
Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Een familie Van Beverweerdt alias Van Werckhovenalias Van Malsen(?). Een zoektocht in de archievennaar smeden en een rentmeester CasperA. van Burik* Inleiding In het begin van de zeventiende eeuw duikt inde stad Utrecht en daarbuiten een aantal perso-nen op met de naam Van Beverweerdt. GijsbertDircksz van Beverweerdt was smid in Wijk bijDuurstede. Waarschijnlijk in Culemborg weerdts als &quot;kapstok&quot; fungeren om de genealo-gische praktijk aan &quot;op te hangen&quot;. Toegespitstop de zeventiende-eeuwse situatie in hetKromme-Rijngebied en de stad Utrecht geef ik&quot;een kijkje in de keuken&quot; van de genealoog.Na enige basisinformatie over naamgeving be-spreek ik een aantal archiefbronnen en schets-matig hun sociale- en economische achter-grond. De praktijk van alledag en enkele tipskomen aan de orde in de paragraaf &quot;Het onder-zoek&quot;, waarna een en ander toegepast wordtbij de beschrijving van de genealogische pro-blemen die het onderzoek naar de Van Bever-weerdts met

zich meebracht. Aan het eind vanhet artikel volgen enkele overwegingen bij hetpubliceren van onderzoeksresultaten gevolgddoor een genealogie Van Beverweerdt. Dat wilzeggen een opstelling van de familie conformde regels voor genealogische publicaties. Ditalles met het doel de lezer enigszins wegwijste maken in de mogelijkheden voor eigen ge-nealogisch onderzoek in het Kromme-Rijnge-bied. Naamgenoten Dat Gijsbert-, Elias- en Jan van Beverweerdtaan elkaar verwant waren stond bij voorbaatbeslist nog niet vast. Op het eerste gezicht le-ken zij weinig met elkaar van doen te hebbenbehalve dat zij allen een vader hadden dieDirck heette en kennelijk uit Beverweerd af-komstig waren. Dat was althans in de zeven-tiende eeuw een veelvoorkomend verschijnsel.Wanneer iemand zich ergens vestigde kreeg hijveelal de naam van de herkomstplaats als ach-ternaam, of beter gezegd: iemand werd met dienaam door anderen zo aangeduid. In hetUtrechtse gingen tot in de zeventiende eeuwveel mensen zonder achternaam door het le-ven. Naast de voornaam gebruikte

men een pa-troniem, de voornaam van de vader met daar- &quot;De sniit&quot; door Jan Luiken (uit: Het menselyk Bedrijf,Haarlem. 1987, nr. 28) woonde Elias Dircksz van Beverweerdt en JanDircksz van Beverweerdt was smid in Utrechtin 't Wijstraat. De laatste had zelfs een bijnanaamgenoot die hetzelfde beroep in dezelfdebuurt uitoefende. Deze Van Beverweerdts wek-ten reeds jaren geleden mijn genealogische be-langstelling: zijn zij in enig familieverband teplaatsen? In dit artikel zal ik proberen deze vraag te be-antwoorden. Daarnaast zullen de Van Bever- Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002)





















Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 smid Achter 't Wijstraat en Jan Dircksz dejongste borenmaker in 't Wijstraat bleken sa-men voor de momboirkamer te verschijnen enwel met de vermelding &quot;broeders&quot;^&quot;. Dat JanDircksz de jongste identiek moest zijn aan JanDircksz van Beverweerdt kon niet missen ge-zien het feit dat zijn beroep reeds in 1617 werdvermeld. De twee broers werden in 1626 als &quot;oudtoo-men van svaders sijde&quot; benoemd tot voogdenover het onmondige kind-' van zaliger GijsbertComelisz van Werckhoven, in leven hoefsmidbij de Catharijnepoort, en van Geurtgen Claes.Een jaar later riepen de heren van de mom-boirkamer ook eene Sander Jacobsz, zijndeoom van vaderszijde, op om voor hen te ver-schijnen. Welk verband zou er bestaan tussenSander Jacobsz en de broers Jan Dircksz dieallen kennelijk verwant waren aan GijsbertComelisz van Werckhoven? Het spoor vanClaes Huybertsz de Roy die in 1658 namenszijn vrouw optrad als erfgenaam van JanDircksz van Beverweerdt bleek naar een ge-deeltelijk antwoord op deze

vraag te leiden.Claes, zoon van Huijbert Jansz de Roy en af-komstig uit Vleuten huwde&quot; in mei 1639 metAeltgen Comelis, de weduwe van AbrahamComelisz Blom. Het huwelijk tussen AeltgenCornelis en Abraham Comelisz Blom vond injuni 1634 plaats waarbij Aeltgen weer als we-duwe vermeld werd en wel van de eerder ge-noemde Sander Jacobsz! Het huwelijk in juni1626 tussen Sander Jacobsz en Aeltgen Come-lis bracht duidelijkheid. Aeltgen woonde inWerkhoven en werd met dubbele patroniemeningeschreven: Aeltgen Comelis Ghijsbertszdr.Zij moest een zuster zijn van Gijsbert Come-lisz van Werckhoven en was beslist identiekmet de nicht van Jan Dircksz van Beverweerdtdie reeds een tafel uit diens nalatenschap hadontvangen (zie hierboven). Oom alias Van WerckhovenGijsbert Comelisz van Werckhoven huwde injuni 1619 als Ghijsbert Comelis GhijsbertOomszn wonende te Werkhoven met GeurtgenClaes, weduwe van Peter Joostensz van Erp.Zouden Gijsbert's dubbele patroniem en zijnachternaam Oom in combinatie met de vermel-ding oudoomen van

vaderszijde van de broersJan Dircksz nog nieuwe gezichtspunten ople- veren? In 1601 doet het hof van Utrecht uit-spraak over een eigendomskwestie van 8 hontland te Werkhoven en 1 morgen te Odijk tus-sen Cornelis Gijsbertsz Oom te Werkhoven als&quot;nazaat&quot; (opvolger) van Johan Thonisz en boe-delhouder van zijn zaliger huisvrouw enerzijdsen Henrick Jansz en Adriaen Adriaensz ge-huwd met Anna Jans, kinderen van Jan Tho-nisz en Belichgen-', hun ouders, anderzijds^*.Cornelis Gijsbertsz Oom was kennelijk we-duwnaar van Belichgen die op haar beurt reedsweduwe was van Jan Thonisz. Als AeltgenComelis een nicht was van Jan Dircksz (dejongste) van Beverweerdt en de broers JanDircksz waren oudoomen van het kind vanGijsbert Comelis Gijsbert Oomszn dan wasBelichgen mogelijk een zuster van de JanDircksz-en de moeder van Aeltgen en GijsbertComelisz van Werckhoven (Oom). Hier tegenspreekt dat noch het kind van Gijsbert Come-lisz van Werckhoven noch de in 1601 genoem-de Henrick Jansz en Anna Jans of hun verwan-ten in 1651/1658

als erfgenamen van JanDircksz van Beverweerdt optreden, uiteraardtenzij zij allen toen reeds overleden waren.Aeltgen en Gijsbert kunnen natuurlijk uit eeneerder of later huwelijk van Comelis Gijs-bertsz Oom geboren zijn. Hoe dan ook, ditspoor liep dood want over de familie Oom teWerkhoven waren verder helaas geen gegevensbekend die helderheid konden verschaffen. Claes Huybertsz de Roy, Aeltgen's echtgenootwas nu als erfgenaam van Jan Dircksz van Be-verweerdt te plaatsen. Resteert ons nog eenverklaring te vinden waarom Jan Reael, Lam-bert Henricksz van Reeckum, Isaack Antho-nisz en Splinter Aertsz van Rossum in de jaren1651/1658 als erfgenamen optraden.Jan Reael trouwde in mei 1643 met MariaCornelis van Amerongen. Beiden waren af-komstig van Culemborg. Van Lambert Hen-ricksz van Reeckum is niets naders gevonden,maar zijn achternaam duidt ook op een her-komst uit de Betuwe&quot;. Isaack Anthonisz komtook voor met de achtemaam Van den Nijen-dijck. Hij huwde in oktober 1650 met Swaent-gen Gerrits Vermeulen. In 1665 na het

overlij-den van zijn vrouw benoemde hij Jan Reael totvoogd over zijn kinderen^^ Wellicht zijn JanReael en Lambert Henricksz van Reeckum Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 11



Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 verwant aan Elias Dircksz van Beverweerdt ofaan Maria Dircks van Beverweerdt van wie deinogelijke echtgenoot ook in Culemborgwoonde. Om die mogelijke Betuwse betrek-kingen en de verwantschap tussen Isaack An-thonisz en de Van Beverweerdts te achterhalenis nader onderzoek geboden. Gerrit Dircksz van Malsen smid te Werk-hoven Splinter Aertsz van Rossum compareerde in1651 als vierde nog te verklaren erfgenaamvan Jan Dircksz van Beverweerdt. SplinterAertsz van Rossum was kleermaker te Utrechten woonde in 't Wijstraat. Van hem viel weleen verband met Van Beverweerdt aan te to-nen. Hij huwde in eerste echt met MarigenComelis van Beverweerdt! Waarmee een nieu-we Van Beverweerdt ten tonele verschijnt. Ma-rigen speelt een cruciale rol in het genealogi-sche probleem dat hieronder uiteengezet zalworden. Tussen haar en de Dirckskinderen VanBeverweerdt moest een verband bestaan. Dehamvraag was evenwel hoe steekt de relatie inelkaar? Al vroeg tijdens het onderzoek kwam het

ver-moeden op dat in het gezin Dirckskinderenvan Beverweerdt mogelijk een zesde persoonthuishoorde en wel Gerrit Dircksz van Malsensmid in Werkhoven. Evenals de Van Bever-weerdts duikt Gerrit Dircksz van Malsen op inhet begin van de zeventiende eeuw. Hij had niet alleen hetzelfde patroniem en beroep maarSplinter Aertsz van Rossum en Marigen Cor-nelis van Beverweerdt benoemden GerritDircksz van Malsen ook tot voogd over hunkinderen. Gerrit kon in tegenstelling tot zijnbroers in zijn geboortedorp zijn blijven wonenen daar het &quot;familieberoep&quot; uitgeoefend heb-ben. Dat hij in de bronnen nooit met de achter-naam Van Beverweerdt of Van Werckhovenwordt aangeduid zou daarmee verklaard zijn.De naam Van Malsen zou dan op een eerdereherkomst van de Van Beverweerdts/Van Werck-hovens kunnen duiden, was de redenering.Marigen Cornelis van Beverweerdt ontvingeen kindsdeel uit de nalatenschap van GerritDircksz van Malsen en en diens vrouw Mar-richgen Comelis van Schonevelt. Het echtpaarvan Malsen-van

Schonevelt had onder andereeen dochter Gerrichgen Gerrits van Malsen diein twee testamenten haar zuster Marigen Cor-nelis van Beverweerdt tot erfgename benoem-de. Door deze vondsten spitste het probleemzich toe op de vraag of Marigen Cornelis vanBeverweerdt een dochter is van Gerrit Dirckszvan Malsen en Marrichgen Everts van Schone-veldt. Het afwijkende patroniem van Marigenbehoeft geen bezwaar te zijn als we met eenbijzondere vorm van vernoeming te makenhebben. Als Marigen een dochter is van GerritDircksz van Malsen dan moet Gerrit welhaasteen broer zijn van Jan Dircksz van Bever-weerdt en de zijnen. Gezicht op het dorp Werkhoven rond 1750 (tekening van Paul van Liender naar J. de Beijer; origineel in Brussel, Konink-Hjke Musea voor Schone Kunsten, Collectie de Grez) Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 12



Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Er ican ook iets anders aan de hand zijn. Hoe-wel Marigen Comelis van Beverweerdt eenaandeel in de nalatenschap van Malsen-vanSchoneveldt ontving kan zij slechts een doch-ter van Marrichgen Everts van Schoneveldtzijn geweest. Gezien het patroniem van Mari-gen Cornelis van Beverweerdt kan haar moe-der in eerste echt gehuwd geweest zijn met eenCornelis en zeer waarschijnlijk was die Corne-lis dan een Dirckszoon van Beverweerdt. Dezehypothetische Cornelis Dircksz van Bever-weerdt zou dan thuishoren in het gezin Dircks-kinderen van Beverweerdt in plaats van GerritDircksz van Malsen. Na het overlijden vanCornelis Dircksz van Beverweerdt hadden devoogden over zijn dochter Marigen kennelijkhaar erfdeel zodanig verzekerd dat zij mee-deelde in de nalatenschap Van Malsen-VanSchoneveldt. Bij deze voorstelling van zakenwas Gerrit Dircksz van Malsen de stiefvadervan Marigen Cornelis van Beverweerdt. Overwegingen Laten we de inventaris eens opmaken van debetrokken vondsten met de overwegingen diedaarbij

gemaakt kunnen worden: 1.  Marigen van Beverweerdt deelt als kind vol-ledig mee in de nalatenschap van het echt-paar Van Malsen-Van Schoneveldt, maar inhet geval dat zij slechts een dochter is vanMarrichgen Everts van Schoneveldt is daterfdeel ook te verklaren. 2.  Het echtpaar Splinter van Rossum en Mari-gen van Beverweerdt benoemt GerritDircksz van Malsen tot voogd over hun kin-deren. Gerrit wordt daarbij echter niet de va-der van Marigen genoemd. 3.  Gerrichgen Gerrits van Malsen noemt intwee testamenten Marigen haar zuster. Deeerste keer heet haar zuster &quot;MerrichgenGerrits&quot;(!) en de andere keer &quot;MaechjenDircks van Beverweerdt&quot; (zie afbeelding).De eerste benaming duidt op het vaderschapvan Gerrit Dircksz van Malsen. De tweedebenaming kan het gevolg zijn van onwe-tendheid of een verschrijving van de notaris.Dat het in de testamenten steeds om Mari-gen Cornelis van Beverweerdt gaat kan nietmissen want het gezin Van Malsen-VanSchoneveldt is uit andere akten volledig be-kend. 4. Slechts Marigen Comelis van

Beverweerdt,vertegenwoordigd door haar echtgenootSplinter Aertsz van Rossum, is erfgenaamvan Jan Dircksz van Beverweerdt. Waaromkomen de andere kinderen van GerritDircksz van Malsen en Marigen Everts vanSchoneveldt niet als Jan's erfgenamen voor?Een verklaring kan zijn dat die kinderenSplinter Aertsz van Rossum hadden ge-machtigd orn als zodanig op te treden. Jan Vermeulen In januari 1656 benoemde Gerrit Dircksz vanMalsen wegens zijn ouderdom tot medevoogdover de kinderen van Marigen van Bever-weerdt en Splinter van Rossum twee van zijnzonen, Jan Reael en eene Jan Vermeulen. JanVermeulen verschijnt na het overlijden vanSplinter Aertsz van Rossum (samen met JanReael) in januari en febmari 1656 inderdaadvoor de momboirkamer om de belangen vande minderjarige kinderen van het echtpaar vanRossum-Van Beverweerdt te behartigen. Het isjammer dat Jannen Vermeulen door hun velenaamvarianten (Vermolen, van der Molen, vander Meulen) zo veelvuldig in de archievenvoorkomen waardoor het moeilijk is de juisteJan te identificeren.

De Jan Vermeulen, die inmei 1662 als weduwnaar van Catharina Corne-lis van Odijck en wonend te Utrecht, in het hu-welijk trad met Geertruyt Anthonis Verhoef,wonend in Bunnik, komt nog het meest in aan-merking. Deze Jan Vermeulen bleek in mei1653 onder de naam Jan Aelbertsz van Covels-waey-' getrouwd te zijn met Trijntje Comelisvan Odijck. Trijntje Comelis was een dochtervan de &quot;cremer&quot; Cornelis Jochumsz (vanOdijck) waarmee we weer op &quot;bekend terrein&quot;komen want Splinter en Marrichgen benoem-den naast Gerrit Dircksz van Malsen ook Cor-nelis Jochumsz tot voogd over hun kinderen.Comelis Jochumsz was kennelijk een &quot;neve&quot;van het echtpaar Van Rossum-Van Bever-weerdt. De rol van Jan Vermeulen mag dan min ofmeer verklaard zijn, veel wijzer voor de beant-woording van de vraag of Marigen Comelisvan Beverweerdt een dochter was van GerritDircksz van Malsen, zijn we niet geworden.De aanwijzingen over het vaderschap van Ma-rigen Comelis van Beverweerdt zijn te dubbel- Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 13







Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 naar de onderhavige familie Van Beverweerdtis duidelijk nog niet voltooid gezien de &quot;losseeindjes&quot; waarmee enkele paragrafen afgeslotenmoesten worden. Ik houd mij dan ook aanbe-volen voor suggesties van de lezers. Een&quot;voortijdige&quot; publicatie dient in ieder gevalaanknopingspunten te bevatten waarop mede-genealogen kunnen inhaken.De leidraad voor publicaties zou kunnen zijndat de wijze waarop gepubliceerd wordt moetaansluiten bij het geboekte resultaat. Een gene-alogie in boekvorm leent zich veel moeilijkervoor aanvullingen en correcties dan een publi-catie in een genealogisch blad. En publicerenop een internetsite is uiteraard het toppunt vanflexibiliteit waarmee de genealoog eindelijkhet &quot;noodlot&quot; niet meer hoeft te tarten omdatde mooiste vondsten, zo leert de ervaring, vaakworden gedaan nadat de publicatie gereed is.De onderstaande genealogie Van Beverweerdtzal ongetwijfeld in de loop der jaren ook nogaangevuld en misschien verbeterd kunnen wor-den. Niettemin

hoop ik met de genealogie ende beschrijving van het onderzoek de lezer&quot;een kijkje in de keuken&quot; van de genealoog tehebben gegeven. Dat is immers het uitgangs-punt van dit artikel geweest. De genealogie I. Dirck Cornelisz, smid te Werkhoven, moge-lijk rentmeester van de heer Van Gent, tr.(l)Maria Jan Jeliszdr, tr.(2) Maria Dircksdr.20 sept. 1568: Dirck Cornelisz smid te Werk-hoven betaalt 2 philipsgulden van zijn hofstede&quot;daer hij op woent&quot; erfpachtgoed van Bever-weerd. Idem betaalt jaarlijks 16 gulden pachtvoor 2 morgen land&quot;. 15-1-1577: Gelis Janss en Deliana Jansdr, zijnzuster en Dirck Corneliss smit tot Werckhovenen Maria Jan Jeliss, &quot;daer hij op dese tijt&quot;(blijkende geboorte bij heeft), transporterenSebastiaen van Zijl en Anna van Hollandt ech-telieden het vierde deel van vijf morgen landte Wijk bij Duurstede (SAKRUH, StadsgerechtWbD, inv.nr. 45, fol.i5vso/16).9 april 1579: Dirck Cornelisz &quot;smit&quot; schepente Werkhoven (HUA, Bewaarde Archieven II,inv.nr. 737). 19 okt. 1594: Dirck Cornelisz smit

MariaDircksdr zijn huisvrouw, Willem Cornelisz ge-huwd met Deliana Jansdr, Cornelis Dircksz ge- het Huis Beverweerd, maar Dirck Corneliszwerd expliciet &quot;smit&quot; genoemd. Een perceelland waarvan hij in 1600 eigenaar en gebruikerwas, was bovendien in 1685 in eigendom vande weduwe van Jan van Malsen&quot;. Reeds in1568 betaalde Dirck Cornelisz &quot;smith&quot; voorzijn hofstede 2 philipsguldens erfpacht aanprins Willem van Oranje die Beverweerd na-mens zijn zoon Philips Willem in bezit had. In1579 was Dirck Cornelisz &quot;smith&quot; schepen vanWerkhoven. Hij huwde kennelijk tweemaal:Maria Jan Jeliszdr en Maria Dircksdr. DirckCornelisz kon wel eens de juiste kandidaatzijn. Helaas zijn van hem geen kinderen be-kend. Een zoon Elias Dircksz zou evenwelgoed tot de mogelijkheden kunnen behoren ge-let op het tweede patroniem van zijn eerstevrouw en ook uit beide huwelijken een zoonJan Dircksz (de oudste en de jongste) is nietonmogelijk. Verder ontbreken de aanwijzingenzodat ook via dit spoor geen conclusie over

hetvaderschap van de Dirckskinderen getrokkenkan worden. Dat neemt niet weg dat het gege-ven van de rentmeester misschien wel aansluitop Dirck Cornelisz. Als we het beeld van derentmeester die vanuit het landhuis van zijnmeester een groot landgoed bestiert loslatendan kan Dirck Cornelisz (nog onbekende) goe-deren van Willem van Gent hebben beheerd.En om de Van Malsens nogmaals op te voeren:waarom zou de herkomst van Dirck Corneliszniet in (Gelder)Malsen kunnen liggen? ... Publiceren Wanneer te publiceren en hoe te publiceren?Dat zijn vragen waarvoor iedere genealoogkomt te staan. Hoewel eerder ter sprake kwamdat door de vele bronnen onderzoek bijna le-venslang kan duren bereikt iedere genealoogeen moment dat hij zijn resultaten openbaarwil maken. Ook al is het onderzoek niet vol-tooid en voldoet het niet aan van tevoren ge-koesterde verwachtingen. Het onderzoek kanin een impasse komen te verkeren omdat demeest voor de hand liggende bronnen geen re-sultaat opleverden. Suggesties en vondsten vanlezers kunnen na

publicatie nieuwe impulsenaan het onderzoek geven. Indien de publicatienog niet voldragen is kunnen de resultaten vanhet vervolgonderzoek als aanvulling of correc-tie gepubliceerd worden. Ook het onderzoek Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 16













Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 'Met de koorden gestraft': een opgehangen dief in Wijk bij Duurstede in 1772 Bep van Nimwegen Hendrik Lammers, ongeveer 45 jaar oud engeboren in Brabant, woonde al enige jaren inWijk bij Duurstede toen hij daar als gedeti-neerde op 22 juni 1772 voor het Stadsgerecht'buijten pijn en banden van ijzer' (dus onge-boeid) zijn doodvonnis voorgelezen kreeg'.Hij had zich, alleen en samen met anderen, en-kele jaren lang schuldig gemaakt aan een reeksvan diefstallen en inbraken. Zo bekende Hen-drik Lammers dat hij, in plaats van op een eer-lijke wijze de kost te verdienen, zo'n 4 a 5jaar eerder uit een schouw die in de KrommeRijn lag in gezelschap van een zekere Dirckje,bijgenaamd De Poepin, 110 turven had gesto-len. In dezelfde tijd had hij uit de boomgaardnaast die van Jan van Harpen, eveneens verge-zeld door Dirckje de Poepin, 's nachts eendracht (vracht/last) appels van de bomen ge-schud. Drie jaar terug had hij, toen hij op dehofstede van Van den Burgh werkte, tot vierkeer toe lood gestolen en dat verkocht.In

1768, zo'n vier tot vijf dagen voor deCothense kermis, had hij uit de boomgaard vanoud-burgemeester Du Bois een vet lam, dattoebehoorde aan Gerrit van Dijk, op het daar-bij gelegen land van Jan van Achthoven ge-slacht. Het vlees was geconsumeerd, maar hetvel had zijn dochter weggegooid omdat zij ver-moedde dat het gestolen was. Twee jaren terughad hij in gezelschap van Hendrik Vink (dieook gevangen genomen was) 's nachts uit hetbakhuis van Teunis van der Loo twaalf hoen-ders en een kalkoen gestolen; na het verdelenvan de buit waren zij samen bij het Jodenkerk-hof met een ladder over de stadsmuur geklom-men^ Kort daarna waren de twee Hendrikken's nachts op dezelfde plek opnieuw heen enterug over de muur geklommen om uit hetbakhuis van Hendrik Spaan zeven hoenders testelen. Samen stal het tweetal nog tallozehoenders; bij Hendrik Kootman was HendrikLammers daarbij door de honden gebeten. terwijl bij de weduwe De Cruijff in de Wijker-sloot geen hoenders werden aangetroffen.In de laatste winter klom hij met Carel Lepon-der

(ook een medegevangene) over de goot bijde Waterpoort over de stadsmuur. Bij de hof-stede van Broekhuyzen 'aan de duinen' brakenzij met geweld een plank van een viskaar ennamen grote hoeveelheden snoek, baars, voornen zeelt mee, deelden de buit en klommenlangs dezelfde weg terug over de muur. Eendeel van de vis werd opgegeten en een deelverkocht. Tijdens de winter van 1770 haddenzij 's nachts uit de schuur van de juffrouwenBruijns, die in gebruik was bij Gerrit Ster-ringh, met de hand door een vergaan raam deklink van binnen opgetild en de deur, waarte-gen een ploeg en eggen stonden, open geduwden drie drachten kuippalen meegenomen omdie thuis op te stoken. In dezelfde tijd gingHendrik Lammers 's nachts weer naar dieschuur, die toen met een hangslot was geslo-ten; met een in zijn bezit zijnde sleutel wist hijhet slot te openen, maar hij werd gestoorddoor een stille nachtwacht.In januari 1770 was hij 's nachts met HendrikVink naar het huis van bakker Johannes Ferdi-nand Verkerk gegaan. Door over de muur teklimmen kon hij het

tuinpoortje aan de binnen-zijde openen. Uit de loods werden twee zeisenen twee drachten ijzer meegenomen alsook eenlast met touw gebonden takkenbossen, diethuis werd opgestookt. Dezelfde maand washij weer naar dit huis gegaan en over de muurin de tuin geklommen. Daar sneed hij met eenmes het lood uit een raam, waarbij hij in zijnhand stak, lichtte een raampje uit het lood,opende het raam door middel van het knipjeaan de binnenzijde en sloop de bakkerij in.Daaruit nam hij twee kinnebakshammen entwee drie ponds broden mee. In de nacht van 2op 3 februari 1770 ging hij voor de derde maalnaar hetzelfde huis, klom op dezelfde wijze detuin in, verwijderde het lood van het raam, 22 Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002)





Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 ook een, vermoedelijk 16de-eeuwse, helle-baard in het oeverzand gevonden'.De stadskameraar noteerde in 1772 de betalin-gen aan personen die werkzaamheden aan degerechtsplaats hadden verricht: Jacobus Vogel-poel voegde de galg. Dirk van Hevelingen le-verde drie bomen voor de galg, Rijnier terSteeg leverde hangsloten voor de boeien, ter-wijl Willem de Koning 23 spanten voor degalg leverde en aan het schavot werkte^De toeschouwers moeten er een stevige wan-deling voor over hebben gehad om hetschouwspel te zien maar ze werden wel be-loond: de tot tweemaal toe door Hendrik be-stolen Joachim Telligen werd betaald voor hetschenken van twee bottels malagawijn ten tijdevan de executie. Jan van Rijnbout voor hetschenken van een tles jenever en de weduweFliers en Hendrik Vermeulen voor het uitdelenvan koek en krakelingen.Zoete hartversterkingen bij een bitter schouw-spel! E. van Nimwegen-Seggelink houdt zich bezigmet de geschiedenis van Wijk hij Duurstede enin het bijzonder met de houw-

en bewonings-geschiedenis van de Volderstraat. Noten: 1     Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - UtrechtseHeuvelrug (SAKRUH), Stadsgerecht Wijk bij Duurste-de 1546-1811, 561-3 (Register van sententies 1730-1810). 2     Het klimmen over de stadsmuur na het sluiten van destadspoorten was een strafbaar feit. Het betreft hier deoudste joodse begraafplaats bij de Vrouwenpoort: zieF.E. van Hekelen e.a., 'Ordentelijke Heden van dejoodsche natie'. Bijdragen tot de joodse geschiedenisvan Wijk hij Duurstede, 1671-1923. Historische ReeksKromme-Rijngebied 2, Bunnik 1994, 38-39. 3     Zie: L.C.J.M. Rouppe van der Voort, 'De Wijkse galgmet een hellebaard in de kaart gespeeld&quot;, in: TussenRijn en Lek, 1974 (8-1). 12-16. 4     SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810, 275-11 (Rekeningen van de kameraar 1765-1776). Fragment van de kaart van Wijk bij Duurstede door Jacobvan Deventer uit circa 1560, met links onderaan omcirkeldde galg brengen ter plaatse aldaar men gewoon is cri-minele justitie te doen en aldaar met de koor-den

gestraft te worden dater de dood na volgt;en zulx gedaan zijnde, dat deszelfs dode li-chaam zal worden gevoert ter gewoonlijkeplaatse daartoe gedestineert en aldaar in eenkeeten aan den Galge gehangen te worden an-deren ten afschrik en exemple.' Het doodvon-nis werd op 1 juli 1772 voltrokken. De plaatswaar Hendrik Lammers werd opgehangen, iste zien op de kaart van Wijk bij Duurstede uitcirca 1560 door Jacob van Deventer. Links on-deraan bij de bocht in de Lek is hier de galgaangegeven (zie afb.). Op die plek is in 1974 Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 24





Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 wat daarbij de criteria waren. Om weer eenwillekeurig voorbeeld te geven. Leersum bezitnog enkele tientallen monumentale boerderij-en. Twaalf daarvan hebben de status van rijks-monument. Om onnaspeurlijke redenen behan-delt de schrijfster van die groep er acht wel envier niet. Dat gekozen is voor een selectie isop zichzelf al betreurenswaardig, dat daarbijniet tenminste alle rijksmonumenten automa- tisch zijn geselecteerd is onbegrijpelijk en datde lezer moet raden naar de criteria (veronder-steld belang van de gebouwen, persoonlijkevoorkeuren van de auteur, toeval?) is voor eenboek dat een standaardwerk beoogt te zijn on-vergeeflijk. Waarom moet men zich, ondanks deze zwakkepunten, beide delen toch maar aanschaffen?Ten eerste vanwege de vele honderden voor-treffelijke en functio-nele illustraties. Inhet bijzonder debouwkundige teke-ningen van A. Vier-sen en A. Reinstrazijn een enorme aan-winst. Ten tweedeomdat in de wanordewaarmee de auteurhaar materiaal pre-senteert allerlei nutti-ge, soms

nieuwe envaak onmisbare in-formatie schuil gaat,die kennelijk metveel inzet en enthou-siasme verzameld is.Die informatie nege-ren zou onverstandigzijn en er zit dusniets anders op danzich telkens een ei-gen weg door de boe-ken heen te worste-len. Wel moet dehoop worden uitge-sproken dat, als deRijksdienst ooit aande beschrijving vanhet aangrenzendKromme-Rijngebiedzal toekomen, maat-staf en richtlijn nietdoor deze twee delenmaar door sommigeandere en betere de-len van de reeks ge-vormd zullen wor-den. Bouwkundige tekening (lengtedoorsnede en plattegronden toren) van de Andrieskerk inAmerongen (afbeelding uit de besproken boeken) P. C. van der Eerden Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 26



Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Varia Historische verenigingen en het onderwijs Historische verenigingen bezitten vaak eenschat aan kennis en bronnenmateriaal over degeschiedenis van de eigen streek. Sommigevan hun leden zouden die kennis graag over-dragen aan anderen. En aan wie kun je datbeter doen dan aan de jeugd? Zo ontstaanvaak plannen voor het maken van lespakket-ten en het opzetten van projecten voor scho-len. Dit past goed in de doelstelling van his-torische verenigingen om de kennis van degeschiedenis van de eigen omgeving uit tedragen. Het aanspreken van een jong publiek zou tegelijk een oplossing kunnen zijn voorde toenemende vergrijzing waarmee de mees-te historische verenigingen te kampen heb-ben. Het begint echter langzaam duidelijk teworden dat het voor historische verenigingenerg moeilijk is om jongeren aan te spreken.De weg via het onderwijs is daarbij al hele-maal bezaaid met voetangels en klemmen. Lesbrieven Voor het maken van lesbrieven of onderwijs-projecten is meer nodig dan een gedegen his-torische kennis.

Een goed project zou in Tycho heeft geen tijd om te blijven kijken. Hij moet gelijk weer aan hetwerk. De gerechten moeten op tafel gezet worden. Samen met debedienden loopt hij af en aan met allerlei lekkers. Fruit, dadels envijgen, amandelen, knapperig verse wittebroodjes, gebraden wild, visgerechten, wijn enbier. De gasten zitten te smullen. Het is behaaglijkwarm in de grote zaal. De haardvuren zijnhoog opgestookt. Op de tafels staankandelaars met kaarsen en er hangen fakkelstegen de muur. Dat geeft een feestelijke sfeer. De gasten zien er allemaal schitterend uit.Speciaal voor het feest hebben ze hun mooistekleding aangetrokken. De mantels en jurkenzijn gemaakt van de mooiste stoffen: zijde,satijn en fluweel. Druk pratend zitten ze rondde grote tafels. De tafel van de bisschop staat op eenverhoging. Vooral Philips ziet er prachtig uit.Om zijn schouders hangt losjes een mantelvan goudbrokaat en bont. Aan zijn vingersdraagt hij prachtige ringen. Je kan wel zien datde bisschop van mooie dingen houdt. Naasthem zit de hofschilder Jan Gossaert. Ook aantafel bij de

bisschop zitten de jongehofgeleerde uit Frankrijk, Filippe Dumont, ende hofraadsheer Gerrit Geldenhouer. De vier Fragment uit het cahier De stad als geschiedenisboek. De middeleeuwen in Wijk bij Duurstede door M.J.T. van Loon(ISBN 90-72691-16-4) waarin een feest op kasteel Duurstede wordt beschreven. Het lespakket is onderdeel van hetonderwijsproject 'Jeugd en Erfgoed&quot; dat op initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het NationaleContact Monumenten in het kader van omgevingsgeschiedenis in 1993 op de basisscholen in Wijk bij Duurstede plaats-vond Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 27































Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 verdiept in het 'schepgereedschap', komt totde ontstellende conclusie dat er, alleen al inNederland, nogal wat soorten speciale schep-pen en spaden zijn. Een onvolledige opsom-ming: graanscheppen, hoosscheppen, gier-scheppen, rechte en kromme batsen voor in de(wegen-)bouw, steekscheppen met lange ste-len, pioniersscheppen, sleuvenspaden en spa-den om te spitten in een veelheid van uitvoe-ringen. Echter, al deze gereedschappen ken-merken zich door een gekromd blad, zodat hette scheppen materiaal er beter op blijft liggen.Dat is niet het geval bij het door ons gevondenschepblad: dat is vlak. Dus geen 'gewone'schep of spade? Maar wat dan wel? Het veronderstelde verband tussen 'schep'en 'graaf' Deze vraag werd weer actueel toen ik bij de,onlangs gesloten, Pannekoekenboerderij Aande Vork in Odijk een koperen bruiloft mee-maakte. Want daar hing zo'n beslagen houtenschep met een vlak blad zomaar als versieringaan de wand. De eigenaars, Ineke en JaapDekker, wisten

echter niet waarvoor de schepgediend had. Dit exemplaar bleek qua snijvlakaf te wijken van onze schep: het had eenscherpe afgeronde onderkant. Eef Meijer vanPutten maakte me vervolgens attent op een pu- ?i (Ook) een graaf (Foto Joop van HL-rwijnen) blicatie, waarin een in Dordrecht gevondenmiddeleeuws vlak schepblad dat in een puntuitliep te zien was (zie afb. 2)'. In deze publi-catie gaf men als waarschijnlijke functie: hetsteken van kleiplaggen voor ophoging van debinnenstad en bij de bouw van dijken'. Devorm van dit blad bracht me op het idee datzowel het door ons gevonden schepblad, alsdat van de pannekoekenboerderij iets met eengraaf van doen kon hebben.Een graaf is namelijk niet alleen een (zeer)adellijk persoon, maar ook een soort puntigevlakke spade (zie afb. 3). Deze werd vroegergebruikt om hooi 'af te steken'. Toendertijdwerd het hooi vaak nog los opgetast in eenhooiberg. Dat afsteken moest dan gebeuren,omdat het hooi in de berg vaak zo vast in el-kaar verstrengeld was, dat het moeilijk was, enzwaar werk,

om er plukken ('lokken') uit loste trekken. Met de graaf kon men door de la-gen hooi heensnijden en daardoor kwam daneen flinke portie ervan los. Gezien de treffendeovereenkomst tussen de bladvorm van de graafen het in Dordrecht gevonden blad, meende ik 2 In Dordrecht gevonden middeleeuwse steekschep (FotoHenk Bransen) 42 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)









Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 De Boomgaard aan de Herenweg in Houten Hans van Aken* staat aan de Burgemeester Wallerweg het voor-malig Waterschapsgebouw, dat nu in gebruik isals kerkelijk centrum (Sions Poort). Op een bre-de strook grond in het westen en grenzend aanDe Poort staat het dorpshuis De Grund. Dezestrook grond is eigendom van de gemeente. Deachtertuinen van de huizen aan de Prinses Beat-rixweg vormen de oostgrens.De 4 huizen zijn gepland aan de Herenweg inhet noorden en nemen inclusief de ventwegmeer dan eenderde van de beschikbare ruimtein beslag. De 4 kavels verschillen in grootte,maar zijn gemiddeld 725m- groot. Op het overi-ge terrein is een wijkpark gepland (zie de fo-to's). Na 7 jaar plannenmakerij zou iedereen tevredenmoeten zijn. De projectontwikkelaar kan einde-lijk 'vangen&quot;, de bewoners van het Oude Dorpkrijgen hun wijkparkje en de gemeente Houtenis apetrots op het bereikte compromis. Eenschoolvoorbeeld van een win-win situatie, oftoch niet? De geschiedenis Het

gebied waarin de voormalige boomgaardligt, was ooit een deel van de Lobbentiend enbehoorde toe aan het Kapittel van St. Marie. Degrond is eeuwenlang als bouwland in gebruikgeweest. De gebruikers ervan moesten elk jaar10% van de oogst afstaan aan het Utrechtse ka-pittel. In de 17de eeuw werd het terrein, door deaanleg van de huidige Herenweg, van de Lob-bentiend afgesneden. Pas in de 20ste eeuw, eerstdoor de aanleg van de Utrechtseweg en later vande Prinses Beatrixweg, werden er opnieuw stuk-ken van afgehaald'. De legendarische burge-meester Waller was ooit eigenaar van een ge-deelte. Veertig tot vijftig jaar geleden werd ereen aantal malen de Houtense kermis gehouden,totdat een gedeelte weer werd ingeplant alsboomgaard&quot;. In 1976, na het bekend worden van de eerstegrote uitbreidingsplannen voor Houten, werddit terrein voorbestemd om als wijkpark inge-richt te worden. Toch werden er rond 1977 de De auteur is bestuurslid van de HistorischeKring. De mening die hij ventileert is per-soonlijk en niet die

van het voltallige bestuur.De meningen binnen het bestuur over dezekwestie zijn verdeeld. Hoe kan de verenigingvoorkomen dat bedreigd cultuurhistorisch erf-goed wordt vernietigd? Hoe voeren we acties?Hoe ver voeren we die acties door? Hoe be-houden we goede relaties met de gemeentebe-sturen? De auteur wil met dit artikel bereikendat de discussie hierover ook buiten het be-stuur gevoerd wordt. Hij hoopt dat individueleleden van de Historische Kring meedenkenover antwoorden op deze vragen en actiefgaan meehelpen om het cultuurhistorisch erf-goed in het Kromme-Rijngebied te bewaren. Het ziet ernaar uit dat het doek gevallen is voorde voormalige boomgaard aan de Herenweg /De Poort te Houten. Op 16 juli 2002 heeft degemeenteraad ingestemd met het definitieve ver-kavelingplan, de schetsontwerpen voor 4 woon-huizen en de inrichting van een wijkpark. Datbetekent dat er binnenkort een bouwaanvraagingediend zal worden. Het vrije uitzicht vanafde hoek Herenweg / De Poort op de twee Hou-tense torens zal tot het

verleden gaan behoren.De gemeente Houten schendt hiermee al langbestaande afspraken met de bewoners van hetOude Dorp. Het vigerende bestemmingsplanwordt genegeerd. De bouwplannen bestaan al sinds 1995 en zijnzeer omstreden. De Historische Kring is tegende plannen, omdat een karakteristiek stukjeHouten verloren gaat en het bodemarchief wordtbedreigd. Ook bewoners van het Oude Dorp zijnfel tegen en hebben al aangekondigd naar deBestuursrechter te stappen. Het terrein en de plannen De boomgaard zelf is ruim een hectare groot eneigendom van een projectontwikkelaar. Afge-scheiden van de boomgaard staan 2 gebouwenop het terrein. In een hoek in het zuidoosten 46 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)













Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Noten: 5     Na de opgraving van 1957 werd aangenomen dat deRomeinse villa in de buurt van een reeds bestaandenederzetting was gebouwd. 6     Een voorbeeld: zie citaat Uitgangspunten Bestem-mingsplan Kern Houten (1984). De wethouder hier-over: 'Het is ons nooit gelukt de gronden te verwer-ven. De eigenaar vroeg te hoge prijzen. Dus heeft degemeente niet eerder op die plek een groenvoorzieningkunnen realiseren. Nu is een bouwonderneming onsvoor geweest.' Een ander voorbeeld: behoud van een karakteristiekdorpsgezicht. Een lid van een van de coalitie-fractiesheeft een nog beter argument: 'Langs een weg horenhuizen. Deze (4 nieuwe) huizen zijn in harmonie metde monumentale bebouwing aan De Poort en het beginvan de Herenweg'. Een deel van de provinciale weg van Schalkwijk naarUtrecht werd vanaf Houten Utrechtseweg genoemd.Ter hoogte van het Oude Dorp is een gedeelte, na deeerste grote uitbreiding van Houten, omgedoopt tot DePoort. Waarschijnlijk zijn er in het verleden meerdere

eigena-ren geweest. Op kadastrale kaarten is de huidigeboomgaard in 2 stukken gedeeld. Een noordelijk eneen zuidelijk deel. respectievelijk ongeveer 1/3 en 2/3deel van de totale grootte. Deze kadastrale verdeling isdoor de ROB gebruikt om de begrenzing aan te gevenvan een archeologisch belangrijk gebied. De huizenzijn gepland op het noordelijke gedeelte. Het park ophet zuidelijke. Kort daarvoor is een college ten val gekomen en naveel moeite een nieuw gevormd.Het dossieronderzoek dat in 2001 zou zijn gedaan,toont volgens de wethouder niet aan dat er op het ter-rein niet gebouwd zou mogen worden. 'Weliswaar iser een zekere tegenstrijdigheid met de visie OudeDorp 2000, maar daar staat tegenover dat een groen-voorziening gerealiseerd wordt.'Over de hoogte van de te verwachten schadeclaimsworden geen mededelingen gedaan 'Omdat partijennog steeds in onderhandeling zijn'. 52 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)





Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Balans per 31 december 2000 (Alle bedragen zijn vermeld in euro's) ACTIVA 2001 2000 Rabobank rekening courant 32.98.07.498 4266 3747 Rabobank spaarrek. 32.98.287.555 11345 7997 Kas 33 84 Te ontvangen subsidie historische reeks 2064 0 Te ontvangen contributie 250 855 Te ontvangen rente 6 9 Te ontvangen excursiegelden 0 48 Te ontvangen advertentieopbrengsten 272 317 Te ontvangen verkoopopbrengst losse tijdschriften 494 0 18730 13057 PASSIVA 2001 2000 Vermogen 7313 5823 Publicatiefonds 4271 4446 Te betalen drukkosten periodiek 1528 1633 Te betalen kosten historische reeks 5155 0 Te betalen SPOU 100 431 Overige te betalen kosten 363 724 18730 13057 Toelichting bij de jaarrekening 2001 Op grond van afspraken tussen het bestuur en de redactie wordt het voor- of nadelig saldo van deuitgaven in de Historische Reeks gemuteerd op het publicatie-fonds. Dit fonds dient ter financie-ring van toekomstige publicaties. Gestreefd wordt hierbij de publicaties kostendekkend te latenzijn,

eventueel onder verrekening van verkregen subsidies. De publicaties komen niet ten lastevan de exploitatie van de vereniging.W. Donselaar, penningmeester                                                                       / 54 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)





































Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 HUA, Staten, 551. Zie ook A.A.B, van Bemmel, DeKromme Rijn - waterstaat, onderhoud en gebruikvanaf 1600. Houten, 1996, 205-206.23-11-1664: Streekarchivariaat Rijnstreek te Woer-den, Het Gemene Land van Wijk bij Duurstede, 84;1652: Streekarchivariaat Rijnstreek, Het Gemene Land van Wijk bij Duurstede, 79; 15-10-1661: Streekarchivariaat Rijnstreek, Het Gemene Land van Wijk bij Duurstede, 87. SAKRUH, NA 1896-1905, 324, not. H.J. van Heijst, no. 1782,26-10-1900. Met dank aan mevrouw T.A. van Bemmel. 7. Oorspronkelijke kelder met pekelbak en vroegere buitenmuur (Foto auteur, september 2001) Het Kromme-Rijngebied, 36-4 (2002) 72







Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Varia Historische grenspalen Het september 2001 nummer van dit tijdschriftbevat een artikel over historische grenspalen inhet Kromme-Rijngebied. Naar aanleiding er-van heeft het bestuur van de Historische Kring'Tussen Rijn en Lek' de besturen van de ge-meenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duur-stede, van de provincie Utrecht en van hetHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandenaangeschreven met het verzoek de in hun ge-bied nog aanwezige palen te beschermen. HetCollege van B&W van Wijk bij Duurstedeheeft de Historische Kring bij brief laten wetendat de Dienst Openbare Werken is gevraagd bijde werkzaamheden rekening te houden met be-doelde grenspalen. De caschrom (Bron: zie noot 2) Wat kun je doen met een 'graaf'? In het vorige nummer van dit tijdschrift (36-2/3, pp. 41-45) schreef A.S.M, van Schip eenartikel over een te Houten gevonden middel-eeuwse schep, een 'graaf', waarschijnlijkzonder kruk. Zo'n graaf werd dikwijls gebruiktvoor het steken van veen en van heideplaggen.Dat gebruik lijkt hem in

Houten echter mindervoor de hand te liggen. Wat dan wel? Drie re-acties van lezers: a De mogelijkheid bestaat dat de graaf is ge-bruikt voor het steken van mest in eenmestvaalt en/of in een primitieve potstalwaar door het vee 's winters de eigen mestvermengd met stro en dergelijke, zeer stevigwas vastgestampt {Ad van Bemmel). b Ik ben indertijd - op papier - een zelfdeschep tegengekomen in Cattenbroeck'. Tot inde 19&quot;^ eeuw werd in West- Ierland en deHighlands van Schotland een vergelijkbaarapparaat gebruikt, de 'caschrom'. Dit is eensmalle schop op lange steel, een veredeldegraaf stok. Het apparaat werd met de voet inde grond gedrukt en daarna met een draaivan het rechterpolsgewricht naar rechts om-geworpen. Zo ontstond een smalle 'ploeg'-voor. Een kruk was niet aanwezig daar diebelemmerd zou hebben gewerkte Ten aan-zien van het voorkomen van veen, is bekend dat in Zeister bronnen beroepsvervenersworden genoemd en ook particulieren dievoor eigen behoefte een stuk veen kochtenen dat ontgonnen. Zelfs het Vrouwenkloos-ter in

Oostbroek verkocht turf. Veel later -in 1815 - werd er nog in onder meer Ame-rongen. Doom, Driebergen en Leersumverveend&quot; {D.R. Klootwijk). 1   D.R. Klootwijk, Pachtcontracten van 'Vrou BeelenHoeven' in Cattenbroeck. Anno 1475. In: 'Seijst',18-4(1988), 79. 2   J.B. Mitchell, Historical Geography. Londen, 1954(herdruk 1973), 116. 3   D.R. Klootwijk, De belangrijkste brandstoffenleveran-cier in de tweede helft van de Middeleeuwen. Eenvergelijking van vervening bij Zeist en Gouda. In: DeSchatkamer- regionaal historisch tijdschrift, september1988. 4   De Utrechtse gemeenten in 1815. Utrecht, 1972. c Ik kan u melden dat een houten kruk isgevonden bij de opgraving van een twaalfde-eeuwse boerderij in Gouda. De datering kanworden aangescherpt tot 1120-1135. Uiter-aard is niet met zekerheid te zeggen of dekruk aan een schep heeft gezeten maar degelijkenis met de kruk van een moderneschep is treffend' (Ruurd Kok). 1 R.S. Kok, Wonen op het veen - archeologisch en ecolo-gisch onderzoek van een twaalfde eeuwse boerderij inde Oostpolder te Gouda.

Gouda: Gemeente Gouda, 67. Het Kromme-Rijngebied, 36-4 (2002) 75
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