
Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 &quot;aj^n, : UTR y 1\                                     l) f^ih^tc Voorwoord Alle beschrijvingen over het gebied van de Langbroekerwetering roemen het karakteristieke land-schap, de bijzondere natuurwaarden en de verwevenheid van landbouw en natuur. Het is nauwe-lijks voor te stellen dat dit cultuurlandschap bijna negen eeuwen geleden een grote wildernis was.Een gebied dat door menselijk ingrijpen is geworden wat het nu is. Niet dat het evenwicht van nu er altijd is geweest. Oorspronkelijk was dit gebied in gebruik alslandbouwgebied, met een groot accent op de akkerbouw. De grazige weiden en de prachtigelandgoederen zijn zo'n honderd tot honderdvijftig jaar oud. En garantie voor droge voeten konpas dertig jaar geleden worden gegeven door bewust in te grijpen in de waterpeilen.Wat reeds 850 jaar stand houdt, is de kavelstructuur. De kundigheid waarmee het gebied is ont-gonnen dwingt ook nu nog respect af. Ik ben het daarom van harte eens met Ad van Bemmel dater niet alleen aandacht moet zijn voor de

cultuurhistorische gebouwen, maar zeer zeker ook voorde cultuurhistorische structuur van dit gebied. Als je zoals ik verantwoordelijk bent voor het opzetten en begeleiden van het gebiedsgericht pro-ject Langbroekerwetering, gaat je aandacht vooral uit naar het bestaande en de toekomst. Daarbijraakt het verleden wel eens op de achtergrond. Niet uit onwil, maar uit tijdgebrek.Ik was dan ook bijzonder verrast toen ik het artikel van Ad van Bemmel las. Verrast over de wij-ze waarop het verleden je veel kan leren over het heden. Als je weet dat de Langbroekerdijkdienst heeft gedaan als kade, dan rij je toch met een ander gevoel over die weg. In feite begin jehet wezen van het gebied beter te begrijpen. Dit is alleen mogelijk wanneer de historische kring'Tussen Rijn en Lek&quot; de mogelijkheid krijgt om dit gedachtegoed breed te verspreiden. Het pro-ject Langbroekerwetering steunt dit historisch onderzoek. Ik weet dat publicaties kostbaar zijn en dat er veel werk gebeurt in vrije tijd. Daarom hebben wijeen bijdrage geleverd, zodat de kaart in kleur gedrukt kon

worden. Bovendien willen wij dezeuitgave gebruiken als aanvullend communicatiemiddel voor onze relaties. Op deze wijze hopenwij iedereen die bij het project Langbroekerwetering betrokken is nog beter te informeren over deontstaansgeschiedenis van dit prachtige gebied en het verleden ook een plaats te geven in de toe-komst. Dit betekent dat de cultuurhistorische structuur een plaats zal krijgen in het uitvoerings-programma dat nog dit jaar zal verschijnen. Henk Smit, procesmanager LanghroekerweteringUtrecht, maart 1999











Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 van soms relatief hoog: ten zuiden van deNatewisch is nog steeds sprake van een ge-bied dat De Duinen heet. Wellicht warentoen hier en daar al enige kaden. Door deafdamming van de Kromme Rijn bij Wijkbij Duurstede werd de waterafvoer in deNeder-Rijn bemoeilijkt en ontstond opstu-wing van water. Het zal de bisschop duide-lijk zijn gemaakt dat ook niet lang meer zoukunnen worden gewacht met de aanleg vaneen doorlopende bandijk: de latere Noorde-lijke Lekdijk.'» Afdamming Besloten werd te beginnen met de afdammingvan de (Kromme) Rijn bij de mond te Wijkbij Duurstede. Dekker (1980) heeft zeer aan-nemelijk gemaakt dat dit in 1122 moet zijngebeurd. Het initiatief zal door de bisschopzijn genomen met toestemming van de Bene-diktijnerabdij van Deutz te Keulen in wiensbezit toen immers een deel van de riviermondwas. Overigens ging aan de aanleg nog eenhele strijd vooraf. Te Wijk bij Duurstede werddoor de bisschop van Utrecht al vanaf het be-gin van de middeleeuwen tol geheven op alleschepen op de Neder-Rijn

en Lek die via de(Kromme) Rijn naar Utrecht voeren. Door deaanleg van de dam ontving hij dus ook geentolinkomsten meer. Bovendien zagen deUtrechtse burgers hun nering verdwijnen om-dat de bereikbaarheid van de stad met zijnvanouds vier grote jaarmarkten sterk afnam.Wilde iedereen akkoord gaan met de aanlegvan de dam dan moest daar wel wat tegen-over staan. Voordat de dam kon worden aan-gelegd, is er eerst een strijd uitgevochten tus-sen de handelsbelangen van de Utrechtse bur-gers en de agrarische belangen van hen diegebieden in het stroomgebied van de KrommeRijn (en van de Vecht) wilden ontginnen.Daarom is al een paar jaar na 1122 een kanaalvan Utrecht naar de (Hollandse) IJssel gegra-ven: de Vaartse Rijn. De IJssel staat met deLek in verbinding en zo is Utrecht weer vanafde Rijn/Lek bereikbaar geworden. De tolwerd verplaatst en in ere hersteld. Utrechtkreeg niet alleen een nieuwe verbinding metde Rijn/Lek maar eveneens, in 1122, een be-vestiging door de Duitse keizer Hendrik Vvan de haar door bisschop Godebald verleen- de

stadsrechten. Een package deal zouden wetegenwoordig zeggen. De dam zal tussen de oeverwallen aan weers-zijden van de rivier zijn gelegd. Een indirectebevestiging daarvan leveren boringen die inde loop van de tijd zijn gedaan ten behoevevan de verzwaring en de verbetering van deNoordelijke Lekdijk. De boringen laten ziendat de ondergrond van de dijk bij Wijk bijDuurstede in hoofdzaak uit zand en klei vanoeverwallen bestaat. Richting Amerongen enrichting Schalkwijk ligt de dijk daarentegen inhoofdzaak op klei en veen. Omdat de dam tus-sen de oeverwallen van de (Kromme) Rijnmoet zijn gelegd, zal hij enkele honderdenmeters lang zijn geweest. Uit de veertiendeeeuwse onderhoudslijsten van de Lekdijk iseen damlengte van zo'n 450 meter af te lei-den. Toentertijd zal de dam dan ook een wa-terstaatkundig werk van de eerste orde zijngeweest. Voor de aanleg ervan zullen allemannen uit het stroomgebied van de (Krom-me) Rijn - immers mede belanghebbend - zijnopgetrommeld.&quot; Zeggenschap Toen de dam gereed was, kon worden begon-nen met de

ontginning. Althans, dat dacht bis-schop Godebald. Langbroek was immers 'wil-dernis&quot;, dus niemandsland en daar had hij alslandsheer formeel de zeggenschap over. Hijwas even 'vergeten&quot; dat hij niet de gehele zeg-genschap meer had over Langbroek (hier be-perkt tot het gebied ten zuiden van de Broek-weg). Het Domkapittel te Utrecht was al on-geveer een eeuw in het bezit gesteld van deoorspronkelijk bisschoppelijke domeinen teDoorn, Amerongen en Cothen. Op basis daar-van claimde het kapittel de zeggenschap overhet broek er tussen, dus op het land ten zuidenvan de Cotherweg. (De bisschop zelf bezatvanouds domeinen te Werkhoven en Zeist enhad ook om die reden zeggenschap over hetbroekland er tussen, dus op het land ten noor-den van de Cotherweg.) Het rijksgerecht teKeulen - de regio behoorde immers tot hetDuitse keizerrijk - werd om een uitspraak ge-vraagd. In de uitspraak van 1126 werd de zeg-genschap van het Domkapittel erkend. Bis-schop Godebald boog uiteindelijk het hoofden liet zijn clerk in voor mij indrukwekkend



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Deel van de ingekleurde manuscriptkaart van de bezittingen van RJ. van Oosthuyse in Driebergen (Rijsenburg) vanaf deDriebergse Meer. over de Langbroekerwetering heen (beide linksonder) tot over de weg Driebergen-Zeist, door A. Tollus,1806. Circa 1: 28..'i()0. (HUA. Familiearchief Van Rijckevorsel. 1006)

























Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 langs de Neder-Rijn zijn. zoals gezegd, her-kaveld volgens het model van de strokenver-kaveling. Landmeters Gaandeweg het denken en het schrijven overde ontginning van Langbroek heb ik steedsmeer bewondering gekregen voor diegenendie in het begin van de twaalfde eeuw de ont-ginning op een professionele, planmatige wij-ze vorm hebben gegeven. Frappant is dat aanhen in de ontginningsliteratuur niet of nauwe-lijks aandacht wordt besteed. Volstaan wordtmet opmerkingen als &quot;er werden kavels uitge-zet'. Het hoe ervan komt niet aan de orde.Toch is daar wel degelijk iets zinnigs over tezeggen. De Romeinen hadden professionelelandmeters in dienst: hun (rechte) wegenstel-sel is nog steeds legendarisch. Die kennis is inonze donkere middeleeuwen verloren gegaan.Na het jaar 1000 is veel van die kennis op-nieuw ontdekt. De oudst bekende vermeldingvan een 'landmeter' in onze contreien dateertuit 1282 (Brugge). Grote steden, graafschap-pen en waterschappen blijken 'gezworen&quot;landmeters in dienst te hebben

gehad: zemoesten daartoe een eed afleggen. Dichtbijhuis was relevante geometrische kennis aan-wezig in de aan de Domkerk te Utrecht ver-bonden kathedraalschool. Zo was bisschopAdelbold van Utrecht (1010-1026) een leer-ling van de beroemde wiskundige Gerbert vanAurillac (ca. 950-1003). Afgaande op nu nogbestaande, uit de veertiende eeuw daterendelandmeetkundige werken, moeten er voordienook van die werken zijn geweest. Duidelijk isdat bekend was dat elk veld of gebied, onge-acht de vorm ervan, door middel van rechte(drie)hoeken kon worden opgemeten en konworden ingedeeld. Daartoe diende de landme- ter eerst het gebied rond te gaan om zich ereen beeld van te vormen. De middeleeuwselandmeter maakte gebruik van een aantal een-voudige maar effectieve hulpmiddelen. Voorlengtemetingen diende de meetroede, een lan-ge stok van hout of ijzer. Ook werd gebruikgemaakt van het meetkoord. Voor het constru-eren van de benodige driehoeken was het van-wege de terreingesteldheid soms nodig in hetveld loodlijnen op te richten. Daarvoor werdeen

winkel- of meetkruis gehanteerd. Dit waseen ronde of vierkante plaat voorzien vantwee loodrechte op elkaar staande gleuvenwaarlangs kon worden gericht. Pouls is van mening dat er bij de cope-ontgin-ningen vooraf geen nauwkeurige totaal-opme-ting plaatsvond en dat er ook geen nauwkeuri-ge overzichtskaarten zijn geweest. Dit wasook niet nodig daar het evenwijdig uitzettenvan kavels betrekkelijk eenvoudig is. De ach-tergrenzen van de kavels konden vooraf wor-den aangeduid door over grote afstandenzichtbare, lange staken te plaatsen die alsrichtlijn dienden voor de ontginners. Met er-varing, tricil (iiul emir. en zeltbedachte tech-nieken en instrumenten kun je een heel eindkomen. Desondanks blijft natuurlijk de plan-matige en in relatief korte tijd uitgevoerdeontginning van Langbroek een prestatie vanformaat. Van die prestatie is nog iedere dag teizenieten.&quot; Dr. A.A.B, van Beuunel is sociaal i>c'()f>raaj,woonachtig in Doorn en werkzaam in DenHaag als senior adviseur hij de Verenigingvan Hogescholen, de HHO-raad. Zijn histo-ri.sch onderzoek richt zich vooral op

Colhenen hel Kroinme-Rijngehied. 20





Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 1771; Verdijck-graaven: Ongedateerde aantekeningvan Hofman (HUA: Collectie Rijsenburg. 1316)maar gedateerd in Friederichs. 1970, 177.1,%3: HUA, DOM. 231; 1380 resp. 1.340. 1375.1.593: Dekker. 1983. 195 resp. 200; Schets: HUA.Leenhof. 20; Cotherveldse Heul: HUA. DOM. 3886.SAKRUH: Gemeente Langbroek. 1811-1949. 129.H.C. Pouls. /)(' landinetei: Inleiding in de fieschiede-iii.s van de Nederlandse landnieelkwide van de Ri>-nieinse lol de Franse lijd. Alphen aan den Rijn,1997; H. Muller, K. Zandvliet (red.). Admissies alslaiidnieler in Nederland voor IHII. Alphen aan denRijn. 1987. so). Uit de koopaete (SAKRUH: NA. 2728. no. 511)blijkt dat kadastraalnr. 118 betrekking heeft op een'vaart&quot; tussen en langs de hofstede (Gooyerdijk .&quot;i.Langbroek]; Vaarsloot: J. van Doorn, J. Doornenbal,Veldkaarten van Leer.siini en Onif^eviiif'. Leersum:Historische Vereniging Leersum. 1998; Kaart 1853:SAKRUH. Gemeente Langbroek. 1811-1949. 11.57.1336: Dekker. 1983. 62; Cothergritt: Van Bemmel.1996. 75; 1279: C.M. de Jong van

Rodenburgh. Fa-milie Van Zijll van Valkendael te Utieeht. Haarlem.1890; Maurisdam: Moorrees en Vermeulen. 1856-1860. II. 231-234. Opmerkelijk is dat de dam nietmeer wordt genoemd in de herziene schouwbrief van 29. 30.31. 28. 22





Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Noten: het allernaaste bij den weg (hij bedoelt hiermijns inziens de toenmalige Onderdijk. thansWatertorenweg, AvS) komt, en zeer nabij deplek, waar de steen gevonden is. voorbijvloeit''. De vaststelling van Janssen dat de akker: ' (...)zeer nabij (...) de Rijn' gelegen is. sluit mijnsinziens het perceel C272 uit. omdat dit aan deRijnsloot grenst. Daardoor blijven alleen depercelen Cl76 en C273, die beide wel aan de-ze vaststelling voldoen, over.Het perceel C273 blijkt zich oostelijk maxi-maal 60 meter van de Watertorenweg uit testrekken. Ik meen daardoor met zekerheid temogen stellen dat de vindplaats moet liggen ineen strook van 50-60 meter langs de Waterto-renweg en ten oosten en westen daarvan, zoalsop het bijgaande kaartje gearceerd is aangege-ven. Hierdoor wordt het gebied waar de vond-sten door Janssen gedaan zijn, terug gebrachttot minder dan een tiende van het opper vlak,dat we in 1982 als vondstgebied aanwezen.Het verdient mijns inziens verder aanbevelingom bij graafwerkzaamheden in het door mijaangegeven gebiedje,

maar ook in het gebieddaarom heen, verdacht te zijn op het te voor-schijn komen van Romeinse bouwfragmenten.Dit omdat Janssen meende dat er hoop wasdat er nog meer fragmenten gevonden zoudenkunnen worden omdat de akker nog niet opalle plaatsen onderzocht was, 'terwijl het mo-gelijk was, dat de ontbrekende deelen zich opeen' anderen akker bevonden&quot;'. Misschien zouonze archeologische werkgroep daar toch nogeens een onderzoek met het peilijzer moetendoen, om definitief vast te stellen of er eigen-lijk nog wel stukken steen liggen ? Daarbijzou dan ook zeker perceel C272 betrokkenmoeten worden. Archeologische Werkgroep 'Tussen Rijn en l.ek','Een Romeins grafnionumenl te Werkhoven?' Tn.s.senRijn en Lek. 16 {1^82-11. y-.'i2.A. van Schip. 'Een Romeins gralmonumenl ie Werk-hoven'.> II'. Tussen Rijn en Lek. 17 (19S,^-.1). 19-2.^.L.J.F. Jansen, door hem gelekende kaan. ArchiefJanssen, vig. Berichten R.O.B. 28, (1978). 525. on-der: Werkhoven 1+2. genoemd: plattegrond, schets.Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden. Studie/aal Wes-terse

Handschriften.Van Schip. 22. Een Romeins grafmonument. M.Van Schip. 23. Dr.s. A.S.M, van Schip is .secretaris-penning-meester van de Archeologische werkgroep'Leen de Keijzer' van de Historische Kring'Tussen Rijn en Lek' en woont in Werkhoven. 24 J













Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 antwoordde Van Nijendaal: 'Ik ben namelijkeen plattelandshuisschilder, die zelf een stukjeland bebouwt, verder behanger, glazenwas-scher ...'. Boer toog naar Wijk en schreef:'Waarlijk, ik stond verstomd! (...) Allerminstis het de bedoeling hem als een 'wonder-mensch&quot; voor te stellen, doch wel verdient hetgroote waardering dal iemand onder zulke le-vensomstandigheden, het in een vrij kostbareliefhebberij tot een dergelijke hoogte heeft ge-bracht.&quot;Bij zo&quot;n uitlating kun je terloops con-stateren dat de verschijning van een huisschil-der in het gilde van toch vooral vermogendekunstfotografen in de ogen van Boer iets bij-zonders was. Gelukkig deed het niets af aanBoers enthousiasme over de manier waaropVan Nijendaal stemming in beeld bracht: 'Endan zijn Hollandsche dorpsgezichtjes met eenatmospheer-weergave van hooge volmaking,blond als aquarellen van Mauve!&quot; Diep onderde indruk was hij ook van zijn boschgezich-ten: '...) die allen zoo echt een boschsteiniiiiiii^weergeven als wij nog zelden hebben gezien.Waarlijk daarin is de

&quot;geest&quot; van het bosch, indie eenvoudige gevalletjes van wat berken- endennenstammen, wegdeinend in geheimzinnigduister.!&quot; Stemming in meerdere vormen wasonmiskenbaar aanwezig in alle platen van VanNijendaal die dit nummer van De Ciinwra vandecember 1909 illustreerden. In het Amster-damse grachtengezicht kwam ze tot standdoor het tegenlicht, in het wintergezichl dooreen wondere wereld van sneeuw. Bij een bos-gezicht met lichte berkenstammen werd ze op-geroepen door een 'geheimzinnig duister&quot; omde woorden van Boer nog eens aan te halen(28 december 1909. p.56). Met dit artikel leekde 'verborgen kracht&quot; Van Nijendaal voorgoedgevestigd in de wereld der picturalisten, diezich intussen meer en meer lieten inspirerendoor het geheimzinnige symbolisme. The Amateur Photographer Hoewel Van Nijendaal vermoedelijk al jarenfoto's instuurde naar wedstrijden die door ofvia The Amateur Photographer in Engelandwerden georganiseerd en het mogelijk is dathij af en toe een prijs in de wacht sleepte,duurde het tot december 1910 voordat een vanzijn foto's

gepubliceerd werd: 'The River&quot;door het water wadende koeien aan de oever 'Langs de Singel', met op de achtergrond de Wijkse stads-toren, afdruk uit circa 1925 ? (15,3x7 cm; .SAKRUH. Fa-miliearchief Schoenmaker, voorl. inv.nr. 344. fotoalhumJ.R. van Nijendaal) die zonder twijfel van toepassing was op depersoon van Van Nijendaal. Het stuk is te langom in zijn geheel te citeren. Een paar zinnenmoeten volstaan: 'Wie en wat is toch die VanNijendaal, vroeg ik mij meermalen af als ikzijn werk zag. Daaromtrent kreeg ik al spoe-dig zekerheid toen ik hem schreef dat het mijnplan was eens op bezoek te komen om per-soonlijk kennis te maken.' Met enige ironie 30









































Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 De brug voor de restauratie De brug na de restauratie50









Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 op 15 mei 1858: 'BESTEK en VOORWAAR-DEN, waarnaar zal worden aanbesteed het uit-ruimen der hoge zandbrug onder Werkhoven,gelegen over den krommen Rijn, in den pro-vincialen weg tusschen Utrecht en Cothen, enhet weder ter plaatse daarstellen eener nieuwesteenen brug, met dito landhoofden, vleugels,kluis en verder bijbehooren'lHet werk, dat in eerste instantie was begrootop een bedrag van f 1447,-, werd gegund aanFrederik Beemer, rhetselaar te Werkhoven,voor f 1700,-. Gedurende de werkzaamheden,die niet langer dan zes weken mochten duren,moest de aannemer zorgen voor een stevigenoodbrug, zodat de passage daarover ten allentijde veilig kon plaats hebben. De stremmingvoor het scheepvaartverkeer mocht niet meerdan twee weken bedragen. Elke dag die hetwerk langer duurde betekende een boete vanf 10,-4. De oude stenen brug moest inclusief de land-hoofden geheel worden weggebroken. Goedge-keurde, schoongemaakte stenen van de oudebrug konden worden hergebruikt in de onder-ste lagen van de nieuwe brug. Het aanwezigepeilsteentje moest voorzichtig worden uitgeno-men en worden herplaatst.De nieuwe gemetselde boogbrug werd enigs-zins scheluw gelegd. De nieuwe brug kreegvolgens het bestek de volgende afmeting'':De wijdte tussen de landhoofden bedraagthaaks gemeten                                     3,65 el. Lengte der landhoofden is                    6,15 el. Lengte van de zuider boven-en noorder benedenvleugel is                3,30 el. Lengte van de ooster boven-en wester benedenvleugel is                  2,00 el. De brug is gefundeerd op 52 rechte mastboom-palen, elk 3,25 el lang. Ter plaatse van delandhoofden en de vleugels zijn deze palendoor 26 stuks kespen (verbindingspalen) metelkaar verbonden. Op de houten funderingkwamen de gemetselde fundamenten voor delandhoofden. Zij werden met twee gelijke ver-snijdingen opgemetseld tot een hoogte van0,72 el boven (water)peil. Het gewelf kreegeen hoogte van 1,95 el boven peil en werd af-gedekt met een klinkerlaag in een sterke tras.De vier vleugels werden trapsgewijs opgemet-seld tot een hoogte van 1,55 el tot 2,40

el bo-ven peil. De uiteinden kregen een hardstenen 55 54



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 op 15 mei 1858: 'BESTEK en VOORWAAR-DEN, waarnaar zal worden aanbesteed het uit-ruimen der hoge zandbrug onder Werkhoven,gelegen over den krommen Rijn, in den pro-vincialen weg tusschen Utrecht en Cothen, enhet weder ter plaatse daarstellen eener nieuwesteenen brug, met dito landhoofden, vleugels,kluis en verder bijbehooren'lHet werk, dat in eerste instantie was begrootop een bedrag van f 1447,-, werd gegund aanFrederik Beemer, rhetselaar te Werkhoven,voor f 1700,-. Gedurende de werkzaamheden,die niet langer dan zes weken mochten duren,moest de aannemer zorgen voor een stevigenoodbrug, zodat de passage daarover ten allentijde veilig kon plaats hebben. De stremmingvoor het scheepvaartverkeer mocht niet meerdan twee weken bedragen. Elke dag die hetwerk langer duurde betekende een boete vanf 10,-4. De oude stenen brug moest inclusief de land-hoofden geheel worden weggebroken. Goedge-keurde, schoongemaakte stenen van de oudebrug konden worden hergebruikt in de onder-ste lagen van de nieuwe brug. Het aanwezigepeilsteentje moest voorzichtig worden uitgeno-men en worden herplaatst.De nieuwe gemetselde boogbrug werd enigs-zins scheluw gelegd. De nieuwe brug kreegvolgens het bestek de volgende afmeting'':De wijdte tussen de landhoofden bedraagthaaks gemeten                                     3,65 el. Lengte der landhoofden is                    6,15 el. Lengte van de zuider boven-en noorder benedenvleugel is                3,30 el. Lengte van de ooster boven-en wester benedenvleugel is                  2,00 el. De brug is gefundeerd op 52 rechte mastboom-palen, elk 3,25 el lang. Ter plaatse van delandhoofden en de vleugels zijn deze palendoor 26 stuks kespen (verbindingspalen) metelkaar verbonden. Op de houten funderingkwamen de gemetselde fundamenten voor delandhoofden. Zij werden met twee gelijke ver-snijdingen opgemetseld tot een hoogte van0,72 el boven (water)peil. Het gewelf kreegeen hoogte van 1,95 el boven peil en werd af-gedekt met een klinkerlaag in een sterke tras.De vier vleugels werden trapsgewijs opgemet-seld tot een hoogte van 1,55 el tot 2,40

el bo-ven peil. De uiteinden kregen een hardstenen 55 54



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 sluitstuk bevestigd met een klauwanker. Hetbrughek werd samengesteld uit zes houten stij-len van 2 el met aan weerszijden een lagerestijl van 1,60 el, vot^rzien van een grenen hou-ten leuning van 14 el. In het bestek is sprake van ellen en duimen.Sinds de invoering van het metrieke stelsel in1820 staat een el voor een meter en een duimvoor een centimeter. Uitgaande van deze we-tenschap blijkt uit de opmeting die is gedaantijdens de recente restauratie dat de brugnauwkeurig volgens het bestek is uitgevoerd,zoals op de bijgaande tekening is aangegeven. Drs. S.G. van Ginkel-Meester is kunsthistoricaen vooral werkzaam op het gebied van de ar-chitectuurgeschiedenis. N.G. van der Leek isbouwkundige. De at&quot;beeldingen zijn van: S.G. van Ginkel-Meester, 1999 (foto's) en N.G. van der Leek,1999 (foto's en tekeningen). Noten 1      A.A.B, van Bemmel, De Kromme Rijn. waterstaat,onderhoud en f^ehniili vanaf 1600. Historische reeksKromme-Rijngebied 4. Houten 19%. 141. 2     J. Oosterhoff red., Bruggen in Nederland IHOO-1940.Bruggen van

beton, steen en hout. Utrecht 1998, 212-219. 3      Gemeente Bunnik. Archief Gemeente Werkhoven1811-I964 , inv.nr. 1219 (proces- verbaal van deopenbare aanbesteding). 4      Idem (bestek en voorwaarden, art. 10). 5      Idem (bestek en voorwaarden, art. 5). 56









Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 leiding daarvan tot de conclusie dat diens be-wering dat de groep uit deze inventaris af-komstig was op een veronderstellingberustte'&quot;. Leeuwenberg achtte het waarschijn-lijker dat het beeld uit de kerk van Wijk kwam.Van Kerkhof nam vervolgens schriftelijk con-tact op met Hendrik Hijmans in Dordrecht.Eerder had hij al een oud-ambtenaar ter secre-tarie, Van Bekkum, opgespoord. Deze was tij-dens de vondst op het stadhuis werkzaam ge-weest, maar kon ook geen nadere gegevensverstrekken. In september 1955 schrijft Hij-mans een uitgebreid antwoord aan de Wijksegemeentesecretaris. Het was hem bekend datde beeldengroep niet genoemd werd in de in-ventaris. Dat zei echter niet zoveel, omdat deinventaris zeer waarschijnlijk onvolledig was.Zo vermeldde deze in het geheel geen boeken,terwijl die er zeker waren, en al evenmin detoen in het Oud-katholieke museum in Utrechtberustende paramenten (liturgische kerkgewa-den) die zonder twijfel van de Bourgondischebisschoppen afkomstig waren. De Wijkseschilder en fotograaf Jan Roelof van

Nijendaalwas de eerste die Hijmans op het bestaan vanhet beeld had gewezen en erbij had gezegd datdit uit de Bourgondische nalatenschap kwam.Uit ervaring wist Hijmans dat de mededelin-gen van Van Nijendaal betrouwbaar waren.Bovendien had R. van Luttervelt tijdens eenlezing in 1947 over het Wijkse bisschoppelijkhof voor het Koninklijk oudheidkundig ge-nootschap in het Rijksmuseum het ezeltje ten-toongesteld 'als afkomstig uit de Bourgondi-sche verzamelingen'. Concluderend vroeg Hij-mans zich af 'of het hier niet gegaan zou zijn.zoals het zo dikwijls gaat: Jan zegt &quot;het zou zokunnen zijn&quot; - Piet zegt &quot;het zal wel zo zijn&quot; -Klaas zegt &quot;het is zo!&quot; Waarbij ik dan min ofmeer de rol van Klaas vervuld heb, mijzelfsondanks'. Tenslotte liet Hijmans weten altijdverheugd te zijn om weer iets uit zijn geboor-testad te horen en om behulpzaam te kunnenzijn bij het onderzoek naar haar historie.Daarna blijft het stil rond het beeld in Wijk tot1968. Blijkbaar heeft L.C.J.M. Rouppe van derVoort, afdeling Archief van het stadhuis teWijk bij Duurstede, toen informatie

gevraagdbij het Rijksmuseum over het beeld 'Mariamet het kind', want op 13 december 1968 laatW. Halseman-Kubes, wetenschappelijk ambte- naar van het Rijksmuseum, hem weten waarhet beeld is gevonden, wanneer het is aange-kocht en waar het in de literatuur besprokenwordt. Hij baseerde zich daarbij vooral op hetartikel dat Leeuwenberg in 1956 in het Bulle-tin Rijksmuseum aan de houtsculptuur wijd-de&quot;. Hoewel het, aldus Leeuwenberg, nietmeer was na te gaan op welke wijze het beeldop de zolder van het raadhuis terecht was ge-komen, verwees hij naar de vele voorbeeldenwaarbij tijdens de beeldenstorm de vroedschapzich ontfermde over de voorwerpen uit de ker-ken en deze in stadhuizen opborg. Een andere,minder waarschijnlijke mogelijkheid noemdehij de veronderstelling van Hijmans als zou hetuit kasteel Duurstede afkomstig zijn. Kunsthistorische waarde De Wijk.se houtsculptuur werd vanaf haar ont-dekking in 1903 door de kenners als een'merkwaardig geval', een 'fenomeen onder debeeldhouwwerken' beschouwd vanwege haargrootte en zeldzame voorstelling'-.

Dergelijkegrote voorstellingen (de beeldengroep is 107cm hoog) zijn schaars. Raadselachtig is ook defunctie van het vroeg 16de-eeuwse beeld. Voorprocessies kon het geen dienst doen. Vanwegede afgeplatte achterkant wordt het als wandtl-guur opgevat, mogelijk als hoofdtafereel vaneen altaaropstand. Het wordt tegenwoordig be-schouwd als een werk van Noord-Nederlandseherkomst, mogelijk afkomstig uit een Utrecht-se werkplaats. De beeldengroep is niet meercompleet: waarschijnlijk ontbreekt Jozef. Bo-vendien is het licht beschadigd.In het eerder genoemde artikel dat Leeuwen-berg in 1956 aan 'De vlucht naar Egypte'wijdde, beschrijft hij de aantrekkingskrachtvan het Wijkse beeld: 'Een van de beeldhouw-werken, die in de verzameling van middel-eeuwse kunst in het Rijksmuseum immer weerde aandacht trekt, is een Moeder met haarKind, gezeten op de rug van een stapvoetsgaande ezel. De charme, die van deze groepuitgaat, schijnt zowel jong en oud, leek alskenner te fascineren. Men ondergaat bij ditbeeldhouwwerk niet het spel van afwisselendevolumes, geraffineerde contouren of

van derhythmische verdeling van vlakken en lijnen,maar hier geniet men een folkloristische, eenintiem-huiselijke weergave van het dier en zijn 60







Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 De verpachting Tijdens de openbare verpachting werd het veermet het veerhuis door Cornelis van Bemmeiingezet op 1200 gulden en vervolgens ver-hoogd met 125 gulden. Met dat bod van 1325gulden per jaar werd hij opnieuw pachter vanhet veer en het veerhuis, want blijkens de aktewas hij dat voordien ook al, waarschijnlijkeveneens voor twaalf jaar. Als borgen tradenop Johannes van der Weyden (zijn stiefvader)en A.P. de Vree te Maurik.Cornelis van Bemmei en zijn gezin woondenin het veerhuis bovenaan de dijk, op de plekwaar ook het huidige veerhuis staat, al functio-neert dat niet meer als zodanig. Dit gebouw isin de plaats gekomen van het veerhuis dat in1872 werd gesloopt. De eerste vrouw van onzeveerbaas Cornelis van Bemmei was NeeltjeLokhorst, afkomstig van de boerderij De Kat-winkel te Darthuizen. Zij werd op 17-8-1804te Wijk begraven in de N.H. kerk, in het zuiderpand, tweede verdieping, nummer 50. Omdat de weduwnaar op een gegeven moment wildehertrouwen, werd op 13-4-1807 eerst een in-ventaris opgesteld van de

boedel in het veer-huis. Deze inventaris geeft ons inzicht hoe hetveerhuis was ingedeeld en wat zich daar perkamer allemaal in bevond&quot;. Het oude veerhuis had een bovenkamer, eenkeuken, een zijkamer, een karnhok, een kelder,een klein keukentje, twee of drie schuren, eenzolder en een knechtenkamer. Volgens de in-ventaris bevonden zich: -  in de bovenkamer 2 grote schilderijen, 12kleine schilderijen, 1 spiegel, 2 blaadjes, 14witte borden, 3 dito 'assietten' [borden], 3tafels, 18 stoelen, 5 paren gordijnen, 2 parenmet val voor de bedsteden, 2 bedden mettoebehoren en nog 2 dezelfde; -  in de keuken 23 schotels, enig grotendeelskapot porcelein in een kastje, 4 blaadjes, 1Friese hangklok, ijzeren haardgereedschap, 2tafels, 12 stoelen, 1 buffet met enige glazen Het veeren het oude veerhuis uit 169,'i dat in 1872 werd gesloopt (olieverf op eikenhouten paneel, gesigneerd H.V. en ge-dateerd 1846. formaat 29 x 42 cm; collectie gemeente Wijk bij Duurstede) 63



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Het huidige in 1873 gebouwde veerluiis aan de Lekdijk op een prcntbrici'kaart uit ca. 1920 (Streekarchivariaat Kidiiinie-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, Collectie J.A.F. Thienie) en 1 'spoel lobbetje&quot; |?|, 9 bierkannen. 2gordijnen, 1 schoorsteenval en 1 tabaks-komfoortje: in de zijkamer 1 linnenkast met enig koperen tin, 1 eiken klerenkast, 2 tafels, 1 lesse-naar, 3 stoelen, 1 spinnewiel, 1 spiegel, 1stel van vijf [vazen?] op de kast. 3 kommenop de linnenkast, 1 trommel, 5 schotels, 12borden, 1 mand, 2 schilderijen, 1 schoor-steenval, 1 'bed peulu' |hoofdmatras| en 2kussens, 1 theestoof en ketel;in het karnhok melkgereedschap. 1 ketel,enige dagelijkse borden, 1 bank, 1 paarschalen en een balans, 1 ijzeren pot, 1 was-tobbe, 1 koekepan, 1 treeft [een ijzeren drie-poot voor boven het kookvuur];in de kelder ingezouten goed en winterpro-viand; in de schuur een partij turf en hout;in het kleine keukentje 1 tafel, 5 stoelen, 1treeft, 1 koffiemolen, 1 ketel, enig niets be-duidende prullen, 1 'bedpeuluw', 1 kussen en 2

dekens; -  op de zolder 4 tonnen: -   in de knechtenkamer 1 kinderstoel, 2 fuiken.1 'bed peuluw', 2 kussens en 2 dekens: -  in de twee schuren 12 zakken aardappels, 16kolven en 2 hekken. Bovendien was er buiten nog een hek, eenmestvaalt en een mijt hout.Het veermansgereedschap bestond uit eenveerpont en reep [kabel|, 2 boten en 1 zeil-pontaak alles tezamen gewaardeerd op 1700gulden. Ook was er nog een vordering vanvierhonderd gulden op het Rijk wegens hetovervaren van militaire troepen. Daarnaast wa-ren er schulden en lasten waaronder een ach-terstallige huur aan de stad Wijk van driehon-derd gulden. Het totale bezit werd gewaar-deerd op 3313 gulden en de schulden en lastenop 980 waardoor het batig saldo 2330 guldenbedroeg, waarvan aan veerbaas Cornelis vanBemmel de helft toekwam en de andere helftaan zijn drie kinderen. 64



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Het tweede huwelijk Op 15-4-1807 stelt notaris Leendert vanSchaik de huwelijkse voorwaarden op voorCornelis van Bemmel 'wonende in de vrijheidvan Wijck', en zijn tweede vrouw Maria Ked-de, wonende te Maurik'. De bruid zou inbren-gen: linnen en wollen klederen, goud en zilver,1400 gulden aan contante penningen en eenbed met toebehoren. In die tijd was een goedbed een belangrijk bezit, want er moest vaakjaren donsveren van pluimvee verzameld wor-den voor men een lekker verenbed met matrasen kussens had verkregen. Dat verenbeddenhoog gewaardeerd werden blijkt uit sommigetestamenten, waarin 'het beste bed' aan eenerfgenaam werd gelegateerd als een extragunst. Beddenzakken gevuld met stro warenalgemener, ook nog in de eerste helft van dezeeeuw. Nevenactiviteiten Uit de lasten die in 1807 op het bezit van Cor-nelis van Bemmel rustten, blijkt dat hij ookboerde want hij was nog kooppenningen schul-dig voor gekochte weit, hooigras en tiend- koorn. Dat tiendkoorn had nog te maken metzeer oude rechten van

kerkelijke en wereldlijkepersonen en instellingen op 1/10 van de oogstvan het land, waarop die oude rechten rustten.Vaak werden de gedeelten van die oogst open-baar verkocht. De kopers waren de tiendpach-ters. Op 17-7-1811 hield Leendert van Schaik -'openbaar keizerlijk notaris in het Kanton Wijkbij Duurstede, Arrondissement Amersfoort,Departement van de Zuiderzee' - binnen Wijkbij Duurstede een verkoping van vruchten uitde boomgaard genaamd Lieve Vrouwe Kerk-hof bij het Wijkse Veer. De vruchten werdendoor veerbaas Cornelis van Bemmel gekochtvoor 21 gulden met als 'toepacht' een zakvruchten uit die boomgaard (Deze boomgaardlag op dezelfde plaats als het door Dekker ver-melde LeprozenkerkhoO^.Op 30-7-1817 kocht Cornelis van Bemmel,veerman te Wijk bij Duurstede, op een publie-ke verkoping van tienden te Wijk bij Duurste-de ten overstaan van de rentmeester der Do-meinen van Oud Munster voor 306 gulden ge-was van de Overeng Maat aldaar^. Prentbriefkaart van de Wijkse gierpont uit ca. 1950 (Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65
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Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 ryen' niet ingetekend, op de plaats ervan zienwe alleen twee rijen geschoren hagen. OokReets besteedt er niet veel aandacht aan, maarmeldde er wel iets van. Vermoedelijk liep hijniet via de hoofdlaan verder naar het kasteelmaar is hij via een pad door het bos naar dezuidelijk tussenlaan gelopen. 5.3 't Gezigt van de Vijver aan de linker zijde andere bronnen wordt de aanwezigheid vandeze parterres niet bevestigd.Maar 't Essebos mei hoog en sterkGeboomt zo treffelijk verheven,Beurd zijne kruinen na het zwerk. Die aangenaame schaduw geeven. (.....) Staan hier om groene galleryenVan Ipenloof naar konst gesteld, Het volgende deel van de tuin bestaat volgensde plattegrond uit een moestuin en een boom-gaard (de buitenste twee vakken) en in hetmidden twee vakken met de 'galderyen metgroenten&quot; (afb. 5.4). Deze bouwsels waren ge-maakt van latwerk dat aan de buitenzijde be-groeid was met klimplanten. Rondom dezebouwsels waren geschoren hagen aangelegd.Op de vogelvluchttekening staan deze 'galde- 5.4 De Galderijen

met groente Hier ziet men door de sparrenheg.En gallery met groene bladenBekleed, ter slinkerhand der weg,Den nieuwen Moestuin, die de zaadenDer kruiden, die de keuken voenReets spreekt hier over de nieuwe moestuin,dit ter onderscheid van de moestuin dichter bijhet kasteel die nog bij de oude tuinaanleg be-hoorde. Hij komt nu in het sterrenbos (afb 5.5):Daar ses paar paden samen komen.Verzien met allerhande soortVan opgesnoeide groene hoornen,En daar de wegen net malkaarDoorsnijden kruiswijs als de sterren. Uw heerlijkheid blinkt uit voorwaar! (.....) Hier heeft de Meetkonst al haar krachtGedaan, om dit in top te heffenIn het verslag van Bolhuis lezen we over hetsterrenbos: 'en saegen aen beyde zijden groteheegen van sparrebomen, haegbrucken, ijpe-ren, maer meest elderen, quamen voorts bijeen rondeel daer beelden stonden en saegen12 wegen door de alleen langs, binnen waerenwederom kleijne passagien ....'. Op de twee te-keningen die er van het middelpunt van hetsterrenbos gemaakt zijn staan de beelden dieBolhuis noemt niet getekend. mmfi 6.

Gedeelte van de plattegrond van de tuin door DanielStoopendaal. Gravure uit circa 1700. De nummers op deplattegrond verwijzen naar de afbeeldingen, hierna als 5.4en 5.5 weergegeven die er van dat gedeelte van de tuin zijn 79



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Reets komt nu op het voorplein (afb. 5.6):'k Zal clan op 't heerlijk Voorburg treen.Twe Vaten uit arduin gehouwen,En elk op een verheven steen Op de tekeningen van De Moucheron staan de-ze vazen aan weerskanten van de brug naar hetkasteel. Verder vertelt Reets over een hok voorduiven: Gins zit in 't hok de onnoosie duifIn het verslag van Bolhuis lezen we waar dithok zich bevindt: 'aen heijde kanten, waerenschathuisen, alwaer aan het eynde van de eeneeen kamer waer met schoone duiven en in deandere 6 tortelduiven, wachtels, vinken enz '?Met de schathuisen worden de beide koetshui-zen annex koetsiers- en tuinmanswoning ophet voorplein bedoeld. 5.5 Het midden van 't Starrenbos na't Huys te zien vanvoeren lO^s 7. Gedeelte van de plattegrond van de tuin door Daniel Stoopendaal. Gravure uit circa I7(){). I)e nummers op de plattegrondverwijzen naar de afbeeldingen, hierna als 5.6 -5.14 weergegeven die er van dat gedeelte van de tuin zijn 80



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 5.6 't (ie/iel \an de t^laats. vcnir 't Huvs na de Stallen II' zien Reeds vervolgt /ijn gedicht met een stukjeover het kasteel dat hij echter niet van binnenbekeek. Na melding gemaakt te hebben van degrote eikenbomen rondom het huis liep hijnaar de boomgaard en moestuin ten /uiden vanhet kasteel (alh. 5.7).Een vruchlbrc'ii Booiui^aanl nel beplant. En Moestuin, nood niy in te slappen (.....) Hier staat een Lustpheel. van eenCiesclieiinl heel aanlig in vier deeleii.Waar om de Taksis telgen heenMet altijd duurend groente speelen.Een Juist rond Speelhuis heurd zijn kruinOmhoog, gehoitwd. heel sehoon te aanschou-wen. In 't middelpunt vcm deezen Tuin.Ncuir konst geschilderd en gehouwen. lil dit voorgaande stukje maakt Reets meldingvan de zogenaamde monnikskappen in deboomgaard en van het ronde speelhuis in demoestuin zoals we die beide kennen van deaquarel van De Moueheron. Reets liep verderen kwam aan het eind van de moestuin bij degrot (atb. 5.8): 5.7 'l Gezigi van de Biiogaard aan de regier zijde na

deGroUe te zien Dat Heer Veldhuiz.ens lust tot bouwenHeeft voorgenomen hier een rots,Gants hol, gemaakt van zegewassen.Gegroeid in 't midden van 7 geklotsVan Thetis zilte pekel plassenTe stellen, daar een heldre valVan altijd nederdaalend waterGestadiglijk afdruplen zal,En geeven aangenaam geklater 81





Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 5.10 De ingang van de heerlijkheid \an Hcenisteede :i}>m'i 5.1 1 De Blom-tnin met de Parterres na de Oranaerie te zien 83



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Te voorschijn komen op haar tijd.Waar op gy mooft. o Heemste! RoemenElk perk is vierkant afgepaald.Met Taksis rontsom heen omgeeven, De Taksis en Jenevernaald (.....) //; ider Bloemperk staat een beeldUit hard arduinsteen uitgeklonken.Deze beelden stonden volgens de aquarel vanDe Moucheron aan de zijkant van de bloemen-tuin. Reets vermeldt verder dat het vier beel-den van Griekse goden waren. In het middenvan de vier parterres stonden beelden van devier prinsen van Oranje: Willem de Zwijger,prins Maurits. prins Frederik Hendrik en prinsWillem II. Hier word my heter stof gegeevenTot zingen, en een schoonder lichtSchijnt voor mijne oogen nu te zweeven:Oranjens Princen vind ik hierIn wit albast, naar Haare waarde:O ja! Zy zijn het alle vierAl rot het lichaam onder de aarde,Doch leefd Haar liefde in ons gemoed.En haar gedachtenis in marmer In het midden van de parterre-tuin lag een kleine vijver met fontein die Reets als volgt beschrijft: Een Springbron sierlijk in het oog Staat hier in 't midden

schoon te praalen. Waar uit men 't water nu om hoog Als vloejend kristallijn ziet straalen. ^.\2 De Poorl niet het Fonlijn werck. en de liiyn met Par-terres Reets loopt nu via de waterpoort naar de ovalevijver en de boogvormige aisluiting van hetcentrale tuingedeelte. Dit gedeelte van de tuinwerd waarschijnlijk in opdracht van Van Velt-huysen toegevoegd aan de bestaande tuin. Vol-gens de aquarellen en de gedichten speeldewater in dit deel van de tuin een grote rol(.'^.i2). Hier slaat een net gebouwde Poort,Gesnmkl met allerley siraaden.Maar waar van komt deez regen voort'.'Barst hier hel water uit de paden.'O ja, terwijl ik op deez wegDit werkstuk aanzie met mijn oogen.Ontspringt hiel uil de Taksis hegHel nat. gelijk kristalle hoogenHier komt een z.ilvre watervalVan 's Hofspoorts opperste afgeslooven.In de buurt van de waterpoort waren kleinewaterspuwers die onverwachts de be/oekersnatspoten. Op de aquarellen van De Mouche-ron is hiervan niets te zien maar op de vogel- 8. Detail van de vogelvluchtprent waarop duidelijk ie /icnis dat enkele

personen onder de waterpoort worden nat-gespoten 84

















Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 een geschikt persoon, die eventueel zelfs peradvertentie zou worden opgeroepen. RegentCroockewit en de commissie voor het archiefzouden van te voren nagaan hoeveel stukkenonleesbaar waren&quot;'. Op 12 oktober 1878 ver-klaarde de gemeente- (en latere Rijks)archiva-ris van Utrecht, S. Muller Fz., zich desge-vraagd bereid om mee te werken 'tot het loffe-lijke doel' dat de Wijkse regenten zich gesteldhadden. Wanneer het archief van beperkte om-vang was, zou hij het misschien zelf inventari-seren. Anders kende hij wel iemand die hetzou kunnen doen. Het ging daarbij om de eer-der genoemde Beeger, die ook het archief vande Utrechtse gasthuizen had 'geregeld'. Mullerstelde voor om het gasthuisarchief, wanneerhet tenminste niet al te omvangrijk was, in eendoos of kistje naar het Utrechtse gemeentear-chief in het stadhuis of naar zijn woonhuis inde Stationsstraat te verzenden. Was het daar-voor te groot, dan wilde hij in het voorjaar, alsde dagen langer waren en het weer beter, welnaar Wijk komen om de stukken te bekijken enmet de regenten te

overleggen&quot;. Al op 19 okto-ber schreef Muller dat Beeger helaas niet be-reid was om het werk te doen, zelfs niet tegenbetaling. Hoewel hij zijn aanbod herhaalde omnaar Wijk te komen, liet het gasthuisbestuur naenige aarzeling haar bezwaren tegen het ver-sturen van het archief varen. De archiefcom-missie zou de 'onleesbare oorkonden en docu-menten' nummeren en aan Muller toezenden'-.In zijn brief aan het gasthuisbestuur van 23 no-vember 1878 vroeg de Utrechtse archivaris dekist met alle onleesbare boeken, stukken endergelijke aan het gemeentearchief te willenadresseren. Bovendien wilde hij weten welkearchiefstukken achterbleven, zodat hij eenoverzicht had van het gehele archief. 'Is hetweinig, dan zal ikzelf gaarne in ledige ogen-blikken den inventaris opstellen. Is het te veel,dan ben ik met bovengenoemden klerk (name-lijk G. Serton) overeengekomen dat hij ondermijn toezicht en leiding het werk zal verrich-ten. Ik stel mij voor, daartoe eenige algemeenevoorschriften te geven en hem enkele door mijte beschrijven stukken als modellen over te ge-ven. Duistere plaatsen zal ik

zooveel mogelijktoelichten en den catalogus ten slotte herzienen systematiseeren'. De kist zou op het ge-meentearchief blijven, de sleutel ervan ging in Mullers lessenaar en hij zou Serton, die over-dag als assistent-archivaris bij hem werkte, da-gelijks niet meer dan vijf a tien stukken meenaar huis geven om daar te bewerken en devolgende dag terug te brengen. Zelf wildeMuller voor het werk, dat hij in het belang vanhet Nederlandse archiefwezen ondernam, geengeld aannemen, maar als hij Serton, die 'nietvermogend was', ermee zou belasten dan wil-de deze daarvoor wel een vergoeding&quot;.Op zaterdag 30 november 1878 meldde Mullerde goede ontvangst van de kist met het nage-noeg complete gasthuisarchief, die de dagdaarvoor per schuit vanuit Wijk bij Duurstedewas verzonden'^ Het verwonderde hem dat denotulen uit de jaren 1744-1808 ontbraken&quot;. Defragmenten van de oude gasthuisrekeningendie hij aantrof, noemde hij 'wellicht het merk-waardigste wat het archief bevat&quot;*. Hij had defragmenten 'hereenigd' en zou ze laten bindenop het gemeentearchief; bovendien zou hij

alle155 charters in een papieren zakje laten doen:'alleen dan kunnen de prachtig bewaarde ze-gels op den duur behouden blijven'. Van degeringe kosten zou hij tezijnertijd een rekeningsturen. Vijftien maanden later, op 2 maart 1880, wasde door Serton onder toezicht van Muller ver-vaardigde inventaris klaar en werd het, ver-moedelijk door Serton zelf in een keurig hand-schrift geschreven, boekwerk aan het gasthuis-bestuur toegezonden. Deze inventaris bewijstnog steeds goede diensten, al zijn er sindsdiennog enkele stukken boven water gekomen. De kist met het archief werd door Muller op15 april aan de voerman afgegeven&quot;. Wat rest-te, was nog de betaling van Serton. Deze hadgedurende meer dan een jaar bijna al zijn vrijetijd aan het werk opgeofferd en had Muller la-ten weten met 'niet minder dan f 100,-' genoe-gen te willen nemen. Op 17 april 1880 schreefMuller aan de regenten dat 'in aanmerking ne-mende dat het archief van het gasthuis geen bi-zonder grooten omvang heeft, (ik) tot het be-sluit ben gekomen dat eene som van f 150,-eene remuneratie zou zijn die den heer voorhet

verlies van zijn vrijen tijd voldoende zouschadeloosstellen, terwijl het mij tevens voor-komt, dat daarmede het door hem geleverdewerk niet te duur betaald zou zijn'. Behalve 92



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 het honorarium van f 150,- aan Serton wildehet gasthuisbestuur ook Muller voor 'de belan-gelooze bereidvaardigheid waarmede hij inder-tijd de leiding van de regeling en inventarisatievan het gasthuis-archief had op zich genomen'bedanken in de vorm van een cadeau. Hetwerd een bij de Utrechtse zilversmid C.J. Be-geer voor f 63,25 gekochte glazen bokaal metzilveren voet en deksel, voorzien van een toe-passelijke inscriptie'&quot;.Dankzij de bemoeienissen van de beideUtrechtse archivarissen beschikten de gasthuis-meesters nu dus over een goed geordend entoegankelijk archief. Ze hadden kennelijk evende tijd nodig om zich dat te realiseren. Hetdoet in elk geval nogal vreemd aan om eenhalfjaar na hel gereedkomen van de inventarisin de notulen, naar aanleiding van een discus-sie over de aard van het gasthuis, de opmer-king van president-regent Verweij te moetenlezen dat &quot;de stichtingsbrief in de loop der tij-den verloren is gegaan en de inhoud onbekendis&quot;&quot;'. Geen van de aanwezige

regenten, ookLapidoth en Croockewit niet, corrigeerden devoorzitter. Vochtij»e kluis Vanaf 1S81 spraken de regenten herhaaldelijkover de vochtigheid van de in 1871 voor hetarchief en de waardepapieren gebouwdebrandvrije kast of kluis in de regentenkamer.Dat gebeurde vooral op aandringen van J.F.Croockewit. Nadat deze zich in 1875 verdien-stelijk had gemaakt door het restaureren vande schilderijen van het gasthuis, was hij hetjaar daarop tot hel gasthuisbestuur toegetre-den'&quot;. Hij beschikte waarschijnlijk als enigevan de regenten over paleografische kennis,wat blijkt uit het feit dat hij in 1883 uit allerleiarchiefstukken een register met de namen vande gaslhuisbesluurders vanaf 1394 samenstel-de, dat hij vervolgens aan het gasthuisschonk&quot;. In 1882 bracht smid Van der Heidenter verbetering van de situatie een tweede ijze-ren kluisdeur aan en voorzag de bestaandedeur van open rozetten voor de ventilatie^'.Al in juni 1883 stelde Croockewit vast dat 'uithel weder vochtig worden der perkamenten be-scheiden in de brandvrije kast in de

regenten-kamer blijkt dat die kast nog verre van droogis'^'. Omdat uit een onderzoek door de com- Gasthuisbestuiirder J.F. Croockewit (1832-1898) missie van de vertimmeringen en de bouwkun-dige A. van Wamel bleek dat maatregelen ten-minste f 270,- zouden kosten, terwijl dan nogonzeker was of deze zouden helpen, besloothet gasthuisbestuur in oktober 1883 om bijwijze van proefneming hermetisch geslotenblikken trommels voor de archiefstukken te la-ten maken^\ Dergelijke trommels werden algebruikt voor de effecten en andere(waarde)papieren van het gasthuis, die menkennelijk het eerst tegen vochtschade in be-scherming had genomen. De twee afgeslotenarchiefkasten waren op dat moment overigensbuiten gebruik geraakt. Dat blijkt uit een briefvan Croockewit die zijn twijfels had over hetplan met de trommels en S. Muller Fz. om ad-vies vroeg: 'De perkamenten & oude rekenin-gen ' worden bewaard in een brandvrije kastof kluis. De perkamenten in open houten bak-ken in die kast geplaatst. Doch deze kast isdoor de aanwezigheid van eene

waterput bijeen der buren tegen den buitenmuur altijtvochtig zoodat de perkamenten voortdurendklam blijven. Ter behoud van het archief wasmijn verlangen afdoende verbetering namelijkhet wegbreken der oude buitenmuur & ver-plaatsen der waterput. Om de hooge kosten wilmen evenwel daar niet in treden & heeft beslo- 93



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 ten de perkamenten in zinken bussen of trom-mels (hermetisch gesloten) te plaatsen. Is ditdoelmatig of bestaat er gevaar voor verstik-king'-'\ Op 16 mei 1884 kwam de Utrechtse gemeente-en Rijksarchivaris dan eindelijk toch persoon-lijk naar Wijk bij Duurstede om er zowel hetgasthuisarchief als het kerkarchief tebekijken&quot;&quot;'. Er wordt verder geen melding ge-maakt van het experiment met de blikkentrommels, zodat we mogen aannemen datdaarvan - al dan niet op advies van Muller - isafgezien. Nadat Croockewit in november 1884nogmaals aandringt op een speciaal voor hetarchief gemaakte houten kast omdat 'de voch-tigheid van de kast in de regentenkamer onver-mijdelijk tot vernietiging van het daarin gebor-gen archief moet leiden&quot;, besluit het gasthuis-bestuur uiteindelijk in oktober 1885 om dekluis dagelijks te ventileren. Daartoe werd eenijzeren hek in de kluis aangebracht. RegentH.J. van Heijst kwam met dit voorstel omdatde ervaring op zijn eigen notariskantoor hemhad geleerd dat elke dag

luchten al afdoendewas om de vochtigheid tegen te gaan^'.Daarna vernemen we alleen in 1899 en 1944nog iets over de vochtigheid van de archief-kluis. In 1899 wordt een extern rapport uitge-bracht waaruit blijkt dat de kluis 'in vrij goe-den staat verkeert doch van eene slechte slui-ting is voorzien en erg vochtig is&quot;, terwijl in1944 op voorstel van regent J.A.F. Thieme eenapparaat voor het drooghouden van de kluiswordt aangeschaft&quot;*&quot;. Interesse Utrechtse Rijksarchivarissen In 1907 deelt president-regent D.F.J. van Wal-sem in de bestuursvergadering mee dat secre-taris CA. Groen de bijlagen van de rekeningen ingekomen stukken heeft geordend en datdaarvoor bij N. Samsom in Alphen voorf 34,40 aan archiefdozen is gekocht*. Op 10juni 1938 brengt de Rijksarchivaris vanUtrecht, B.M. de Jonge van Ellemeet, tever-geefs een bezoek aan het gasthuisarchief. Depresident-regent en de secretaris hadden hemgeen van beiden kunnen ontvangen. De Jongevan Ellemeet schrijft daarop aan het gasthuis-bestuur dat 'niet indringerigheid de reden

wasvan zijn verzoek tot bezoek aan het archief,doch meer het verlangen om het werk van zijn voorganger mr. Muller te voltooien&quot;. De regen-ten laten hem daarop weten dat hij ten allentijde welkom is, als hij zijn bezoek maar tweeof drie dagen van te voren aankondigt'&quot;.In het voorlaatste oorlogsjaar, 1944, is er op-nieuw contact met de Utrechtse RijksarchivarisDe Jonge van Ellemeet. Deze had het gasthuis-archief inmiddels bekeken en stelde voor het'reeds eerder begonnen maar nooit afgemaakteordeningswerk&quot; te voltooien voor relatief ge-ringe kosten, bijvoorbeeld met behulp van vo-lontairs, of zelfs gratis. Het bestuur besluitechter voorlopig tot uitstel wegens de onrusti-ge tijden&quot;. Tenslotte gaf C. Dekker als derdearchivaris van Utrecht op rij blijk van belang-stelling voor het gasthuisarchief. In februari1963 bracht hij een bezoek aan secretarisH.J.W. van Bekkum en stelde hem voor om hetarchief aan het Rijksarchief in bewaring te ge-ven. De regenten besloten daarop niet in tegaan'-. Tenslotte Het gasthuisarchief bleef dus in Wijk bij

Duur-stede. Toen het gasthuis in 1970 het middel-eeuwse gebouw aan de Oeverstraat verruildevoor een moderne bejaardentlat aan de Gans-fortstraat, verhuisde ook het archief - of watdaarvan over was - mee. In het begin kwam alter sprake dat het om een belangrijk en relatiefvolledig archief gaat. Toch is er ook het nodigeverloren gegaan, zonder dat vooralsnog duide-lijk is op welke momenten dat is gebeurd&quot;.De bijlagen bij de rekening en nagenoeg degehele correspondentie zijn uit het gasthuisar-chief verdwenen. Datzelfde geldt voor vrijwelalle bestekken en bouwtekeningen, een grootverlies gezien het bouwhistorische belang vanhet pand in de Oeverstraat. Drs M.A. van der Eerden-Vonk is werkzaamals archivaris van het SlreckanhivariaalKramme-Rijn^ehied - Utrechtse Heuvelrug. Zijdoet onderzoek naar de geschiedenis van helSint-Ewoiids- en Elisabethsgasihuis in Wijk hijDuurstede. 94
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