
Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Van de redactie Een nieuwe naam en een nieuwe vorm! Na 28 jaar Tussen Rijn en Lek heeft de redactie besloten het tijdschrift om te dopen in HetKromme-Rijngebied. Daarmee wordt het deel van de provincie Utrecht waarmee we onsbezighouden beter en duidelijker aangegeven. Wij rekenen daartoe het gebied aan weerszijdenvan de Kromme Rijn tussen de Utrechtse Heuvelrug en Vaartse Rijn/Lek-kanaal. Vooral sindsde jaren '70 is de benaming 'Kromme-Rijngebied' voor deze streek een begrip geworden. Deverenigingsnaam blijft overigens ongewijzigd, zoals uit de ondertitel blijkt.Ook het uiterlijk van het blad is veranderd: het grotere formaat, de nieuwe omslag en deopmaak in twee kolommen moeten het een volwassener en modemer aanzien geven. Elkejaargang krijgt een eigen afbeelding op de omslag. Themanummers krijgen zo mogelijk eenaparte illustratie. De bladzijden worden voortaan per jaargang genummerd en jaarlijks ver-schijnt (voor de inbinders)

een cumulatieve inhoudsopgave en index. Het is misschien evenwennen, maar wij hopen dat u met ons van mening zult zijn dat het tijdschrift in zijn nieuwegedaante aantrekkelijker geworden is. Afgezien van de gebruikelijke jaarverslagen van de vereniging, is dit eerste nummer van 1995geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. De redactie wil op deze manier haar steentjebijdragen aan de herdenking van de bevrijding, vijftig jaar geleden.





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Recentelijk (juli 1994) is er een monumentvan beeldend kunstenaar Armando geplaatstbij het viaduct over de A28. Het betreft eenveertien meter hoge bronzen ladder die eengedachtenvlucht symboliseert. In 1995 wordter waarschijnlijk op het Raadhuisplein vanMijdrecht een gedenkteken opgericht vooreen joodse familie waarvan drie gezinsledenin Auschwitz zijn omgekomen. Ook inHouten zal een nieuw monument wordengeplaatst. Oorlogsgedenktekens vinden we vaak op hetgraf van een gesneuvelde (Langbroek, N-Hbegraafplaats). In enkele gevallen op begraaf-plaatsen, zoals de Grebbeberg en de begraaf-plaats Rusthof in Leusden. Zij kunnen opplekken staan waar iemand is omgekomen(Werkhoven, Laan van Beverweerd) of bijgebouwen waar mensen zijn gefusilleerd(Bunnik, Fort Rhijnauwen), op locaties diegeassocieerd worden met een dramatische ge-beurtenis of de verzetsdaad van een bevol-kingsgroep (Wijk bij Duurstede, Wijkersloot7-7a). Het

overgrote deel van de oorlogsmo-numenten staat echter op een representatieveplek: bij een gemeentehuis, bij een kerk, opeen kruispunt of in een plantsoen. Ze komenvoor in verschillende gedaanten; een eenvou-dig kruis, een zuil of obelisk, een naald, eenplaquette, een beeld, een muurwerk, gedenk-steen, gcdenkbank of glas-in-lood-raam. Symboliek Oorlogsmonumenten bezitten een traditionele,herkenbare symboliek. Als gedenktekenwordt het kruis als teken van lijden en over-wiimen gebruikt. De gedenknaald of obeliskis een symbool voor standvastigheid endeugd, de zuil is het symbool voor het eindevan het aardse leven. Behalve het kruis isvoor grafmonumenten de liggende of staandegedenkplaat gebruikelijk. Voorts zien we degedenkmuur als specifiek oorlogssymboolvoor de cxecutieplaats, soms opgesierd metbloemperken als afscheidingselement.De beelden zijn altijd symbolisch van aard.Behalve het beeld van Koningin Wilhelminain Utrecht wordt nooit een concrete persoonverbeeld, maar de

symboliek van het verzet:de vrede, de bevrijding, de toekomst, de ach-terblijvers, de man voor het cxecutiepeloton. monument in de provincie Utrecht. In 1953betrof dat het ontwerp voor een gedenktekenbij kamp Amersfoort. De toenmalige ministerCals verleende de vergurming aarzelend,omdat het monument binnen een aantalmaanden geplaatst zou moeten worden. Deminister was hierover ter zeerste ontstemd.Hij was van mening dat het ontwerp veran-derd zou zijn, als er meer tijd voor wasuitgetrokken. De tweede keer dat de minister ingreep, wasin de gemeente Doom. Een burger hadeigenhandig op het monument aan de Rijks-straatweg vier gedenkplaten aangebracht. Denamen van de personen hadden volstrektniets met elkaar of het monument te maken.Op last van de minister werden deze dan ookverwijderd. 123 Oorlogsmonumenten In de provincie Utrecht bevinden zich mo-menteel 123 oorlogsmonumenten. Het monument voor verzetsman 'Piet de Springer' inNederlaiigbroek (foto H.N. Bol,

provincie Utrecht, 1994)

















































Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Van de terreinen met het waarderingscijfertwee en drie zullen enkele percelen, in over-leg met de provinciaal archeologe, door dearcheologische werkgroep worden onder-zocht. Door deze afspraak is er voor dekomende jaren weer voldoende werk.De archeologische werkgroep van de vereni-ging bestaat op dit moment uit: Hans vanAken, Joke van den Barselaar, WillemijnBhtterswijk, Mary de Bruin, Joop vanHerwijnen, Bert van der Houwen, Leen deKeijzer, Mariska Pool, Henk Reinders, Antonvan Schip, Bram Wielemaker en Peter deWit. Mede omdat niet iedereen even actiefkan zijn, zijn nieuwe leden van harte wel-kom! Leen de Keijzer, Anton van Schip VARIA Middeleeuwse bakstenen vloer op 'tRondeel in Houten Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg vaneen waterpartij aan de noordwestzijde van hetnieuwe bedrijventerrein 't Rondeel is eenbakstenen vloer gevonden. De vloer, dieschuin afloopt, heeft waarschijnlijk dienstgedaan als op- en afrit van een

aanlegplaatsvoor kleine binnenvaartschepen. Aan de handvan de steenformaten is hij te dateren op detweede helft van de veertiende eeuw. Deaangetroffen scherven wijzen op een gebruiktot aan het eind van de vijftiende eeuw. Devloer is circa twaalf meter lang en vier meterbreed. Het hoogteverschil tussen de uiteindenbedraagt 0,7 meter. De aanlegplaats houdtzeker verband met het ongeveer 100 meterten noorden daarvan gelegen voormaligekasteel Wulven. Na overleg met de gemeenteHouten is besloten het vloertje te laten zitten.Uiteindelijk, wanneer de waterpartij isaangelegd, zal het net onder water komen teliggen. (OJW) Het schuin aflopende vloertje gezien vanuit het zuidenmet op de achtergrond boerderij 'het Rechthuis vanWulven', Koedijk 1 (foto Otto Wttewaall, 1995) Dorpsmuseum Het Bakhuis in Schalkwijk Het vorig jaar april geopende, kleine museumis elke laatste zondag van de maand tebezoeken van 11 tot 16 uur. Zo nu en danworden er kleine exposities gehouden over

dearcheologie en geschiedenis van Schalkwijk.In de periode januari tot en met april 1995 iser de tentoonstelling De Romeinen in Schalk- 27











Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 hechte boven het fundament bijeen gebrocht[=gemetseld] sijnde met savcrsant [=zaveligzand] sonder kalck, dat het geschapen was'.Aangezien deze 'mettertijt mede geheel soudeinstorten' adviseerde Van Vianen en Pijselwanneer men de 'keucken nu afbreeckende'men 'capbalcken, solders [=zolderdelcn] endeen soude cunnen salvcren (=behouden|' en'de sijde int noortwesten' opnieuw zou opmet-selcn, waarbij het beschikbaar gekomen houtkon worden hergebruikt. Geadviseerd werd indat geval deze vleugel 'op kelders [te] setten[=onder kei deren] alsoo daer tegenwoordighgeen kelder aen het huijs is'. Hieruit kunnenwe opmaken dat het gehele gebouw geenkelders, maar een laag onderhuis bezat.Vervolgens begaf men zich naar 'de huijsingevant voorburch' en stelde vast dat de mueren,vensters, deuren en raemten, solders en capen vloeren van beneden huijsinge [neerhui-zen] stallingen, bouw- en brouwhuijs' zeer'verout' en ruineus was. Men was van

meningdat wanneer niet 'binnen corten jaere soo hetselve niet tijtlijck wort gerepareert en ver-nieuwt [...] het zal instorten'. In ieder gevalkon het vernieuwen van de 'deuren van depoort' niet wachten. De ambachtslieden slotenhun opname af met de vaststelling dat ook de Deze ets van J. Ottens in De Riddermatige Huyscn enGezichten in de Provincie Utrecht uit 1703 geeft aan datde nixirdoostvleugcl van het kasteel ingrijpend wasverbouwd. (RAU, TA 1120) muren van het kasteel opnieuw moestenworden gevoegd. Tenslotte voegden de schout en schepenenvan de heerlijkheid Schonauwen aan de aktetoe dat ten tijde van de verkoop in 1667 'debrugge om op het huijs te gaen' zo slecht wasdat 'sonder perikel daer over niet conde gaen'en dat het noodzakelijk was een nieuwe&quot;brugge' te maken. Herbouw Inderdaad heeft men het advies van VanVianen en Pijsel ter harte genomen. Op degravure die J. Ottens uitgaf in 1703, gepubli-ceerd in de tweede uitgebreide druk van DeRiddermatige

Huysen en Gezichten in deProvincie Utrecht^° zien we dat het huis tenopzichte van de hierboven beschreven situatieeen ingrijpende verandering heeft ondergaan.Op deze prent die het huis weergeeft uit hetoosten, zien we dat weliswaar de nog be-staande ronde zuidtoren met traptorcntje ende aansluitende gekanteelde schildmuurgehandhaafd bleef, maar ook een ingrijpendenieuwbouw had plaatsgevonden. De naar devoorburcht gekeerde noordoostvleugel,waarin zich op de oosthoek de toegangbevond was intussen vervangen door eengeheel nieuwe vleugel bestaande uit een laagonderhuis, een bel-etage en een lage verdie-ping en gedekt door een schilddak. Hetsymmetrische front is geaccentueerd door een 32









Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Overzicht van de atnbachtsheerhjkheid Oud Wulven enWaaijen in 1640. Olieverf op paneel. In delinkerbenedenhoek staat de in 1635 aangelegdebuitenplaats weergegeven, (Topografische Atlas gemeenteHouten) ontginningseenheid Oudwulverbroek metuitzondering van de twee hoeven onder hetSint Jansgerecht van Slagmaat. Alles bijelkaar 26 hoeven land'. De buitenplaats In 1634 kocht heer Johan van Toll de am-bachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waaijenen liet er een jaar later een buitenplaatsaanleggen. We vinden het zomerverblijfafgebeeld op een schilderij uit 1640, dat ver-moedelijk in opdracht van Van Toll werdvervaardigd naar aanleiding van de voltooiingvan zijn nieuwe buiten''.Het nieuwe Oud Wulven had de verschij-ningsvorm van een middeleeuws mottekas-tcel. In feite was het echter een woontorendie bestond uit een overkluisde kelder entwee verdiepingen met een zolder onder eenschilddak. Rond de kelderverdieping was eenaarden heuvel opgeworpen waardoor het leekalsof het huis op een heuvel stond. Op de begane grond

bevond zich de dienst-ingang. Een stenen trap voerde naar dehoofdingang op de verdieping die werdgeaccentueerd door een monumentale zand-stenen deuromlijsting in Renaissance-stijl,bekroond door een wapensteen. Een achthoekige traptoren, bekroond door eenuivormige torenhelm en windvaan, leiddenaar de tweede verdieping. De haag die hethuis omringde, herinnerde aan de palissadedie menig middeleeuws mottekasteel omgaf.De boerderij die deel uitmaakte van debuitenplaats staat afgebeeld als een zeermonumentale hofstede met klokgevels.Achter de boerderij had Van Toll een vijverlaten aanleggen waaruit een grote houtenduiventoren oprees. De tuinaanleg beperktezich in eerste instantie tot een paar zoge-naamde broderie-tuinen en bossages als erfaf-scheiding, maar werd later - waarschijnlijkaan het begin van de achttiende eeuw naarhet voorbeeld van Heerastede - uitgebreidmet een tweetal evenwijdige oprijlanen dieuitkwamen op de Utrechtseweg. Daar werdeen poortwachterswoning gebouwd.De auteur van de Tegenwoordige Staat 36



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Ui \v g»Ttir»riic Hiwleri ri^M, aan d«ii Uirm-hsMt»»-!' ii'S ximvrhmi Ut'. k< «tin.mt«-, h#< hvh ..'.lal n*n Uri Uii(l>trli<i>|> »?:> htioniim; b*lturii<|{ ijrul;. C><M-«tj«ronk«i|k mt'.4 il»t ii<mj>&quot; .)____^_____________________\iy»-yf - g«buu» bI< J«Blit%l«ii yf (irtiifcl_________ Kasteel Oud Wulven omstreeks 1930 in 'Utrecht in Woorden Beeld'. (Topografische Atlas gemeente Houten) 37





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Het Burgje in Odijk. Een kasteellocatie?* Marijke Donkersloot - de Vrij In zijn boek over het Kromine-Rijngebied inde middeleeuwen heeft Dekker op het moge-lijke bestaan gewezen van een kasteel inOdijk, dat door hem gesitueerd wordt op deplaats van de huidige boerderij Het Burgjeaan de Weteringsdijk (nr 6-8). Hij duidt ditkasteel aan als Vinkenburg. Kemp heeftaangetoond dat deze naam voor die locatieniet juist is. Zo er al op die plek een kasteelgestaan heeft, dan moet dat Terborch ge-noemd worden'. Schriftelijke bronnen makenduidelijk dat Vinkenburg en Terborch beidehebben bestaan, maar op een verschillendeplaats. De middeleeuwse hofstede met de naamVinkenburg heeft vlakbij Terborch gestaan,even ten noorden van het punt waar deVinkenburgweg tegen de Vlowijkerweteringaanloopt. Thans is hier slechts een stukbouwland te vinden, de vroegere bebouwingis verdwenen. De vroegste vermelding in1473 spreekt van 'die hofstede tot

Wynckcn-borch''. Deze hofstede stond in de ontgin-ningseenheid die ook met de naamVinkenburg (son^s verbasterd tot Valkenburg)wordt aangeduid. Kaarten uit de zestiende toten met de negentiende eeuw zijn bij Kempsbewijsvoering nuttig gebleken, maar stellenweer andere vragen over dit gebied die totdusver nog niet werden opgelost. Het betreftmet name de weergave van een geometrischtuincomplex in de buurt van de Vinkenburg-weg'. De huidige boerderij Het Burgje, die uit dezeventiende eeuw stamt en op oudere funda-menten is gebouwd\ staat op een terrein datvolgens Dekker de sporen draagt van eenvroegere gracht. Thans is deze gracht moei-lijk aan te wijzen, maar het terrein is nogalverstoord door allerlei agrarische zaken. Eenaanwijzing voor het bestaan van een gracht isook niet direct af te lezen uit de negentiendeecuwse kadasterkaarten. Er is weliswaar eenvierkant om Het Burgje heen getekend, maarof dat duidt op een sloot (de vroegere Detail van een anonieme,

gedrukte kaart uit de eerste helftvan de achttiende eeuw (Wageningen, bibliotheekLandbouwuniversiteit, Atlas Ct.II nr 58)Behalve op deze kaart komt de figuratie van eenbuitenplaats in Odijk ook voor op andere kaarten uit hetbegin van de achttiende eeuw. Zou ditbuitenplaatsgcgeven een verwijzing zijn naar het vroegerekasteelterrein'.' Er is nog het nodige (archeologische)onderztxik te doen om hier een definitief bevestigendantwoord op te kunnen geven Detail van een manuscriptkaart van Jacob Perrenot, ca1750 (Universiteitsbibliotheek Leiden, collectie BodelNijenhuis 41-28) Ook de op deze kaart weergegeven topografie roeptvragen op die (nog) niet te t^eantwoorden zijn 39



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Het Burgje, gezien vanaf de Burgweg (dia auteur, maart1995) De voorgevel van Het Burgje (dia auteur, maart 1995) 40











Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 leiden. De aangetroffen kademuur diendevermoedelijk als vleugelmuur voor degeleiding van het water van de Arkgrachtnaar de Noordsingel. De Arkgracht werd rondhet midden van de 14de eeuw aan deKerkstraat gedempt voor de bouw van hetkoor van de Grote Kerk. Aan de westzijdevan de stad werd tijdens een opgraving aande Achterstraat een stuk van de stadsmuurmet steunberen, de verharde weg en binnen-muur aangetroffen (afb f, C). De situatie hieris vergelijkbaar met de opgraving 'de TwaalfApostelen'. De opgraving Tijdens het archeologisch onderzoek 'Langsde Wal' (zie voor locatie afb. 1, D) zijn eenaantal funderingen uit verschillende periodenaangetroffen. Het oudste muurwerk bestaatuit een drietal zware, ongeveer oost-west ennoord-zuid lopende steunberen met een totalelengte van 5.4 meter en een maximale breed-te van 4.6 meter (afb. 2, A) en enkele stuk-ken van de eerste stadsmuur (afb. 2, B en C). op het kadastrale minuutplan van de

stadWijk uit ca 1820. Van de toren is bekend datdeze in het tweede kwart van de 19de eeuwdoor de beheerder van de joodse begraaf-plaats is gesloopt. Het grootste deel vanstadswallen en muren werd na 1850 gesloopt.Alleen de stadsmuur aan de Lekzijde bleefgedeeltelijk gehandhaafd. Ook de stads-poorten (Veldpoort en Vrouwenpoort) werdenin deze periode gesloopt, behalve deLeuterpoort waarop de molen 'Rijn en Lek'stond. Resten van de stadsommuring zijninderdaad tijdens het onderzoek aangetroffen.De vrijgclegdc muurresten zijn in 1994 in hetkader van de (gedeeltelijke) reconstructie vande oude ommuring weer opgemetseld. Degemeente Wijk bij Duurstede had reedseerder de Veldpoort en een deel van destadsmuur 'Langs de Wal' gereconstrueerd.Het onderzoek 'Langs de Wal' is de laatsteschakel in een reeks van opgravingen,w,iarbij resten van de stadsommuring tevoor-schijn zijn gekomen (afb. 1). In 1976 werdtijdens de opgraving 'de Twaalf Apostelen'tussen de Achterstraat en de

Westsingel eenstuk van de stadsmuur vrijgelegd (afb. 1, A).De aangetroffen muurresten bestaan uit eenca 1.5 meter brede schildmuur met aan debinnenzijde zware steunberen (baksteen-formaat 30x15x7 centimeter). De steunberenhebben waarschijnlijk de boogconstructiegedragen voor de gemetselde weergang.Achter de muur werd een 4 meter breedverhard pad aangetroffen. Ten oosten van ditpad lag een tweede muur met steunberen.Deze muur (baksteenformaat 28x14x6centimeter) is jonger dan de stadsmuur enheeft waarschijnlijk als collectieve erfschei-ding dienst gedaan. In 1978 kon zowel aan de westzijde als aande noordzijde van de stad Wijk bij Duurstedeeen deel van de stadsmuur worden onder-zocht. Aan de noordzijde werd over eenlengte van 16 meter een stuk van de stads-muur met steunberen aangetroffen (baksteen-formaat 28-29x14-15x6-7 centimeter) methaaks daarop een kademuur (afb. 1, B). Inhet midden van dit stuk stadsmuur bevondzich een 2 meter brede opening met

deaanzet van een grote boog, die diende omeen waterloop onder de stadsmuur door te 2. Geschematiseerde plattegrond van de fundering van deoudste toren (A) en stadsmuur (B en C) metuitbraaksleuven (D). Het gearceerde gedeelte ligt ondereen jongere fundering, schaal 1:50 45



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 aan de noordzijde recht afgewerkt. Ook hierheeft de fundering trapsgewijs omhooggelopen of heeft men met spaarbogen ge-werkt. De twee muren vormen geen hoek van90 graden, maar hebben dezelfde richting alsde steunberen. De steunberen hebben waar-schijnlijk deel uitgemaakt van een eenvou-dige hoektoren, die gedeeltelijk op destadsmuur gerust zal hebben. De eerdergenoemde Kostverlorentoren, de opvolgervan de hierboven beschreven toren, bestaatuit een hoefijzervormige muur met eenmiddellijn van ongeveer 8.5 meter buiten-werks en een breedte ter hoogte van hetopgaande werk van 1.4 meter (minimaal van3.77 meter + NAP tot 2.70 meter + NAP)(afbeelding 3, A). Het metselwerk bestaat uitlagen koppen en strekken in kalkmortel. Aande zuidzijde bevindt zich een zware rechthoe-kige steunbeer (afb. 3, B). De toegepastebaksteenformaten zijn 30x15x6 centimeter(secundair gebruikte stenen) en 28x15x6centimeter. Aan de oostzijde lijkt het muur-werk op een van de oudere steunberen te De dikte van de aangetroffen

steunberenvarieert tussen 6 en 24 centimeter (hoogstepunt op 3.28 meter + NAP). De funderingbestaat uit enkele in zand gelegde lagenbaksteen (baksteenformaat 31x15x6 centime-ter), ingegraven in een pakket blauwgrijzeklei met houtskool en verbrande leem. Hetopgaande werk is waarschijnlijk al bij debouw van de Kostverlorentoren weggebroken.In de 19de eeuw is bij de afbraak van destadsommuring een groot deel van de fun-dering uitgebroken. Daarnaast is de grond bijde bouw van een recente kelder tot eendiepte van ca 3.25 meter + NAP verstoord.De westelijke funderingsvoet is bijna volledigweggebroken. Alleen aan de westzijde is deonderste vlijlaag aangetroffen (op 3.01 meter+ NAP). Verder zijn er alleen twee uitbraak-sleuven aanwezig (afb. 2, D). De zuidelijkefunderingsvoet, met een lengte van 2.0 meteren een minimale breedte van 2.2 meter, werdbij de aanleg van de Kostverlorentorengebruikt als fundering. Deze voet is diepergefundeerd (minstens tot 2.90 meter + NAP)en staat grotendeels in de gracht. De ooste-lijke funderingsvoet, 3.2 meter lang en

2.4meter breed, is nog twee steens hoog aanwe-zig. Aan de noord- en oostzijde van ditfunderingsblok zijn stukken van de aanslui-tende stadsmuur aangetroffen. De breedte vande oost-west lopende muur ter hoogte van deonderkant van de fundering bedraagt 0.7meter, en bestaat uit los gestapelde hele enhalve stenen (baksteenformaat 30-31x15x6-7centimeter). Aan de oostzijde is de muurrecht afgewerkt. Mogelijk komt de funderingvan de stadsmuur hier trapsgewijs omhoog ofheeft men met spaarbogen gewerkt. De muuris op een hoger niveau (vanaf 3.52 meter +NAP) uitgebroken. De onderkant van deaangetroffen muur ligt op 3.35 meter + NAP.Bij restauratie-activiteiten in de omgevingvan de kasteelpoort zijn geen resten van dezuidelijke stadsmuur aangetroffen. Aan denoordzijde van de steunbeer ligt een noord-west-zuidoost lopende stadsmuur. De breedtevan de muur ter hoogte van de onderkant vande fundering (op 3.42 meter + NAP) bedraagt0.7 meter (baksteenformaat 30x15x6centimeter). De muur is aan de oostzijdeuitermate haastig en slordig gemetseld maar 3.

Geschematiseerde plattegrond van de fundering van deKostverlorentoren (A) met steunbeer (B) en tweedestadsmuur (C), schaal 1:50 46



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 ker voor een privaat. Ten noorden van detoren is een noordoost-zuidwest lopendemuur aangetroffen die heeft aangesloten aande buitenzijde van de toren, maar later ge-deeltelijk is uitgebroken (afb. 3, C). Debreedte van de onderkant van de funderingbedraagt minstens 1.1 meter (basis op 3.20meter + NAP) en de breedte is ter hoogte vanhet opgaande werk (op 3.27 meter + NAP)minstens 0.8 m. De gebruikte bak-steenfor-maten zijn ?x 15-16x6-7 centimeter. De stads-muur is ook aan de oostzijde gedeeltelijkweggebroken. Uit deze uitbraaksleuf zijn eenaantal 18de-eeuwse scherven verzameld. Aande buitenzijde van de toren is de gracht aan-gesneden. De bovenvulling van de grachtbestaat uit grof baksteenpuin en dakpannen. De datering Voor een datering van de bouw en faseringvan de aangetroffen stadsmuur en torens 4. V(x)r- en zijaanzicht van de hduten katrol uit destortkoker, groot 26.7x15.1x11.9 centimeter (foto ROB,1994) eindigen. Aan

de westzijde van de toren isaan de binnenzijde een rechthoekige verticalesleuf uitgehakt (afb. 3, C). Op de bodem vandeze schacht lag een houten plankier. Opdeze bodcin zijn in een pakket met planten-resten een aantal scherven, een houten katrolen een ijzeren ketting aangetroffen. Waar-schijnlijk zijn de ketting en katrol afkomstigvan een hijsconstruct ie, die gebruikt is omwater te putten (afb. 4). Aan de binnenzijdevan de torenfundering sluit op een diepte van2.22 meter + NAP een tongewelf aan op dekoker. Het tongewelf is ongeveer 1.15 meterlang, 1.5 meter breed en 1 meter hoog. Defunctie van het gewelf is niet geheel duidelijk(waterput?). De ongeveer 2 meter diepeschacht is later mogelijk gebruikt als stortko 47





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Rond het midden van de 14de eeuw werdWijk in oostelijke richting uitgebreid. Hetgebied De Ark of Het Oever werd bij de stadgevoegd. Door deze uitbreiding verloor deoostelijke gracht zijn functie en werd ge-deehelijk gedempt voor de bouw van hetkoor van de Grote Kerk. De rest van degracht bleef bestaan in overkluisde vorm&quot;.Waarschijnlijk werd nu het totale stedelijkeareaal voorzien van een stenen ommuring. Ervindt vanaf de 14de eeuw in West-Nederlandeen verstening van de stadsomwallingen vande meeste steden plaats. Dit is de periodewaarin men voor het eerst op grote schaal kanonvormige vuurmonden begon te ge-bruiken. Het werd hierdoor noodzakelijk destadstoe-gangen te versterken. Vanaf hetderde kwart van de I4de eeuw worden in deWijkse oorkonden de poorten en verster-kingstorens genoemd'.Tussen 1440 en 1450 werd de stad inopdracht van bisschop Rudolph van Diepholtvan een nieuwe ommuring en omgrachtingvoorzien. Deze ommuring is ook te zien opde

vogel vluchtkaart van Jacob van Deventeruit ca 1563'' (afb. 6). Op de kaart zijn deverschillende poorten, versterkingstorens ende stadsmuur aangegeven. Op een manu-scriptkaart uit circa 1610 van AdriaanAnthonisz van Alkmaar^ zijn de stadsmuur,poorten en halfronde torens nog duidelijkerzichtbaar (afb. 7). Vanaf de 17de eeuw wordtde ommuring veelvuldig afgebeeld. Van dezuidwestzijde van de ommuring zijn geenprenten of tekeningen bekend. Archeologische en bouwkundigedateringsgegevens Hoe oud zijn de aangetroffen muurresten?1. Baksteenformaten zijn over het algemeeneen nuttig dateringsgegevcn, omdat de bak-stenen door de eeuwen heen qua afmetingenen inhoud steeds kleiner worden. Het pro-bleem is alleen dat de mate van verkleiningverschilt per streek of stad. Het is daarommoeilijk om gebouwen uitsluitend aan dehand van baksteenformaten te dateren, vooralals de ontwikkeling van de maten in destreek of stad waarin het bouwwerk gestaanheeft onvoldoende bekend is. Over de ont-wikkeling van de

baksteenfonna ten in Wijkbij Duurstede is weinig bekend. Op grondvan de beschikbare gegevens in West-Nederland moet het formaat 30-31x15x6-7centimeter in de tweede helft van de 12de totin de vroege 14de eeuw gedateerd worden.Bakstenen met dit formaat worden in deomgeving van Wijk waarschijnlijk vanaf detweede helft van de 13de eeuw gebruikt. Tennoorden van de stad Wijk bij Duurstede zijnop het terrein 'De Geer' sporen van een laat-13e eeuwse begraven hofstad opgegraven. Ophet terrein stond een eenvoudige woontorenopgetrokken in baksteen met het formaat31x15x7 centimeter*. Ook in de stad Wijk 6. Kaart van Wijk bij Duurstede door Jacob van Deventeruit ca 1563 (RAU, TA, 483) 7. Plattegrond van de fortificaties rond stad en kasteeld(Kir Adriaan Anthonisz van Alkmaar uit ca 1610 (RAU,TA, 2135) 49



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 werden bakstenen met dit formaat gebruikt.Zo heeft men voor de bouw van de GroteKerk bakstenen met het formaat 29.5-30.5x15x6.5-7 centimeter gebruikt. Deze eerstebouwfase wordt rond het midden van de 14deeeuw gedateerd**. De tweede fase, uitgevoerdmet stenen met het formaat 28.5-29.5x 13.5-14.5x7 centimeter, wordt in de eerste helftvan de 15de eeuw gedateerd'&quot;. Afgaande opde thans ter beschikking staande gegevens,moeten de oudste muurresten, op grond vanhet baksteenformaat 30-31x15x6-7 centi-meter, in de late 13de- eerste helft 14de eeuwgedateerd worden. De Kostverlorentorenmoet op grond van het gebruikte baksteen-formaat (28x15x6 centimeter) in de eerstehelft van de 15de eeuw gedateerd worden.2. Ook de constructie van de muren en torenskan aanwijzingen opleveren over de ouder-dom van de verschillende elementen. Bij hetonderzoek aan de Achterstraat is vastgestelddat er achter de stadsmuur een weergang opbogen lag. Deze constructiewijze, waarbijminder stenen gebruikt hoeven te worden ende

muren beter verdedigbaar maakt, komtvoor vanaf het midden van de 12de eeuw enwordt algemeen toegepast in de 13de en 14deeeuw. Over de oudste toren kan, omdat ergeen opgaand muurwerk is aangetroffen,weinig gezegd worden. Het gebruik vansteunberen in de onderbouw wijst op eenvroege datering (13de-14de eeuw). De hoef-ijzervormige strucmur van de jongere torenlevert meer aanknopingspunten op voor de 8. Opgraving 'Langs de Wal', Nixird profiel. Legenda: abaksteen; fundering van hiwfijzervormige toren, bbaksteen: oudste stadsmuur, c uitbraaksp(x)r d blauwgrijzeklei inet houtskixil en vond.sten. e geelgrijze klei. f blauw-grijze klei met houtskixil datering. Dit type basisplattegrond maar danvooral toegepast in poortconstructies komt inFrankrijk voor vanaf het begin van de 13deeeuw. Ook in Zuid-Nederland komt dezevorm waarschijnlijk al in de tweede helft vande 13de eeuw voor&quot;. Bij de aanleg van destadswallen werden deze voorzien van torensdie min of meer op regelmatige afstandenvan elkaar geplaatst werden. Deze torensdienden om de omgeving van de stad

van eenhoog punt af te kunnen verspieden en bij eennadering van vijandelijke troepen deze tekunnen bestoken met pijlen en stenen. Detorens bezaten daartoe een weergang metkantelen en waren meestal afgesloten dooreen dak. De tijdens de opgravingen in degracht aangetroffen dakpannen wijzen op deaanwezigheid van een dak. De torens zijnmeestal halfcirkelvormig buiten de stadsmuuruitgebouwd, zodat er ook voldoende zichtlangs de muren was. Waarschijnlijk is menbij de bouw van de Kostverlorentoren uitge-gaan van een bestaande situatie.3. De archeologische gegevens over dedatering van de verschillende muurresten zijnzeer beperkt. De fundamenten van de ver-schillende muren (afb. 8, A en B) zijn inge-graven in een pakket vuile klei. In dezekleilaag zijn, naast een aantal karolingischescherven, een viertal kogclpot-scherven, tweePingsdorf-scherven en een Andenne-scherfaangetroffen. Het pakket dat op grond van deaangetroffen scherven in de llde-12dc eeuwgedateerd moet worden duikt in oostelijkerichting (afb. 8, D t/m F) en ligt waarschijn-lijk op een dichtgeslibde

Laat-KarolingischeKromme-Rijnbedding. Uit de uitbraaksleufvan de tweede stadsmuur zijn enkele 18deeeuwse scherven verzameld. Verder heeft de O Jso nap 50







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 vermoeden nu als een vaststaand feit naarvoren gebracht. Op het reconstructiekaartjevan Dorestad (p. 99) is dan ook maar meteende nog niet teruggevonden Bovenkerk, uitschriftelijke bronnen bekend, op de veron-derstelde plaats van het Romeinse fort ingete-kend. Ik blijf mij afvragen of de weinigearcheologische aanwijzingen (onder andere detwee opgebaggerde Romeinse helmen) ditrechtvaardigen. Het verhaal kan dan wel slui-tend zijn, maar het bewijs is helaas nog nietecht geleverd. Natuurlijk is er in het bock veel aandachtgeschonken aan het zo belangrijke Dorestad.Enkele recensies in kranten, die ik las, dedenhet voorkomen alsof het boek daar voorna-melijk over gaat. Dat is zeker niet het geval.Na het chronologische, boeiend geschreven,verhaal over de bewoningsgeschiedenis vanhet gehele gebied van de late-ijzertijd tot enmet vroege middeleeuwen, volgt het tweededeel met een aantal verhelderende thema-tische artikelen over tal van onderwerpen,zoals fosfaat kartering,

landbouw, Romeinsefibula's, dakpannen, munten, boerderijplat-tegronden, aardewerk en nog meer. Prachtigekleurenafbeeldingen zijn hierbij aan tetreffen. Over dit gedeelte twee opmerkingen.Bij de behandeling van 'tien eeuwen grafri-tueel' mis ik het toponiem 'Zure Maat' waarhc' grote Romeinse grafmonument, gevondenin 1844, te Werkhoven wordt behandeld.Onder de titel 'De Zure Maat' onderWerkhoven. Een Romeins grafmonument teWerkhoven? Verslag van een bronnen enterreinonderzoek verscheen in 1981 hierovereen publikatie van de Archeologische Werk-groep van onze Historische Kring (51 blz.).Dit had mijns inziens in de literatuurlijstopgenomen moeten worden. De andereopmerking betreft 'de begraven hofstad op DeGeer' (in de toekomstige nieuwbouwwijk vanWijk bij Duurstede). Een belangwekkendeontdekking van een complex, waarvan hetonderzoek nog niet afgerond is, zo wordt onsmeegedeeld. Dat neemt niet weg dat debegrippen 'begraven hofstad' en 'kasteel' (ishet wel zinnig om deze twee - gekeken

naarde bodemsporen - van elkaar te onderschei-den?) beter uitgelegd hadden moeten worden.Hoc denken bouwhistorici en mediacvisten hierover? Het nieuwe Utrechtse kastelenboekdat dit najaar uitkomt zal hierover hopelijkmeer duidelijkheid verschaffen.In deel III wordt in zeven artikelen op be-knopte wijze verslag gedaan van de gedaneopgravingen. Daaraan voorafgaande krijgenwe in een helder geschreven overzichtsartikeleen beeld van de archeologische activiteitendie plaatsvonden voordat het Kromme-Rijnproject van start ging. Jammer dat er ietsmisging op p. 211 waar verwezen wordt naareen (vermoedelijk te klein en te donker afge-beelde) belangrijke, recent door de ROBvervaardigde, kaart (met moderne middelentot stand gebracht, zo wordt ons meegedeeld)van de Heimenberg (Grebbeberg). Dezeafbeelding roept vraagtekens op.Punten van grote kritiek op dit boek, heb ikniet. In tegendeel, het is een waar genoegenom het te lezen. Soms zijn er wat moeilijkebegrippen gebruikt en wordt er reeds aan-wezige kennis

verondersteld, met name bij debehandeling van de Romeinse tijd. Ik raadgeintcressecrden aan om het vorig jaarverschenen pocketboekje Romeins Nederland.Archeologie en geschiedenis van een grens-gebied van S.G. van Dockum en E.J. vanGinkel er ook eens op na te lezen om meerduidelijkheid te krijgen.Het boek is over het geheel genomen aan-trekkelijk vormgegeven. Het heeft mij welenigszins gestoord dat er weinig kritisch isgekeken naar de bijschriften en de afme-tingen van sommige illustraties. Zijn deredacteuren daar zelf nog bij betrokkengeweest, of heeft men dit aan anderenovergelaten? Er is geen bezwaar tegen hetopnemen van bestaande fantasietekeningen(afb. 11, 33, 73, 78, en 97), zoals 'Devikingen plunderen Dorestad', om het boekwat te verlevendigen. Of het echt nodig is bijzo'n wetenschappelijke publikatie is punttwee. Maar als je het doet, doe het dan watvcrantwoorder, zorg voor betere toelichtingen vermeld maker en jaartal. Overigens, watzou het aardig zijn geweest om hier eenkunstenaar eens nieuwe

tekeningen (ondertoezicht van de archeologen) te hebben latenmaken. De illustraties uit deze categoriehebben een wat wonderlijke behandelinggekregen. Het lijkt wel alsof men vond dat 53







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 komt de verwachte tufsteen aan het licht. Eenhypothese wordt door een vondst bevestigd:warm-rode fragmenten, delen van een sarco-faagdcksel van Weser zandsteen, als lateiboven een verdwenen toegang; een ditoverticale stijl ter weerszijden. De geometri-sche versiering, van een eerder gebruik,destijds zoals het uitkwam in het zichtgelaten, het hoogveld in tuf dichtgezet. Deboogstencn nemen met de ronding in hoogtetoe. Deze vondst is vooral ook van belangomdat de zuidelijke toegang ooit sanien metde muur werd gesloopt en omdat eensarcofaagdeksel uit het boogveld boven detoreningang rond 1860 werd wcgge-broken.Men kan zich de verwondering van demiddeleeuwse mens indenken, komend uitzijn eenvoudige behuizing: een poort, helderrood omlijst in wel drie voeten diepmuurwerk, van steen, over de rivier van verreaangevoerd! En de verwijzing naar de 'porta',de deur die openstaat naar de hemel.Bij de restauratie werd ook een fragmentaangetroffen van een sacramentsnis inBambergersteen, uit het verdwenen gotischekoor. (Johan

Goudcau, architect) Nieuw tijdschrift Op de Rres In maart van dit jaar is door de, vorig jaaropgerichte, Utrechtse Fortenstichting het nieuwetijdschriftje Op de Rres gepresenteerd dat vierkeer per jaar zal verschijnen. De inhoud ervangaat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie,waarvan de oorsprong teniggaat tot het jaar1629. Voor het Kromme-Rijngebied is dit vanbelang, omdat een deel van het gebied er toebehoort. De bedoeling ervan is om ditvoormalig militair-.strategische gebied met devele forten beter bekend te maken. Hiermeebeoogt men goede beleidsvisies te ontwikkelen,zodat dit cultuurhistorisch waardevolle gebiedveilig gesteld zal worden. Degene die zich op het tijdschrift wil abonnerenkan dit doen bij het Projectbureau Forten,telefoon 030-919394 of'postadres: Dal weg 18,3707 BH Zeist. (MDdV) 56













Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 In het archief van het leenhof van Vianenbevindt zich een lijst met leenmannen van dehofstad Tiellandt van 31-7-1392 tot 25-6-1652*' Tiellandt was een zogenaamd onver-sterfelijk leen. De leenriian moest telkens aande leenheer als een opvolger aantrad eengouden Frankrijkse schild betalen als erken-ning van diens recht. Bovendien was het eenhofleen, een heerlijk leen en van een hogereorde dan het belenen of verpachten van eenboerderij of grond aan een boerlEen lecrmian was voor de leenheer eenbelangrijk persoon. We vinden dat terug inde belening van Ernst Jansz. van 13-7-1392.Hij was gehuwd met Arentje van den Vene,nicht van de leenheer en dochter van bastaardRumer Uten Goye. Deze was gehuwd metFije van den Vene, de moeder van Arentje,naar wie zij vernoemd was. Rumer UtenGoye woonde van 1388 tot 1398 op deboerderij Overdam aan de Rietdijk 5 inHouten*. Vanaf 5 augustus 1640 zijn decharters van de beleningen steeds aan denieuwe leenman en later eigenaar overgedra-gen en bewaard gebleven. Deze bevindenzich

thans nog bij de familie Sturkenboomdie in 1903 door koop eigenaar werd vanTiellandt. We mogen het wel bijzondernoemen dat deze belangrijke archiefstukkensteeds door particulieren zijn overgedragen enbewaard. Hierdoor is het mogelijk een volle-dig overzicht te krijgen van de leenmannenen -vrouwen tot aan de opheffing van hetleenstelsel in 1798. In 1811 werd de leermianeigenaar van de hofstad Tiellandt en vanafdan vermelden de koopakten de namen vande eigenaars. 16-8-1462: Ernst Schade Hermansz. 21-1-1496: Maurijn Emstsz. 28-3-1525: Herman Maurijnsz., door overlijdenvan Maurits Emstz., zijn vader, met lijftocht vanMetje, zijn vrouw. 11-8-1549: Marcelis Dirksz. door overdracht vanHerman Mauritsz.; het wordt tot erfleen gemaakt. 7-4-1573: Gijsbert Hendriksz. te Bunnik v(X)rHendrik Marcelisz. te Jutphaas, zijn neef, dooroverlijden van Marcelis Dirksz., diens vader, metlijftocht van Margaretha, dochter van Hendrik JanWiersz., diens moeder. 30-10-1625: Anton Hendriksz. door overlijden vanHendrik Marcel isz., zijn vader, met lijftocht vanDirkje Jacobsdr., diens weduwe.

5-8-1640: Berend van Coesveld voor WesselGcrritsz. de Vries en Janneke Hendriks, zijnvrouw, dochter van Hendrik Marcelis, borger teUtrecht, door opdracht van Anthonius Hendriksvan Tiellandt te Wageningen. 25-6-1652: Johan van Royestein bij overdrachtdoor Wessel de Vries te Utrecht. 10-8-1678: Adriana van Royestein, weduwe vanDirk van Westrenen, na overlijden van haar vader,Johan van Royestein 17-1-1690: Wouter van Westrenen, zoon van Dirkvan Westrenen, na overlijden van zijn moeder,Adriana van Royestein. 5-10-1715: Gerard van Westrenen, na overlijdenvan Wouter van Westrenen, zijn vader. 3-11-1749: Gerard Jacob van Westrenen, naoverlijden van Gerard van Westrenen, zijn groot-vader. 24-9-1816: Na de opheffing van de lenen (1798)en het allodiaal verklaren van het leen, verkooptGerard Jacob van Westrenen, ten overstaan vannotaris Carel van Hulst te 's Gravenhage, aanWillem Hendrik Jacob van Westrenen, zijn zoon,de hofstad Tiellandt voor de som van f 1.200,- 18-6-1894: Wordt de hofstad Tiellandt - tenoverstaan van Frederik van der Meulen, notaris te's

Gravenhage - in opdracht van Susanna Gerardavan Westrenen, weduwe van Willem Hendrik Lijst van leenmannen en eigenaars' 31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinde-ren bij Amout, dochter van Rumer van der Vene,nicht van de leenheer, zijn vrouw. 17-8-1407: Herman Schade, zoals Ernst Jansz. 6-3-1420: Herman Schade, eventueel te komen opzijn oudste broer, zoon van Ernst Jansz. bijArentje van den Vene, zijn moeder. 62



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Jacob van Westrenen, verkocht en overgedragenaan Hendrik Adriaan van Hees te 's Gravenhagevoor de som van f 4.600,-. 25-4-1903: Na overhjden van Hendrik Adriaanvan Hees, ongetrouwd, zonder beroep, gaat dehofstad Tiellandt over op zijn erfgenamen; me-vrouw de Zwaan geb. van Dam; mevrouw deweduwe van Ellinkhuizen geb. van Dam; mejuf-frouw Maria Susanna van Dam en de heer Marti-nus Gerardus van Dam. 3-8-1903: Verkopen de erfgenamen Van Dam tenoverstaan van notaris Hendrik Jan Weve te 'sGravenhage, de hofstad Tiellandt aan ComelisSturkenboom, landbouwer te Houten, in opdrachtvan mevrouw Johanna Vemooy, weduwe vanWillem Sturkenboom, landbouwster te Houtenvoor de som van f 3.250,-. 3-1-1919: Johanna Vemooy, weduwe van WillemSturkenboom, verkoopt de hofstad Tiellandt voornotaris Immink te Houten aan Wilhelmus JozefusSturkenboom, haar zoon. De familie Sturkenboom bleef in het bezit van hetterrein tot het in de jaren zeventig door de

ge-meente Houten werd aangekocht ten behoeve vande uitbreiding van het dorp. Een 17dc-ccuws proces Tussen de jaren 1648 en 1652 heeft deHoutense schout Anthonic van Berck voor deStaten van Utrecht een proces gevoerd tegenWessel Gerritsz de Vries, leenman van Tiel-landt. Als belastingontvanger had hij in 1644De Vries aangeschreven tot het betalen vande in di; tijd gebruikelijke grondbelastingen:het oudschildgeld, schellingengeld, het Hin-derdams- en het Lek- en Dijkgeld'&quot;.De grondbelasting werd geheven over hetboomgaardje genaamd Tiellandt, groot 1morgen. Uit het voorgaande weten we datTiellandt 2 morgen groot was; mogelijk werdover de andere morgen wel belasting betaald,maar dit wordt nergens vermeld.De leenman, gesteund door de pachter engebruikers van het boomgaardje, verklaart totdan toe altijd te zijn vrijgesteld van hetbetalen van belasting. Op 19 februari 1648verklaren Maijchcn Jans, weduwe van JanJansz., oud 60 jaren. Jan Jansz. van Ooster-laeck, haar zoon, en Jacob Lubberts Detail van

de kadasterkaart van Houten uit ca 1830 (nate-kening auteur) van Hattum uit Houten, op verzoek van deerfgenamen van Hendrick Marcelis, devroegere leenman, dat: 'Het boomgartgen genaemt Tylant, gelegentot Houten, bij de voornoemde HendrickMarcelis nagelaten, wel eer geweest is onlant't welck onbequaem was om te eerden endete besaijen. Dat dien volgens den voornoem-de Hendrick Marcelis in sijn leven de grontvandien, waar op te voren, soo't schijnt, eengroot gebouw heeft gestaen ende grachtendoorgraven waren, van tijt tot tijt met grotecosten heeft aengemaeckt, geeffent ende claergemaeckt ende voorts nu al veertich jaeren 63





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Wel of geen ridderhofstad? li\ 1536 is door de Staten van Utrecht eenlijst opgesteld met 63 namen van erkender'dderhofsteden in de Provincie Utrecht'^()p deze lijst komt de naam Tiellandt nietvoor. De aanduiding ridderhofstad komt voorli,-t eerst voor in de transportakte van Tiel-Lindt van 16 september 1816 door GerardJacob van Westrenen aan Jonkheer WillemHendrik Jacob van Wcstrenen'l De laatstewerd bij Koninklijk Besluit van 15 april 1815in de adelstand verheven. Voorzien van dezetitel verzocht hij vervolgens aan de HogeRaad van Adel om een wapen te mogenvoeren, en wel op de oude hofstad Tiellandt.Dat recht werd hem verleend. Het in hethuisarchief aanwezige diploma spreekt overde hofstad Tiellandt en niet over de ridder-hofstad. Deze benaming is dus door W.H.J.van Westrenen ten onrechte gebruikt. De auteur schreef dit artikel tijdens zijnziekte, maar heeft het verschijnen ervanhelaas niet meer kunnen meemaken. Op 19september 1995 is Leen de Keijzer overleden. Noten 1.  Zie

hierover: J.A.M. Smits en O.J. Wttewaall, Houten:ontstaan en groei (Monumenten-inventarisatie provincieUtrecht). Zeist, 1988, 49 en 51. 2.  Familie Sturkenboom te Houten, Huisarchief Tiellandt,ongeinventariseerd. 3.  L.M.J. de Keijzer, 'Het kapittel van St. Marie en detiendkaart van 't Goy en Houten uit 1640'. Tussen Rijnen Ij-k. 25 (1991-2), 2. 4.  Zie hierover; J. van der Roest, 'Opgravingen in hetuitbreidingsplan Tiellandt'. Tussen Rijn en Lek. 22(1988-3), 1-15. 5.  P.G.F. Vermast, 'De heren van Goye'. Oe NederlandseLeeuw, 66 (1949), 382 en P.M. Heijmink Liesert enL.M.J. de Keijzer, 't Goy door de eeuwen heen. 't Goy,1966, 36. 6.  J.C. Kort, 'De leenhoven van de heren van Vianen. 111.De lenen van Goye', Or^ Voorgeslacht. 41, nr 357(1986), 73-74 (nr 161). 7.  C.C. Kleinhout, Het hek op de dam. Gedenkboek 40jaar bestaan vereniging 'Het Grondbezit', z.pl., 1957,26. 8.  Rijksarchief in Utrecht, Archief van het kapittel vanOudmunster, 1358 (24-12-1388). 9.  De gegevens vanaf 1392 tot en met 1640 zijn ontleend aan Kort. 10. 

Huisarchief Tiellandt (19 februari 1648 en 28 juli1648). 11.  Idem, 17 juni 1648. 12.  J.D.M. Bardet, Kaslelenboek Provincie Utrecht.Bussum, 1975', XIX-XX. 13.  Huisarchief Tiellandt (24 september 1816). 65





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 De gerestaureerde voorgevel van De Prins op de hoekProvinciale weg en Achterdijk in Vechten (dia MarijkeDonkersUxit-de Vrij, 1995) huurd kon worden. Inmiddels hadden deFransen alles geroofd wat er te roven viel enkon de burgerbevolking terugkeren. Pesthuis In 1677 werd het Utrechtse Pesthuis eigenaarvan de herberg'&quot;. Vanaf dat moment is er eensluitende lijst met bewoners, terwijl de eigen-dom in grote lijnen te volgen is&quot;. WarmeerZijne Hoogheid er precies geslapen heeftweten we niet, maar het moet geweest zijntussen 1677, toen de naam Rijsoort nog ingebruik was en 1702, toen de Prins is overle-den en er een uithangbord aan de gevel hingmet daarop een afbeelding van de Prins'l Nazijn huwelijk met Mary (II) Stuart, in 1677,vertrok Willem naar Engeland, waar hij tothaar overlijden in 1695 bijna steeds vertoef-de. Na 1695 was hij weer af en toe in onsland. De overnachting, waarvan in de overle-vering sprake is, zal dus wel tussen 1695 en1702 plaats hebben gevonden. In

1675 trokherbergier Thonis Dirkse van Doom in hethuis. Uit een toevallige vermelding uit 1692'^weten we dat hij toen ziek in bed lag, maar weer opkrabbelde. Echt geweldig zal de her-berg op dat moment niet gelopen hebbenwant anders had hij vast zijn vrouw in 1696niet met het &quot;slegte kleet' laten begraven'&quot;.Als het even kon huurde je daarvoor het'middelkleet' of nog liever het 'beste kleet'.Hij was enkele malen schepen van Bunnik enook al kon hij De Prins niet kopen, hij hadwel ander land op Vechten in eigendom&quot;.Thonis is waarschijnlijk in 1710 overleden&quot;.Zijn zoon Gerrit nam de herberg over&quot;. Waer de Prins uythangt Gerrit Teunisz. van Doom was op het mo-ment dat hij de herberg overnam al aan zijntweede huwelijk bezig. Op 21 november1698 was hij voor het gerecht getrouwd metGrietje Jansz. van Harderwijk. Daaruit kun-nen we afleiden dat hij katholiek was. Denormale manier van trouwen was toen in deopenbare (=hervormde) kerk. Wie dat nietwilde (lees: voor de pastoor wilde trouwen)moest eerst

trouwen voor het gerecht. Op 2december 1704 stond hij er opnieuw, nu alsweduwnaar. We kennen van hem een doch-ter, Aagje van Doom, die voor het gerechtvan Burmik in 1724 trouwde met Comelisvan Hogerwoert. Wie van de beide echtgeno- 67







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Na het overlijden van Wijnand de Wit zettezijn weduwe het bedrijf nog tot 1841 voort.Toen zij in 1841 bij haar man op het nieuwekatholieke kerkhof aan de Schoudermantelwas begraven, besloten haar beide ongehuw-de zoons samen het bedrijf voort te zetten.De broers Antonie en Willem de Wit haddenhet samen best. Zij werkten overdag op hetland, handelden wat in vee, smoorden eenpijpje en zagen in 1844 met afgrijzen hoehun land over de volle breedte werd door-sneden met een spoorlijn, 's Avonds werdenze verzorgd door een eveneens ongehuwdehuishoudster (op leeftijd, wc houden hetnetjes) die hun sokken stopte, het eten kookteen de was deed, zonder dat ze ook maar ietste vertellen had. In 1861 zetten ze een puntachter het bedrijf. Samen met hun huishoud-ster gingen ze naar een burgerhuisje in destad'^. Toen kwam de eerste hervormde boerop de boerderij, Gijsbert Jerfaas Hasselman,in 1877 opgevolgd door een andere hervorm-de pachter, Comelis de Gier. Rechts De Prins (ca 1910,

prentbriefkaartencollectieA.M. de Reuver) Belastingbetalen was ccn van de weinigedingen waar vrouwen altijd volledig aan meemochten doen. Oud werd Jan Middelweertniet. Op z'n 54ste werd ook hij bijgezet in deHervormde Kerk. Zijn weduwe was tien jaarjonger en blijkbaar nog aantrekkelijk genoeg.Want ze werd door haar meesterknecht ClaesBlaas uit Schalkwijk ten huwelijk gevraagd.Maar het huwelijk kon geen genade vinden inde ogen van Van Tuyll van Serooskerke ende pacht werd met onmiddellijke ingangopgezegd. Familie De Wit De Jonker had een gegadigde die meervermogen bezat: Wijnand de Wit die er bijna30 jaar, van 1804 tot 1833, op zat. De boer-derij was daarna nog bijna twee eeuwen inhanden van rijke particulieren die elderswoonden. 70





















Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 de hand te hebben. Een ander klein bezwaaris het 'eenrichtingsverkeer' van de route. Datbleek toen we een deel 'tegen de richting in'fietsten en op een bord met v(irboden toegangsmitten dat vanuit de 'goede t-ant' niet zouzijn opgevallen. Met het boekje in de handals rechtvaardiging hebben we het verbodechter manmoedig getrotseerd.Een merkwaardig schoonheidsfoutje betreftde wat curieuze volgorde van de deelroutesin het boekje: eerst midden, dan noord entenslotte zuid. Mede hierdoor volgen denummers van beschreven objecten elkaar nietop, wat tot enig extra zoekwerk leidt. Datmag overigens belangstellenden niet weer-houden, gewapend met de teLst de route tefietsen, bij voorkeur in september wanneerdoor de activiteiten van de jonge UtrechtseFortenstichting allerlei extra toegangsmoge-lijkheden aanwezig zijn. Francis van Hekelen poorten opengezet voor 'niet-studenten'(zogenaamd contractonderwijs). Wanneer unooit de mogelijkheid hebt gehad om aan deunversiteit te studeren, terwijl u daarvoorwel

voldoende capaciteiten heeft, of wanneeru uit pure interesse wilt studeren om uwkennis te verbreden, is er nu de mogelijkheidom dit te doen zonder de verplichting eenhele studie te voltooien. U kunt zichinschrijven per cursus van 5 a 6 weken(a f 285,-). Het is ook mogelijk om een'strippenkaart' voor vijf of tien cursussen aante schaffen, die drie jaar geldig blijft. Deaangeboden collegereeksen bij de VakgroepGeschiedenis zijn al bestaande cursussen. Eris geen vooropleiding vereist, hoewel eenVWO-niveau raadzaam is. Voor enkelecursussen is het aan te bevelen eerst de inlei-dende college-reeksen te volgen. Enkeleinteressante titels uit het programma zijn:Goden en helden; Kastelenkunde; Paleogra-fie, Archiefkunde en Diplomatiek; Britsearistocratie 1560-1995 en Russische litera-tuur en geschiedenis. Wilt u meer informatie? Of wilt u de brochu-re met een cursusaanbod van meer dan 30cursussen aanvragen? Dan kunt u schrijvenof bellen naar: Contractonderwijs t.a.v. drs.M.T. Bos, Kromme Nieuwegrachl 66, 3512HL Utrecht, tel. 030-537865 (.soms

ant-woordapparaat). VARIA Cursussen De Utrechtse Stichting Stichtse Geschiedenisorganiseert in 1995-1996 weer verschillendeinteressante cursussen. Er is een cursus overlokale en regionale geschiedenis voor begin-ners en over archiefbronnen (beide in hetRijksarchief in Utrecht), over de aanpak vanarchiefonderzoek (in het Gemeente-archiefUtrecht), over veldnamenonderzoek, over hetpresenteren van historisch onderzoek in devorm van een lezing, over historischechronologie of tijdrekenkunde (alle op deMariaplaats in Utrecht) en tenslotte zijn erdiverse cursussen genealogie of stamboomon-derzoek en paleografie of oud schrift, zowelvoor beginners als gevorderden (in diverseplaatsen, ondermeer in Wijk bij Duurstede).Een uitgebreide brochure met aanmeldings-formulier kunt u aanvragen bij: SSG, Maria-plaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030-343880. De Vakgroep Geschiedenis van de Universi-teit Utrecht heeft vanaf september 1994 haar Nieuwe tijdschriften Het Nederlands Centrum voor Volkscultuurheeft twee nieuwe lijdschriften

uitgebracht:Traditie. Tijdschrift over tradities en trendsen Alledaagse dingen. Nieuwsblad voorvolkscultuur, regionale geschiedenis, folkloreen volkskunst in Nederland en Vlaanderen.Traditie gaat over de achtergronden vanbeslaande gewoontes en hel ontslaan vannieuwe gebruiken. Alledaagse dingen is eennieuwsblad over actuele ontwikkelingen ophel gebied van volkscultuur, regionale ge-schiedenis, folklore en volkskunst in Neder-land en Vlaanderen. Beide tijdschriften verschijnen vier maal perjaar. Voor informatie: Nederlands Centrumvoor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512EH Utrecht, tel. 030-319997. 80







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 jaagpad langs de Kromme Rijn tussen de staden Cothen verleggen van de westkant naar deoostkant. Rijnestein ligt aan die oostkant. Deheer vap Rijnestein kreeg bevel om binnentwee weken bruggen over de grachten vanzijn kasteel te leggen. Hij beriep zich bij deStaten van Utrecht op de oude vrijbrief vande bisschop. En. met succes: in Cothen bleefhet pad aan de westkant'. Wanneer dan ookop 1 januari 1996 Cothen bij Wijk bijDuurstede wordt gevoegd, wordt daarmee inzeker opzicht de toestand van voor 1459hersteld. En dat na bijna 540 jaar. De vraagis echter, voor hoe lang nu... Dr A.A.B, van Bemmel (Leiden) is sociaal-geograaf en houdt zich intensief bezig met degeschiedenis van zijn geboorteplaats Cothen. Noten 1.  Strikt genomen is dit onjuist: er is geen sprake vaneen annexatie maar van een fusie, waarbij alle drie ge-meenten worden opgeheven (noot redactie). 2.  Waar ligt de grens? Een onderzoek naar de meningvan bewoners van Cothen en Langbroek omtrent

eenmogelijke bestuurlijke herindeling van hun gemeenten(juni 1983). Utrecht, Geografisch Instituut Rijksuniver-siteit (beperkt verspreid). M. Peet (1968), Sociografisch rapport gemeenteCothen. Onderzoek naar de mogelijkheden van eenKromme Rijn-gemeente. Den Haag, Twijnstra Gudde,1986. 3.  Dankbaar is gebruik gemaakt van de inleiding van R.J.Butterman bij de Inventaris van het archief van de ge-meente Cothen 1811-1947. Cothen, 1988. 4.  Dat gold niet voor het grondgebied van het voormaligegerecht Dwarsdijk. Dwarsdijk was al in 1322 in handenvan het Domkapittel gekomen. 5.  Rijksarchief in Utrecht, Archief Gemene Land vanWijk bij Duurstede, 60. 83







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 spoedig teleurgesteld afhaakte. De eerste vierpersonen hebben in de onderstaande over-zichten zitting namens Houten, de laatste drienamens 't Goy. De voordracht van 4 mei 1791: REGERENDE SCHEPENEN Houtense politiek speelden. De notulen overdie jaren zijn opvallend summier^. Wel kanmen eruit opmaken dat in 1787 mr Comelisde Wijs jr als nieuwe schout werd aangesteld.Het schepencollege bestond in 1787, 1788 en1789 uit vier katholieke en drie hervormdeleden. Opmerkelijk is dat Arie van Rossum,de rijkste boer van het dorp, daarvan geendeel meer uitmaakte. Politieke controverses worden voor het eerstduidelijk zichtbaar op 4 mei 1791. Blijkensde nomlen beklaagden de schepenen zichover de aanhoudende en ook nu weer in hetgerechtshuis ondervonden brutaliteiten enbeledigingen van de hospes (= herbergier)Hendrik de Man, die 'met overtreding vanalle eerbied en achting' zich bemoeide met degerechtelijke vergadering. Kennelijk was ersprake van heftige beroering over de in dievergadering

aangenomen voordracht vannieuwe schepenen, want in de notulen van 23juni 1791 is voor de eerste maal een tegen-stelling zichtbaar tussen de regerende schepe-nen en de ambachtsheer over de voorgedra-gen schepenen. Het is duidelijk dat deze con-troverse mede betrekking had op de voor-dracht van fervente patriotten. Die duidelijk-heid wordt verschaft doordat in het archiefvan het gerecht Houten en 't Goy enige lijs-ten bewaard zijn gebleven met de namen vanalle patriotten3. Omdat in 1798 een zuiveringplaatsvond onder de patriotten weten we ookwelke personen tot de ferventen en welke totde gematigden behoorden. De hieronder ge-noemde personen voorzien van een * ver-schenen in 1795 in de eerste grondvergade-ring (dat wil zeggen de bijeenkomst vanstemgerechtigden). Zij ondertekenden toeneen verklaring waaruit hun patriottischegezindheid bleek, doch verschenen vervol-gens niet meer in de grondvergaderingen,waarop zij in 1798 werden weggezuiverd. Depersonen voorzien van ** ondertekenden in1795 niet alleen een patriottische

verklaring,maar verschenen daarna ook in de grondver-gaderingen. Zij vormden de radicale kern.Deze tweedeling is echter niet helemaalwaterdicht aangezien een aantal patriotten,met name hervormden, na de omwenteling Dirk van der Kemp nh Samuel Estopeij nh* Janus van Rijn rk* Pieter van Hulsteijn nh* Jan van den Bergh rk* Daam de Bruijn nh Comelis van den Brink rk* GENOMINEERDE SCHEPENEN Esaijas Estopeij nh* Ocker van Batenburgh nh* Wouter Hoveling rk** Arie van der Puijl nh* Comelis van Ingen nh Arie van Roijen rk** Jan van der Woq) , rk** (rk= rooms-katholiek; nh= Nederlands hervormd). De gematigde schepenen, die zich in 1795aan de zijde van de patriotten zouden scha-ren, bezaten in 1791 dus een meerderheid inhet gerecht. Zij blijken van zins die patriotti-sche meerderheid verder uit te bouwen dooreen voordracht van meer uitgesproken patri-otten, waaronder enkelen zonder bestuurser-varing. Het lijdt geen twijfel dat de am-bachtsheer daarmee niet erg gelukkig was.Zijn bezwaren tegen de voordracht zullenzich niet

hebben gericht tegen de reeds her-haaldelijk benoemde oud-presidcnt-schepenArie van der Puijl of tegen de kennelijkoranjegczinde Goyse tiendpachter Comelisvan Ingen, die in 1792 beiden tot schepenzullen worden benoemd. De bewaren zullenzich hebben gericht tegen de patriot en groot-grondeigenaar Esaijas Estopeij, die reeds velejaren tevergeefs was voorgedragen, tegen defervente patriot Wouter Hoveling en tegen deonervaren patriotten Arie van Royen en Janvan der Worp. De positie van de chirurgijnen substituut-schout Okker van Batenburg isonduidelijk. 86



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 laten, in eene goede harmonie samen televen, is onder verbetering bevonden sulcksde schout, secretaris en 't gerecht niet te con-cemeren maar aan enige buiten deselve,hebben onder malcanderen nu weder alsvoorheen geleeft en de zaken na behorenverricht'. De heer was dus niet bezorgd meerover de schout, secretaris en de schepenen,maar alleen over anderen, hetgeen op de pa-triotten betrekking moet hebben gehad.Gezien de verwikkelingen in 1791 maaktende zittende schepenen in de vergadering van25 april 1792 een dubbele voordracht. Bij af-wezigheid van de schout, mr Comelis deWijs jr, fungeerde de hervormde boer enpresident-schepen Dirk van der Kemp alsvoorzitter. Katholieken en hervormden De met vier schepenen oververtegen-woordigde hervormden maakten in 1791 nogeen voordracht, waarbij zij opnieuw met vierpersonen vertegenwoordigd zouden zijn. Inde voorafgaande vier jaren hadden voor-drachten en benoemingen plaatsgevonden vaneen katholieke

meerderheid. In de periodedaarvoor lijkt geloofsrichting daarom geenwezenlijke rol te hebben gespeeld. Vanaf1791 zou zich op dit punt echter een kente-ring voordoen. In de jaren 1792, 1793 en1794 blijken zowel de hervormde als katho-lieke schepenen alles in het werk te stellenom een ruime katholieke meerderheid be-noemd te krijgen, doch die pogingen werdentelkens verijdeld door de ambachtsheer, diekermelijk bevreesd was voor het vooral onderde katholieken levende patriottisme. Hijtrachtte de patriottische koers van de schepe-nen te keren door de benoeming van een her-vormde orangistische meerderheid, aangevuldmet gematigde katholieken als Dirk de Goeij,Janus van Rijn en Comelis van den Brink. De ambachtsheer komt in actie De ambachtsheer liet de zittende schepenen(blijkens de notulen van 23 juni 1791) wetengeen genoegen te nemen met hun voordracht,die volgens hem aan meerdere mankementenleed. Hij merkte geringschattend op zich zelfsde kosten van een zegel te willen besparen ende zittende

leden voor het komende jaar hunplaats te laten behouden onder het uitsprekenvan de wens het daarop volgende jaar eennieuwe nominatie te mogen ontvangen, 'an-ders een refonnatum op zal komen'. Metdeze woorden dreigde hij na ontbinding zelfeen geheel nieuw bestuur te zullen installe-ren. Men sprak in zo'n situatie ook wel over'het verzetten van de wet'. Dit was een onge-bruikelijk en zeer zwaar dreigement omdathet direkt de autonomie van de zittendeschepenen raakte. Op de vergadering van 23 september 1791behandelden de schepenen een ingekomenbrief van de ambachtsheer 'behelsende ver-maan aan de Schout, secretaris en 't Gerechten ingesetenen om alle haken en ogen daar te De voordracht van 25 april 1792 was als volgt: REGERENDE Dirk van der Kemp nh Samuel Estopeij nh* Janus van Rijn rk* Petrus v Hulsteijn nh* Daam de Bruijn nh Jan van den Berg rk* Comelis v.d.Brink rk* GENOMINEERD Esaije Estopeij              nh* Dirk de Goeij                rk* Jan van Schaik              rkArie v Rossum (Rysbr) rk*

Wouter Hoveling           rk** Hendrik v.d. Schouw     rk Arie v d Puijl nh* Jan v Rijn (st.poort) rk Jan v.d. Wurp rk** Arie v Roijen rk** Bart v d Wurp rk** Bart de Bruijn nh Comelis v Ingen nh Pieter v Kooten rk** GEELIGEERD Arie van der Puijl nh* Dirk de Goeij rk* Janus van Rijn rk* Petms v Hulsteijn nh* 87















Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 komstig uit Jutphaas. Arie van Rossum, demeest welvarende boer van het dorp die op10 maart 1795 nog het boegbeeld vormdevan de voorlopige representanten, had kenne-lijk volledig afgehaakt. Ook nadien zou hijzich afzijdig houden. Het is opvallend dateen groot deel der schepenen geen bindinghad met de Houtense gemeenschap. Vastge-steld kan worden dat de boventoon in hetnieuwe bestuur werd gevoerd door niet-autochtonen, met name Pieter van Engelen enJacob van der Viel. Deze omstandigheid zalongetwijfeld een belangrijke rol hebben ge-speeld bij de nu volgende gebeurtenis. Affaire rond de kerk' In de eerstvolgende vergadering werd beslo-ten de pastorie, waarin de predikant kennelijkgratis woonde, ten bate van de municipaliteitte gaan verhuren, desgewenst aan de predi-kant, waarover deze zich dan binnen driemaal 24 uur diende uit te laten. Het is opval-lend dat dit als eerste punt van veranderingwerd opgevoerd. In de vergadering van 17 juni 1796 werdbesloten een commissie te benoemen

(be-staande uit de Schonauwense boer Jan Peek(rk**), Jacob van de Viel (rk**) en deSchout Pieter van Engelen (rk**)) om opmaandag 20 juni 1795 in het rechthuis tegaan onderhandelen met een commissie uitde gereformeerde gemeente 'tot een plan datbeide gezinden, gereformeerde en roomsche,hare godsdienst op de beste wijze in de kerkte Houten, volgens publicatie van represen-tanten van 26 mei 1.1. daar te kunnen verrich-ten'. De namens het gerecht Wulven medeaanwezige hervormde 'burger' Willem deJong, heeft 'ten allersterksten geprotesteerd'tegen het besluit, doch de interim-secretarisvoegde er in de notulen laconiek aan toe:'maar onbekend om wat reden'.Het idee van een gezamenlijk gebruik van dehervormde kerk door zowel hervormden alskatholieken was niet zo revolutionair als ophet eerste gezicht lijkt. Een behoorlijk aantalkatholieke boerenfamilies begroef haar dodenin eigen graven in de hervormde kerk teHouten. Omdat er geen scheiding was tussen kerk en staat kwam het onderhoud van dekerk, pastorie en kosterije ten laste

van de(omliggende) gerechten Wulven, OudWulven, Heemstede, Schonauwen en Houtenen 't Goy, zodat ook de katholieken er aanbijdroegen. In 1798 zouden de hervormdendit ten dele ontkennen doch de gerechtsnotu-len van 23 september 1791 zijn hier duidelijkover. De katholieken van Schonauwen enHouten en 't Goy kerkten bij gebrek aan eeneigen kerk in Schalkwijk en die van Wulven,Oud Wulven en Heemstede in de katholiekekerk van Jutphaas. De hervormden in 't Goybehoorden tot de kerkelijke gemeenteSchalkwijk, de hervormden in de overigegerechten tot de kerkelijke gemeente Houten.De katholieken hadden dan ook duidelijkbehoefte aan een eigen onderkomen.De hervormde kerkeraad liet per brief wetenkennis te hebben genomen van het besluitvan de municipaliteiten van Houten 't Goy,Wulven, Oud Wulven, Schonauwen enHeemstede, en daaraan 'om zeer aller gewich-tigsten redenen niet te kunnen voldoen'. Debrief was ondertekend door: J. Rensen, pre-dikant. Petrus van Hulsteijn (*) en Dirk vander Kemp, ouderlingen, Willem van

Schaiken Willem de Jong, diakenen. De verhou-dingen in de kerkraad moeten gevoelig heb-ben gelegen, gelet op het feit Petrus vanHulsteijn op 16 maart 1795 nog het declara-toir had ondertekend en daarbij gehoorzaam-heid en trouw aan het nieuwe gezag had toe-gezegd, terwijl Dirk van der Kemp op die-zelfde dag als schepen van Houten wasafgezet. Willem van Schaik was als schepenvan Schonauwen afgezet door de Utrechtsebeeldhouwer Mulder die op 15 maart 1795aldaar in het rechthuis een manifest voorlas&quot;.Willem van Schaik zou na 1802 terugkerenals schepen en substituut-schout van OudWulven. De municipaliteit verzocht vervolgens aan depredikant de sleutels van de kerk, 'om die temogen zien', waarop werd meegedeeld 'dat depredikant niet thuis is en de sleutels heeftmeegenomen'. Toen de bode werd terugge-stuurd met herhaald verzoek, liet de predikanttwee leden van zijn kerkeraad halen, de ou- 94



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 derling en dorpstimmerman-metselaar Petrusvan Hulsteijn (*) en Esaijas Estopij (*) , enontving de bode schriftelijk antwoord dat 'aanhet verzoek der Municipaliteit niet kan wor-den voldaan vermids den predikant geenmagt heeft uit eijgen gezag de sleutels derkerk uit zijn handen te geven of den kerk teopenen', met de mondelinge toevoeging 'geenboodschappen van de municipaliteit meerderaf te wagten'. Vervolgens werd de predikantdoor de schout uitgenodigd om op 30 juni1796 op het rechtshuis een eigenhandigdcclaratoir af te geven, of te komen tekenen'van getrouwigheid aan 't Volk en gehoor-zaamheid aan de thans plaats hebbenderegering'. De predikant liet echter verstek gaan, waarophem nog diezelfde dag door de bode werdaangezegd 'zijn ambt niet langer als predikantte mogen waarnemen'. De eerstvolgende kerkdienst werd gehoudenop zondagmorgen 3 juli 1796 om halftien.Schout Pietcr van Engelen ging poolshoogtenemen in gezelschap van de

gerechtsbodeTeunis Peek, de schoolmeester J.J. van dePoel en Arie Smorenburg, 'om te zien watpredikant daar zoude preken'. Misschien weiover het in de aanhef genoemde Spreuken 24vers 21-22 '.' Zijn bezoek liep uit op een rel,waarvan hij na afloop verslag deed aan deprocureur-generaal bij het Hof van Utrecht: gen. Maar daar waren niet de minste reden tegente gebruiken, het was slaat er maar op, hetwelkeen van de eersten is geweest E. Estoppij enhebben mij zo aangegrepen en met stooten slaanen schuppen de deur uitgebondst, bleef - God zijLof - hoe brutaal het toegong, noch al bij mijn/.ielsvermogens, al onder geroep, slaat er maar op,onder alderhande Lesieve Uijtdrukkingen, hebbenmij op de vlucht zien te redden naar mijn huis,maar hoe en sterk ik mij voortzettende en zogt uithaar handen te komen volgde mijn die dolle hooponder een hagel bui van steenen, mijn vrouw hetziende uijt haar huijs kwam mijn tegemoet, hoegevaarlijk het ook voor haar was, om mijn in dattijdstip uijt die

moordenaarshanden - als ik mijnzoo uijt moet drukken- te redden, en heeft ooknoch proef vant steenen smijten gehad. De Maitresmet haar kleine kind op haar arm was ook nietbuijten gevaar, totdat wij het huijs bereikte en dedeur zodra mogelijk toesloten, want eenen JacobusBouwman die wel de sterkste uitmunte, volgdeons tot bij de deur en met alle bedreigingen enscheldwoorden en komt er maar uit; dus geheelontsteld en ontroerd en niet in staad om aan uwdaar een omstandig bericht van te geeven en het isnu reeds acht uren en beev nog ik nauwelijks kanschrijven, hadden u anders heden den 3 julijdaarvan kennis gegeven, en daarenboven dorst ikook niet uit mijn huijs te komen om mij op deweg te begeven, om reden er telkens een menigtevan dat volk op mijn pasten en voor mijn vensterskwamen met die woorden Schelm komt er maaruit. Daar hebt u maar eenen schets vant voorge-vallenen'.'' 'Dachten wij daar een Godsdienstig Genootschapte vinden, maar helaas, wij waren in onze meningbedrogen,

hetwelke wij welhaast ondervonden, aande buite deur van de kerk komende stond daarcene Jan van Knodsenburg dewelke mij op eenevrij brusque wijze vroeg: Wat moet je hebben'.'Waarna toen mijn antwoord was, na de kerke denGodsdienst bij te wonen, maar even binnen dedeur vant portaal komende. Wat stonden wij tezien, stond een grooten menigte volk voor deportaal deur in de kerk, derhalve niet verderkunnende vooruitkomen, dewelke met een alier-stciksten woede waren bezielt, en zeiden waar wilje naar toe, den dominee van den preekstoel doenkomen, dat heb jelui gezeid. Dat was het zeggentegen ons en dat op eenen bnitalen wijs.Ik een en andermaal hard op gevraagd wie heeftdat gezeid, zegt het ik zal hem met recht vervol- De schout laat de vrijdag daarop een adver-tentie plaatsen in de Utrechtse krant waarinhij de gebeurtenissen van zondag 3 juli alomkenbaar maakt. Na deze rel laat de predikantzijn orangistische principes varen en levert op6 juli 1796 te Utrecht alsnog een verklaringin,

waarbij hij getrouwigheid aan het volktoezegt en gehoorzaamheid aan het bestuur,teneinde zijn ambt veilig te stellen.Na een onderzoek besliste het Hof vanUtrecht op 14 juli dat de predikant 'zijnpredikdienst als voorheen zal mogen waarne-men zonder daarin op enigerlei wijze te wor-den gehinderd of gestoord, mits hij alvorenste prediken het bewijs van het door hem ge-tekend declaratoir aan de municipaliteit van 95





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 (nh) als turfvulders. Op 3 augustus 1796werd de chirurgijn Okker van Batenburg(nh*) uit zijn ambt ontheven en zijn tracte-ment ingetrokken. Zijn ontslag is niet goedverklaarbaar, omdat hij het dcclaratoir weldegelijk had ondertekend. Op 12 augustuswerd de weduwe Hol uit het marktschippers-ambt ontzet omdat 'zij geweigerd had hetdeclaratoir(...) te tekenen' en 'verboden omenige vragten vicc versa te varen of te doenvaren'. In de grondvergadering van 12 septemberwerden met meerderheid van stemmen JanPeek (**) (Schonauwen) en Comelis Mast-wijk (**) (Heemstede) verkozen om in devergadering van kiezers te Jutphaas eenrepresentant en twee plaatsvervangers tekiezen voor het provinciaal bestuur. Als hunplaatsvervangers werden verkozen Aart deWit (**) (Heemstede) en de verder onbeken-de Johannes de Bruijn. Op 30 oktober be-dankte Hendrik van den Berg (rk**) alsschutter en werd in diens plaats Teunis Peek(rk**) aangesteld, die al eerder als goedpatriot

het ambt van bode en turftonder hadverworven. Op dezelfde dag werd Jan Come-lis van Rhijn aangezegd dat hij zich alsschipper overeenkomstig de gegeven instruk-tics diende te gedragen, 'inzonderheid raken-de' het patriottismus'. Op 20 augustus 1797deed Van Rhijn afstand van zijn ambt.De secretaris Gerrit Jan van Spall wasweliswaar formeel nog steeds in funktie,doch blijkens de notulen vanaf de omwente-ling vrijwel altijd absent. In de praktijk func-tioneerde de schout Pieter van Engelen tevensais secretaris. In de grondvergadering van 15 januari 1797werd met 24 tegen 1 (abuis) stem beslotenVan Spall uit zijn functie te ontheffen. In degrondvergadering van 29 januari 1797 in dekerk van Houten werd met 13 van de 23stemmen een nieuwe secretaris verkozen inde persoon van Johannes Franciscus vanEngelen (**), zoon van de schout Pieter vanEngelen. Het nepotisme van de schout wektenu ook bij een deel der patriotten weerzin op.Gerrit Jan van Spall verzette zich vervolgensnog tevergeefs tegen

zijn ontzetting en wei- gerde om het archief af te geven dat onderhem berustte. Begin 1803 zou Van Spall inzijn funktie worden hersteld en niet zonderminachting en rancune in het notulenboekschrijven dat in '1795 zeekere Pieter vanEngelen - tevoren marktschipper te Oudewa-ter - door de volkstem tot Schout verkoren isgeworden',(....) waarbij hij 'door Pieter vanEngelen en zijn cabaal, uitmakende 16personen, van zijnen post ontzet geworden isen desselfs zoon, genaamd Joh. F. vanEngelen met 13 stemmen tot secretarisverkoren is'. Groeiende tegenstellingen In de grondvergadering van 9 februari 1797werden nieuwe leden van de municipaliteitverkozen. De gematigde Dirk de Goey kwamtoen naar voren. Blijkens de complete presentielijst van 20februari bestond de municipaliteit uit; Jacob van der Viel**Barth van der Wurp**Pieter van Koeten**Klaas C. van Wiggen**Hendrik Schreuder**Dirk de Goeij*Jacob van Doorn** In de grondvergadering van 7 mei 1797worden opnieuw leden van de

municipaliteitverkozen en maken vervolgens daarvan deeluit; Jacob van der Viel**Dirk de Goeij*Bart van der Worp**Hemiarius Oostrom*(**)Pieter van Kooten**Jacob van Doorn**Doris Wennekes** Uit de stemmingslijst van 7 mei 1797 blijktccn opkomst van 31 stemgerechtigde burgers.Het feit dat er binnen drie maanden tweemaalwerd gestemd over de bezetting van de mu-nicipaliteit doet een interne machtstrijd ver-moeden. Het resultaat daarvan was dat de 97



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 1 tjlj '^ifi\ \^ai duukijc \at\ die W'yheid.-^ oppermacht van het volk, en nimmer daarte-gen te zidlen onderwijzen of handelen, dochintegendeel aan bevordering van dezelve meete werken, onder erkenning daarvan doorgeen enkele macht te kunnen worden ontsla-gen, hetzij kerkelijk, hetzij wereldlijk. Nadatde predikant al eerder, in 1796 het declaratoirter ondertekening kreeg voorgelegd, werd ditnu dus ook van de schoolmeester gevraagd.Op 13 maart 1798 besloot de voltalligemunicipaliteit dat 'allen diegene welke enigeeigendom of pretentie mogen hebben op dewapens in de kerke of elders' deze op eigenkosten moeten verwijderen binnen 14 dagenna publicatie van het besluit. Het is nietduidelijk of met dit besluit slechts formeeluitvoering werd gegeven aan van hogerhandgegeven instructies. Ken nieuwe machtsgreep Op 3 april 1798 in &quot;het 4e jaar der BataafseVrijheid' meldden zich te Houten twee 'Agen-ten', te weten W. Verkerk en W.H. Knijper,met een order gegeven door het 'Intermediair Spotprent in kleur, links bij

normale belichting en rechtsbij tegenlicht (collectie drs. J.W.C, van Schaik, Utrecht) katholieke elite haar macht uitbreidde tegen-over fervente patriotten als Jacob van derViel, Klaas C. van Wiggen en Bart van derWurp. Het college van kerkmeesters en ge-committeerden van de katholieke kerk inHouten bestond in 1798 uit HermanusOostrom, Jan Aartsc van Schaik, Dirk deGoeij, Hendrik Schreuder en Doris Wenne-kes. Gezien de verwikkelingen in april 1798,waarbij Hermanus Oostrom en Dirk de Goeijtegen hun wil werden weggezuiverd zal hunverkiezing op 7 mei 1797 zijn geschiedzonder de steun van Jacob van der Viel enBart van der Wurp, welke in april 1798 hunmacht zullen weten te herstellen ten kostevan de katholieke elite.In januari 1798 ondertekenden de predikant J.Rensen en de schoolmeester J.J. van der Poelbeiden op verzoek van de municipaliteit nogeen nieuw declaratoir, inhoudende: onderwer-ping aan de huidige regering gegrond op de 98







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Bijlage 1 In Houten en 't Goy werd de harde patriottische kern gevormd door: Jacob van der VielHendrik SchrcuderJan Wouters BouwmanDirk Visser Gerrit van DisselstegenJan van der WurpJ J.van den PoelJan RoskamDoris WennekesEvert van den BrinkIJbrand van RossumJohannes F. van EngelenJan Rensen (pro forma) Bart van der WurpPieter WennekesJohannes SchrijvershofDoris PetersenWillem de GoeijTeunis PeekHannes VermeulenKlaas Com. van WiggenAnthonis van der WorpPieter van EngelenHendrik de KruijfWouter Hoveling Pieter van KootenBarent SchrijvershofPieter van E wijkJacob van DoornJan VerweijArie van RooijenWillem van DijkWouter van ZalJan OostromIJsbrand van der WielenHendrik van den BergHendrik Inkman Voor Schonauwen:Jan Peek Jan Jans van RhijnJan van Schaik Jan van der HorstMarcel is Bongers Hannes AvezaatHannes van der WurpJan Winkel Voor Wulven:Comelis Mastwijk Aart de Wit Willem van

Dijk Lijst met 34 personen welke op 16 maart 1795 wel het patriottisch declaratoir hadden getekend maarnadien nimmer in de grondvergaderingen zouden zijn verschenen en om die reden op 26 maart 1798werden weggezuiverd: Willem VeldhuizenComelis van RijnJan KnodsenburgArie van KootenComelis van VulpenHermanus van DisselstegeJacob MelscnJan van den BergSamuel EstoppijArie de HeusGerrit Jan ReekmanRoelof Vermeulen Hannes OostromOkker van BatenburgWillem EbskampGerrit WeerdenburgJan UijtewaalJan LindemanHannes VerweijAmoldus MastwijkAdrianus van der PuijlWijnand van der WellJan van Rossum Arie van RossumWillem van NoordPieter van HulsteijnKlaas van der SchouwAdrianus van RijnKlaas van WiggenComelis van den BrinkGhijsbert ZwaninkWillem VermeulenFrederick WijnsdouwGert van Rossum Overzicht van de bevolking van Houten (H) en 't Goy (G) en hun beroep, gerangschikt naar jaarlijks tehelalen personele belasting per 18 juli 1808, in

guldens, stuivers en centen. De personele belasting geeftde welstand weer en w enigszins vergelijkbaar met de huidige inkomstenbelasting (gemeente Houten,Gerecht Houten en 't Goy, 19): Arie van Rossumwed.Dirk van der Kempwed.Dirk de GoeijJan van der Worp H*         bouwman H           bouwman H*         bouwvrouw G**       bouwman 219.00.00150.00.00138.14.00138.08.00 101



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Willem & Gerrit Venneulen G* bouwman 137.12.00 Anthoni van der Wurp G** bouwman 133.14.00 Daam de Bruijn G bouwman 132.02.00 Wouter Hoveling H** bouwman 107.06.00 wed.v.d.Brink & Com.v.Ameronge n G* bouwvrouw 106.16.00 wed.Joharmes Oostrom G* bouwvrouw 96.12.00 Jan Uijttewaal G* bouwman 96.10.00 wed.(Willem) Veldhuizen H* bouwvrouw 96.06.00 Jan van Rijn H bouwman 95.00.00 Klaas van der Schouw H* bouwman 94.16.00 Jan van Schalk H bouwman 90.00.00 Huijbert de Rooij G bouwman 89.08.00 Comelis van den Berg H bouwman 89.04.00 Jacob van Doorn G** bouwman 88.12.00 Anthonie Lagerweij H bouwman 88.00.00 Bastiaan de Bont H bouwman 77.00.00 Steven Oostrom H bouwman 69.19.00 wed.van Zijl G bouwvrouw 67.10.00 Pieter van Koeten G** bouwman 67.02.00 wed.Comelis Verweij & JanV. G bouwvrouw/herbergier 66.05.00 wed.Hendrik van den Berg G** bouwvrouw 6204 00 Jan Wennekes H bouwman 54.02.00 Lammert Lagerweij H herbergier 47.04.00 de heer

Jan Wttewaal G 46.10.00 wed.Jacob Melzen & Jan Melzen G* bouwvrouw 45.06.00 Comelis Versteeg H herbergier 45.00.00 Esaije Estoppeij H* timmemian/metselaar 36.00.00 de heer Gossiaup H rentenier 36.00.00 wed.Ariede Heus & Mattheus d.H. G* 33.00.00 Petrus Hulsteijn H* timmerman/metselaar 29.15.00 Gerrit van Echteld H herbergier/hoefsmit 29.08.00 wed.Miltenburg H tiendenaar 24.00.00 Johannes Schrijvershof H koommolenaar 21.00.00 Thomas Nica H schoolmeester 20.15.00 Jacob de Heus G tiendenaar 20.00.00 Jan Verweij H** tiendenaar/si agter 18.00.00 Anth.Uijttewaal G tiendenaar 17.15.00 Hendrik Elbertse H tiendenaar 16.00.00 Jan Lindeman H* tiendenaar 15.00,00 Jan Rensen H predikant 14.00.00 Peter van der Kreeft H daghuurder 14.00,00 wed.(Hendrik) Schreuder H** winkelier/kleermaker 13.10.00 Matthijs Hoefsmit H bakker/tapper/winkel 13.04.00 Berendina Estoppeij H winkelierster 13.00.00 Theodorus van Schalk H tiendenaar 12.08.00 Johannes Versteeg G 10.12.00 Gerrit van Dissel stege H** rademaker 10.00.00 Hemicus

de Wit H pastor 10.00.00 wed.van Rossum H tiendenaar 10.00.00 Anthonia van der Sluis H wollespinster 9.10.00 wed.Klaas van Wiggen H** rietdekster 7.04.00 Huijbert Hol H kleintapper 7.00.00 Willem Takke H smit 7.00.00 102



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Comelis van den Boog H daghuurder 6.00.00 Barend Scheffer G tiendenaar 6.00.00 Pieter van Ewijk H** tiendenaar 6.00.00 Jan Roskam H** tiendenaar 600.00 Comelis van Ingen G tiendenaar 5.12.00 Hendrik Bosdam H tiendenaar 5.06.00 Willem van den Berg H schoenm aker/ looier 5.00.00 Jan van Engelen H gaarder 5.00.00 Jan van Bemmel H tiendenaar/melkver koper 4.10.00 Gcrrit van Dijk H tiendenaar 4.10.00 Jan Leem kolk G tiendenaar 4.10,00 Willem Hofman H daghuurder 4.10.00 Hendrik Hurkens H linnen koper 4.04.00 Jan Daaldrup H schoenmaker 3.10.00 Jan Koot G herbergier 3.08.00 Jan Fluijt H bakker/winkelier 3.04.00 Theodorus Wennekes H** paardem eester 3.00.00 IJsbrand van der Wielen H** daghuurder 3.00.00 Peter Spliet H schaapherder 0.14.00 Lammert de Jong G tiendenaar/daghuurder 0.00.00 Willem Brunt H rademaker 0.00.00 Willem van Oort H kleermaker 0.00.00 Teunis Peek H** daggelder 0.00.00 Barend Michiels H

daghuurder 0.00.00 Willem Zwaning H daghuurder 0.00.00 wed.(Okker) Batenburg&zoon H* 0.00.00 Jan van Zal H daghuurder 0.00.00 Peter Blankesteijn H daghuurder 0.00.00 Gerrit van Dijk H daghuurder 0.00.00 Hendrik de Kruijf H daghuurder 0.00.00 Wcssel van Renswoude H daghuurder 0.00.00 Jan van Zoest H daghuurder 0.00.00 Hendrik van der Wiel e H daghuurder 0.00.00 wed.Baars H daghuurder 0.00.00 Ellis van Schaik H daghuurder 0.00.00 Willem Bongers H daghuurder 0.00.00 Jan Pros? H daghuurder 0.00.00 Wouter van Zal H** daghuurder 0.00.00 Arie de Kruijf H daghuurder 0.00.00 Comels van Es H daghuurder 0.00.00 Aalber tLeemkolk H daghuurder 0.00.00 Willem Comelissc H daghuurder 0.00.00 Bemardus van Ewijk H daghuurder 0.00.00 Comelis Weerdenburg H daghuurder 0.00.00 Even Pouw H daghuurder 0.00.00 Steven Scheer H daghuurder 0.00.00 Comelis van der Kreeft H daghuurder 0.00.00 Barend Schrijver(shoO H** daghuurder arm 0.00.00 Bastiaan Langerak H

daghuurder 0.00.00 Gerrit Wigman H daghuurder 0.00.00 Bart Lanckhaar H daghuurderarm 0.00.00 Roelof Langerack H daghuurder 0.00.00 Anthonie den Braber H daghuurder 0.00.00 103



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Bart van den Brink H daghuurder 0.00.00 Arie Bos G daghuurder 0.00.00 Abram Bk)m G daghuurder 0.00.00 Hannes van den Bogaart G daghuurder 0.00.00 Jan Gosseling G daghuurder 0.00.00 Geurt Hoeksteen woont bij J.Koot G daghuurder 0.00,00 wed.Leemkolk H daghuurder 0.00.00 Pieter Gadella H verver/glasenm aker 0.00.00 Anke Kroes H schoenmaker 0.00.00 Teunis van der Wiel e H schoenmaker 0.00.00 Comelis de Rooij G timmerman 0.00.00 Andries Verschoof H timmermansknecht 0.00.00 Gijs Swanink H* metsela arskn echt 0.00.00 Evert van Reenen G schaaphe rders knecht 0.00.00 Willem van Dijk H** woont bij Com.Versteeg 0.00 00 Jan de Bniijn H woont bij Th.V.Schalk 0.00.00 Daam Dompselaar G woont bij wed.de Heus 0.00.00 Hendrik Bullert H een blinde man 0.00.00 Adriaan Bioklander H arm 0.00.00 Comelis van Vulpen G* arm 0.00.00 wed.Haar H bedeeld 0.00.00 104



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Inhoudsopgave en indexjaargang 29 (1995) Inhoudsopgave Jaargang 29-1 (maart 1995) *  Artikelen: Olderen, K. van. Zeven oorlogsmonumenten in hetKromme-Rijngebied. 2-8 Keijzer, L.M.J. de, 'In gedachten steeds bij U'. 9Gaag, SA. van der. HerdenkingsmonumentRhijnauwen. 10-14 Wtiewaall, J., Uit het Oorlogsdagboek van J.Wttewaall. 15-18 Eerden-Vonk, MA. van der en Y.M. Donkersloot-de Vrij, Louis Womis over zijn onderduikersverle-den in Wijk bij Duurstede. 19-23 *  Varia: Van de redactie. 1 Jaarverslagen van de Historische Kring over 1994. 24-27 Middeleeuwse bakstenen vloer op 't Rondeel in Houten. 27 Dorpsmuseum Het Bakhuis in Schalkwijk. 27-28 .Appelplukker voor Leen de Keijzer. 28 Restauratie Hervormde kerk Werkhoven. 28 Tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Houten. 28 * Varia: Rectificaties. 55 Wijziging in de redactie. 55 Fort Duurstede op de Molukken. 55 Restauratie Hervormde kerk Werkhoven: een tussentijds

bericht. 55 Nieuw tijdschrift Op de Bres. 56 Jaargang 29-3 (september 1995) *  Artikelen: Dekker, C, Persoonlijke herinneringen aan Leende Keijzer. 57-60 Keijzer, L.M.J., De verdwenen hofstad Tiel landt inHouten. 61-65 Reinders, IL, De Prins te Vechten: Eigenaren enbewoners van een herberg-boerderij. 66-71Impelen, J.N.M, van, De Stalen Boog: De her-komst van een straatnaam in Werkhoven. 72-78 *  Boekbespreking: Fietsroute Hollandse Waterlinie. D. Koen, DeHollandse Waterlinie. Cultuurhistorische routes inde provincie Utrecht, door F.E. van Hekelen. 79-80 *  Varia:Cursussen. 80Nieuwe tijdschriften. 80 Jaargang 29-4 (december 1995) *  Artikelen: liemmel, A.A.B, van. Opheffing gemeente Cothen:een historische terugblik. 81-83Schaik, C. van. De Bataafse omwenteling inHouten en 't Goy. 84-104 *  Varia: Scheepsvondst in Cothen. 107 Nieuws over oud. 107 1996: Jaar van het Industrieel Erfgoed. 107-108 Cursus Oud schrift in Wijk bij Duurstede. 108 Genealogische Adviesdag 1996.

108 *  Inhoudsopgave en index jaargang 29 (1995).104-105 Jaargang 29-2 guni 1995) *  Artikelen: Olde Mcierink, Lil M., Kasteel Schonauwen bij Houten: een bouwkundige inspectie uit de 17de eeuw. 29-34 Wttewaatt, O.J., Het Kasteel Oud Wulven 35-38 Donkersloot-de Vrij, Y.M., Het Burgje in Odijk. Een kaste el locatie'.' 39-41 Herwaarden, (i.W van. Een kastelenlexicon voor Nederland. 42-43 Doesburg, J. van. De stadsommuring van Wijk bij Duurstede: resultaten van het archeologisch onderzoek 'Langs de Wal'. 44-51 *  Boekbespreking: Archeologie Kromme-Rijngebied. Romeinen,Friezen en Franken in het hart van Nederland,Van Traiectum tot Dorestad 50 v. C. -900 n. C,onder redactie van W.A. van Es en W.A.M.Hessing, door Donkersloot-de Vrij, Y.M. 52-54 105
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