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

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

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





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


