonderzoek gedaan naar de grondslagen van een tweetal boerderijen. Hierbijkwam enig veeriiende-eeuws blauwgrijs scherfmateriaal te voorschijn en een zeergrote hoeveelheid zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse aardewerkfrag-menten, waaronder onverwacht veel fragmenten van olielampjes.Wat mollen onmogelijk is, zelfs met een sterke leesbril, deden wij een aantalmalen: we besteedden tijd aan het bespreken van boeken en tijdschriftartikelenover archeologie. Ook gingen we op excursie naar een opgraving van de ROB inDe

Meem en waren er uitstapjes naar musea. 21













Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 kennelijk alleen gebaseerd op het feit dat dit echtpaar enkele kinderen te Rhenenliet dopen en op hel feil dat de patroniemen toevallig overeenstemmen - iscnigzins discutabel. De stammoeder Maria Willems Puyk stamt af van ClaraJansdr van Spaerwoude. Deze schatrijke dame uit de zestiende eeuw liet in 1598bij testament bepalen dal al haar nakomelingen bij huwelijk een uitkeringkonden krijgen. Hiertoe werd een fonds gesticht, dat pas in 1922 werd opgehe-ven. Natuurlijk werd van de nakomelingen een boekhouding bijgehouden;zodoende kon de afstamming van de familie Achterberg teruggebracht worden(van moederszijde) tot 1275, waarmee meteen de titel van hel boek verklaard is.In 1798 trouwde Willem Rijksc Achterberg met Hendrijntje van Schaffelaar; ditechtpaar ging wonen op de boerderij annex herberg 'het Boompje' in Nederlang-broek. Zij waren de

stamouders van het nog tot op heden voortlevende geslachtAchterberg in deze streek. Op basis van vooral door familieleden aangeleverd materiaal werd een familiege-schiedenis opgebouwd, waarbij ook van de dochters Achterberg de nakomelin-gen voor twee generaties werden uitgewerkt. Dit resulteerde in een ruim 500bladzijden groot overzicht, voorzien van vele foto's en andere afbeeldingen. Perlak wordt in een schematisch overzicht het onderlinge verband weergegeven,l-cn globale inhoudsopgave op gezinshoofden van zowel mannen als vrouwencompleteert hel geheel. Jammer is hel wel, dat een namenindex ontbreekt. Ook het bijna geheelachterwege laten van bronvermeldingen voor mei name de wat oudere generatiesis een gemis en maakt aanvullend onderzoek moeilijk. Voor genealogen enhistorici met belangstelling voor hel Kromme-Rijngebied is dit boek niettemineen welkome bron van

informatie. Enkele exemplaren zijn nog te koop bij defamilie Meijer, Kleefsehoek 428 te Ede. Wim Donselaar 27



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Varia Een klooster in Dwarsdijk te C'olhen? Tussen Rijn en Lek van december 1993 bevat een zeer lezenswaardig artikel vanLeen de Keijzer over Hendrik Jan van Lummel. Van Lummel heeft onder meerhet boek De Smidsgezel (1866) geschreven. De hoofdpersonen daarvan worden in1566 in Dwarsdijk ten zuiden van C^othcn in een klooster gevangengczet.In eenvoetnoot merkt De Keijzer op: 'Hier ging van Lummel met zijn fantasie te ver.Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster maar een kapel heeft gestaan'.Dat laatste is waar en het eerste zeer waarschijnlijk ook. Toch is daar iets merk-waardigs mee aan de hand. In of rond het jaar 1970 is te Dwarsdijk (vroeger ookNijendijk genoemd) de eeuwenoude boerderij van Albcrt Kromwijk afgebrand enniet meer opgebouwd. Wel staat er nog het restant van het bakhuis. Inwonersvan Dwarsdijk hebben mij

indertijd verteld dal die boerderij ooit een kloosterwas geweest. Van Amerongen (1972, p.9) meldt: 'Er zijn daar nog restanten vaneen gracht rond de hofstede te vinden en de tralies van de kelder zijn dooroudheidkundigen op 7 a 800 jaar geschat'.' De nog aanwezige fundamenten van de boerderij aan de Dwarsdijkseweteringliggen hemelsbreed zo'n 150 meter ten westen van de eveneens nog aanwezigefundamenten van de vcx)rmalige in de loop van de zeventiende eeuw (na 1623)afgebroken kapel aan de huidige Kapelleweg.^ De bisschop van Utrecht had in de middeleeuwen te Dwarsdijk een hof (curtis).Dekker (1983, p. 91) maakt duidelijk dat de hof was gelegen aan de Dwarsdijkse-wetering vlakbij de kapel. De hof was in 1324 al een oud gebouw*. Ik heb hetsterke vermoeden dat de afgebrande boerderij van Kromwijk is gebouwd op deresten van die hof. Nader archeologisch onderzoek ter

plaatse is geboden; inieder geval bepleit ik bescherming van beide historische lokaties!Voets (1949, p. 188) schrijft dat de kapel, toegewijd aan het Allerheiligste Sacra-ment, kort na 1260 is gesticht. Eertijds behoorde de kapel tot de parochie 1.    T. van Amerongen, 100 jaar Van Amerongen 1000 jaar Dwarsdijk. Z.p., 1972 (eigenuiteave). Gracht is wat overdreven: er ligt een diepe ronde vijver. I Ioogstwaarschi)nli)k is dit eendobbe of wat ze in het Kromme-Rijngebied een 'zuipersgal' (voor beesten) noemen. 2.    Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten van Utrecht, nr. 819. Schout en geburen van Dwarsdijkworden in 1623 genoemd als beheerders van de kapel aldaar. Zowel kapel als boerderij staan op dekaart van De Roij uit 1696 (zie de omslag van dit tijdschrift). 3.    C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Zuiphen 1983. 28





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 dijken of bisschoppelijke dienstwerken'*. De bisschop van Utrecht heeft omstreeks 1230 de kerk van Werkhoven aan hetSint Servaasklooster te Utrecht geschonken. Daarbij wordt de kapel te Dwars-dijk niet genoemd, wel die te Odijk*. Ik vermoed tentatief dat daarbij toen ookde bezittingen van de kerk van Werkhoven te Dwarsdijk aan hel Sint Ser-vaasklooster zijn geschonken. Wellicht is de opmerking 'een klooster te Dwars-dijk' van een en ander de verre echo. Wellicht is er nog een andere verre echo. In 1863 lag er in het gebied van hetvoormalige gerecht Dwarsdijk een hofstede genaamd 't Klooster (Kad. gem.Cothen, sec. C^, no. 7)! Die hofstede was in gebruik door Cornelis de Bruyn enlag aan de wat later is genoemd Oude Kromme Rijn'. Zeer waarschijnlijk is ditdezelfde boerderij als de boerderij op het huidige adres C^aspargauw 4-6 die uit1857 dateert*. De

laatstgenoemde boerderij ligt hemelsbreed ongeveer 2 km. tennoordoosten van het centrum van de buurtschap Dwarsdijk.Bovendien, er is ook nog zo iets als dichterlijke vrijheid nietwaar ... Ad van Bemmel, Leiden De Stichting Archeologie & Historie Schalkwijk heeft hulp nodig! De Stichting Archeologie & Historie vSchalkwijk is in het leven geroepen doorenkele personen die zich bezighouden met de plaatselijke historie. De archeokjgi-sche werkgroep bestaat thans slechts uit drie personen, en dat is te weinig. Erligt nog veel werk te wachten op hem of haar die de groep zou willen verster-ken. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het zware graafwerk in hetveld. Meer dan 20 jaar geleden werd door enkele jonge bewoners van Schalkwijk eenarcheologische werkgroep (genaamd: 'De kop is eraf) opgericht. Dit gebeurdenaar aanleiding van een geweldige lezing over Schalkwijk door de heer P. Heij-mink

Liesert. De eerste opgraving van de werkgroep betrof de resten vanboerderij De Knoest. Daarna werd ondermeer onderzoek gedaan naar een, doorbrand verwoeste, boerderij aan de Waalseweg te l'uU en 't Waal en er werdgegraven bij het bekende Slijkerveerhuis aan de Lekdijk. Aan de Brink werdenbij het uitdiepen van een kelder twaalfde-eeuwse aardewerkscherven gevonden. 5.    Oorkondenboek van het Sticht Utrecht lot 1301, deel 2, p. 295, nr. 880. 6.    Zie noot 3. Dat kon ook niet omdat de kapel toen waarschijnlijk nog niet bestond. 7.    RAU, Provinciaal bestuur inv. nr. 5299, 1863, 43. 8.    S. van Ginkel-Meester en A. Vernooij, Cothen, geschiedenis en architectuur. Zeist 1992.De boerderij ernaast op nr 8 heet Cloetingshofstede. 30
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Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Detail van hlad 15 van een kaart van de Lekdijk tussen Amerongen en het Klaphekhij Vreeswijk. Opgemeten in 1876 door E.G. Wentink, de toenmalige dtjkmeester vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Steendruk A. Grolman (l'opogra-fische verzameling van de gemeente Houten) herinnert aan het veer dat sinds de middeleeuwen 't Waal met I lagesteinverbond. De vroegste vermelding dateert van 2 oktober 1322, toen Otto, heerVan Cuyk, Joffrouw Margriete Uylen Goye Jansdr beleende met de gerechtenHouten, 't Waal, Honswijk en Tuil etc, alsmede met het veer te Tuil en'Adenslic' (Oudslijk)' 1 Rijksarchief in Ciciderland (RAGld.), Archief heren en graven van f^ulemborg nr 4728 fol.1-Vnendehjke mededeling drs M.S.P. Kemp te 's-Gravenhage.



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Dit veerrecht behoorde sedert 1406 tot de Stichtse hoge heerlijkheid Hagesteinen werd aldus in 1510 eigendom van de kapittels van de Dom en Oudmunsterals heren van I lagestein^. De kapittels droegen de heerlijkheid inclusief hetveerrecht in 1674/1675 in eigendom over aan de graaf van Waldeck-Pyrmont,heer van C-ulemborg'. De plaats van het veer werd in de loop van de 17de eeuw verlegd, zoals hieron-der zal blijken. Het veerrecht werd in pacht uitgegeven. De pachters woondenniet aan de I lagesteinse, doch aan de Waalse zijde van de Lek. De verpachting in de periode 1619-1634 De verpachting van het veer geschiedde in 1619 bij openbare inschrijving^. Devoorwaarden waartegen werd verpacht volgen hieronder: -   verpachters leveren de pont, welke overigens gedurende de pachttermijnvoor risico is van de pachter ('is gehouden de pont wel te bewaren');

-  de pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de pont ende daarvoor benodigde kabels, touwen, lijnden, rollen, schuifbomen en andergereedschap; -  verpachting geschiedt voor de duur van twee jaren ingaande St. Johansdag inde zomer; -  bij het einde van de pachttermijn zal de pont 'goed dicht en wel gerepa-reerd' moeten worden opgeleverd door de pachter; -  de pachter zal zijn passagegelden slechts mogen ontvangen volgens een doorverpachters geleverde en door hen aan beide zijden van de rivier geplaatstetarieflijst op straffe van verval van de pacht (zie de bijlage); -  betaling der pachtpenningen dient te geschieden in twee termijnen, de eerstehelft met pasen en de andere helft St. Johan in de zomer; -  de pachter zal voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het 2     M. van Vliet, Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, p.325 en

Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief Domkapittel nr 792 en Oudmunster nr 627. 3     Rijksarchief in Utrecht (RAU), Domkapittel nr 805 en Oudmunster nr 629. 4     RAU, Oudmunster nr 635.







Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 van 100 gulden omdat zij is 'eene weduwe belast met vijff cleijne vaderloosekinderen'^. Verplaatsing van het veer In 1654 delen de kapittels van de Dom en Oudmunsier als eigenaren van hetOudslijckerveer aan de Staten van Utrecht mee dat 'hetselve veer ter plaatse daert altijt gelegen heeft vermits het cleijn en leegh water in de lecke t eenenmaleonbruijckbaer is geworden en dat het nootzackelijck zal moeten worden verleijdtom de reijsende luijden te accomoderen'*. Zij verzoeken om het veer te mogen verleggen 'voor den nieuwe dijck in t Waeldaer den inbreuck int jaer 1624 is geweest en dal alsdan een cleijne openinge ofte doorsnijdinge int voorschreve hooft soude dienen gemaeckt te worden sonderdat dezer wt eenige (...) schade was te verwachten. Alsoo den veerman t'voorschreve veer in voege als voor niet derft te verleggen sonder

daer toe tehebben consent van U Mdele Mogendheden'. Op 12 juli 1654 verklaren de Staten zich accoord na eerst nog advies te hebbengevraagd aan het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Wel zullen dekapittels het desbetreffende punt van hel dijkhoofd voor eigen rekening dienente onderhouden en 'voldoende materialen bij de hani te houden waermee de tedoene insnijdinge 't allen tijde weder sal connen worden opgemaeckt''.Kennelijk minder bang dan gesteld en in de verwachting dat de vergunning welaf zou komen, had Bernt Jans, de toenmalige veerman (mogelijk de directeopvolger van de weduwe Marcelis Adriaensz.), het dijkhoofd inmiddels aldoorsneden om zijn broodwinning te kunnen voortzetten. De dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams, gealarmeerd door het advies dat aan deStaten moest worden uitgebracht, straft de voortvarendheid van de

veermanogenblikkelijk af door hem een boete op te leggen wegens het maken van eengat in het dijkhoofd. Daarop wendt de veerman zich weer met een nederig verzoek tot dijkgraaf enhoogheemraden van de Lekdijk Bovendams om hem te ontslaan van de opgeleg-de boete. I lij voert aan dat zonder verlegging van het veer 'de passagiers en deopgeseienen van de omleggende dorpen ten hoochsten (zouden) sijn ontriefl.' Nude doorsnijding nog voor de winter in minder dan een halve dag weer in deoorspronkelijke toestand kan worden gebracht, en hij niet 'de minste intentie 7     als 4. 8     als 4. 9     als 4.



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 heeft gehad om te dclinqueren' volgt dat hij geen boete kan hebben verbeurd,temeer nu er geen schade is geleden of kon ontstaan omdat het hooft 'gelegen isvoor een hele brecdcn dijck die noch ettelicke roeden aerde buijien heeft'.Daar komt nog bij dat hij 'een ellendige ziecke vrouw met een huijs vol kinde-ren is hebbende die hij bij deze quade jaren qualick de cost te voren kanwinnen''°. C)f dit bewogen pleidooi van Bernt Jans het hoogheemraadschapsbe-stuur heeft weten te vermurwen is helaas niet bekend. De verlegging van het veer is kennelijk geen succes geweest, want in 1664bericht Bernt Jans aan het kapittel van Oudmunster dat hij in 1663 'aen hetnieuwe veer wel omtrent 500 gulden, jae meerder costen heeft gehad', waaruitmag worden afgeleid dal er in dal jaar een ingrijpende reconstructie heeftplaatsgevonden. I lij vraagt uitstel van betaling van de pachipenningen

ookomdat het veer in 1664 'overmits den swaren regen opt veer soo veel nietgeprofiteert en heeft, dat hij sijn knechi de cost daerop niet en heeft kunnengeven, veel rnin sijn loon betalen'. Hij verzoekt uitstel van betaling tot juni1664, waarbij hij de bereidheid uitspreekt om eerder te betalen in het geval 'hij eerder aen de winnende hant komt'&quot;. Na 1669 Bernt Jans heeft een zoon: Jan, die hem in 1670 als pachter van het veer opvolgt.Waarschijnlijk was Bernt Jans reeds enige jaren voordien overleden en was hetlopende contract gecontinueerd tot de afloop van de termijn.De voorwaarden waarop deze Jan Bernts (of Berends) van Schayck op 21 februari1670 de pacht aangaat wijken aanzienlijk af van de uit 1619 bekende voorwaar-den, redenen om ook deze hieronder te vermelden'^: -  verpachting geschiedt voor de duur van zeven jaar ingaande 1 october 1670; -  de jaarlijkse pachtprijs bedraagt 100 gulden, te voldoen

in twee termijnen teweten 1 april en de laatste dag van september; -  de pachter dient zorg te dragen voor het onderhoud aan de veerweg en dekrib en deze bij het einde van de pacht in goede staat op te leveren; 10   als 4. 11   als 4. 12   vgl. ook RAU, Oudmunster nr 483-53.







Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Gedeelte van een recente topografische kaart. De pijl geefi de ligging aan van hetOudslikkerveerhuis. 10



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 kunnen worden om het veer ter gelegener tijd op de hoogste markt te verpach-ten. Inderdaad vinden we dat in 1677 de pacht wordt verhoogd en wel tot 150gulden om in de jaren 1692-1697 zelfs op te lopen tol 200 gulden''.Arien Peters was toen al lang geen pachter meer. liij was reeds overleden op 25juli 1683'^ Boedelinventaris (1686) l'',en boedelinventaris welke op 3 november 1686 werd opgemaakt ten behoevevan de uitkoop van de kinderen uil de eersle twee huwelijken van NeeltjeGerrits Uytman, geeft enig inzicht in de sociaal-economische positie waarin zijtoen verkeerde'*. De waardering in geld van haar gehele bezit geschiedde door twee buren, teweten Anthonie van Slackenburgh en Arien Jacobs van Rossum. De waarde vanhet totale bezit onder aftrek van de schulden bedroeg 3.436 gulden.Dochter C'atharina uit hel eersle huwelijk met Jan Berends van Schayck ont-vangt

terzake van haar vaders versterf 400 gulden. De voogden over de drieonmondige kinderen uit het tweede huwelijk met Arien Petersz van Schayckverklaren zich akkoord met uilkering van 400 gulden per kind voor hun vadersversterf 'wanneer deselve tol hare mundige jaren ofte met wederzijdse vrienden,raadt ende consent tol een weltigh houwelijck ofte andere geapprobeerde siaatesullen zijn gecomen'. De weduwe belooft verder aan de voogden de onmondige kinderen 'te latenlesen en schrijven, alsmede een goei ambacht ofte hantwerck, naer dal dekinderen haer vernuft en versiant toerijkt, om met eeren de cost te verdienen'.Uit hel feit dat de twee dochters in hun 'mundige' jaren in goed geoefend hand-schrift hun naam schrijven mag worden afgeleid dat hun moeder haar belofteheeft gehouden. De weduwe zelf vertoont in haar handtekening overigens ookeen redelijk geoefend handschrift, zeker in vergelijking met

haar eerste echtge-noot. Jan Berends van Schayck, wiens handtekening met zekere moeite werdgeplaatst. I laar tweede echtgenoot, Arien Peters van Schayck, brengt het er beteraf, want zijn vlotte handtekening doel een betere schoolopleiding vermoeden.Als onroerend goed wordt in de boedelinventaris allereerst genoemd 'een huys,berch en schuer, staende aan de voel van de I.eckendijck opt Outslijckerveeronder de gerechte van 't Waal daar de boedelharster in woont' ter waarde van 16   RAGld., Archief heren en graven van C.ulemborg nr 6456. 17   Zie voor zijn voorgeslacht Nederlandse Leeuw jrg. 1991, kolom 185-213. 18   Gemeentearchief Utrecht (iJAU), Nots. P. I.eechburg 3 november 1686. 11









Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 voorschrcve veer te gebruijcken'&quot;. Onderzoek naar latere pachters is niet verricht. Het veer heeft nog tol in onze eeuw gefunctioneerd. Op 1 maart 1931 werd hel definitief opgeheven^'. 'I'hans resteert nog het fraai gerestaureerde veerhuis aan de Lekdijk. Bijlage&quot; 'Lijst vant geene den passagiers gebruijckende het veer tot Ouwerslcijck in deheerlickheijt van llagcstein soo voor haerlieder persoonen haeff en coopman-schap sullen beladen voor de gerechiicheijden vant selve veer, [1619?]. -     een wagen mit peerden gins en weder de voerman daerinnen gereeckeni.......................IV stuivers -     item ijder mensch die op de wagen sith ofte andersins oock overgevoert wordt.....................IV penningen -     van een gesadell peerdt de man daer bij begrepen ............................... I stuiver III penningen -     een bloodt peerdt ...............................XII penningen -     een koe ofte

osch ................................X penningen -     een hoel weijls, bonen, garsl, erriiicn minder ofte meerder mudden naar advenandt ........................ I stuiver -     een hoel haveren................................XII penningen -     een duseni hoepen................................... I stuiver -     van een kist koffer mii vier hoecken ofte pack behclielijk dal in de handt ofte onder den arm gedrage wordt........XII penningen Bij ijscaringe ofte hochwater voor vier paersonen endemeer ijder dubbelt veer enonder de vier persoonen tol discretie en de na gelegenheijt van weder en wijnt. (Toegevoegd in ander handschrift): Welvcrstaende dal de ingesetenen van Hagesteijn voor een wagen met peerdennijet meer en sullen betalen dan drie stuivers en voorts int vorder henliedenreguleeren nade lijste.' 27   GAU, Not U 136 a 002 acu- nr 33. 28   J.A.M. Smits en O.]. Wtiewaall, Historische bebouwing gemeente Houten. Zeist 1989,p. 173. 29   RAU, Oudmunster

nr 632. 15



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Hans uit 'De Zeven Huisjes' (Wijk bij Duurstede) Tonny Vos - Dahmen von Buchholz Nadat de VVV van Wijk bij Duurstede mijn boekje Wijk hij Duurslede - Monu-menl in de schijnwerpers uitbracht, reageerde een oud-inwoner van de stad, deheer W.R.J. Koedam, door een aantal jeugdherinneringen op schrift te stellen.Zulke herinneringen kunnen zeer waardevol zijn - het probleem is alleen, datdegene die ze opschreef uit zijn herinnering putte en verscheidene bijzonderhe-den niet meer op juistheid kon toetsen. Bij het doorgeven van dergelijkegegevens over personen en panden is de historische context natuurlijk vanbelang. Na onderzoek in het gemeentearchief van Wijk bij Duurstede bleken nogveel gegevens achterhaalbaar en kwamen er zelfs foto's aan het daglicht, die eengoede illustratie van de tekst vormen. Ik citeer eerst de briefschrijver, de heerKoedam uil

Den Haag, over I/ans uil 'De Zeven //uisjes', waarna ik zal aangevenwat ik in het gemeentearchief terugvond aan bevestiging van de door hemgenoemde feiten. Midden in 'De Zeven Huisjes' woonde omstreeks 1915 - 1920 een oude vrouw,die niemand anders kende dan als 'Hans' of 'Hansje'. Ze heeft daar in haarouderlijk huis haar hele leven gewoond en was van beroep mulsenwassler'.Tevens mangelde ze grote wasstukken als lakens enzovoort. Ze had hiervoor eenenorme mangelbak, die ik nooit eerder of later ergens heb gezien. Deze bak waseen familiestuk en kon destijds al wel honderd of tweehonderd jaar oud zijngeweest. Het onderstuk was evenals het bovenste deel van zwaar eikehout enzwart van ouderdom. Het onderstuk was, cienk ik, 1.50 x 3.50 m groot metvlakke bovenplaal, waarop het te mangelen stuk vlak werd uitgelegd. I Ietbovenstuk van circa 1.50 x 2.50 m bestond uit een grote

bak (eiken) met eenpaar rollen eronder van circa 20 cm doorsnee. Deze bak werd over het tebehandelen stuk een aantal malen heen en weer getrokken. De bovenbak wasbovendien voor verbetering van hel effect met een aantal grote stenen vcr- Mw 1 onny Vos - Dahmen von Buchholz, wonende in Wi|k bij Duurstede, is bekend als auteurvan historische romans, hoofdzakehjk over archeologische thema's. 1 Over du beroep werd geschreven door Marian C'onrads in 1 ussen Rijn en lek, 1992 nr 3, p21 en 22 (Red.). 16



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 zwaard. Hoc zij als oud, klein, mager mensje (maximaal 1.60 m) het heen enweer trekken van de bak voor elkaar kreeg is me nog steeds een raadsel. Welregelde de buurt, als men merkte dat het soms te zwaar voor haar werd, dat eenpaar kinderen van ongeveer twaalf jaar, dit zware werk voor haar deden. I Ietmutscnwassen was in 1920 al vrijwel voorbij. Ivnkele vrouwen droegen nog eenmuts, evenals de vrouwen die voor rekening van de gemeenschap in het Mwouden Mlisabelh Gasthuis waren opgenomen. Niet de vrouwelijke proveniers. lietwas op maandagen en dinsdagen een aardig gezicht de dienstboden in grijs ofblauw met een bonnet op het hoofd naar Hansje te zien gaan. Tol zover deze 'oral hislory' van de heer Koedam. Drie punten zijn in de briefvan belang: 1    De Zeven l luisjes-pandcn 2    f lans de mutsenwasster 3    De mangeibak. 'Achter de V^ven Huisjes',

het straatje tussen de Peperstraat en de Grote Kerk op eenfoto uit ca 1950 (?) fropografisch-Historische Atlas Gemeente Wijk hij Duurstede) 1. Met 'De Zeven Huisjes' worden de eerste zeven woningen bedoeld aan delinkerkant van de Peperstraat komende van de Markt, tegenwoordig genummerd 17



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Iragment van de kaclasterkaart uit ca 1820 met hel hui/.enhlok 'De '/.even Huisjes'tussen Grote Kerk, Markt, Peperstraat en Kerkstraat (l'opografisch-llistorische AtlasGemeente Wijk hij Duurstede) Peperstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13^ Wanneer we de oudste kadaslerkaart uilcirca 1820 raadplegen (zie de afbeelding), dan blijkt dat enkele van de bewustehuisjes toen gesplitst waren in een voor- en achterhuis, waarbij hel achterhuiseen eigen ingang had in hel steegje. Volgens de heer Koedam leverden 'De ZevenHuisjes' een uitdrukking in hel Wijkse taalgebruik op. Wanneer koffie of thee te 2 Al in 1729 is in de resoluties van het stadsbestuur sprake van 'Achter de Zeven Huisjes' (Gemeen-tearchief Wijk bij Duurstede, Stadsarchief 1300 - 1810, inv.nr. 31 T, 23-5-1729; Red.).







Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 liet is een wat eigenaardig boek geworden. Het geringste probleem is nog deenig/ins misleidende ondertitel. De /.es hoofdstukken vormen te zamen zekergeen 'geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen', maar hooguitenkele grepen uil die geschiedenis. Op zichzelf is daar niets op tegen, zekerwanneer men een breder publiek nastreeft dan de kleine groep bevlogenen diebijvoorbeeld de ruim zeshonderd bladzijden dikke pillen van Den Uyl over deLopikerwaard of van Van Vliet over de Lekdijk Bovendams als lekkernijensavoureert. Men iets bescheidener presentatie had echter geen kwaad gekund,temeer daar het boek geen inleiding en geen annotatie bevat en veel passagesdirect berusten op dit soort wetenschappelijke studies, zoals mij uit enigesteekproeven bleek. Al heel wal minder gelukkig is hel onderlinge verschil in compositie en niveauvan de zes

bijdragen. Het eerste hoofdstuk biedt een overzichtelijke popularise-ring over hel ontstaan van het landschap lol en met de middeleeuwse ontgin-ningen. Helaas is daarmee niet de toon voor de rest van het boek gezet. In devolgende hoofdstukken (misschien is het beter om van artikelen te spreken)wordt veel meer van de hak op de tak gesprongen en een duidelijke onderlingesamenhang lijkt al helemaal niet te zijn nagestreefd. De laatste twee bijdragenbieden niet veel meer dan wat genoeglijke faits divers, respectievelijk enkeleopgewekte algemene bespiegelingen. Het meest teleurstellend is naar mijn mening dat de auteurs, grotendeels uitwaterstaatskringen afkomstig, zoveel kansen hebben laten liggen om juist in dezecruciale vernieuwingsfase de oude waterschappen vanuit een modern perspectiefte benaderen. Hoe interessant was het bijvoorbeeld niet geweest om de lijn uithet eerste hoofdstuk door te

trekken en de rol van de waterbeheerders bij deontwikkeling van het Zuidutrechtse landschap tol in onze tijd te onderzoeken.Bij de gestage vernietiging van het kleinschalige cultuurlandschap zijn de thansgefuseerde waterschappen immers even nauw betrokken geweest, als eertijds bijhet ontstaan ervan. Dergelijke processen krijgen in hel boek echter nauwelijksaandacht. Veeleer wordt de indruk gewekt dat de activiteiten van de waterschap-pen voornamelijk kunnen worden herleid tot technische verbeieringswerken.Kennelijk heeft men zich er weinig rekenschap van gegeven, dat dit begrip'verbetering' tegenwoordig juist sterk ter discussie staat. Vanuil een modernewaterstaatkundige optiek, die zich niet vooral door agrarische produktievolumeslaat leiden, is deze verbetering vaak eerder als rampzalige verarming te kwalifice-ren. Misschien heeft men bij het samenstellen van hel boek hete hangijzers

bewustlaten rusten. Er wordt bijvoorbeeld ook nauwelijks ingegaan op de talrijkebestuurlijke conflicten die het fusieproces van de waterschappen hebben begeleid. 21



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 'I'och staan zowel kwesties als de tegenstrijdige belangen bij een integraalwaterbeheer, als de bestuurlijke spanningsvelden rond de waterstaatkundigeorganisaties centraal in het recente onderzoek. Men leze bijvoorbeeld de bijdra-gen van Glasbergen en Raadschelders in de in 1993 verschenen bundel Water-schappen in Nederland. De niet ingevoerde lezersgroep waar hel boek kennelijkop mikt, krijgt zo wel heel sterk de indruk dat het allemaal pais en vree inwaterstaatsland is en dal het mei onze waterhuishouding in de loop van de tijdal maar beter geregeld is. Deze kritiek op de compositie en de teneur van het boek neemt niet weg, dalhet ook allerlei boeiende wetenswaardigheden behelst. In die zin is het zekervoor streekgenoten een interessante introductie op hun natte omgeving. Eenspeciaal woord van lof verdienen de illustraties, die talrijk en bijzonder fraaizijn. Vooral

het oude kartografisch materiaal met zeer informatieve bijschriftenis vaak een lust voor het oog. Jammer is wel dat vooral in het tweede hoofdstukover de oudste geschiedenis van het waterbeheer niet enkele functionele themati-sche kaarten zijn opgenomen. Nu is deze bijdrage eigenlijk niet te volgen alsmen geen topografische kaart bij de hand heeft. Peler van der Eerden,Universiteit van Amsterdam 22













Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Boekje en expositie over joods Wijk bij Duurslcde Op 4 mei vond in het Wijkse stadskantoor onder grote belangstelling depresentatie plaats van een boekje over de joodse geschiedenis van Wijk bijDuurstede, samen met de opening van een tentoonstelling over hetzelfdeonderwerp. Het boekje met de titel 'Ordentelijke lieden van de joodsche natie': Bijdragen tol dejoodse geschiedenis van Wijk hij Duurstede, 1671-1923, verschijnt als tweede deel inde I listorische Reeks Kromme-Rijngebied, onder verantwoordelijkheid van deredactie van dit tijdschrift. De publicatie biedt een nagenoeg volledig beeld vande joodse gemeenschap vanaf 1671, toen de glazenmaker Salomon Isaacs zich inWijk vestigde, tot de Burgerlijke Gelijkstelling in 1795, van de hand van I'.I-' vanI lekelen. Daarnaast bevat het twee specifieke detailstudies: J. Becker behandeltde besnijdenissen in de periode 1773-1850

en R.V. Brilleman de beide nogbestaande joodse begraafplaatsen uit de 19de en 20ste eeuw.De expositie in de hal van het stadskantoor is opgebouwd rond vijf thema's, diesamen een beeld van het joodse leven beogen te geven: de synagoge, het dagelijksleven (huis, voedselvoorschriften en beroepsuitoefening), geboorte/besnijdenis,huwelijk en dood/begrafenis. Tentoongesteld zijn lokale afbeeldingen enarchiefstukken in combinatie met vele voorwerpen afkomstig uit het JoodsHistorisch Museum in Amsterdam. De expositie is nog tot en met 17 juni te bezichtigen, op werkdagen van 9.00 tol12.00 en op woensdagmiddagen bovendien van 16.00 tot 18.00 uur in de hal vanhet Wijkse stadskantoor aan de Karel de (irolestraat 30. Daar is ook hel boekjevoor leden van de vereniging met korting te koop. (R.v.d.i.-V) De Werkhovense molen gerestaureerd Dal er plannen bestonden om de ontmantelde korenmolen,

Werkhovenscweg 26,te restaureren werd reeds naar voren gebracht in Tussen Rijn en Lek, 1986, nr 2.In dat nummer deden Ina van der Wiele en Henk Reinders de geschiedenis vande molen en de molenaars uil de doeken. Aan de voorganger van deze molen dievanaf 1395 (of mogelijk eerder) tot eind 1882 heeft gestaan aan de Molenhoeflaanvlakbij kasteel Beverweerd, nabij de Kromme Rijn, is aandacht geschonken inhet thema-nummer van 1990 (nr 4). Van de slellingmolen aan de Werkhovenseweg, gebouwd in 1882, werden beginjaren dertig de wieken en de kap verwijderd. 1 lad men loen kunnen bedenken. 28



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 De Werkhovense molen gezien vanuit het -zuidwesten, april 1994.(foto: Marijke Donkersloot - de Vrij) dat ze er zestig jaar later weer op zouden komen en de molen weer maalvaardigzou zijn? Vast en zeker niet. Maar sinds eind 1993 is de circa 20 m hoge molen-romp weer getooid met nieuwe wieken en rieten kap, geheel in de stijl van devroegere molen. Werkhoven is er in esthetisch en cultuurhistorisch opzicht zeer 29



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Ge/.ichl op Werkhoven vanuil hel noordooslen (vanaf hel Ooslromsdtjkje), april 1994.(folo: Marijke Donkerslool - de Vrij) mee verrijkt. I Iet toch al /.o karakteristieke dorpsprofiel is er nog sterker doorgeworden: naast de twee spitse kerktorens is nu ook de molen nadrukkelijk weeraanwezig. V.en felicitatie aan het adres van de stichting, die de restauratie van demolen heeft bewerkstelligd en aan de vele andere betrokkenen is hier zeker opzijn plaats. Op de nationale molendag van afgelopen 14 mei werd de molen - met denieuwe naam 'Rijn & Weert' - opnieuw officieel in gebruik genomen. Bij diegelegenheid verscheen het boekje In ere hersleld. Korenmolen 'Rijn & Weerl'Werkhoven (onder redactie van Kees Broekman), waarin de geschiedenis en degang van zaken rond de restauratie wordl verteld. Mlke zaterdag kunnen bezoe-kers in de molen terecht. (MD-dV)                             , 30



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Verbouwing Rijksarchief Ulrechl Vanaf 18 april 1994 zullen er ingrijpende verbouwingen worden verrichl in heiRijksarchief Ulrechl. De verbouwingen zijn nodig om ook in de loekomsi dearchieven opiimaal ie blijven bewaren, /.e zullen een jaar duren. De archievenworden overgebrachi naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag.Vrijwel alle archieven zijn daar vanaf 1 juni 1994 raadpleegbaar. Tijdens deperiode van de verhuizing (van 18 april lol 1 juni) zijn de archieven niel ieraadplegen. Bezoekers die genealogisch onderzoek willen doen, kunnen veelalnog in Ulrechl lerecht. Van vele genealogische bronnen zijn namelijk foto's enmicrofilms aanwezig. Deze zullen lijdens de verbouwing in Ulrechl blijven.Informatie over de verbouwing en de raadpleging van de archieven kuni Uverkrijgen bij mevrouw S.A.1,. de Graaff, telefoon 030 - 710044. 31



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 INIiOUD Artikelen: Kees van Schaik De verpachting van het Oudslijkcrveer in 't Waal in de 17de eeuw                                                                                1 Ibnny Vos - Dahmen von Ikichhol/ Hans uit 'De /even Huisjes' (Wijk bij Duurstede)                                       16 Boekbespreking: Donkerslool-de Vrij, M. e.a. De Sltchlsc Rijnlanden (door P. van der l'erden)                                                                                     20 Varia: lk)erderij van Kromwijk (I)warsdijk) / (}ooijerdijk 47 (Langbroek)                                                                                 23 Opgraving op hel Rondeel te I louleii                                                                 24 Opgraving Koslverlorenioren (Wijk bij  Duurslede) 26 l5oekje en expositie over joods Wijk bij Duurslede                                             28 De Werkhovense molen                                                                                      29 Verbouwing Rijksarchief Ulrechl                                                             

          31 Aanwijzingen voor auteurs: De/e kunnen weerden aangevraagd bij hetredactiesecretariaat: M.A. van der l'erden - Vonk(tel. 03435-72444) 32
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Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Ary Gerritsen van Bemmel op de Vogelpoel Zijn 2»on Ary, die in 1713 op de Riebeeck was geboren, trouwde in 1758 teWijk, maar woonde waarschijnlijk nog niet op de Vogelpoel'*. Pas in 1760wordt bij de doop van het eerste kind uit zijn tweede huwelijk de Vogelpoelgenoemd&quot;. Hij pachtte deze hofstede en ook nog 4Vi morgen land onder Wijken Rijswijk van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Verder pachtte hij 2 morgenland in het Langslag van het Utrechtse Domkapittel, 7 morgen op het Nieuw-land van Dokter Sas uit Amersfoort, 9 morgen van de Roomse Armen te Wijken nog 16 morgen aan de Melkweg van het Duitse Huis te Utrecht. Zelf was hijeigenaar van land onder Wijk, Ravenswaaij en 10 morgen onder Nederlang-broek^°. Als deze Adrianus (Ary) Gerritsen van Bemmel in 1782 sterft en ook in deJanskerk is begraven^', gaat zijn derde vrouw, de maar liefst 37 jaar

jongereAnna van den Heiligenberg, eerst orde op zaken stellen alvorens een tweedehuwelijk aan te gaan. Dit zal wel nodig zijn geweest in verband met de erfrech-ten van de kinderen uit het eerste, tweede en derde huwelijk van Ary. Zij laatverkopen: land onder Wijk op de Noorderwaard, in de eerste Hoefstee en hetland onder Ravenswaaij en Nederlangbroek. Zelf behoudt zij 10 hont land dichtbij de Vogelpoel en de 9 morgen aan de Wijkersloot, genaamd de Steenenkamer.Met haar tweede man, Johannes van der Weijden, blijft zij de Vogelpoel pachtenen ook nog land van andere eigenaren&quot;. In 1788 koopt het echtpaar 4 morgenland naast de hofstede de Vogelpoel, genaamd de Vossenhoek. Ook kopen zijdan een hofstede met VA morgen land aan de Broekweg, voorzien van de naamGerversoord^'. In 1798 wordt de Vogelpoel met 35 morgen land gekocht van deerfgenamen van de overleden eigenaar Adrianus

ReaaP&quot;*. Samen kopen zij nogmeer land, zodat wanneer in 1821 Anna van den Heiligenberg sterft, de Vogel-poel bestaat uit 76'/4 morgen land onder Wijk, 5 morgen onder Cothen en 6morgen in 't Goy, in totaal dus 87!4 morgen in eigendom^'. 18.  RAU, DTB, 607 (25-1-1713) en 608 (2-3-1758). 19.  RAU, DTB, 608 (1-10-1760). 20.  RAU, NA, 2568 (23-7-1783). 21.  RAU, Hervormde Gemeente S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 181 (6-8-1782). 22.  Zie noot 21. 23.  RAU, Leenhof van Utrecht, 145 (2-3-1789). 24.  RAU, Stadsgerecht WbD, 580-20 (26-2-1799).                        ^ 25.  RAU, NA, 2601 (1-3-1822). 28



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De rooms-katholieke schuilkerk in de Achterstraat (kopergravure uit 1788 van K.F.Bendorp naar een tekening door J. Bulthuis, Atlas Gemeentearchief Wijk hij Duurste-de) De Van Bemmels aan de Melkweg woonde en er vier morgen land bezat'Melkweg vormen een hoofdstuk op zich. We gaan met Gerrits Aertse van Bemmel terug naar Wijk, waar hij in 1757 stierfen werd begraven in een eigen graf in het Middelpand van de hervormde kerk(de katholieken hadden indertijd wel een schuilkerk in de Achterstraat, maargeen eigen begraafplaats). Ook zijn vader Adriaen Gertse was daar in 1700begraven, evenals zijn grootvader Gerrit Claes in 1678 in het Noorderpand'^. 16.  RAU, NA, 2491 (17-2-1622). 17.  RAU, Hervormde Gemeente S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 174 (8-1-1678), 175 (29-3-1700)en 179 (14-10-1757). 27



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 wonende op de Vogelpoel'. In een pachtakte uit 1707 wordt de hofstede deVogelpoel met 28 morgen land opnieuw verpacht aan Teuntje Vernoy, weduwevan Jacob van Bemmel, en haar zoon (uit een eerder huwelijk) Baltus vanOmmeten'. Ook deze Jacob van Bemmel hoorde, voorzover nu bekend, niet totde huidige Wijkerslootse Van Bemmels. Gerrit Aertse van Bemmel en de Melkweg Als eerste van die tegenwoordige Van Bemmels (mijn eigen familie dus) komtrond 1718 Gerrit Aertse van Bemmel aan de Wijkersloot wonen, maar onder hetgerecht Cothen, dus aan het einde van de Wijkersloot en niet op de WijkseVogelpoeP. Hij woonde daar een jaar of tien en kocht vervolgens in 1728 eenhuis met erf te Wijk bij Duurstede in de Achterstraat, waar toen meerdereboerderijen waren gevestigd'. Van hieruit boerde hij. Hij pachtte losse stukkenland'° en bezat zelf 6 morden land te

Nederlangbroek in de 40 Hoeven onderSandenburg&quot;. In 1725 kocht hij negen morgen land met de naam de Steenenka-mer aan de Wijkersloot'^ Voor de herkomst van deze Gerrit Aertse van Bemmel moeten we naar deMelkweg, op de grens van Wijk bij Duurstede en Nederlangbroek. Want Gerriten ook diens vader Adriaen Gertse van Bemmel (overleden in 1700) warenpachters geweest van de hofstede de Riebeeck, bij de brug over de Kromme Rijnin de Langbroekseweg. Deze hofstede lag met 18 morgen aan beide zijden van deKromme Rijn en met 21 moi^en verdeeld over verschillende stukken onderNederlangbroek&quot;. Ook zijn grootvader Gerrit Claessen van Bemmel (overledenin 1678) pachtte land aan de Melkweg'&quot;* en bezat land in eigendom tussen deCotherweg en de Kromme Rijn'^ Van zijn vermoedelijke overgrootvader ClaesGerrits van Bemmel weten we uit diens testament van 1622, dat

hij aan de 6.    RAU, NA, 2497 (11-6-1684). 7.    RAU, NA, 2530 (5-5-1707). 8.    Gemeente Colhen, Gerecht Dwarsdijk, 19 (1718, 1719, 1720) en GAU, NA, U 142a003 (11-12-1721). 9.    RAU, NA, 2524 (17-5-1728). 10.  RAU, NA, 2517 (26-4-1708), 2521 (20-7-1718) en 2523 (28-7-1723). 11.  RAU, NA, 2533 (5-4-1725). 12.  Idem. 13.  GAU, NA, U 100a008 akte 24 (5-7-1692) en U lOOaOll (23-10-1696); RAU, NA, 2510 (23-6-1697),2517 (13-1-1708) en 2520 (15-9-1714). 14.  RAU, Kapittel S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 41 (?) (9-12-16'SO). 15.  RAU, Stadsgerecht WbD, 580-9 (20-11-1636) en 575-5 (18-5-1682). 26







Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 laatste jaren is een discussie op gang gekomen over de verkeersonveiligheid op deLangbroekerdijk, waar fietsers en wandelaars het moeten opnemen tegen voortra-zende forenzen. Het zou van werkelijke moderniteit getuigen wanneer recenteplannen om het autoverkeer op de Langbroekerdijk te beperken tot bestem-mingsverkeer inderdaad worden uitgevoerd. Uit het voorgaande mag blijken datde gemeente Langbroek op het gebied van de verkeersveiligheid een reputatie teverliezen heeft! 23



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Ontheffingen en einde van het autoverbod Wanneer in de zomer van 1908 een soortgelijke situatie zich voordoet metbetrekking tot F.A.C. Graaf van Lynden van Sandenbui^, die met zijn autovanaf de Cother- en Doornseweg zijn huis Sandenbui^ wil bereiken, maken deLangbroekse gemeentebestuurderen evenmin bezwaar'*. Anders is dat wanneereind 1908 en begin 1909 de rentmeester van Gravin d'Alsace te Parijs en dr H.J.van Dam uit Doorn, verzoeken om ontheffing voor henzelf en de bewoners enbezoekers van de kastelen Hinderstein, Lunenburg en Sandenburg. Het collegevan burgemeester en wethouders adviseert de provincie om op grond van deverkeersveiligheid afwijzend op beide verzoeken te beschikken&quot;.Wat volgt is een hele serie verzoeken tussen 1909 en 1923 van hoofdzakelijkartsen om dispensatie van het autoverbod op de Langbroekerdijk, waar

degemeente, afhankelijk van de noodzaak, nu eens positief en dan weer negatiefover adviseert^&quot;. Het einde komt in 1923. Teveigeefs trachten burgemeester enwethouders in april 1923 de Utrechtse gedeputeerden nog af te houden van hunvoornemen om de Langbroekerdijk geheel open te stellen voor auto's^'. Op 17december van dat jaar valt het doek wanneer Gedeputeerde Staten besluiten datde Langbroekerdijk niet langer gesloten is voor motorvoertuigen op meer dantwee wielen&quot;. Hoe snel, ook in Langbroek, de ontwikkelingen kunnen gaanblijkt in de zomer van 1928 wanneer het gemeentebestuur de eigenaar van kasteelHinderstein, dr J. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, aanspoort om eenoverhellende boom aan de Langbroekerdijk te vellen omdat deze gevaar oplevertvoor het verkeer 'en bovendien hinder bij het elkaar passeeren van auto's terplaatse gaat veroorzaken'&quot; ! Sindsdien

zijn de wegen verbreed en verhard, zijn bomensingels gerooid enweteringen gedempt om het moderne autoverkeer ruim baan te geven. Pas de 18.  idem, 23-7-1908. 19.  idem, 7-12-1908 en 22-4-1909 en GAL, 8 (29-10-1908). 20.  Het betreft de verzoeken van de Doornse arts W.A.C, van Laer (GAL, 20, 9-12-1909), debevelhebber van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (idem, 12-5-1910), de Doornse autoverhuurderN. van Os (idem, 4-5-1911), de veearts J.H. Picatd uit Zeist (idem, 17-7-1913), de Langbroekse artsJ. Burck (idem, 29-10-1914), rentmeester E.M. Kronenburg uit Langbroek (idem, 2-6-1921), deDriebergse wethouder A. Hendriks (idem, 2-6-1921), land- en tuinbouwadviseur G. van Burgeier(idem, 6-3-1922), de Leersumse arts J.W. Goudriaan Kuypers, de Houtense arts H.J. van der Wijsten H.J. Groot, arts te Driebergen (GAL, 21, 27-4-1923) en tenslotte de Culemborgse veekastreer-der W.A. Poppe

(idem, 26-7-1923). 21.  GAL, 21 (27-4-1923). 22.  Idem, 14-1-1924. Het autoverbod geldt nog wel voor een deel van de Gooijerdijk en van deLandscheidingsweg. De Gooijerdijk wordt al op 18-8-1925 vrijgegeven (idem, 27-8-1925). 23.  Idem, 30-S-1928. 22



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Cother weg Neerlangbrocl' De Cotherweg kort voor de verbreding en verlegging van de Cothergrift in 1939(Prentbriefkaart uit Particuliere Collectie C. van Leeuwen) van de burgemeester om tekst en uitleg te geven. Het kwaad was echter geschied,het herenakkoord was geschonden. Pas drie jaar later durft baron Van Pallandthet kennelijk aan om zich met een officieel verzoek om ontheffing van hetautoverbod tot Gedeputeerde Staten te wenden'^ Alvorens te beslissen vragendeze, zoals steeds, advies aan het gemeentebestuur, dat met de hand over het hartstrijkt omdat 'het algemeen wenschelijk wordt geacht dat het huis Lunenburgbewoond blijve en adressant gedurende meer dan een jaar als enig vervoermiddeleen automobiel bezit'. Van Pallandt mocht overigens niet harder rijden dan deeerder door zijn huisknecht zo brutaal overschreden zes kilometer per

uur,stapvoets dus. 17. GAL, 19 (21-4-1904). 21



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 maanden na het autoverbod, in april 1899, moet de gemeente op advies vanGedeputeerde Staten van Utrecht de Cother- en Doornseweg vrijgeven voor 'nietdoor organische kracht voortbewogen voertuigen', omdat anders de geheleverordening dreigde te worden vernietigd'\ Baron van Pallandt Opnieuw zijn het de heren van de kastelen die de moderne tijd de gemeentebinnenvoeren. In mei 1901 blijkt dat J.A. Baron van Pallandt sinds enkele dagenmet een auto ook op de verboden Langbroekerdijk tussen de Statenbrug enLunenbut^ rijdt. Het gemeentebestuur is bereid een oogje toe te knijpen omdatde baron tegenover burgemeester Van Beeck Calkoen verklaart zijn auto alleen tezullen gebruiken voor de paar honderd meter vanaf het kruispunt tot aan zijnhuis Lunenburg&quot;. Op 13 januari 1902 doet zich echter een incident voor dat dit'gentlemans agreement' op losse

schroeven zet. Wanneer Van Beeck Calkoenzich even na vier uur in de gemeentesecretarie aan de Langbroekerdijk bevindt,hoort hij een auto aankomen, waarvan - blijkens het door hem opgemaakteprocesverbaal - 'de snelheid zoo groot was dat ik het voertuig niet zag, dadelijkopstaande en ongedekt de secretarie buitendeur uitgaande, zag ik een automobielop den Langbroekerdijk rijden in de richting van de trambaan'&quot;. Van school-jongens die op de Brink aan 't spelen waren, hoorde hij dat het de auto van VanPallandt was en omdat de burgemeester vermoedde dat het gevaarte spoedig terugzou keren van een boodschap aan het tramstation of op Sandenbui^, stelde hijzich voor de secretarie op de openbare weg op. En inderdaad, om kwart overvier passeerde daar opnieuw de auto van de baron met daarin diens huisknechtHendrik van Schalm. De auto reed echter veel sneller dan de toegestane zes

(!)kilometer in het uur en hoewel Van Beeck Calkoen hard 'Ho' riep, slaagde hij erniet in om de aandacht van de bestuurder te trekken en deze aan te houden. Hijkon slechts constateren dat Van Schalm ook nog eens met veel te hoge snelheidde kruising met de weg van Cothen naar Doorn passeerde zonder een hoornsig-naal te geven en met grote vaart over de Langbroekerdijk naar Lunenbur^voortsnelde. Nadat de gemeenteveldwachter de nietsvermoedende huisknecht devolgende dag aanzegging deed van maar liefst drie bekeuringen, vervoegde dezezich - wellicht op aansporing van zijn werkgever - onmiddellijk ten woonhuize 14.  idem, 13-4-1899 en 20-4-1899. Eind 1899 kwam er een provinciaal reglement op het rijden metmotorvoertuigen {Provinciaal Blad 1899, no. 161). 15.  idem, 23-5-1901. 16.  Met dank aan mw J.M. Versteeg-de Groot in Utrecht die de aandacht vestigde op dit waarschijn-lijk rond

1980 in het Korpsblad Rijkspolitie letterlijk weergegeven procesverbaal. 20





Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De Brink in Nederlangbroek met een fietser (Prentbnefkaart ca 1900, ParticuliereCollectie C. van Leeuwen) de daders op te sporen'. Er werd daardoor driftig op de verboden wegen gefietst.Besloten werd om nieuwe bordjes te plaatsen*. Onstuitbare opmars van de fiets De opmars van de fiets bleek echter al niet meer te stuiten. Najaar 1893 werd hetfietsverbod op de, voor de regionale verbinding belangrijke, Cother- en Doornse-weg daarom opgeheven. Het verbod op de Langbroekerdijk bleef vooralsnoggehandhaafd. Tegelijkertijd werd wel het verbod om met bespannen hondekarrenop de Langbroekerdijk en de Landscheidingsweg te rijden ingetrokken'.Na enkele jaren van stilte, brengt Van Dam in de zomer van 1897 het nog altijdbestaande fietsverbod opnieuw in de raad. Hij heeft de laatste tijd bijna dagelijkszien fietsen op de dijk en acht het zeer onbillijk dat vreemdelingen,

die preten- GAL, 18 (24-8-1893). GAL, 6 (26-10-1893 en 3-11-1893). 18



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De nog onverharde en smalle Doornseweg gezien vanaf het kruispunt met deLangbroekerdijk (Prentbriefkaart uit 1918, Particuliere Collectie C. van Leeuwen) gefietst, werd het request van Van der Poorten aangehouden'.Eerst in het voorjaar van 1893 kwam de fiets weer ter sprake in het bestuur. Hetnieuw gekozen raadslid A. van Dam, eigenaar van een stoomhoutzagerij en ken-nelijk een exponent van de nieuwe tijd, bracht naar voren dat in strijd met depolitieverordening werd gefietst op de Langbroekerdijk, Cother- en Doornse weg.Hij pleitte voor opheffing van het fietsverbod, omdat wielrijders uit vrees teworden bekeurd daar veel sneller reden dan op andere wegen. In plaats vanveiliger was de situatie er dus juist gevaarlijker op geworden. In afwachting vaneen provinciale en landelijke regeling (die overigens pas in successievelijk 1899 en1906 tot stand zouden komen)

besloot de Langbroekse raad een beslissing uit testellen^ In augustus van hetzelfde jaar 1893 deelde burgemeester W.A. van BeeckCalkoen de beide wethouders mee, dat de laatste tijd enkele waarschuwingsbord-jes langs de weg waren verdwenen 'zonder dat het den politie is mogen gelukken 6.    GAL, 6, (20-10-1890). 7.    idem, 5-4-1893 en 28-4-1893. 17



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 het Langbroekse, was het ook ten aanzien van de fiets de maatschappelijkebovenlaag die de gemeente en haar bestuur met de moderne tijd confronteerde.In oktober 1890 richtte mr J.M.W. van der Poorten Schwartz, bewoner vankasteel Lunenburg en vooral bekend geworden als de schrijver Maarten Maartens,zich tot de gemeenteraad met een request om de Cother- en Doornseweg voorrijwielen open te stellen. De raadsleden wilden graag een uitzondering makenvoor de kasteelheer, maar waren niet genegen om het fietsverbod op te heffen. A.van Donselaar, al vijfentwintig jaar in de raad, merkte daarbij op dat tegelijk methet verbod om te fietsen, dan toch ook het verbod om met hondekarren op deLangbroekerdijk te rijden, zou moeten worden ingetrokken, aangezien 'hetrijwiel alhier slechts voor vermaak wordt gebezigd, terwijl met een hondewagenmenig behoeftige in zijn

onderhoud en dat van zijn gezin moet voorzien'. Vandat moment af aan werden de gevaren van het luxe rijwiel en die van de, voorhet bestaan zo bitter noodzakelijke, hondewagen in de regel gecombineerd in deraad besproken. Omdat er 's winters toch nauwelijks op de grintwegen werd dl 1(3111't I I l4im,'l>i-iri)k('r wi-tiTiiiu- De Langbroekerdijk met een hondekar ter hoogte van Groenestein (Prentbriefkaartuit ca 1900, Particuliere Collectie C. van Leeuwen) 16





Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De komst van de fiets en auto in Langbroek,1881-1923' Ria van der Eerden-Vonk' Aan het eind van de negentiende eeuw werd met de komst van de fiets demodernisering van de mobiliteit ingeluid. De fiets was het eerste persoonlijkevervoermiddel waarmee de mens zich kon verplaatsen zonder de hulp vandierlijke trekkracht of van stoomt De verplaatsingsmogelijkheden werden eraanzienlijk door uitgebreid, wat grote veranderingen met zich meebracht.Aanvankelijk werd de fiets vooral gebruikt door de gegoede burgerij voorsportieve en toeristische doeleinden, maar al snel werd het een praktisch trans-portmiddel voor alle lagen van de bevolking. Met de toename van het aantalfietsers, voelde de plaatselijke overheid zich genoodzaakt maatregelen te nemenom de verkeersveiligheid te waarboi^en. Ook de gemeente Langbroek liet zich indit opzicht bepaald niet onbetuigd,

zoals hierna zal blijken. Stopgebod voor fietsers In 1881 duikt de fiets voor het eerst op in de Langbroekse archivalia. Wanneerde gemeenteraad in de zomer van dat jaar een verordening op het gebruik van dewegen vaststelt, wordt daarin als eerste een bepaling opgenomen over 'de rijdersop zoogenaamde velocipeden of door zamengeperste lucht bewogen voertuigen'.Hun wordt geboden af te stappen en aan de kant van de weg stil te staan, zodraeen rij- of voertuig zich op minder dan 40 meter afstand bevond'. Vijf jaar laterinsisteerde de raad van Langbroek dat aan dit gebod zeer streng de hand diendete worden gehouden: langs bijna alle wegen liep immers water en de paardenschrokken veelvuldig van hun nieuwe 'stalen concurrenten'. Toen zich inoktober 1886 een ongeluk voordeed waarbij iemand met paard en rijtuig te water Drs M.A. van der Eerden-Vonk is gemeentearchivaris van Langbroek, Wijk bij

Duurstede,Cothen en Houten en redacteur van dit tijdschrift. 1.    Dit stukje is een uitgebreide bewerking van een praatje dat op 9 februari 1993 werd gehouden bijde presentatie van de inventaris van het Langbroekse archief over de periode 1811-1949 in hetgemeentehuis in Langbroek. 2.    Zie over de geschiedenis van de fiets: J.M. Fuchs en W.J. Simons, De fiets van toen en nu.Alkmaar, 1983. 3.    Gemeentearchief Langbroek 1811-1949 (GAL), 121. 14





Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Q:t:~jf (^jP' ''-^IJ^. nsJC^ ^&. ?y w. r i Eerste bladzijde van de trekkingslijst met de namen van de winnaars van de Wijkseloterij uit 1649 (GAW, Stadsarchief 1300-1810, 166) 12











Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Kasteel Duurstede op een kopergravure van ca 1650 door J. Schijnvoet (AtlasGemeentearchief Wijk bij Duurstede) verboden was voor personen die geen lid waren van het gilde^°. Ook werdbepaald, dat niemand schilderijen en andere voorwerpen, gemaakt buiten de stadUtrecht, mocht verkopen of ze te koop aanbieden^'. De vrije jaarmarktenvormden hierop een uitzondering. Op die markten mocht iedereen schilderijenen andere waar vrij verkopen. Op 15 juli 1639 verbood de vroedschap van destad Utrecht 20.  Idem, 27, 65. 21.  Idem, 66.







Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 laatste groep was doorgaans ook lid van het Lucasgilde) konden niet op tegen deconcurrentie van vreemde handelaren die buiten de vrije jaarmarkten om hunwaar aanboden. Het kon niet uitblijven dat de gilden met protesten kwamen. Om een einde temaken aan de vormen van verkoop die de broodwinning van de schilders ingevaar brachten, werden voorschriften opgesteld. Daarbij blijkt duidelijk datmaatregelen in de ene stad van invloed zijn op de kunsthandel in andere steden.Hierdoor ontstond een keten van verbodsbepalingen die de steden aan elkaarverbond. In Amsterdam bijvoorbeeld werd in 1608 opnieuw een verbod uitge-vaardigd op de verkoop van schilderijen door vreemden'. Het gevolg was datveel handelaren naar andere steden vertrokken om daar hun waar te verhandelen.In Leiden ondervond men last van de handelaren die Amsterdam ontvluchtten.In 1609 werd

de verkoop van schilderijen door vreemden ook hier verboden^.Ook in Delft ondervond men last van de vreemde handelaren. In 1610 ver-klaarden de Delftse schilders, op verzxDek van Leidse schilders die bondgenotenzochten in hun strijd tegen de Zuidelijke handelaren en schilders, dat er geenschilderijen ingevoerd en verkocht mochten worden'. In Den Haag werd in 1656zelfs besloten, dat een handelaar pas schilderijen mocht verkopen wanneer hijtwee jaar onafgebroken in Den Haag had gewoond*. Door zo'n strenge maatre-gel gingen veel handelaren waarschijnlijk hun geluk in een andere stad beproe-ven. In Leiden werd in 1657 het verbod op handel in schilderijen van buiten ver-scherpt'. We kunnen aannemen dat dit een gevolg was van de Haagse maatregel.In de door mij onderzochte steden (Utrecht, Amsterdam, Leiden, Delft, DenHaag, Haarlem, Middelburg en Dordrecht), waren de vrije jaar- en

weekmarktenuitgezonderd van de verbodsbepalingen. Op deze dagen mocht iedereen schilde-rijen verhandelen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat reeds in de zestiende eeuw schilderijenverlo-tingen werden georganiseerd in Amsterdam, Leiden en Utrecht. Voor de overigesteden heb ik hier geen bewijs van gevonden. In Leiden werden loterijen al in1568 verboden'&quot;. In de zeventiende eeuw werden loterijen expliciet verboden in 5.    I.H. van Eeghen, 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw'. Jaarboek Amstelodamum,61 (1969), 89. 6.    A. Bredius en W. Martin, 'Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Leidsche St. Lucasgild'.OudHolland, 22 (1904), 122. 7.    Montias, 72-73. 8.    F.D.O. Obreen, ed.. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, IV (1881-1882), 47. 9.    Bredius en Martin, 121-128. 10.  C.W. Fock, 'Kunstbezit in Leiden in de zeventiende eeuw'. Th. H. Lunsingh Scheurleer,

C.W.Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg: geschiedenis van een Leidse gracht 5. Leiden, 1990, 31.



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 hoe heeft dit verschijnsel zich ontwikkeld en wat was het beleid van de overhe-den ten aanzien van loterijen, zijn vragen die daarbij aan de orde zullen komen.Tenslotte zal ik aandacht besteden aan de loterij in Wijk bij Duurstede. Dezeloterij vormt een gunstige uitzondering in die zin dat er veel bronnenmateriaalvan is overgeleverd. Dit materiaal is terug te vinden in het stadsarchief van Wijkbij Duurstede^. Kunstenaars, gilden en kunstmarkt In de zeventiende-eeuwse samenleving werd de kunstenaar nog beschouwd alseen ambachtsman die het schildersvak tot zijn broodwinning had gemaakt. Netals andere ambachtslieden waren de schilders verenigd in een ambachtsgilde: hetSint Lucasgilde. Het Sint Lucasgilde was een belangrijke factor voor de kunste-naars en speelde een grote rol op de kunstmarkt. Het gilde beschermde hetambacht en behartigde de gemeenschappelijke belangen van de

kunstenaars.Onder deze bescherming viel ook de verkoop van en de handel in de produktendie gemaakt werden door de gildeleden. De handel in schilderijen ging in het begin van de zeventiende eeuw steedsgrotere vormen aannemen. Nadat Antwerpen in 1585 in handen van de Span-jaarden was gevallen, verplaatste de handel zich naar het noorden. De Scheldewerd geblokkeerd, waardoor de bloeiende handel werd lamgelegd. Tijdens hetTwaalfjarig Bestand (1609-1621) ondervonden de Noordnederlandse stedenopnieuw veel last van handelaren uit het zuiden'. Deze introduceerden blijkbaarnieuwe verkoopmethoden. Er kwamen namelijk al gauw klachten over de 'extraordinare maniere van verkoopingen, als die daer geschiede bij opentlijckeveijlinge en uijtroepe, als oock meede alle loterijen, rijffelarijen ende alle diei^e-lijkcke soorte van plaggerijen, en ongewoone, en gesochte maniere van venduween verkoopingen'^. Uit het feit dat

men de termen 'extraordinare' en 'ongewoone' gebruikt, zoudenwe mc^en afleiden dat verlotingen voorheen in de Noordelijke Nederlanden nietvoorkwamen. Ook de gewone wijze van verkoop, door venten langs de straat ofuitstalling in kramen, gaf reden tot klagen. Schilders en kunstverkopers (deze 2.    Gemeentearchief Wijk bij Duurstede (GAW), Stadsarchief 1300-1810, 166. 3.    J.M. Montias, Artists arts Artisans in Delft: a Socio-Economic Study of the Seventeenth Century.Princeton, 1982. 4.    H. Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lucasgilde te Haarlem, 1497-1798. Alphen a/d Rijn,1980.
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Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Zijn zoon Klaas van Bemmel (1818-1887) begint in 1848 te boeren op de in 1843gekochte boerderij^', maar als zijn nog ongehuwde broer Johannes in 1851 opde Vogelpoel overlijdt, verhuist hij daarheen. De andere boerderij tegenoverNuland is later afgebroken. Wanneer zijn moeder, Wijnanda Verweerd, in 1859sterft, wordt de nalatenschap verdeeld tussen Klaas, zijn broer pastoor A.J. vanBemmel en de onder curatele gestelde zus Cornelia'°. Doordat Klaas vrijwel allesvan zijn broer en zuster erft of koopt&quot; en er bovendien nog meer land bij-koopt, vergaart hij in totaal zo'n 133 ha. land, waarvan een gedeelte onderCothen en 7 ha. onder Amerongen. Splitsingen Na de dood van Klaas van Bemmel in 1887 wordt het geheel gesplitst in drieboerderijen. De Vogelpoel komt met andere bezittingen aan zijn zoon Thomasvan Bemmel (1856-1931). Zijn zoon Gerardus krijgt een nieuwe boerderij,geheten 'Ons

Genoegen', ongeveer op de plaats waar vroeger de Steenenkamerwas. Deze Gerardus sterft al in 1889 waarna zijn weduwe hertrouwde metAnthonij van Dijk. Klaas' dochter Anthonia (gestorven in 1902), die gehuwd wasmet met Anthonij Vernooij (overleden in 1923), kwam op de hoeve Nuland&quot;.In de jaren 20 en 30 van deze eeuw en ook later nog vonden er verdere splitsin-gen van het bezit plaats. En zo is het gekomen, dat er nu zoveel Van Bemmelsaan de Wijkersloot wonen! 29.  Idem (9-5-1849). 30.  RAU, NA, 2772 (19-12-1866). 31.  Idem (2-7-1869). 32.  RAU, NA, 2813 (9-1-1888) en 1809 (4-1-1901). 30



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 BOEKBESPREKING Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht. Het Kromme Rijngehied: tekst eneindredactie Ronald Blijdenstijn 1989, herzien door Marinus Kooiman 1993.Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1993. (72 blz. met een losse topografischekaan 1:50.000, prijs f 13,90, ISBN 90-6064-779-3) In de reeks Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht zijn Inmiddels driedeeltjes verschenen. Het betreft het Kromme-Rijngebied, de Lopikerwaard en deHollandse Waterlinie (dit laatste wordt besproken in het komende nummer vandit tijdschrift). Het zijn handzame boekjes met een los bijgevoegde topografischekaart (1:50.000, grijsdruk) waarop met een rode lijn de routes zijn aangegeven.De cijfers op deze kaart - door ruimtegebrek niet altijd exact gelokaliseerd -verwijzen naar de tekst in het boekje, waar nadere plaatsaanduiding is te vinden.In het deeltje Het

Kromme Rijngehied zijn een kastelen-, een boerderijen- en eendorpenfietsroute (respectievelijk 30, 28 en 43 km) beschreven. Bovendien is er inhet boekje zelf op p. 45 nog een kaartje opgenomen waarmee men een stadswan-deling door Wijk bij Duurstede kan maken. Wil men liever zonder kaart deroute rijden - maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen - dan geeft een routebe-schrijving in woorden in het boekje zelf die mogelijkheid. Zeer veel toelichtendearchitectuurtekeningen (N.G. van der Leek), kaartjes van onder andere de ver-schillende dorpskernen Bunnik, Odijk, Werkhoven, Houten, Nederlangbroek,Cothen en Schalkwijk (Bert Stamkot), oude tekeningen, prenten en foto's vangebouwen, landschappen en dergelijke (Roland Blijdenstijn en Henk Bol) zijn inhet boekje opgenomen. Hiermee kan men vooraf al een indruk krijgen van water zoal in het Kromme-Rijngebied op de aangegeven routes is te beleven.

Degebruiker krijgt in een beknopte vorm veel informatie over de historischekarakteristiek van het gebied als geheel en over dorpskernen, aparte gebouwenenzovoort. Over Nederlangbroek bijvoorbeeld: 'Links over de stenen brug uit 1810 ligt hetoude dorpscentrum, de Brink. Met de kerk, het gemeentehuis en andere aanlig-gende huizen heeft de Brink de status van beschermd dorpsgezicht. De kerk heefteen 16de ecuwse toren, terwijl het schip uit 1870 dateert. Brink 2 en 3 zijnwoonhuizen uit 1855 met muurankers die de initialen voorstellen van detoenmalige eigenaar Gijsbert van Donselaar. Het pand aan de overzijde (nr 11-12)is sinds 1926 het gemeentehuis van Langbroek. Het is van oorsprong eenwoonhuis uit 1814. Nr 10 is in 1874 als school gebouwd, maar doet thans dienstals hervormd centrum. De dorpspomp werd in 1893 geschonken door de 31









Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 35
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Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 De Brink in Werkhoven, gezien vanaf de Herenstraat (dia: Marijke Donkersloot-de Vrij, juli 1994) men aan de klachten van enkele omwonenden over gebrek aan licht in hun woning, vallende takken en de roetdauw veroorzaakt door de luis. Het ziet er nu naar uit dat we voorlopig kunnen blijven genieten van onze oude vertrouwde Brink! Deze zojuist geschetste ontwikkeling heeft bij mij de vraag opgeroepen: hebben er altijd lindebomen gestaan en hoe ging men hier vroeger mee om? De Brink, het centrum van Werkhoven Een brink was oorspronkelijk een gemeenschappelijke verzamel- of weideplaatsvoor vee, vaak gelegen aan een kruispunt van wegen en/of in het centrum vaneen dorp. Meestal vormden boerderijen en een kerk het hoofdbestanddeel van deomringende bebouwing. In een later stadium kreeg een brink meer de functie vaneen dorpsplein waar

markten en dorpsfeesten gehouden werden. De bebouwing



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 Gedeelte van de Brink in Werkhoven. De muziektent is er in 1931 neergezet en dedorpspomp is herbouwd in 1964 naar het voorbeeld van de in 1955 afgebroken pomp (dia: Marijke Donkersloot-de Vrij, juli 1994) rond de brink veranderde daardoor ook van samenstelling. Zij werd uitgebreidmet een smederij, een school, een herberg annex gemeentehuis en woonhuizen,winkels en bedrijfjes van ambachtslieden. Of de Werkhovense Brink ooit de functie van weideplaats heeft gehad is nietbekend. De oudste gegevens over de Brink dateren uit de 17de eeuw. Aan destand van de boerderijen op 18de eeuwse afbeeldingen - zij staan met hunvoorzijde naar de Brink gericht - kan men afleiden dat de Brink toen al de func-tie van een dorpsplein had gekregen.



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 ^&quot;^«^^&quot;^s^^ De Brink in Werkhoven in het midden van de 18de eeuw. In die tijd stonden er nog notebomen. Tekening door Paul van Liender, 13 juli 1750 (Brussel, Museum voor Schone Kunsten, verzameling De Grez) Notebomen De oudste bronnen die over de Brink verhalen, zijn te vinden in de archievenvan de Hervormde Gemeente Werkhoven. Daarin staat vermeld dat in 1637 opde Brink en op het kerkhof notebomen stonden. De walnoten die van dezebomen kwamen, werden eens per jaar bij opbod verkocht. Meestal werden zijopgekocht door de herbei^ier van herberg De Pellecaen. De opbrengst, dievarieerde tussen de 10 en 40 gulden, kwam terecht in de kas van de kerk. In hetjaar 1720 werd bijvoorbeeld door de ontvanger in het kasboek bijgeschreven:'Den 3 den september ontfange van de kerknoten, die bij publieke

v(er)pagtingeopgebragt hebben...11 gulden en 5 stuivers''. Het is al eerder gezegd: bomen hebben niet het eeuwige leven. Steeds werden erbomen gerooid, verkocht en opnieuw aangeplante In 1670 mocht MeyndertWoutersen, kerkmeester te Werkhoven, bijvoorbeeld 48 gulden en 13 stuivers 1.    Rijksarchief in Utrecht (RAU), Hervormde Gemeente Werkhoven (HGW), 105. 2.    Zie voor het soort bomen, en hun gebruik het naschrift van de redactie.



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 i -f 7^ ^-^9 Fragment uit het kasboek van de ontvanger van de Hervormde Kerk in het jaar1720: in de een na laatste post staat dat op 3 september de kerkenoten 11 gulden en5 stuivers opbrachten (RAU, HGW, 105)



















Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 werd de opdracht gegund om 27 kruiwagens mest te leveren a / 0,25. De smid J.van Echteld mocht de boomhekken ter bescherming van de jonge boompjesleveren. Hiermee was een bedrag gemoeid van 53 gulden en 30 cent&quot;.Van deze bijna 100 jaar oude 28 lindebomen zijn er nu 19 ovei^ebleven. Het zijner nog genoeg om de Brink de bijzondere sfeer te geven, die door velen zozeerop prijs wordt gesteld. Met de juiste zorg (en dat mag best wat geld kosten!)kunnen wij allen hier hopelijk nog lang van genieten. Naschrift van Leen de Keijzer (lid van de redactie) over note-, iepe- en lindebo-men op erven en brinken. In de zeventiende eeuw steeg bij meubelmakers de vraag naar notehout. Op veelplaatsen werden daarom steeds meer notebomen geplaatst. Ook was daarbij deoogst van de walnoten een belangrijk motief. In de achttiende eeuw werdengekapte bomen

echter niet meer door jonge notebomen vervangen, maar dooriepebomen. Het hout van deze bomen werd gebruikt door wagenmakers. Hetzijn vooral de boeren die door de gestegen welvaart meer gebruik gingen makenvan koetsen, waardoor de vraag naar iepehout toenam. Midden negentiende eeuwveranderde dit weer. Toen werden op boerenerven, maar ook op kerkbrinken deiepebomen vervangen door lindebomen. Dit gebeurde niet alleen vanwege dehoutopbrengst, maar ook vanwege de bijzondere eigenschappen van deze bomen.Bij de huizen werden ze dikwijls op korte afstand van de gevel gezet en onder-houden in de vorm van leilinden om bescherming tegen de zon te bieden (voormeer informatie: L.J.M, de Keijzer, Inventarisatie leilinden. Intern rapportGemeentewerken Houten, 1983). Lindebomen hebben ook een insectenwerendewerking. Op de kleverige stof (roetdauw) die in de zomer van

deze bomenafdruipt, blijven vliegen en muggen vastplakken. Voor de bijenhouders zijn debomen interessant vanwege de bloesem, waar de bijen op afkomen. Voorts kande bloesem gedroogd worden om er lindebloesemthee van te maken, die ondermeer toegepast wordt in de volksgeneeskunst ter bestrijding van diverse kwaal-tjes. ----------------------------------------                    / 22. GW, 369. 14





Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 archeoloog August Remouchamps (geboren te Gent) een grapje heeft uitgehaalden de penning hier opzettelijk heeft achtergelaten toen hij een uitstapje naarSchalkwijk maakte. In de jaren twintig was Remouchamps werkzaam bijProfessor Holwerda, die toen opgravingen deed te Vechten. Bewijzen voor dezeveronderstellingen zijn echter niet te geven. 2sr. Beschrijving van de penning: diameter van 30 mm, gewicht van 6,5 gr., legering:similor (tomhak). Voorzijde: jadis (de muntslag vroeger, met munthamer). Keerzijde:aujourd'hui (de muntslag nu, met schroefpers), monnaie de Bruxelles 1910. Depenning is hier vergroot afgebeeld. I 16







Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 Het huis Dijkstraat 3 dat tijdens de restauratie in de zomer van 1994 zijn dakterugkreeg (Foto R. van der Eerden- Vonk, Atlas Gemeentearchief Wijk bij Duurstede) 19





Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 VARIA Fectio voorgedragen voor Wereld Erfgoed Lijst Staatsecretaris Nuis van cultuur heeft zeven archeologische monumenten bij deUNESCO voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoed Lijst. De UNES-CO (de culturele organisatie van de Verenigde Naties) heeft daarvoor een specialelijst bij het World Heritage Centre. Onder deze monumenten bevindt zichFectio, het Romeinse fort Vechten uit de eerste 250 jaar van onze jaartelling,gelegen in de gemeente Bunnik. Het fort, waarvan bovengronds niets meerzichtbaar is, wordt voorgedragen omdat het van onschatbaar belang is voor dekennis van de Romeinse tijd. (HR) De 'Stichtse gegoten marmervloertegel' Naar aanleiding van de ingezonden brief over de afgebrande boerderij vanKromwijk in Dwarsdijk (gemeente Cothen) in het vorige tijdschriftnummerontving de redactie een aardig aanvullend gegeven van de heer F.H.

Landzaat uitSchalkwijk. De genoemde grote blauwgrijze tegels uit de boerderij behoren volgens hem tothet type 'Stichtse gegoten marmervloertegel' (afmeting 455 x 460 x 40 mm). Dezetegels werden voor het eerst gefabriceerd in een steenfabriek die stond aan dewestkant van de Vaartse Rijn direct ten zuiden van Utrecht. De fabriek wasvanaf 1668 eigendom van de familie Van Oort. Francois van Oort verkreeg oc-trooi voor de fabricage van deze vloertegel in 1691 (Rijksarchief in Utrecht,Statenarchief inv. nr 349-43). Meer bijzonderheden in: F.H. Landzaat 'De Stichtsegegoten Marmervloertegel' Tegel (jaarboekje uitgegeven door de Vrienden van hetTegelmuseum te Otterlo), 1981, nr 9, 9-15. Geschiedenis Dorpshuis Odijk Ook eigentijdse geschiedenis is interessant. Dat blijkt uit het boekje 25 jaardorpshuis Odijk van de hand van Jaap Dekker, dat afgelopen najaar huis aan huisin Odijk werd verspreid. 'Dit zal het centrum

kunnen worden waar jong en oud, &quot;autochtoon&quot; en&quot;import&quot; van alle confessies elkaar kunnen vinden in sport en spel, besprekingenen verTgaderingen om gezamelijk de groei en bloei van ons dorp te bevorderen',met deze woorden uit 1962 in een circulaire van burgemeester Melzer van detoen nog zelfstandige gemeente Odijk, werd het belang van de oprichting van 21
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         24-4 (49-50; 51-52) opgravingen                                         23-1 (25-30), 24-3 (2-9), (zie ook: onder jaarverslagen)              25-3 (16-22), 26-3 (1-6; 27-32; 35), 26-4 (47), 27-3 (17-23), 27-4 (33-34), 28-1 (30-32),28-2 (24-25; 26-27), 28-3 (34) orgels                                                   23-4 (1-31), 27-4 (1-17) Oud-Amelisweerd                                26-4 (47), 27-1 (1-18) Oud-Utrechtprijs                                 26-4 (44) Oudslijckerveer                                   28-2 (1-15) Overlangbroek                                    25-1 (22), 25-2 (21-22), 25-3 (25-28), 26-3 (7-17) P Pater Jzn, C.                                       27-2 (29) Pisu, P                                                26-4 (45-46) politie                                                  23-1 (31-32) Pothuizen                                            24-1 (7-27) Pothuizen, H.M.                                 24-1 (7-27), 26-1 (10-18) predikanten                                         27-4 (27-32) R Raap, Stichting                                   

26-3 (1-6) register                                                23-4 (32-38) 37



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 Reinders, H. 23-3 (13-21; 22-23), 24-1 (32), i 24-4 (7-17; 18-29; 40-48), 25-2 (23-28), 25-3 (1-10), i 25-4 (24-26; 38), 26-4 (1-8; 23-27; 45-46) l Rietveld, C.EW. 23-4 (1-4) t rivierlopen 27-3 (17-23) Rondeel, Het 28-2 (24-25) Rommes, R.NJ. 23-1 (9-24) Roij, B. de 25-1 (1-12) Ruckert, C.D.P, 24-2 (9-25) : Rijnauwen, fort 25-1 (31-32) Rijsbrug, boerderij 28-1 (34-35) S Schaik, K. van 28-2 (1-15) Schalkwijk 23-4 (10-16), 24-1 (7-27), 25-3 (16-22), 26-1 (10-18) 26-3 (1-6), 28-1 (30-32), 28-4 (15-16) Schalkwijk, kasteel 26-3 (1-6) schilderkunst 27-2 (1-24), 28-3 (1-13) schippers 25-2 (19-20) Scholtmeijer, H. 28-1 (23-26) schoolmeesters 25-3 (1-10), 27-4 (18-26) Smits, J.A.M. 23-3 (1-12), 26-1 (30-31) Staakman, N. 26-3 (27-32) steenovens 26-3 (27-32) i Steenwijk, D. 26-2 (22-27) i Stenen Poort 25-4 (35-37) i Stichtse Rijnlanden 28-2 (20-22) T tegels 28-4 (21) Thiadens, H.J.M. 25-1 (22) Tholens, M.

26-1 (29-30) :i Tolsteeg 23-2 (9-32) Tongerloo, L. van 24-4 (49-50) toponiemen 26-2 (28) Toussaint-Raven, J.E. 24-4 (51-52) Tromp, H.M.J. 25-4 (11-20) Tuil en 't Waal 26-3 (27-32), 28-2 (1-15) u Uilegat 25-2 (14-17), 23-4 (39) Utrecht 23-2 (9-32), 23-4 (39) 38



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 V Vechten, fort                                       27-3 (17-23), 28-4 (21) Verbeeck, S.                                         24-4 (51-52) verbouwing Rijksarchief                      28-2 (31) Vermeer, G.                                         23-4 (5-7; 8-9) Vernooy, A.                                         26-2 (1-8), 27-2 (25-27) Vernooy, C.G.Th.                                23-2 (1-8) Vervaart, O.                                         23-2 (9-32) visitatie                                                25-2 (23-28) Vlagsma, A.H.                                     23-4 (17-31) Vogelpoel                                             23-3 (24-29), 28-3 (24-30) Vos-Dahmen von Buchholz, T.            28-2 (16-19) Vreeswijk                                            24-1 (29-31) W wandtegels                                           28-1 (32) watertorens                                          24-2 (9-25) Werkhoven                                          23-3 (22-23), 23-4 (8-9), 24-2 (9-25), 24-4 (40-48), 28-3 (34), 28-4 (1-14) Wevers, L.B.   

                                     26-3 (33-34) Wickenburg                                        25-4 (27-34) Wilmer, C.C.S.                                    25-4 (1-6) Wit, P. de                                            24-2 (31-32), 26-3 (33-34) Wttewaall, O.J.                                    23-3 (1-12), 24-4 (30-39), 25-4 (7-10), 26-1 (30-31) Wijk, P.Th.L. van                               28-4 (17-20) Wijk bij Duurstede                              23-1 (9-24), 23-3 (24-29), 23-4 (17-31), 24-2 (26-27), 24-3 (28-32), 25-2 (18-20), 25-3 (11-15), 26-2 (29-31),26-4 (28-37), 27-2 (29-30), 27-4 (1-17; 34), 28-1 (7-9),28-2 (16-19; 26-27; 28), 28-3 (1-13; 24-30), 28-4 (17-20) Wijkersloot                                          28-3 (24-30) Wynia, S.                                             27-3 (17-23) Z Zeven Huisjes                                      28-2 (16-19) Zorp'liet                                              24-1 (32), 26-3 (35) Zuidutrechts woordenboek                  27-2 (30-31), 28-1 (23-26) 39
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