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

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

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

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





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

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



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

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



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

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





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





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

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



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


