
Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 P\?^-^^C Qr^'.'kTPs vy -^x ^., ^)c/oS. De Sint-Stevenskerk te Werkhoven (verslag van het archeologisch onderzoek in 1995) Peter de Wit Tijdens de onlangs voltooide restauratiewerk-zaamheden aan de Sint-Stevenskerk (de huidi-ge Nederlands Hervormde kerk) te Werkhovenis in de maanden oktober tot en met november1995 door de archeologische werkgroep 'Leende Keijzer' van de Historische Kring 'TussenRijn en Lek' onderzoek verricht aan de funda-menten van de kerk en de toren.Dit archeologisch onderzoek was gericht op; - het zoeken naar bouwsporen van een eventue-le voorganger van het huidige kerkgebouw; - het zoeken naar bouwsporen van een eventu-eel romaans koor; - het zoeken naar bouwsporen van het op eentekening uit 1750 zichtbare gotische koor; - een onderzoek naar de fundatie van zowelkerk als toren (zowel het onderzoeken van debouwkundige fundering als het onderzoekenvan de bodemgesteldheid onder de fundatie). Niet op al deze punten zijn concrete

onder-zoeksresultaten bereikt. Bouwsporen vanvoorgangers van het huidige kerkgebouw enbouwsporen van een eventueel romaans koorwerden niet aangetroffen, wat natuurlijkgeenszins bewijst dat ze er niet geweest kunnenzijn. In hout opgetrokken voorgangers van hethuidige kerkgebouw hebben wellicht een klei-ner grondplan gehad dan het thans bestaandegebouw, waardoor de mogelijkheid niet denk-beeldig is dat bouwsporen hiervan (bijvoor-beeld paalgaten) zich nog bevinden onder destenen vloer van het huidige kerkschip. Ook ishet niet ondenkbaar dat deze vroegste kerk vanWerkhoven elders moet worden gezocht. Eeneventueel romaans koor bij de kerk zal zeerwaarschijnlijk beperkt van afmetingen zijngeweest. De bouwsporen van dit romaansekoor (met een rechthoekige dan wel met eenhalfronde sluiting) kunnen mogelijk nog wor-den aangetroffen onder de vloer van de huidigeconsistorie. De Kromme-Rijnstroomrug met haarvroegste bewoning Het huidige landschappelijke uiterlijk van hetKromme-Rijngebied is in

belangrijke matebepaald door de loop van de Rijn. De geschie-denis van de Rijn kenmerkt zich door diversestroomstelsels (zowel door geleidelijke ver-plaatsing van rivierbochten als door plotselingeverlegging van de bedding na overstromingen)en elk van deze stroomstelsels heeft zijn spo-ren in het landschap achtergelaten. Deze spo-ren bestaan uit zogenaamde stroomruggen enkomgronden. Een onbedijkte rivier treedt intijden van grote waterafvoer buiten zijn oevers,waarbij aan weerszijden van de bedding doorhet water meegevoerde materialen wordenafgezet. Dichtbij de bedding, waar de stroom-snelheid het grootst is, wordt het grove materi-aal (veelal zand en grind) afgezet, naarmatemen verder van de bedding komt daalt destroomsnelheid van het water en worden defijnere deeltjes (veelal^klei) afgezet. Nadat derivier zijn loop (door welke oorzaak dan ook)verlegd heeft, klinkt de bodem in en blijven dezandruggen en de geheel of gedeeltelijk opge-vulde bedding als zogenaamde stroomruggenin het landschap zichtbaar.

De gebieden waarde fijnste deeltjes zijn afgezet vormen de kom-gronden (de relatief laagst gelegen delen).De kern van Werkhoven ligt op de Kromme-Rijnstroomrug, een der jongste stroomruggenin het Kromme-Rijniandschap, en als zodaniggevormd vanaf circa 250 na Christus. Dezestroomrug valt ongeveer samen met het huidi-ge stroomstelsel van de Kromme Rijn, alleenbij Zeist had de rivier toen een andere loop. Opde oudere stroomruggen bestaan dan al bewo-ningskemen, bijvoorbeeld in Dorestad en opde Houtense stroomrug in de omgeving van dehuidige kernen van Houten en 't Goy.Pas in de vroege middeleeuwen (vanaf de zes-de eeuw) ontstond er bewoning langs deKromme-Rijnstroomrug (hetgeen ook gestaafdwordt door het vondstenmateriaal bij opgra-





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 West Noord Oost Bouwperioden: Ezssa NWWSV///A VliiXIl'^ Xli (romaans koor?!XV'^ (gotisch koor)gSSa 1830 (verbouwing) 5 mete r 2. Plattegrond van de kerk met de datering van de bouwdelen. Tevens is op deze plattegrond de mogelijke locatie vaneen eventuele (houten) voorganger van de huidige kerk en de veronderstelde plattegrond van een mogelijk romaans kooraangegeven.



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 West Noord Oost Renvooi: \\.\i Archeologisch onderzocht gebied met putnummer Onder het maaiveldaangetroffen fundamenten 5 meter 3. Plattegrond van de kerk met daarop aangegeven de locaties van de putten (met putnummer) waar archeologischonderzoek werd verricht en de onder het maaiveld aangetroffen funderingen



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 In het midden van de vijftiende eeuw werd aande oostzijde een gotisch koor aan de kerk ge-bouwd. In 1830 werd de kerk ingrijpend ver-bouwd, waarbij onder andere het in bouwvalli-ge staat verkerende gotische koor werd ge-sloopt en vervangen door een consistorie. Te-vens werd bij deze verbouwing de zuidmuur eneen deel van de westgevel van het kerkschipvolledig gesloopt en vervangen door baksteen,terwijl de noordgevel met circa een meter werdverlaagd. De steile gotische kap werd vervan-gen door de huidige geknikte kap (mansarde-dak) In 1902 werd de consistorie uit 1830 weergesloopt en vervangen door de huidige consis-torie. Funderingsonderzoek Om het archeologisch onderzoek met een zogroot mogelijke kans op succes te kunnen uit-voeren werden verschillende locaties rondomde kerk geselecteerd en elk van een eigenputnummer voorzien (zie afbeelding 3). De inde verschillende putten aangetroffen bouwma-terialen en aardewerkscherven werden per putverzameld en

beschreven.Van het vondstenmateriaal is een aantal zakenvermeldenswaard: - er werden geen Romeinse aardewerkschervenof bouwfragmenten aangetroffen, hetgeen detheorie bevestigt dat de Kromme-Rijnstroom-rug pas na de Romeinse tijd bewoond raakte; - de vroegste aardewerkscherven die werdenaangetroffen dateren uit de Karolingische tijd(achtste eeuw) en stammen als zodanig uit debouwtijd van de (houten) kerk; - de kerk werd gebouwd op een kunstmatigeverhoging (pas na de afdamming van de Rijn in1122 is er sprake van een veilige bewoning indit gebied); een nader onderzoek van dezekunstmatige ophoging kan meer duidelijkheidverschaffen over de bewoningsgeschiedenisvan dit gebied; - er werd een aantal fragmenten van sarcofaag-deksels gevonden (hierop zal nog nader wor-den ingegaan). De fundamenten van het gotische koor (terplaatse van de oostgeveHTen oosten van het kerkschip werd het voorma-lige gotische koor gedeeltelijk blootgelegd. 4. Overzichtsfoto van put 1 -2 met het fundament van hetgotische

koor, gefotografeerd in oostelijke richting Van dit koor, bekend van de tekening van Paulvan Liender naar J. de Beijer uit 1750 (zie af-beelding 5), werd aan beide zijden van deconsistoriekamer een tweetal steunberen en eendeel van het tussenliggende muurwerk terug-gevonden. Van de koorsluiting werden geenfunderingssporen meer aangetroffen, wel is terplaatse van deze vermoedelijke koorsluitingsprake van een verstoord bodempakket metgrote hoeveelheden steenpuin.De aangetroffen funderingen van het koor (zieafbeelding 4) springen enigszins in ten opzich-te van de noord- en zuidgevel van het huidigekerkschip. Het tot een diepte van circa 140 cmonder het maaiveld gefundeerde voormaligekoor bestaat uit baksteen van een groot formaat(29,5 X 14 X 6,5 cm; Ixbxh), hetgeen globaalverwijst naar een datering in de vijftiendeeeuw. De dikte van de beide muren (exclusiefde uitgemetselde funderingsvoet) is ongelijk:de dikte van de muur aan de zuidzijde bedraagt86 cm terwijl de muurdikte aan de noordzijde





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 6. Het fundament van de zuidgevel (in 1832 gesloopt enop de bestaande fundering vanaf hel maaiveld opnieuwopgetrokken) bestaat uit tufstenen platen, rustend op eenlaag veldkeien. zowel rond als hoekig. Als bindmiddeltussen de keien is klei gebruikt zandbandjes, kenmerkend voor het afzettings-patroon bij overstromingen.In inspectieput 4 (westelijk van de huidigeentree) werden door middel van grondboringmonsters van de bodem genomen. Hierdoorontstond inzicht in de opbouw van het bodem-pakket onder de fundering (zie afbeelding 7).Tot op een diepte van circa 235 cm werd eenfijn zandpakket aangetroffen en vervolgens totop een diepte van circa 260 cm fijn zand metgrindsteentjes (afmeting van het grind: 2-3mm). Op deze diepte werden nog geen sporenvan grondwater geconstateerd. Westgevel (toren) De fundering van de westgevel is bouwtech-nisch interessant omdat de aanleg van toren enkerkschip elkaar hier kruisen. Het onderzoekheeft zich beperkt tot het blootleggen van defundering van toren

en kerkschip ter plaatse 7. Detailfoto van de opbouw van het natuurlijke grondpak-ket onder de fundering Typerend zijn de kleibanden in hetgrondprofiel van de noordwesthoek (zie afbeelding 8). Opeen diepte van circa 37 cm werd een plavuizenvloer aangetroffen, juist boven deze vloerfragmenten van (gezien het aantal halzen)minimaal 20 stuks achttiende-eeuwse Spaansewijnflessen. De plavuizen vloer kan duiden opeen aanbouw tegen de kerk op deze plaats,hetgeen mede onderschreven wordt door deschuine mortellijn langs de westgevel van hetkerkschip. Onder de plavuizen vloer bleek zicheen knekelput te bevinden; tot onder de tufste-nen funderingsvoet van de toren werden grotehoeveelheden schedels en beenderen aangetrof-fen. De fundering van de toren, gebouwd in hetlaatste kwart van de twaalfde eeuw, is ingebro-ken in de fundatie van de op dat moment reedsbestaande westgevel van het kerkschip (zieafbeelding 9). Ook ten behoeve van de fundatievan de toren is de draagkracht van de bestaan-de ondergrond verbeterd door het

aanbrengenvan een pakket van veldkeien (de onderkant



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 8. Aansluiting van de toren op de westgevel van de kerl<-zaal In het muurwerk is een schuine kalkstreep te herkennen, mogelijk een restant van de aansluiting van een kne-kelhuisje in deze hoek 10. Zijdelingse blik op de zwerfsteen, waardoor een goedbeeld ontstaat van de omvang van de steen van de fundatie op circa 200 cm) met daarbo-ven een laag granietblokken (afmeting circa200 X 200 mm). Boven deze keienlaag is vanafeen hoogte van circa 110 cm onder het maai-veld de tufstenen toren opgemetseld. De tuf-steen in de toren is afwijkend van maat tenopzichte van de in de kerkmuren verwerktetufsteen. In de toren is tufsteen gebruikt meteen afmeting van circa 480 x 120 mm (Ixh)terwijl de kerkmuren zijn opgetrokken in tuf-steen met afmetingen van circa 300 x 170 x 80mm (Ixbxh). Interessant is ook de fundatie van het kerkschipop de noordwesthoek; hierin blijkt ter verstevi-ging tijdens de bouw een grote zwerfkei te zijnopgenomen (zie afbeelding 10). De herkomstvan de zwerfkei

met een lengte van ruim 100cm en een hoogte van minimaal 50 centimeterblijft vooralsnog onduidelijk. Mogelijk is heteen gletsersteen die gedurende de laatste ijstijddoor het landijs op de Utrechtse Heuvelrug isachtergelaten. 9. Ontmoeting van het fundament van de toren (rechts)met het fundament van de westgevel van de kerkzaal. Dekeiftindering van de toren is minder diep aangezet dan detufstenen fundering van de kerkzaal











Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 * Op 10 december tenslotte sprak ons vereni-gingslid dr. A.A.B, van Bemmel in het Dorps-huis in Cothen voor maar liefst 124 aanwezi-gen. Op basis van de gegevens uit zijn juistverschenen boek, nam de spreker de aanwezi-gen aan de hand van dia's mee op een vaartochtover de Kromme Rijn van Wijk bij Duurstedenaar Utrecht. H.J.J. Steenman en K. van der Wiele-Paster-kamp Financieel jaaroverzicht over 1996 1996 Begroting1996 1995 Begroting1997 Ontvangsten Contributies Rente bank Verkoop losse nummers Advertenties f14970 -     722 -     476 -      175 f14500 -     650 -     500 -     250 f13941 -      588 -    1815 -     475 f15400 -     650 -     500 -     200 Totaal ontvangsten - 16343 - 15900 - 16819 - 16750 Uitgaven Drukken periodiek f 6845 f 9000 f18008 f 9250 Porti - 2764 - 1500 - 1623 - 3000 Bestuurskosten - 124 - 450 - 881 - 250 Bankkosten - 565 - 750 - 836 - 900 Statuten 0 0 - 783 0 Folder 0 0 - 693 - 750 Zaalhuur - 742 - 600 - 495 - 750 Kosten lezingen - 753 - 500 - 463 - 750 Convocaties - 294 -

400 - 403 - 400 Attenties - 253 - 300 - 304 - 300 Kosten excursies - 389 - 500 -/- 38 - 500 Projektiescherm 0 0 0 - 500 Archeologische Kroniek 0 0 0 - 1800 Totaal uitgaven - 12729 - 14000 -24451 - 19150 Per saldo een vermo- gensmutatie van f 3614 f 1900 -/- 7632 -/- 2400 13



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 T&quot; Balans per 31 december 1996 ACTIVA 1996                      1995 f 2210 f 1877 - 20000 - 15430 - 594 - 165 - 140 0 - 22944 - 17472 Rabobank r.c. 32.98.07.498 Rabobank spaarrek. 32.98.287.555 Kas Te ontvangen contributie PASSIVA 1996                      1995 f15739 f12125 - 4191 - 2269 - 2944 - 2763 70 - 315 - 22804 - 17472 VermogenPublikatiefondsTe betalen kostenVooruitontvangen contributie W. Donselaar 14





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 3. Leden van de archeologische werkgroep aan het gravenin de put waar sporen van een gebouw werden aangetrof-fen (foto auteur 1996). fragmenten van (eenden-?)eierschalen en ookverkoold graan. Bij dit laatste gaat het waar-schijnlijk om de graansoorten tarwe of eenondersoort daarvan, gerst en haver.Omdat de meeste van deze vondsten een duide-lijk huishoudelijke betekenis hadden, ver-wachtten we al gravend op de resten van eengebouw te zullen stuiten. Duidelijke sporen vaneen bouwwerk werden echter pas eind oktobergevonden, toen een nieuwe put was uitgegra-ven. Daarin werden onmiskenbaar de verkleur-ingen veroorzaakt door paalgaten aangetroffen(zie foto 3). Definitieve conclusies zijn in ditstadium nog niet te geven. We verwachtendeze, in verslagvorm, het volgend jaar gereedte hebben. Anton van Schip 1. De vrijwel complete kogelpot van het type Paffraht (foto auteur 1996). 2. Enkele van de opgegraven gebruiksvoorwerpen (fotoauteur 1996). nu nog Steeds bezig. In een tweetal greppels

werd een groot aantalvondsten gedaan; aardewerkfragmenten vanhet type Pingsdorf Paffraht en Andenne. Bo-vendien werden de fragmenten van een bijnacomplete kogelpot van het type Paffraht gevon-den (zie foto 1). Verder een aantal, veelalcomplete, skeletten van een marterachtige:bunzing ? Mogelijk zijn deze dieren gedoodvanwege hun pels. Ook werden er gebruiks-voorwerpen als ijzeren mesjes, een bronzenhalvemaanvormig gebogen voorwerpje (sieraad?; vishaak ?), twee slijpstenen, een spinklosjeen een benen schaats: een glis, aangetroffen(zie foto 2). Bij het uitspoelen van monsters van de greppel-inhoud vonden we visschubben en visgraten, 16







Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 (Utrecht). Daarin zijn op p. 13 de volgendedefinities te vinden: 'Een kerkhof is een terreindat bij een kerk is aangelegd. Het kan zichrondom, achter of op enige afstand van de kerkbevinden. (...) Een begraafplaats heeft daaren-tegen geen directe relatie met een kerkgebouw.Zowel binnen de bebouwde kom als buiten destadsgrenzen treft men begraafplaatsen aan.'Op die manier wordt echter een weinig geluk-kige tweedeling tussen kerkhoven en begraaf-plaatsen geconstrueerd, terwijl het in feite gaatom twee fenomenen waarvan het ene het ande-re omvat: kerkhoven zijn een bepaald soortbegraafplaatsen (net als kerkinterieurs overi-gens). Dat een onderscheid zoals dat door Maesgehanteerd wordt niet fiinctioneel is, blijkt uithet boekje zelf, waarin wel degelijk ook kerk-hoven aan de orde komen. Ria van der Eerden- Vonk VARIA Vertrek Marijke Donkersloot-de Vrij Na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van deredactie van het tijdschrift, heeft MarijkeDonkersloot-de Vrij besloten om zich daaruitterug

te trekken. Zij wil meer tijd hebben vooreigen onderzoek en publicaties en voor haarwerk als waterschapsbestuurder.Begin 1989 volgde zij de vertrekkende Gisellede Nie op in een zeskoppige redactie die verderbestond uit: Rob Butterman, Leen de Keijzer,Henk Reinders, Jantien Toussaint Raven enOtto Wttewaall. Sindsdien is er veel veranderd.Zo groeide de Historische Kring van 285 naar426 leden. Hoeveel daarvan voor persoonlijkerekening van Marijke Donkersloot is geweest,valt niet meer te achterhalen, maar het zijn erbeslist niet weinig! Een grote rol speelde Ma-rijke ook bij de in 1995 doorgevoerde verande-ring in naam en vorm van het tijdschrift. Tweejaar eerder al had de redactie het initiatief ge-nomen tot de Historische Reeks Kromme-Rijn-gehied, waarin sindsdien vier delen zijn ver-schenen. Iedereen die Marijke Donkersloot kent, weetdat zij een grote deskundigheid paart aan eenenorme werklust en nauwgezetheid. Binnen deredactie had zij dan ook een belangrijk aandeelin het voor publicatie gereedmaken van dekopij.

Daarnaast wist Marijke door haar velecontacten, met name in de universitaire wereld,steeds weer auteurs te bewegen om voor hettijdschrift te schrijven. Uiteraard publiceerdezij daarin ook geregeld zelf, vooral over kaar-ten en als recensente. Ook kon worden geputuit haar grote collectie dia's van het Kromme-Rijngebied. De redactie zal haar dan ook zeermissen. Gelukkig is er een opvolgster gevonden in depersoon van Saskia van Ginkel-Meester, kunst-historica en auteur van ondermeer verschillen-de boeken in de reeks Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht (RvdE-V). Brand verwoest schuur in Wijk bij Duurste-de In het jaar 1801 werd aan de Donkersteeg inWijk bij Duurstede houtzaagmolen &quot;De Zonne 19



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 1912 afgebrand. Daarvoor in de plaats is toeneen stoomzagerij gekomen. Tot in de tachtigerjaren is de zagerij in gebruik gebleven. In 1989zijn de opstallen gesloopt. Er ontwikkelde zichop het terrein van de zagerij een woningpro-jekt, dat het Zaagmolenplan heet. Alleen dehouten schuur aan de andere kant van de kolkbleef bestaan. De schuur en de kolk waren noghet enige tastbare bewijs van de eertijds terplekke bestaande zaagmolen. Het is dan ookeen droevig feit en verlies voor de historie vanWijk bij Duurstede, dat de schuur op oudjaars-middag 1996 in brand is geraakt en daardoorgeheel verloren is gegaan (J. W.F. Voogt). De schuur in 1983 (Atlas gemeente Wijk bij Duurstede,foto F.H. van Rijnswou) wijzer' opgericht. De Donkersteeg heet sinds1934, na het overlijden van prins Hendrik,prinsgemaal van koningin Wilhelmina, de PrinsHendrikweg. Naast de molen werd een balken-haven of kolk gegraven, die in open verbindingstaat met de Kromme Rijn. Aan de andere kantvan de kolk werd een houten schuur

gebouwd,voor de opslag van goederen die niet dagelijksvoor het bedrijf nodig waren. De molen is in De schuur met kolk gezien vanaf de Kromme Rijn in circa1993 (Atlas gemeente Wijk bij Duurstede) 20









Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 ringen dan de andere ruimtes. Dit gedeelteheeft waarschijnlijk een verdieping gehad;gedacht kan worden aan een lage gedrongentoren. In de meest westelijke ruimte zijn delen gevon-den van de vloer. Deze bestond uit een laagvan boven afgeplatte tufstenen, afgedekt dooreen 8 cm. dikke laag 'beton', bestaande uitrood puin samengekit met mortel. De afwer-king van de vloer bestond uit een laagje fijnemortel met een rode kleurstof waarschijnlijkafkomstig van fijngewreven dakpannen. Dedikte van de totale vloerconstructie is 30 cm. Het zuidelijk deel van de funderingen is maarten dele opgegraven. Op drie plaatsen zijnproefsleuven gegraven waarin de funderingvan een muur werd gevonden. Het is dan ookgoed mogelijk dat het gebouw groter is ge-weest en zich verder in zuidelijke richting uit-strekte. Bebouwing maakt echter onderzoek indie richting onmogelijk.De dakbedekking bestond uit dakpannen, ge-zien de grote hoeveelheid die hiervan tijdensde opgraving gevonden zijn. Een Romeins badhuis ?

Het is mogelijk dat de gevonden fundamentenniet de restanten zijn van een villa maar dievan een Romeins badhuis. Bij Druten zijn in dejaren zeventig fundamenten gevonden van eenstenen badgebouw met een enigszins vergelijk-bare plattegrond, alleen kleiner. Het bij hetbadgebouw behorende hoofdgebouw in Drutenwas opgetrokken in hout. Mogelijk hebben erin Houten in de directe omgeving van het ste-nen gebouw nog andere uit steen of hout opge-trokken gebouwen gestaan. Het ziet er echterniet naar uit, dat het in de nabije toekomst mo-gelijk zal zijn om nader archeologisch onder-zoek te doen naar de villa of andere bebouwingin de dorpskom van Houten, zodat deze vragenbeantwoord zouden kunnen worden.Tot wanneer dit villa-achtige gebouw heeftbestaan, is onduidelijk. Het zal vermoedelijk inde loop van de derde eeuw zijn verdwenen.Enkele eeuwen later zijn waarschijnlijk destenen van deze villa gebruikt bij de bouw vande eerste kerk in Houten. Het Romeinenjaar Het is dit jaar 1950 jaar geleden dat de rivier deRijn (Kromme

Rijn en Oude Rijn) door de Ro-meinen als noordgrens van hun rijk werd vast-gesteld. De Provincie Utrecht heeft daarom1997 uitgeroepen tot Romeinenjaar en gemeen-ten, musea en historische verenigingen ge-vraagd 'Romeinse' activiteiten te organiseren.De gemeente Houten heeft, om het Romeinseverleden van dit gebied wat meer onder de aan-dacht van de bevolking te brengen, een aantalactiviteiten georganiseerd waaronder het in debestrating van de Burgemeester Wallerwegaangeven van de plattegrond van de villa en desporen van de twee houten voorgangers. Te-vens wordt er een bord geplaatst met tekst enuitleg. O.J. Wttewaall is historicus en houdt zich voor-al bezig met de geschiedenis van Houten. Dit artikel is ten dele ontleend aan de onuitgegevendoktoraalscriptie van S.Ci. van Dockum. Een villaaan de limes ?, Romeinse bewoning in de dorpskernvan Houten. Leiden 1990. Van dezelfde auteur ver-scheen in Berichten van de Rijksdienst voor het Oud-heidliundig Bodemonderzoek jaargang 40, 1990:'Houten in the Roman

Period, I'art I: a stone buildingin Burgemeester Wallerweg', 297-321. 24



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 De negentiende-eeuwse bruggen bij kasteelBeverweerd te Werkhoven in oude glorie hersteld Saskia van Ginkel-Meester en Gijs van der Leek De negentiende-eeuwse bruggen in het park bijkasteel Beverweerd stonden in 1996, het jaarvan ons industrieel erfgoed, in de belangstel-ling vanwege de toepassing van gietijzer ensmeedijzer in zowel de constructie als decora-tieve onderdelen. Even bestond de gedachte datde grote brug de oudste ijzeren brug in Neder-land zou zijn. Bij nader onderzoek bleek ditechter niet het geval. Op de Open Monumen-tendag op 12 september 1996 werden naast hetnegentiende-eeuwse sluisje in de Kromme Rijnde beide bruggen bezocht en nader onder deloupe genomen. De zeer noodzakelijke restau-ratie die kort daarna van start ging, vormde dedirecte aanleiding tot dit artikel. Modernisering van het kasteel De grote en de kleine brug, beide voorzien vandecoratieve ijzeren brughekken, zijn samen metde toegangshekketi en de ijzeren tuinvazen eenonderdeel van de grootscheepse herinrichtingvan het

park rond het kasteel Beverweerd, diein het midden van de negentiende eeuw plaatsvond. Het van oorsprong dertiende-eeuwsekasteel werd in deze periode ook verbouwd.Opdrachtgevers waren kasteelheer HendrikJacob Carel Johan baron van Heeckeren vanEnghuizen en zijn echtgenote ElisaHope-Williams. Zij lieten tussen 1836 en 1862het nog middeleeuwse kasteel verbouwen doorde Utrechtse architect Christiaan Kramm(1797-1875), in een toen in de mode zijndeneogotische bouwstijl. Modem was ook hetgebruik van gietijzer. Bij deze verbouwingwerden de beide torens op gelijke hoogte ge-bracht en kwamen er regelmatig over de gevelsverdeelde grote neogotische vensters voorzienvan gietijzeren Franse balkonhekjes. Aan dezijde van de Kromme Rijn plaatste men eengietijzeren balkon op gietijzeren kolommen. Desteile toegangstrap werd vervangen door een Brughek van de grote brug van Beverweerd voor de res-tauratie Brughek van de kleine brug van Beverweerd voor derestauratie Kasteel Beverweerd omstreeks 1750 door L.P. Serrurier(Rijksarchief Utrecht

(RAU)-Topografische Atlas 1204-2) 25



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 dubbele bordestrap. Bovendien werd het kas-teel voorzien van een pleisterlaag met middel-eeuws aandoende rondboogfriezen en kantelen.Ook intern werd het kasteel sterk gewijzigd.Van een onregelmatig middeleeuws kasteelwas Beverweerd een regelmatig gevormd land-huis geworden. Herinrichting van het park Het park rond het kasteel kreeg een landschap-pelijke aanleg. Het is niet duidelijk wie verant-woordelijk is voor het ontwerp. Mogelijk is hetde tuinarchitect L. Springer geweest of de ar-chitect H. van Lunteren', die omstreeks dezelf-de tijd een ontwerp voor het park van kasteelSterkenburg te Driebergen-Rijsenburg vervaar-digd heeft&quot;. Oorspronkelijk stond het kasteel opeen rechthoekig omgracht terrein met aan denoordoostzijde een eveneens omgrachte voor-burcht met diverse bijgebouwen, waaronder eenpoortgebouw. Dit poortgebouw stond aan dewestzijde van de voorburcht en niet aan denoordoostzijde waar zich thans de hoofdingangbevindt. Een dubbele boogbrug

en een ophaal-brug gaven vanaf de voorburcht toegang tot hetkasteel. In de eerste helft van de zeventiende eeuw wasrond het kasteel een geometrische tuin aange-legd met rechte lanen, een rechthoekige vakver-deling met hagen, broderieperken en tuinbeel-den. De beslotenheid van deze tuin werd Kasteel Beverweerd: situatie 1710 door Theodorus Backer(RAU-huisarchief Beverweerd nr 38) Tuin kasteel Beverweerd omstreeks 1745 door J. de Beij-er. (Collectie Rijksdienst Monumentenzorg (Coll. RdMZ),Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) Kasteel Beverweerd: situatie 1828 en situatie heden 26



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 loegangshek hoofdingang van Beverweerd door N.G. van der Leek, 1996 doorbroken met de aanleg van De Laan aan denoordoostzijde van het kasteel. Deze nieuwetoegangsweg vanaf de Langbroekerweteringfungeerde tevens als zichtas op het kasteel.Deze formele tuinaanleg werd omstreeks hetmidden van de negentiende eeuw gewijzigd ineen landschappelijke aanleg met gazons,boomgroepen en doorkijkjes over de KrommeRijn op het kasteel. De gebouwen op de voor-burcht werden gesloopt en de gracht tussen devoorburcht en het kasteelterrein werd gedempt.De rest van de omgrachting werd vergraven enais een zijarm van de Kromme Rijn om hetnieuwe ovaalvormige kasteelterrein geleid.Vanaf de ingang aan de noordoostzijde terhoogte van De Laan werd een toegangswegaangelegd die met een bocht via een ijzerenbrug over de gracht naar het kasteel leidde. Eentweede kleine brug leidde naar een zij-ingangter hoogte van de Nieuwe Eikensteeg. Vlakbijde hoofdingang verrees in 1847 een koetshuis.Bij

de hoofdingang en zij-ingang werden deco-ratieve hekwerken geplaatst. De tuinvazen aanhet begin van de Molenhoeflaan en de Bever-weertseweg en de gietijzeren schaal aan heteinde van de Nieuwe Eikensteeg dateren ookuit deze periode. De grote brug De grote ijzeren brug is in 1856 gebouwd. Eennatuurstenen plaquette met rolwerk ingemetseldin het zuidelijk landhoofd vermeldt dit jaartal.Tevens worden de ontwerper en uitvoerder,J.M. Traanboer, meester-smid en zijn medewer-kers J. van Hees en G. Winters, respectievelijkmeester-timmerman en meester-metselaar ge-noemd. Opmerkelijk is dat er hier sprake is vaneen smid die een gesmede constructie heeftgemaakt met gegoten gietijzeren ornamenten.Het is niet bekend of Traanboer ook het giet-werk heeft verricht. J.M. Traanboer (1812 x1891) was aflcomstig uit Arnhem en heeft mo-gelijk ook op Sonsbeek voor de familie VanHeeckeren gewerkte De grote brug met een-dubbele doorgang rustop gemetselde landhoofden en een pijler in hetmidden. De overspanning bedraagt twee maal6,20

meter. Het metselwerk is afgedekt met 22milimeter dikke gietijzeren platen en niet, zoalsogenschijnlijk lijkt en te doen gebruikelijk, metnatuursteen. De doorgangen worden iederoverspannen door een zestal smeedijzeren span-ten met een windverband. De spanten zijn op-gebouwd uit een rechte bovenligger samenge-steld uit twee onderling door ringen en boutenverbonden 50 bij 50 milimeter dikke staven en. 27



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 S , e-----:jzx I Grote brug van Beverweerd door N.G. van der Leek, 1996 28





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Grote brug in 1962 met vier griffioenen (Coll. RdMZ Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) Kleine brug in 1962 met gietijzeren vazen op sokkel (Coll. RdMZ Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) 30





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 bewoners van het kasteel en van de familieVan Heeckeren. Bovenop ligt een houtenbrugdek met aan weerszijden een smeedijzerenbrughek. De invullende ornamenten zijn vangietijzer. Aan de uiteinden van het brughekstonden oorspronkelijk vier gietijzerenschilddragende griffioenen op sokkels, zoals tezien is op foto's van de Rijksdienst voor deMonumentenzorg uit 1962. Deze zijn op eengegeven moment echter verdwenen. De kleine brug De kleine brug met een overspanning van 10meter rust eveneens op gemetselde landhoof-den voorzien van gietijzeren afdekplaten. Eenviertal ijzeren liggers met een I-profiel vormtde overspanning waarop een houten brugdek isaangebracht. Heel uitzonderlijk is de toepas-sing van wiggen bij de twee middelste liggersals verbindingsmethode. Dit verbindingstype isvoor zover bekend nog niet eerder in Neder-land aangetroffen\ Overigens zijn bij beidebruggen moeren en bouten als verbinding tus-sen de verschillende onderdelen gebruikt. Detwee buitenste liggers

zijn aan de uiteindenversterkt met twee paar hoekprofielen als flen-zen. Het smeedijzeren brughek van de kleinebrug heeft een decoratieve gietijzeren invullingmet op de uiteinden gietijzeren vazen op eenvoetstuk. Van de kleine brug is geen exactbouwjaar bekend. Beide bruggen zijn sinds de jaren zestig sterkin verval geraakt. Evenals de griffioenen zijnde vazen en een groot deel van de gietijzerenornamenten verdwenen. Gietijzer en smeedijzer Aan de basis van gietijzer en smeedijzer ligtruwijzer, een product dat van oudsher in hoog-ovens uit ijzererts wordt gewontien\ Daarruwijzer veel koolstof bevat is het bros en kanhet niet worden gesmeed. Het is alleen ge-schikt voor gietijzer, ijzer dat door verhittingvloeibaar is geworden en vervolgens in vormenwordt gegoten . Het gietproces geschiedt als volgt. Van de ver-schillende onderdelen worden mallen gemaakt,soms van hout maar tegenwoordig ook vankunststof, die geplaatst op schotten in vorm-kasten passen. De vormen worden voorzien Waterdunne gietijzer wordt in de gietmallen

gegoten De gegoten en gestraalde hetcbaiusters van een hittebestendige laag. De vormkastenmet het paneel met de gietmal als bodem, wor-den gevuld met gietzand (een mengsel vanzand, hars en een zuur). Na verharding wordende kasten omgekeerd en de mal verwijderd.Voor elk onderdeel zijn twee vormkasten nood-zakelijk. Deze worden nauwkeurig passend opelkaar gekoppeld en voorzien van gietkanalenen ontluchting. Het waterdunne gietijzer wordtbij een temperatuur van ongeveer 1500 gradenvanuit de oven overgedaan in een grote trans-portpan en vervolgens in de gietmal gegoten.Het verkregen werkstuk wordt na afkoelingontdaan van overtollige elementen, gestraald en 32





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Derhalve wordt gedacht aan een geknipt res-tauratieplan, zodat dit fraaie complex aan deKromme Rijn behouden blijft Drs. S. G. van Ginkel-Meester is kunsthistoricaen vooral werkzaam op het gebied van de ar-chitectuurgeschiedenis.N. G. van der Leek is bouwkundige. Noten 1.   Volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg inZeist. 2.   Rijksarchief Utrecht (RAU) -Archief familie Steen-gracht van Oostcapelle. 3.  Johan Maximiliaan Traanboer was een zoon van EliasTraanboer, meester-smid en Elisabeth van Selm. woon-achtig aan de Koningsstraat in Arnhem. Elias Traan-boer was op 1 augustus 1791 geboren als zoon vanElias Traunbauer en Alida Verbeek. Elias Traunbauer, oorspronkelijk afkomstig uitNeurenberg, had zich als meester-smid in Arnhemgevestigd. Stamvader van de familie Traunbauer wasChristoph Traunbauer, boer (Bauer) aan het riviertje deTraun in Oostenrijk, geboren omstreeks 1590.Contactorgaan OudheidkundigewerkgemeenschapAalten, Dinxperlo en Wisch,

december 1986 4.   In Engeland is deze verbindingsmethode toegepast bijde Iron Bridge te Coalbrookedale uit 1779.Oosterhoff J. red , 'Bouwtechniek in Nederland,constructies van ijzeren beton'. Delft D.U.P 1988, p. 88-89.5 Oosterhoff, J. red., 'Bouwtechniek in Nederland,constructie van ijzer en beton'. Delft D.U.P. 1988,p. 83-85. Archieven en Collecties RAU-TopografischeAtlas; Huisarchief Beverweerd.Rijksdienst Monumentenzorg (RdMZ) Foto- en lekening-en Archief Werkhoven-Beverweerd Literatuur Ginkel-Meester, S. van. 'Bunnik geschiedenis en architec-tuur', Zeist 1989. Olde Meierink, B. red., 'Kastelen en ridderhofsteden inUtrecht', Utrecht 1995. Oosterhoff J red., 'Bouwtechniek in Nederland, construc-ties van ijzer en beton'. Delft D.U.P 1988. Foto's en tekeningen overig Leek, N.G. van der, 1996-1997. 34



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 30-1, p.24) nog melding maken van de voor-genomen sloop van de belangrijkste onderdelenvan steenfabriek De Bosscherwaarden, inmid-dels ziet het er naar uit dat deze voor de provin-cie unieke ringoven mogelijk toch behouden zalblijven. Als dat inderdaad gebeurt, dan is datmede te danken aan de recente publiciteit rondhet industrieel erfgoed en de pleidooien in boe-ken als deze voor het bewaren van karakteris-tieke oude bedrijfsgebouwen (RvdE-V). VARIA Industrieel erfgoed Onder de titel Fabriekswerk. Industrieel erf-goed in de provincie Utrecht is bij UitgeverijMatrijs eind februari een mooi boek versche-nen van de historicus Hans Buiter (ISBN 905345 0963; 159 blz.;/45,-). In 20 korte hoofd-stukken met veel foto's worden per product-groep de belangrijkste nog bestaande gebou-wen en apparatuur behandeld. Centraal staatdaarbij niet de esthetische waarde, maar deillustratieve waarde voor de geschiedenis: hoemensen vroeger werkten, hoe het productiepro-ces verliep en hoe de samenleving

veranderde.Karakteristiek voor de provincie Utrecht zijnde geografische spreiding en de relatieve klein-schaligheid van het industrieel erfgoed, enkeleuitzonderingen daargelaten zoals de Veenen-daalse textielindustrie en de Utrechtsemetaalnijverheid. Voor het Kromme-Rijngebied is het hoofdstukover de steenfabrieken (p. 15-22) van belang.Hierin wordt vooral aandacht besteed aan DeBosscherwaarden en De Lunenburgerwaard inWijk bij Duurstede. Moesten we in het eerstenummer van dit tijdschrift in 1996 (jaargang 'Mijn Best' in Werkhoven: een folly ? In 1923 liet Wijnand Elberse naast de ouderlij-ke woning aan de Achterdijk 64 in Werkhoveneen woonhuis met veestal bouwen. Er was eni-ge haast geboden. Hij wilde namelijk tegelijkmet zijn zuster trouwen. Wellicht om kosten tesparen. Deze zuinigheid speelde kennelijk ookbij de bouw van zijn huis een rol. Het werdnamelijk opgetrokken uit hergebruikte materi-alen, zoals oude balken, stenen en kozijnen.Het gevolg was echter dat geen kozijn hetzelfdewas en dat er veel gepast en gemeten

moestworden. Wanneer de bouwers hem om adviesvroegen, schijnt Wijnand Elberse steevast ge-zegd te hebben &quot;t is mijn best', met anderewoorden zoeken jullie het zelf maar uit. Aandeze uitspraak ontleent het huis zijn naam.Het moet een bijzonder huis geweest zijn, wantin de Oranje-editie uit 1958 van het merckwaer-digste meyn bekent, een bundel van eigenaar-digheden vermeld in de Volkskrant uit die tijd,opgetekend en getekend door Jan Bouman,wordt melding gemaakt van het huis. Hetbijzondere bouwsel is dan al vervangen door De stookzolder van De Bosscherwaarden (foto HansDirksen 1996; Atlas gemeente Wijk bij Duurstede) 'Mijn Best', Achterdijk 64 Odijk 35







Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 veld wordt timpaan genoemd. In de Romaansekerkbouw werd deze methode van decoratienogal eens toegepast, waarbij gebruik werdgemaakt van sarcofaagdeksels als secundair tebenutten bouwmateriaal. In het vorige nummervan dit tijdschrift (jaargang 31-1, 1-10) werd ineen verslag over het archeologisch onderzoekbij de Stevenskerk een uiteenzetting gegeven De timpaansteen zoals die werd opgegraven naast hetlijkbaarhuisje over sarcofaagdeksels en het bouwkundighergebruik hiervan. Het timpaan van de Stevenskerk, dat bij debouw van de Romaanse toren in het laatstekwart van de twaalfde eeuw als decoratie vanhet hoogveld boven de toreningang werd aan-gebracht, heeft als zodanig zeer waarschijnlijkgefunctioneerd tot de ingrijpende verbouwingvan kerk en toren in 1830. Op een tekening vanJ.P. Six uit 1846 is zichtbaar dat het timpaan indat jaar niet meer als zodanig functioneerde:het hoogveld is leeg en het timpaan deed dienstals stoepplaat voor de toreningang. De

tekenaarlegde nauwkeurig het versieringspatroon op hetdekselfragment vast, waardoor een reconstruc-tie van het gehele sarcofaagdeksel mogelijkwerd (zie Het Kromme-Rijngebied, 31-1). In1861 werd het lijkbaarhuisje gebouwd en kre-gen kerk en toren een grondige onderhouds-beurt. Bij deze gelegenheid werd in het hoog-veld boven de toreningang een nieuwe decora-tie aangebracht met het wapen van de financiervan de werkzaamheden, H.J.C.E. Baron VanHeeckeren van Enghuizen, Beverweerd enOdijk, eigenaar van het kasteel Beverweerd.Zeer waarschijnlijk is bij deze bouwactiviteitde oorspronkelijke timpaansteen van de kerk Aanzicht van de toreningang vanuit de binnenzijde van detoren verdwenen in de grond naast het lijkbaarhuisje,terwijl een aantal grote fragmenten van sarco-faagdeksels werd benut als vloerverharding inhet lijkbaarhuisje. Deze fragmenten werden bij de restauratie-werkzaamheden in 1996 weer aangetroffen,waarbij werd geconstateerd dat een drietal vandeze fragmenten bij elkaar hoort en

gezamen-lijk een compleet deksel vormt. Dit completesarcofaagdeksel zal opgesteld worden in destenen torenkamer op de eerste verdieping. Hethuidige timpaan boven de toreningang bezitthans een te respecteren historische waarde; devoorganger ervan kan zijn historische bouw-kundige functie mogelijk hervinden door plaat-sing boven de toreningang aan de binnenzijde.De mogelijkheid hiervan zal op korte termijnworden onderzocht (Peter de Wit). Een voormalig woonhuis met bakkerij enwinkel te Overlangbroek Het pand Langbroekerdijk B 23 wordt in hetrapport over de gemeente Langbroek van hetMonumenten Inventarisatie Project door deprovincie Utrecht uit 1989 (1991) en in het opbasis daarvan geschreven bekende 'gele' boekje 38



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 over Langbroek (1990), beschreven als eenlanghuisboerderij, gebouwd in het eerste kwartvan deze eeuw.Uit het onlangs teruggevonden bestek voor de bouw van dit pand blijken echter andere feiten.Het pand werd gebouwd in 1894/1895 alswoonhuis inet bakkerij en winkel, in opdrachtvan C. van Oudbroekhuizen te Overlangbroek. ^^///iW/////////////^^^^^ i BAKKERIJ \y?^W^^/^^/y///^/^/^/W^WJ/. GANG AV///J////////////y///77^ wink«lkast ifwt pilasttfi «ikroonlijst, voorzien van20 legplanken WINKEL V/y//////A^ r','&quot;/&quot;7:i V///////. =^ 5 METER RECONSTRUCTIE WOONHUIS / BAKKERIJ -WINKEL Reconstructie-tekening van de oorspronkelijke plattegrond van het pand door Peter de Wit 39

























Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Schaap, waarin hij verzocht tezamen met zijnechtgenote van de lijst van lidmaten te wordengeschrapt&quot;. Bijna twee jaar later, op 5 septem-ber 1837, preekte Schaap bij de Nederlang-broeker Willem Doornenbal aan huis&quot;^'. Deoefeningen hadden indruk gemaakt, want op 1oktober ontving de kerkeraad ook een zoge-naamde 'scheidbrief van Dirk van Arnhem diezich met echtgenote en kinderen wenste af tescheiden'^''. Intussen was in Nederlangbroek ook WuifertFioor, wiens invloed ais oefenaar in de provin-cies Utrecht en Gelderland in latere jarenaanzienlijk zou zijn, op het toneel verschenen.Floor was een in 1818 in Sterkenburg geborenboerenzoon en zou als belangrijke spreekbuisvan de afgescheiden gemeenten vooral na 1844zijn boodschap onder de boerenbevolking inhet gebied verspreiden. Hij zou de diensten vanpredikant Eijkman regelmatig hebben bijge-woond. Er wordt wel geschreven dat Eijkman'een man naar Wulferts hart' was&quot;. Het lijkt erechter op dat Eijkmans preken Floor toch teweinig voldoening

gaven, want op 20 augustus1838 sloot Wuifert Floor zich aan bij de afge-scheiden gemeente van Hendrik Peter Scholtein Utrecht^&quot;. De Nederlands Hervormde Kerkwas hem te liberaal en hij predikte voort overzonde en genade. Floor sprak vooral voor dearmen, de eenvoudige arbeiders en boeren,hetgeen hij gratis deed en waarbij hij hetcollectegeld aan de armen schonk. Zijn preken- simpel van toon en voor een ieder te begrij-pen - waren doorspekt met voorbeelden uit hetdagelijks leven. Voor het overige - als men Eijkmans notulenmag geloven - verliep in de kerkeraadsverga-deringen alles volgens regel, waren kerke-raadsleden redelijk frequent aanwezig, ontston-den in de vergaderingen geen hooglopendeconflicten en verliepen de jaarlijkse verkie-zingen zonder veel problemen. Hierbij moetechter wel bij worden aangetekend dat Eijkmanbijzonder kort en zakelijk notuleerde. De 'gezangenkwestie' Nadat Eijkman voor beroepen naar Arnemui-den. Woudsend en Genemuiden had bedankt,nam hij september 1840 een beroep naar Oos-terwolde aan&quot;. Het zou

nog tot maart 1841 Predikant Johanes Christianus Eijkman (1811-1894) opeen silhouet-litho door P. Barbiers (Collectie en foto Ico-nografisch Bureau Den Haag) duren voordat hij daadwerkelijk vertrok; eenhalfjaar waarin hij zich nog duidelijk zou profi-leren. In januari 1841 traden de ouderling CornelisVoskuylen en diaken Evert Scherpenzeel con-form de reglementen af als leden van de kerke-raad van Nederlangbroek om plaats te makenvoor twee nieuw gekozenen. Abraham Smit enFaas Jonkers. Het bleek geen gelukkige wisse-ling van de wacht. Vlak na hun bevestigingdoor Eijkman in de kerk ontving het classikaalbestuur van Wijk een brief op poten, onderte-kend door achtenveertig ontevreden inwonersvan Nederlangbroek waarin ze protesteerdentegen de komst van de Smit en Jonkers. Zijwaren ontstemd omdat de predikant, ondankshet feit dat zij de kerkeraad driemaal hunbezwaren tegen de benoeming van de tweehadden kenbaar gemaakt, toch was overgegaantot het installeren van de beide heren. Als be-zwaar voerden de schrijvers aan dat Smit enJonkers

'niet kunnen gerekend worden onder dekundigsten, aanzienlijksten en geachtsten in degemeente en onder dezulken die voorstanderszijn der kerkelijke verordeningen, en er in de 51















Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 periode van tien jaar stemde'&quot;.Adriaan van der Made nam op zondag 28 sep-tember 1873 afscheid van zijn gemeente&quot;. J.Westrik, predikant te Cothen, nam als consu-lent zijn taak waar. Op 5 oktober 1873, eenweek nadat hij zijn afscheidsrede vanaf de kan-sel had gesproken, was Adriaan van der Madeplotseling overleden na bijna 35 jaar predikantvan Nederlangbroek te zijn geweest. Schoolverzuim Hoe was het inmiddels met de zondagsschoolen de openbare lagere school in Nederlang-broek? Wat duidelijk naar voren komt in deperiode tussen 1841 en 1857 is dat de kwalita-tief zeer goede onderwijzer Van Schalk, diesinds 1834 aan de school verbonden was, indeze periode leed onder het gebrek aan interes-se dat bij de ouders bestond om hun kinderennaar de openbare lagere school te sturen. Zoverzuchtte de schoolopziener in het voorjaarvan 1848 na een bezoek aan Nederlangbroekwaarbij hij slechts 52 leerlingen op de openbarelagere school had

aangetroffen: 'de ouders stel-len niet het minste prijs op het onderwijs hun-ner kinderen welke zij zoo onregelmatig teschool zenden dat het bijna niet mogelijk is omklassikaal onderwijs te geven en goede vorde-ringen te maken'. Hij had te doen met VanSchalk 'die met tranen in de ogen toegaf er zelfonder gedrukt te gaan dat hij door de anderenzoo tegengewerkt werd&quot;'^In schril contrast hiermee stond het succes vande zondagsschool. Vormde het schoolverzuimop de openbare lagere school een bron vanzorg, de zondagsschool 'bleef bij voortduringmet lust bezocht'&quot;. In 1847 waren Van Schalksverrichtingen op de openbare school nog zorg-wekkend, terwijl hij op de zondagsschool flo-reerde, zoals blijkt uit het verslag van deschoolopziener: 'wat de man in andere om-standigheden zou kunnen doen blijkt uit devorderingen die op de zondagsschool gemaaktworden&quot;&quot;. Eenjaar later, toen Van Schalk zichweer eens over het schoolverzuim op de open-bare school beklaagde en de voortgang van

delessen matig genoemd kon worden, werden opde 'bloeiende' zondagsschool 'snelle vordering-en gemaakt omdat daar allen die toegelaten zijnmoeten opkomen&quot;\ In het reglement van de Karel Jan Frederik Comelis Kneppelhout (1818-1885),afgebeeld door J.C. Hamburger in 1855 (Collectie onbe-kend; foto Iconografisch Bureau Den Haag) van beheer, waarvan de leden verkozen werdendoor de stembevoegde lidmaten. De commissievan beheer maakte de jaarlijkse begroting ende rekening van verantwoording op en regeldealle zaken die te maken hadden met het dage-lijks beheer van de kerkelijke eigendommen^''.In deze commissie bleef, voor zover dat is na tegaan bij gebrek aan zorgvuldige registratie, na1868 de adel prominent aanwezig: de graafVan Lynden van Sandenburg, Kneppelhoutvan Sterkenburg en Van Hardenbroek. Ook de'gewone man' vinden we er terug, al is ook hierniet te precies te zeggen wie wanneer in decommissie zitting had. Opmerkelijk is wel datleden van het kiescollege met

grote regelmaatin de commissie van beheer te vinden waren envice versa. Was er niet te klagen over het kerkbezoek, debelangstelling voor de kerkpolitiek was ondergemeenteleden duidelijk niet groot. Zo moestin 1871 gestemd worden over de vraag of menvoortzetting van het kiescollege binnen de ge-meente verlangde. Er kwamen slechts achten-dertig personen hun stem uitbrengen, waarvanvier tegen en de rest voor continuatie voor een 58
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Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 zal zijn dit unieke complex te vericopen.Het gebouw uit 1960 gebouwd als laatste slot-klooster in Nederland is een uniek monument.Het is nog te jong om als Rijksmonument teworden aangemerkt en als zodanig te wordenbeschermd. Gezien het unieke karakter en defraaie ligging verdient het complex echter ze-ker binnen de gemeente Bunnik alle aandacht. Drs. S.G. van Cinkel-Meester is kunsthistorica,redacteur van dit tijdschrift en vooral werk-zaam op het gebied van de architectuurge-schiedenis. Literatuur Ginkel-Meester. S. van. Bunnik geschiedeni.<i en architec-linir.'AcKl 1989. Maassen. zuster Gcrtrudis e,a, (red.), Monialen Augu.tli-nessen Ie Werkhoven. Amstelveen 1985.Informaliehrochure Priorij Goit.s Werkhof, centrum vanbezinning en onimoeling. Archieven Gemeente Bunnik. Arehief gemeente Werkhoven 1811-1964. inv. nr. 1096 Gemeente Bunnik. Archief gemeente Bunnik 1964-1995,bouwdossier inv.nr. 103-667. Noten 1.  Augustinessen zijn vrouwelijke

religieuzen, die de regelvan Augustinus volgen, al dan niet samen met de ordeder Augustijnen met wie ze vaak bestuurlijk verbondenzijn. De congregaties zijn over de hele wereld verspreiden tellen circa 20 000 leden. De Monialen-Augustines-sen leiden een zuiver contemplatief leven. De actievecongraties wijden zich aan ziekenverpleging, zielzorgof maatschappelijk werk. 2.  De wereldlijke naam van zuster Theofoor was Ans vanZeijst (28-12-1906 - 16-2-1988). Zij trad op latere leef-tijd tot de orde toe en was daarvoor op verschillendekunstacademies opgeleid in grafisch werk en edel-smeedkunst. Het werk van kunstenaars als Leo Brom enJan Kriegeren de architecten Paul Bromberg. Harry vander Velden en Bas van Pelt sprak haar zeer aan. Evenalshet werk van de keramisten Bert Nienhuis en Harry vanTussenhoek. Een van de zusters in gesprek met bezoekers, (foto uit1990 door Lambert v. Gelder, coll M. Aug.) Tenzij anders vermeld, zijn de toto's gemaakt doorde auteur in november 1997. 70







Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 e>Si De gerechtsakte uit 1734 waarbij Anthony Verkerk zijnbakkersmerk laat registreren (SAKRIJH, Dorpsgerechten.812. blz. 359) Failliet Was het te wijten aan het economische tij datAnthony in de problemen raakte? Of kwam hetdoor eigen wanbeheer? Misschien wel doorbeide. Hoe het ook zij, het Provinciaal Hof inUtrecht stelt op 24 maart 1740 de procureurHendrik van Dam aan tot curator over de boe-del van Anthony-'. Hendrik van Dam instrueertde deurwaarder S. van Toll om in Utrecht deschuldeisers van Anthony op te roepen. Zowordt op 16 en 30 mei 1740 en op 4 en 18 juli'openbaarlijk uytgeroepen' dat de schuldeiserszich kunnen melden bij de curator-&quot;. Op 8 en28 juli en op 16 augustus doet de pander Ber-nard Sam hetzelfde in Houten-\ Inmiddels hadHendrik van Dam op 20 juni 1740 de molen inhet openbaar verkocht aan Cors van Maer-schalkerweert, die er inclusief het extra land715 gulden voor betaalde^*&quot;. Voor kamerhuurgedurende de verkoop diende de wijnkoperJuliaans een rekening in van 3

gulden en voor'verteeringen, vuur en light' 2 gulden en 3stuivers&quot;. Na de oproepen van de deurwaarders komen deschuldeisers op 1 april 1741 voor het provinci-ale hof bijeen om de opbrengst van de molen teverdelen. In de eerste plaats zijn de preferenteschuldeisers aan de beurt. De curator en dedeurwaarders brengen aan administratiekosten47 gulden, 19 stuivers en 8 penningen in. Johanvan Linden, de schout van Houten, claimt aanachterstallige belastingen in totaal 188 guldenen 3 stuivers. De domeinen hebben over dejaren 1737, 1738 en 1739 nog 9 gulden wind-geld'* te vorderen en de timmerman Pieter vanKeulen heeft aan arbeidsloon 22 gulden en 8stuivers tegoed wegens een reparatie aan demolen. Huybert Agterbergh lot slot heeft voordie reparatie hout geleverd en vordert 78 gul-den en 16 stuivers. Al deze schuldeisers krijgenhun vorderingen betaald.De concurrente schuldeisers daarentegen heb-ben de grootste vorderingen en moeten ook degrootste verliezen voor hun rekening nemen.Zo heeft Pieter Vernooij aan Anthony een le-ning

verstrekt van 200 gulden en Johan vanDinteren 400 gulden, die hij overgedaan heeftaan Hendrick van der Marck. De erfgenamenvan Anthony van Dam hebben een kapitaal van 73
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