Tussen Rijn en Lek 1970 1. - Dl.4 1 BESTUURSMEDEDELI NG /x,jr1^.i>^ ^f Afgelopen winter is in de bestuursvergadering van de HistorischeKring &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; een voorstel besproken om ter ge-legenheid van het eerste lustrum van de kring in het voorjaarvan 1971 een plaatwerk over de geschiedenis van het KrommeRijngebied te doen verschijnen. Dit plan is door het bestuur aan-vaard en ter voorbereiding van de uitgave is een commissie be-noemd, bestaande uit de navolgende leden van de kring:C. Dekker en A. de Wit te Odijk, F.A. Groen te Doorn, L.M.J.de Keyzer te Houten, F.R.M. Meltzer en J.Th.M. Oostendorp teBunnik, F.H.C. Weijtens te De Bilt. Over de inhoud en de vormgeving van het werkje kan nog nietsdefinitiefs worden meegedeeld. Het bestuur
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Tussen Rijn en Lek 1970 1. - Dl.4 1 2. Schouwbrief voor het Gooi en Houten, vastgesteld door hetHof van Utrecht op 8 augustus 1550 en hernieuwd op 7 mei1748; 3. Schouwbrief voor de Vechter en Oudwulverbroek-wetering,vastgesteld door de staten van Utrecht op 29 april 1595 ennader uitgevaardigd op 22 mei 1744; 4. Schouwbrief voor de Polder de Beest onder Schalkwijk, goed-gekeurd door de staten van Utrecht op 20 september 1599 enbij hernieuwing Blokhovense polders genaamd; 5. Schouwbrief voor de Rijsbrugger polder, vastgesteld door destaten van Utrecht op 31 mei 1614; 6. Schouwbrief der wegen en watergangen onder Tuil en 't Waalen Honswijk, goedgekeurd door de staten van Utrecht op 18juli 1616; 7. Schouwbrief voor de Polders Atteveld onder Odijk en Hoog-land onder Werkhoven vastgesteld door gedeputeerde statenvan Utrecht op 26 augustus

1634 en opnieuw vastgesteld op19 juli 1749 maar dan genaamd Polders Hoogland onder Werk-hoven, Atteveld onder Odijk en de Leesloot onder Houten; 8. Schouwbrief voor de Meem in het Beverweerdsche Broek van18 maart 1669 en goedgekeurd door gedeputeerde staten vanUtrecht op 12 mei 1969; 9. Schouwbrief voor de Dijken, Binnenwegen en Watergangenonder de Heemstede van 24 april 1688 en goedgekeurd doorgedeputeerde staten van Utrecht op 17 juli 1688; 10. Schouwbrief voor de Opbroeksche en Lubberslootsche Weteringonder Werkhoven van 26 oktober 1696 en goedgekeurd doorgedeputeerde staten van Utrecht op 2 juli 1697; 11. Schouwbrief voor de Molenpolder onder Wulven van 30 augus-tus 1732 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrechtop 26 september 1732;
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Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -4- Het koor van de Hervormde kerk van Schalkwijk tijdens derestauratie. Foto door P. van Vliet te Nieuw-Loosdrecht.

Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -5- Een geval, dat nog niet opgelost is, is de boog in het dichtgezettetransept aan de zuidzijde, die nu door gietijzeren ramen wordtdoorsneden. Zou dit een doorgang geweest zijn naar het transept of naar eenkapel (?), dan moet het vloerniveau wel erg laag gelegen hebben.Een ander interessant detail aan deze zijde wordt gevormd door deingezette kleine baksteentjes boven het meest oostelijke ijzerenraam. Mogelijk betreft het hier een dichtgezette gewelfaanzet. In de gang kwam onder een dikke pleisterlaag een verminkt gotischnisje te voorschijn dat wat de vorm betreft in zoverre gecompleteerdis, dat men zich weer een beeld kan vormen van het totaal.Tijdens de ontgraving van fundering en vloer van de kantoorruimte,zijn ook nog enige brokstukken van, waarschijnlijk, de oude kerkgevonden, waaronder enige stukken zandstenen

venstertracering eneen gedeelte van een fraai bewerkte, getorste, laaggotische kolon-net. Dit fragment is in de nieuwe consistorie ingemetseld.Het interieur is - behoudens de nieuwe konsistorie - zeer sober be-handeld. Het bevat een garderobe-ruimte met toilet en een keuken.De vernieuwde, zeer fraaie zolder gaat dienst doen als dependencevan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.Het werk werd tot volle tevredenheid uitgevoerd door Van derSluys & Van Dijk N.V. te Hardinxveld-Giessendam.Zo heeft het dorp Schalkwijk, waar thans zoveel fraais moet ver-dwijnen door twijfelachtige modernisering, er eindelijk weer eengebouw bijgekregen, waar iedereen met genoegen naar kan kijken. P. van Vlietbureau voor restauratiedr. ir. CL. Temminck Groll.

Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -6- Het koor van de Hervormde kerk van Schalkwijk na de restau-ratie. Foto door P. van Vliet te Nieuw-Loosdrecht.

Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -n- Hij houdt het kerkeboek met noouwkeurigeaanteekenlng van ont-vangsten en uitgaven. Tenzij hij onder toestemming van den Aarts-priester oordeelt een lid van het kerkbestuur tot boekhouder enThesaurier aan te stellen. Artikel 9. Elke maand en wel in de eerste week zal de Pastoor den staat vaninkomsten en uitgaven opmaken of doen opmaken en den oudstender leden met den staat der kas bekend maken. Artikel 10. Alle zes maanden vergadert het kerkbestuur om de belongens derkerk, welke hetzelfde zijn toebetrouwd, na te gaan en te regelenin welke vergadering ten minste de helft der kerkmeesters zal moe-ten tegenwoordig zijn en tot welke vergadering de Pastoor behoor-lijk al de leden zal bijeenroepen. Artikel 11. Alle loopende zaken die tusschen de laatste en volgende vergaderingvoorkomen,welke van gering belang en noodzakelijk zijn,

zullendoor den Pastoor behandeld worden, die in de eerstkomende ver-gadering hiervan kennis aan de leden geven zal. Doch in zakenvan meerder belang of diede som van vijf en twintig gulden teboven gaan zal de Pastoor telkens zoo deze geen uitstel lijdenkunnen tot de volgende vergadering de leden van het kerkbestuurbijeenroepen. In de gewone en buitengewone vergadering wor-den de zaken bij meerderheid van stemmen besloten en in geval destemmen staken zal de Pastoor eene beslissende stem hebben. In-geval men tot geene beslissing komen kan en alle belangrijke ge-schillen zal de zaak aan den Aartspriester voorgedragen en doorzijne uitspraak beslist worden. Artikel 12. Eenmaal des jaars en wel voor of op den 2 February zal de Pastoorde rekening door hem of door den Boekhouder opgemaakt van alleontvangsten en uitgaven van het vorige jaar alsmede van de res-

Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -13- zijnen naam door den Aartspriester zal worden bekend gemaakt, ten gevolge van de beschikkingen in het bovenvermeld besluit van zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid vervat, zijn hierbi jgevoegd. Artikel 16. In het begin der maand November zal het kerkbestuur door denPastoor daartoe geconvoceerd den staat der kerkelijke gebouwenopnemen en eene begrooting maken van alle waarschijnlijke uit-gaven, die voor het volgende jaar zullen moeten gedaan worden,alsmede van de middelen om die te bestrijden, waarvan voor hetbegin der maand December aan den Aartspriester zal worden ken-nis gegeven. Artikel 17. Daar tot eene wettige vergadering van het kerkbestuur de tegen-woordigheid van den Pastoor noodzakelijk vereischt wordt, zookan de Pastoor in geval van verhindering zijne plaats door zijnenKapelaan laten bekleeden. Bij langdurige en

aanhoudende verhin-dering wordt de autorisatie van den Aartspriester tot deze substi-tutie vereischt. Artikel 18. Door het aanhooren der voorlezing en de onderteekening dezesworden de tegenwoordige kerkmeesters in hunne bediening be-vestigd, zullende dadelijk daarna worden overgegaan tot lotingom de volgorde der aftreding te bepalen, waarvan de eerste zalplaats hebben den 2 February 1840 en zoo vervolgens jaarlijks. Aan eiken Pastoor en kerkmeester zal bij de aanvaarding zijnerbediening Dit Reglement worden voorgelezen en door hem voorde uitoefening eeniger bediening als lid van het kerkbestuurworden geteekend, ter verklaring dat hij hetzelve in alles stipte-lijk zal naleven. Aldus gedaan en gegeven op last en gezag vanZ.D, Hoogwaardigheid den Heer Vice-Superior der HollandscheZendingen. Amersfoort 13 maart 1839.

De Aartspriester voornoemd.

Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -14- Ten Fine als boven voorgelezen aan en geteekend door

Toon Veldhuisen Hermonus van OostrumDirk de Goeij Houten den 24. maart 1839

Willem Peek (Copie conform met het origineel) C. Voorhout R.C. pastoor van Houten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 Bestuursmededelingen: Adreswijzigingen: Bij verhuizing wordt men verzocht het nieuwe adres terstond aande sekretaris bekend te maken. Het voorkomt vertraging in de toe-zending van periodiek, konvokaties e.d. Bovendien wordt voorko-men dat via gemeenten het nieuwe adres moet worden gevraagd,hetgeen niet alleen extra tijd kost maar ook extra legeskosten. Opgraving te Vechten: Op 10 oktober a.s. worden de leden de gelegenheid geboden eenkijkje te gaan nemen naar de opgraving te Vechten. Het betrefthier een gedeelte van een rijnarm met een soort overslagplaats.Tijd en plaats worden nog nader bekendgemaakt. Bijeenkomst: De eerste bijeenkomst van het seizoen 1970/71 zal zijn op 13oktober a.s,, om 20.00 uur, in het Gereformeerd Centrum teBunnik. Deze avond is te beschouwen als een kontaktavond. Menkan deze avond nader

kennismaken met de provinciaal archeoloog,de heer van Tent, die ook een praatje zal houden over opgra-vingen. De heer Dekker zal een uiteenzetting geven over ansicht-kaarten, de heer de Keijzer over munten en de heer HeijminkLiesert over gedachtenisplaatjes. Verder bestaat er deze avondruime gelegenheid voor de aanwezigen om nader met elkaar ken-nis te maken en van gedachten te wisselen. Ook zullen boekenworden tentoongesteld met betrekking tot de geschiedenis van deprovincie en plaatsen in de provincie. Het verdere programma voor het nieuwe seizoen wordt zo spoedigmogelijk bekendgemaakt. Het bestuur

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 &quot;^ Gezicht op het dorp Schalkv/ijk met de N,H, kerk en haar70 voet hoge spits. Foto van een tekening door D.v,d,Burg.

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -7- De Stenen Poort te Houten. Aan de Van Tiellandtweg voor het perceel nr. 3, kadastraal bekendgemeente Houten, sektie A, nr. 487, is een poortgebouw gelegen,dat dateert uit de 16e eeuw. Het heet &quot;De Stenen Poort&quot; en is een van de weinige overblijfse-len van de beschermde boerderijen in ons gebied.Omringd door een gracht of brede sloot was het poortgebouw deenige toegang tot de boerderij, zodat de bewoners in vroegertijden beschermd waren tegen het platteland onveiligmakende lieden.Dit alles was een groot voorrecht. Lang niet iedere bewoner vaneen hofstede kon zich nl. op deze manier beschermen. Op deeerste plaats moest men hiertoe de toestemming verkrijgen van hettoenmalig bestuur. Dergelijke versterkingen konden namelijk weleens een bolwerk gaan vormen tegen de plaatselijke adellijkekasteelheren en tegen de landsheren.

Bovendien moest men weleen grootgrondbezitter zijn om zich de uitgave van de bouw vanzo'n poortgebouw te kunnen veroorloven. Men mag daarom geruststellen, dat dit bouwwerk van bijzondere betekenis is voor degeschiedenis van onze boerderijen. De afmetingen van de poort aan de voorzijde zijn uitwendig 5,50X 6,00 meter en inwendig 4,35 x 4,80 meter. De hoogte van dezijgevels bedraagt 5,00 meter. Het gebouwtje wordt afgedekt meteen zadeldak, gedekt met riet. De topgevel aan de voorzijde iseen trapgevel, welke aan de achterzijde vlechtingen heeft in hetmetselwerk. De hoogte tot de bovenkant van de rietvorsten is9,30 meter. De doorgangen hebben mooie geprofileerde omlijstingenen zijn tot in de boog gemeten aan de voorzijde 5,30 meter enaan de achterzijde 5,80 meter hoog. De naar de weg gekeerde zijdeheeft twee zware van eikenhout vervaardigde deuren. Boven dedeuren is

op een houten latei een gemetselde vulling aangebracht,waarin een blind rond venster. In de achterdoorgang is geen deurmeer. Daar is het gedeelte boven de latei dichtgeplankt met eikendelen, met daarin een deurtje om op de zolder te kunnen komen.

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -9- Leden lijst per 1 september 1970 J. van Arkel,A.J.M. Asselbergs,J.C.F.F. Baak,F.J. Backer,N.D.G. Bangmn,Pastoor H.J.M. Bary,Ir.W.J.A. Benjaminse,M. van den Berg,J.Th. Bemard,J.F.O.van Beijnen,Mw.P.W.Ph.v.d.Bilt-Nielen,P.H. Bogaard,W. Bonthuis,J.G.M. Boon,Dr. W.J.Boone,N.C. Bouwman,J. Bramer,Drs.J.J S. Broertjes,M.C. van Bruchem, C. van de Brug,R.Th.M. de Bruin,Th.H.M. de Bruin,Mw.M.de Btuijn-Pauw,P.W Buisman,A. van de Bunt,Bureau voor naamkundevan de Kon.Ned.Akade-mie van wetenschappen. Overeindseweg 34a. Jutphaas, post Utrecht. Provincialeweg 24, Bunnik. Kon. Wilhelminaweg 2, Houten. Pr. Christinalaan 10, Bunnik. Kon. Wilhelminaweg 4, Houten. St. Nicolaaslaan 1, Odijk. Pr. Bern hard straat 32, Bunnik Burg. Haefkensstraat 9, Houten. De Meent 54, Odijk. Pr. Bemhardstraat 10, Bunnik. Pr. Beatrixstraat 23, Bunnik. Park

Voorn 3, De Meern. Stationslaan 9, Houten. Floris van Egmontstraat 27, Lopik. Oldebameveltlaan 7, Amersfoort. Herenweg 29, Houten. Sterrenboslaan 3, Driebergen-Rijsenburg. Zeisterweg 58, Odijk. Woalseweg 74A, Tuil en 't Waal, post Vreeswijk. Dorpsstraat 18a, Bunnik. Schalkwijkseweg 2, Houten. Ten Oeverstraat 160, Zwolle. Burg.van de Weijerstraat 10, Bunnik. Merwedekade 215-bis, Utrecht. Herenweg 33-bis, Houten. Keizersgracht 569-571, Amsterdam (C).

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -11- Singel 49, Odijk. Herenweg 35, Houten. Burgweg 4, Odijk. Pr. W. de Zwijgerlaan 26, Houten. Beusichemseweg 92, 't Goy, post Houten. Zeisterweg 23, Odijk. Ds. van Haaf ten laan 33, Odijk. Kon. Julianastraat 16, Houten. Provincialeweg 19, Schalkwijk. Wickenburghselaan 41, Schalkwijk. Schalkburgerstraat 1, Hengelo (Ov.) Bomsestroat 45, Hengelo (Ov.) Wickenburghselaan 41, Schalkwijk. Jhr. Ramweg 45, Schalkwijk, Herenstraat 107, Werkhoven, Haydniaan 33, Bilthoven, Schoolplein 2, Utrecht. Wittevrouwensingel 11, Utrecht. Livingstonelaan 1258, Utrecht. Herengracht 417, Amsterdam. Kersbergen laan 33, Zeist. Zeisterweg 56, Odijk. Ds.Jon Mindenuslaan 28, Odijk. Waijensedijk 7, Houten, post Utrecht. Karel Doorman laan 132, Hilversum. Waalseweg 78, Tuil en 't Waal, post Vreeswijk. Kon.Julianalaan 10, Bunnik. St. Nicolaoslaan 100, Odijk. Binnenweg 2,

Houten. Pr. Margrietstraat 5, Bunnik. Wth. van Rooijenweg 10, Houten. Abdijgaarde 1, Odijk. H.S. Groenen, Dr, C. Gruijs, J.P. Hans, H.Tj. ten Have, St. Henricusschool, St. Henricusschool, W.G.H.A.Hesselman, arts, Mej.J.H.A.van den Heuvel, W,M. van den Heuvel, A.H. Heijmink Liesert, Mej.E.M.Heijmink Liesert, J.J. Heijmink Liesert, Mej. M.A.Heijmink Liesert, P.M. Heijmink Liesert, C.J. Hillebrand, Prof.Dr. D.J. Hoens, Dr. A.H. Holtz, Dr. R.A. Hoogland, Ir. W.J, van den Houdt, L.A. Houthakker, Prof.Dr.W. van Iterson, Drs.C.M, A.M. Janssen, Mr, H,M, de Jonge, E,H.M Jongerius, A.P.P. van Kampen, D. Kamstro, A.J, van Kempen,P.M. Keijzer,L.M.J. de Keijzer,D.K. Klootwijk,P.J.W. Koch,A.A. de Koning,

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -12- Loerikseweg 29, Houten. Joh. de Kruijfstraat 14, Bunnik. Buitenzorgloan 25, Ede. Hobbemastraat 40, Utrecht. Beverweertseweg 19, Werkhoven. Schoudermantel 31, Bunnik. Achterdijk 66, Werkhoven. Engweg 26, Bunnik. St. Nicolaaslaan 64, Odijk. Provincialeweg 85, Bunnik. Kon. Julianalaan 12, Bunnik. Waalseweg 46, Tuil en 't Waal, post Vreeswijk, Sparren laan 56, Driebergen. Tolhuislaan 1, Bunnik. Dorpsstraat 23, Bunnik. Vlierweg 22, Houten. Lange Uitweg 94, Tuil en 't Waal, post Schalkwijk. Pr. Morijkeweg 3, Houten. Schoudermantel 29, Bunnik. Burg.Haefkensstraat 49, Houten. Achterdijk 78, Werkhoven. Lange Uitweg 41, Tuil en 't Waal, post Schalkwijk. Ds. Posmastraat 2, Bunnik. Loerikseweg 52, Houten. Pr. Beotrixstraat 36, Bunnik. Verlengde Slotlaan 58, Zeist. Jhr. Ramweg 20, Schalkwijk. Achterdijk 22, Bunnik. Loerikseweg 28, Houten.

Schoudermantel 44, Odijk. Achter Sint Pieter 20, Utrecht. W.J. Kruitwagen, A. de Kruijf, G. de Kruijf, O.A. Kuik, N. Logerweij, H. van Leeuwen, N, Lege maat, Mw. L. Leppink-Oosterloo, H.A.S. Leijten, Joh. van der Linden, M. Link, Mw.T. van der Louw-van der Griend, H,A. Ludwig, F.R.M. Meltzer, P.W. Merkenfiof, N.C. Middelkoop, J.H. Moesman, Mej.E.J.M.von Mook, M, Narold, C, Nederveen, J. Ne II, M.C .D. Nieman tsverdriet, J.Th.M. Oostendorp,A.H. van Oostrom,A.G. van Ophem,Mw. A.Ossentjuk-Baxter,A.Th. Pastoors,C. Pater,H.C.W.M.Peek,Mw.J.P.M.Peek-Vemooij,Provincie Utrecht,

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -14- Burg.Haefkensstraat 43, Houten.Kon. Julianalaan 5, Bunnik.Loerikseweg 18, Houten.Amalia van Solmsstraat 134, Den Haag.Jan van der Heijdenstraat 27, Amers-foort. Jhr. Ramweg 17, Schalkv/ijk.Ds. van Haaf ten laan 25, Odijk.Rijnseweg 3, Odijk.Wilhelminapark 33, Utrecht.Neereind 19, Schalkwijk.Neereind 27, Schalkwijk.Loerikseweg 23, Houten.Pr. Hendrikweg 40, Houten.Provincialeweg 72, Bunnik.Ds. van Hoaftenplantsoen 8, Odijk,Verdiweg 407, Amersfoort.Utrechtseweg 320, De Bilt.Loerikseweg 33A, Houten.Jhr. Ramweg 46, Schalkwijk.Burg.van de Weijerstraot 17, Bunnik.Burg.van de Weijerstraot 11, Bunnik.De Meent 56, Odijk.St. Nicolaasloan 98, Odijk.Wickenburghseweg 7, 't Goy, postHouten. Werkhovenseweg 1, Odijk.Werkhovenseweg 4, Odijk.Vlierweg 30, Houten.Pahud de Mortongesdreef 142, Utrecht.Achterdijk 4, Tuil en 't Waal,

postSchalkwijk.Ds. Jan Mindenuslaan 5, Odijk. W. Thoomes,Mej. A. Uiterwaol,M.EJ, van der Vegt,Mej.WJ. van der Vegt,A.H. Veldhorst, Zr. E.M. Vendrig, J, Verkerk, G.C.J. Vemooij, Dr. R.M. Versteegh, A. Vissers, F.P. van Vliet, P.J.M. Vos, arts, H.A. de Vries, J. van Vuurde, H.H.J.H. Wemmersioger, F.C.J. Wevers, F.H.C. Weijtens, A.A.J. van der Wielen, Th.G. Wieman, CA. van Wiggen, P.H. de Winter, A.G. de Wit, Mej.R.Wolswijk, J. Wttewaall, A.J. van Wijk,A.W. van Wijk,P. IJkema, Mej.J.W. van Zaanen,J. Zeeman, Drs. H. Zegeling,

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -16- De kerkzaal en het broederhuis van deEvangelische Broedergemeente te Zeist Zeist - &quot;Het is 19 oktober 1768.Op het broeder- en zusterplein teZeist, waar enkele decennia tevo-ren de Evangelische Broedergemeen-te werd gevestigd, is het een druk-te van belang. Wat er gaande is?Om half 9 in de avond zal delaatste zangdienst in de oude kerk-zaal van het slot worden gehouden.De nieuwe zaal wordt morgen ingebruik genomen, maar vanavondstaat - voor het laatst - de kerk-zaal in het centrum.De 45-jarige Christian Gregor,organist van de Broedergemeente,zal de zangdienst leiden. Hij isniet de eerste de beste; als musi-cus en als dichter speelt hij een De nog lang niet vergeten,zeer geslaagde excursiesnaar Zeist in 1969 brach-ten de redactie ertoe overte gaan tot de plaatsingvan het hier volgendeartikel (zie: UtrechtschNieuwsblad van 4 septem-ber

1968, Zeister editie,pag. 4). Zij was van oor-deel dat Zeist niet verbuiten het gebied van on-ze vereniging ligt en dater naar alle waarschijnlijk-heid ook &quot;tussen Rijn enLek&quot; wel belangstellingvoor zal bestaan. A.G. belangrijke rol. Het gezangboekvan de Broedergemeente bevat een groot aantal liederen van degraaf van Zinzendorf, die door Gregor voor de gemeentezang inde eredienst geschikt gemaakt werden. En op Palmzondag en deeerste Advent wordt nog heden ten dage het door hem gecompo-neerde Hosianna gezongen.&quot; Wars van pracht en praal In Zeist was men enerzijds blij met de nieuwe kerkzaal, anderzijdswas men met weemoed vervuld, omdat de kleine zaal in het mooieslot niet meer bruikbaar was. Maar in de dienst op die 19e oktober1768 overheerste toch de dankbaarheid en met grote blijdschap

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 r Interieur van de kerkzaal in 1968.

Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -19- De plannen tot de bouw van de kerkzaal dateerden van het beginvan de zestiger jaren (der achttiende eeuw). Men was het pas ineen veel later stadium eens over de vraag, waar precies de zaalkomen moest. Het aanvankelijke plan om de zaal tussen de huizenvan Van Loer (Zusterplein nr. 16) en van Verbeek (Zusterpleinnr. 8) op te trekken werd na veel heen en weergepraat goedge-keurd. Er waren er die aan plaatsing bij het Rond dachten (waar-door aan het karakter van het Slot stellig grote afbreuk gedaanzou zijn), er waren er ook die de zaal in het slot wilden vergro-ten (o.a. Cornelis Schellinger), er waren er tenslotte die de zaalgebouwd wensten te zien naast het Broederhuis (o.a. Leonard Dober,Johannes de Wotteville en August Spangenberg, de grote Drie vande Broedergemeente in de 18e eeuw). Interieur Wie de zaal nu gaat

bezoeken om een rijk interieur te vinden zalbedrogen uitkomen. De Broedergemeente is altijd wars geweest vanpracht en praal. Maar, zo zegt dr. Meerdink: &quot;Ziet men in de een-voud het kenmerk van het ware don ontkomt men niet aan de &quot;no-blesse&quot;, aan het karakter en de stijl waarin de geest dezer 18eeeuwse gemeente zich in de ruimtewerking, de proporties van leng-te, breedte en hoogte en de op wit afgestemde kleur uitspreekt.&quot;Let wel: de mooie witte banken van vandaag, stonden er in 1768niet, ze waren ongeverfd en gladgeschaafd, meer niet, sommigezelfs zonder leuning. Het witte schilderwerk dateert van ca. 1850 en werd voor het eerstaangebracht door mr. schilder, behanger en stoffeerder Broeder Fre-derik Fries, die aan de Karpervijver woonde en aan de Lagewegzijn werkplaats had. Toen in 1957 de Uniteit der Broedergemeente 500 jaar

bestond werdde grote oud-ho Hondse kroon in de kerkzoal gehangen als geschenkvan de vele vrienden der gemeente. De beide kachelovens, die onmiddellijk opvallen en de beide wan-den voortreffelijk sieren, zijn van de firma AAartin en werden inde 19e eeuw vervaardigd.
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Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Excursie naar Vechten Op 10 oktober werd door onze vereniging een excursie georga-niseerd naar de opgravingen door de rijksdienst voor het oud-heidkundig bodemonderzoek in Vechten. Het geheel stond onderleiding van de provinciaal archeoloog de heer W,J, van Tent.Aanwezig waren 45 personen en opvallend was het groot aan-tal jongeren dat voor deze excursie belangstelling toonde.Aanleiding tot deze opgraving was de uitbreiding van het aan-tal rijbanen en de rekonstruktie van de rijksweg nr. 12 vanUtrecht naar Arnhem. Middels een aantal tekeningen, tijdens de opgraving gemaakt,toonde de heer van Tent, dat geologische en archeologischevondsten vragen oplossen omtrent de toestand van het terreinvan het daarnaast gelegen romeinse costellum en van een ouderijnarm, die in het begin van onze jaartelling als waterwegdiende voor

de romeinse troepen die in het zogenaamde Fectiowaren gelegerd. Naast dit alles werden vondsen getoond, die tijdens de opgra-vingen aan het licht kwamen. Interessant was het slotje metringsleutel. Met een copie, van plastic vervaardigd, demon-streerde de heer van Tent de werking er van.Tot slot werd een rondgang gemaakt langs de werkputten enover het terrein van de opgraving, zodat de aanwezigen eenduidelijk beeld kregen van het totaal der werkzaamheden.Al met al weer een heel belangrijke bijeenkomst voor de le-den van onze kring. LM.J. de Keijzer

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Na 19 jaar kreeg van Loock hulp in de persoon van Gijs vanManen, die op 1 november 1901 hulpbode werd. Ook hij werdin een uniform gestoken, met op de kraag een nummer en linksop zijn jas een geelkoperen ovale plaat met een roodkoperenrijkswapen en daarboven het opschrift: &quot;Posterijen&quot;. Op hethoofd droeg hij een kleine postpet met een posthoomtje er op.Met het vertrek van Jan van Loock in 1908 verdween de laatstebrievengaarder. Hij werd nl, opgevolgd door Johannes F. vanZwet, die de rang van &quot;kantoorhouder&quot; kreeg. Het kantoor werdverplaatst naar de Stationsweg (thans nr. 6 aan de Spoorlaan).Wegens drukke werkzaamheden droeg van Zwet, die ook noggemeenteveldwachter en gemeentebode was, zijn funktie vankantoorhouder nog in 1908 over aan zijn dochter Nelly. Dit hadook tot gevolg, dat Hein Knippenburg

postbode kon worden.Het bestellen geschiedde toen nog lopend en tot het hulpkantoorSchalkwijk behoorde het hele gebied van de gemeente Schalkwijk,dus ook Rietveld (het Waalse gedeelte). Het gebied van de ge-meente Tuil en 't Waal hoorde tot Vreeswijk. Over een afstandvan 10 km(Waalseweg en Achterdijk) konden de postbodes vanSchalkwijk en Vreeswijk elkaar dus tegenkomen.Er bestaan uit die tijd nog vele verhalen, zeker over Gijs vanManen. Deze was eens bij een vrouw om een brief te bezorgen.Bij het overhandigen vraagt zij hem deze even voor te lezen.De vrouw moet toen uit dank gezegd hebben: &quot;Die van Zwetverdient toch genoeg, verkoop mij maar eens twee zegels van eenhalf je en een van een cent, dan heb jij ook weer wat verdiend&quot;.De mobilisatie van 14-18 bracht wat meer drukte. Fort Honswijkwas geheel bezet, wat tot gevolg had, dat er van een

handkargebruik moest worden gemaakt om de post van de trein te halenen er heen te brengen. De laatste, speciaal voor het leger in-gestelde, verzendgelegenheid was toen de trein van 23.30 uur.Enkele soldaten werden aangesteld als &quot;facteur&quot;, die ook tottaak kregen op het postkantoor te assisteren en de post van ennaar Honswijk te vervoeren. Een der facteurs, Derk Bresser,trouwde in 1919 met Nelly van Zwet en werd in dat jaar zelfkantoorhouder in Schalkwijk, 10

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Gijs van Manen. n

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Op 15 oktober 1919 trad Nico (N.A.) van den Heuvel als hulp-besteller en waarnemend-kantoorhouder bij de posterijen indienst. Als zodanig ging hij in 22 verschillende plaatsen ver-vangen. Wegens vertrek van Hein Knippenburg naar Amsterdam werdBart van Dijk op 1 april 1923 besteller. Hij was al besteller inHouten en bracht de post voor 't Goy mee naar Schalkwijk,welke hij ook nog elke dag rondbracht. Omdat de werkzaamheden toenamen en de dienstverlening werduitgebreid moest een nieuwe kracht worden aangetrokken. Hetwas Jan (J.A.) van Duijn die op 20 oktober 1924 in dienst trad.Zijn enige taak was voorlopig het 's morgens en 's middagsvervoeren van de post van en naar het station en het postkan-toor. Deze dienst duurde per keer 15 minuten, waarvoor een ver-goeding van 20 cent werd genoten, In het jaar 1930 werd Bresser tot

kantoorhouder in Gendringenbenoemd en werd zijn plaats ingenomen door Henk Geurts,Toen deze in 1934 als kantoorhouder in Voorhout werd benoemd,werd hij opgevolgd door Nico van den Heuvel. Hierdoor werdhet kantoor overgebracht naar zijn woning, waar hij ook eensigarenmagazijn-kantoorboekhandel exploiteerde. Voor het eerstwerd een bestellerskast geplaatst, zodat de post in vakken konworden gesorteerd, hetgeen voordien op een tafel gebeurde.Ook werd een telefooncel geplaatst, alleen niet zo geluiddichtals tegenwoordig, want er zat geen glas maar gaas in de deur.Inmiddels was Bart van Dijk, op 21 april 1932, naar Houtenovergeplaatst en werd Jan van Duijn per die datum in vastedienst benoemd, In 1932 werd Henk (H.M.) Baas telegrambestel-ler en van 10 mei 1937 tot 21 juli 1946 hulpbesteller.Na 40 jaar verliet Gijs van Manen, op 31 november 1941, hetbedrijf. Als

hulpbesteller trad nu op 18 juni 1942 Kees Bouw-man in dienst, tegen een uurloon van 43 cent, In deze tijdmoest Baas onderduiken en toen Bouwman voor het verrichtenvan dienst naar Duitsland moest bleef alleen van Duijn als be-steller over. Er was snel een oplossing gevonden in de toen 12

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 UU'.'' .1 .tpijli Foto mobilisatie 1914. Bovenste rij: v.l.n.r. ingekwartierde facteur, 2e facteur fort Honswijk, besteller Hein Knippenburg, hulpbesteller Frans Mulder, mevrouw van Zwet, facteur fort Korte Uitweg, besteller Gijs van Manen. zittend: Nelly van Zwet en kantoorhouder van Zwet. onderste rij: v.l.n.r.: facteur fort Waalseweg, alsmede drie aangewezen militairen voor assistentie op het postkantoor te Schalkwijk. co

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Oud-hollandse recepten uit geschreven kookboeken uit hetbegin van de 19e eeuw, berusten in het archief van HuizeWickenburgh van de familie J. Wttewaall te 't Goy. Korst tot een Taart: 1 Pond Tarwe meel, kneed dat met koude ongesmolte boter,1 Eije, & wat zuijker, en schoon regenwater, en dan gerolt. anders; Neemt ^ pond Tarwe meel, kneed dat met een doir van eenEije, een wijnigh boter & schoon water, neemt dan 5 pondboter, legt dat in schoon water, dat het hardt wort, & dan ineen schoone doek gelegt en gerolt met een rol stok zo lang &dik als gij wilt & legt het dan weder te samen toe, en rolt hetdan weder te zame, en zoo dikwijls en zoo dikwijls als hetwederom toe gevouwen word & gerolt, zoo menigmaal zal zijgebakken sijnde van malkander scheijden, anders: 1 Pond witte zuijker, 5/8 Loot Caneel, I5 Loot gember, watSaffraan en nagelen van ijder

een weijnig, alles fijn gestotezijnde, maakt dat met tarwe meel tot een deegh, is tot allesbequaam, Suijker Koeck: Neemt 1 pond Banket meel, 9 Eijeren, 1 pond Suijker, 1/4Boter, 1/4 gestoote amandelen, 1 Stuijver Roosewater, Eenweijnigh Franse wijn, de Schil van 1 Citroen fijn geraspt, ditwel onder een gemengt & in een taartpan gaar gebakken. Princesse Broodtjes: 1 Pond Suijker, 8 Eijeren, 1 pond meel, slaat dit te zame ondereen, maakt daar broodtjes off op wit papier en laat se dan haas-tig bakken, men kan het in een taardpan doen. 16

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Amandel Taart: Gepelde amandelen stoot die met rosewater klijn, doet er watzuijker bij, & stampt se nog eens 1 uur lang, legt het in hetdeegh en laat het bakken zonder dekzel, gaar zijnde strooijter zuijker & Caneel over. Tregter koekjes: 1 Pint warme zoete melk, I5 pond tarwe meel, 4 Eijeren klijngeklopt en wat noote musschaad, dat door een geroerd, en inaffgeklaarde boter gebakke, als het hard is, zo is het gaar,strooijt daar dan zuijker & wat pijpcaneel over. Makrons: 1 Pond Suijker fijn gestoote, het wit van 4 Eijeren stijff ge-klopt, set het met de zuijker op een klijn koolvuurtje in eencoper becke & roerd het zo lang tot het heel wit word, dandaar bij gedaan 1 pond gestote amandelen al roerende op hetvuur zo lang, totdat het word als rijstenbrij, dan, daar alroerende bijgedaan, 1/4 Rijsblom, neemt het dan uijt het becke,en legt het op wit papier, & snijt het

met een mes opde ma-nier als Makrons moeten zijn, raspt daar dunnetjes broodsuijker,& legt se dan inde pan om gaar te worden, een klijn vuurtjevan onder, en wat meerder boven op, zo lang tot dat se watgecouleurd zijn, neemt se dan uijt & set se op een mand daarvuur onder is om te drogen. Appel Koeckjes: 1 Pond Tarwe meel, 5 Pint warme soete melk. Een wijnig gistdoor malkander gemengt, & Laat het dan staan rijsen, dan ge-schilde Appelen aan daalders gesneden, en inde deegh gedoopt& in affgeklaarde boter gebakken, en inde Schotel Suijker daarover geraspt. Duijtse Geertjes; Rijsst voor 2 Stuijver, witte broodt, 1 Roomertje Rosenwater, 1HaIff romertje franse wijn, 1 romer Soete melk, 8 Eijeren klijn 17

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 geklopt, een wijnig zuijker & gember, dit door een geroert, eneen lepel vol gelijk in affgeklaarde boter gebakken. Rijst Koekjes: Kookt rijst en soetemelk heel dik dat de korlen heel blijven,laat het dan kout worden, doet er voorts een wijnigh Saffraanbij met wat Caneel & gestoote beschuijt, die in rosewater ge-weekt is, wat Suijker & 10 Eijeren, roerd dit onder een, enbakt er in affgeklaarde boter koekjes aff. Appel Taart: Snijd geschilde appelen heel dun, legtse dan in een taardpanaan een reegl, dan stukjes boter, Suijker, Caneel & Korentendaar over, dan weder een reegl appelen, boter, Suijker enCaneel als voren zo lang, tot dat de pan vol is, en dan latenbakken, wat Sukade tusschen beijde is niet quoat. anders: Geschilde appelen klijn gekapt off gesneden, doet er doijren vaneijeren, Suijker & Caneel bij zoo veel, als je goed dunkt metgesmolte boter onder een

gemengd, dit te samen in het deeghinde taardpan gebakken. Kerse Taart: De steelen vande kersen aff & in het deegh geleijd, nog eersteen oudbakke wittebrood gerijst, en dat onder de kersen in hetdeegh gestrooijd, doet er bij boter, suijker, Caneel & korentenzo veel als het U behaagt, en dan gebakken. Rijst Taart: 1/4 Pond Rijst in 1 Pint zoete melk gekookt, en als se koud is,doet er dan 6 Eijeren klijn geklopt bij, wat versche boter,Suijker & Rosewater te zamen door een geroerd, & inde Pan offSchotel gedaan. 18

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Cervel Taart: Cervel & Bieten onder een gekapt, daar in 6 Eijeren, Suijker,Corenten, Noten, Caneel, boter en gestoote beschuijdt ondermalkander in een korst gebakken. anders: Cervel klijn gekapt off geklopt, 6 Eijeren mede klijn geklopt,wat Amandelen fijn gestote, 5 pint Soete melk off room, watgesmolte boter, Suijker, Corenten, Caneel en wat gember, ditals boven, dog de bovenkorst vande Cerveltaart moet met ruijtjesge legt worden. Bruijne Taart: Stooft appelen met versche boter, bruijne Suijker, Caneel & gem-ber in een mortier fijn, don gemengd met 12 doiren van Eijeren& in het deegh inde pan gelegd en gebakken. Room Taart: 1 Pint zoete room, 4 doiren van Eijeren fijn geklopt, een glasrosewater, zoo veel blom van rijst off beschuijt als U dunkt datgenoegh is om dik te worden, laat dat soetjes op kolen koken,roert het gestadig voort aanbranden,

dan suijker bij & laat hetbakken, gaar zjjnde strooijd er don Suijker & Caneel over. Peeren Taart: De Peren aan ronde daalders gesneden, en voorts behandelen als de Appel taart. Pruijmelle Taart: De Pruijmelle Schoongewassen, daar gesneeden Sukade bij, ge-pelde Amandelen als pingelen gesneden, Suijker en wijn, dat tesame tot aan pap gekookt, & dan met nagelen & Foei ij en boterinde korst gedaan. 19

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 een ^ lepel gist, de pan met koude boter gestreken, en 1 uurinde warme pan laten rijsen, endaar affgebakken. anders: 2 Pond Tarwe meel, 6 Eijeren, 5 pond Corenten, 3/4 pond Osse-vet aan do bbe Is teentjes gesneden, 1 musje Wijn, 1 Stuijver Rose-water, een wijnig gist, 1 noote musschaadt klijn gestote, dit tesame onder malkander gekneed in de pand laten rijsen. Engelsche Keek; 1 Pond fijn gestoote Suijker, 4 Eijeren, 5 Soete Melk, boter inrosewater gewassen, 6 Lepels gewarmde soete room, 1 pondkorenten. Fijn tarwe meel, zoo veel als tot het deegh te makenvan node is, mengt dit te zame onder een, maakt daar koekenvan, te bakken inden Oven, daar men bijkans brood in bakke kan, anders: Neemt li pond tarwemeel, 5 pint rosewater, 2 lepels gist vantdikste bier, 5 soete room, laat dit wat koken, doet daar dan bij7 pond boter, 6 doire van Eijeren,

1 pond korente, ^ pond Suij-ker, 1 Noote musschaad, & een Wijnig zout, dit onder malkandergemengd, en laat het 5 uur bij het vuur staan, kneed het ander-maal door malkander, en laat daar koeken van bakken l^ uurlang in een Ove, als hiervooren. Oblien: 1 Pond tarwe meel, 1 loot Caneel, i loot Gember, 2 Eijeren, 1haiff bierglas off 1 musje wijn, wat Rosewater, 1 kommetje onge-soute boter, een wijnig Suijker, & met wat Lauwe melk beslagenopde dikte als wafelen. anders: Laauw water, gesmolte boter, brood Suijker & tarwemeel, dit tezame gemengd op de vorige manier. 21

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Wafelen: 1 Pond tarwe meel, 1 pint warme Soetemelk, 1 witkommetjeboter, 4 Eijeren, dit te same met 2 Lepels gist 1/4 uurs doormalkander geslagen laten rijsen, en dan gebakken. Kaneelde Wafelen: 5 Quartiertjes witmeel, 1 pond Suijker, 1 pond 1/8 boter, 3Loot Caneel, 4 Eijeren, dit wel door een gekneed & daarballetjes van gemaakt als een Stuijter, & in een User samegedrukt, & zo gebakken. Put Wafelen: 12 doiren van Eijeren, een wijnig gist, laauw water, eenwijnigh Gember, Noot & Foelij, 1 pond Tarwe meel, 1 pondversche boter & wat Rosewater, dit onder een gemengd, watdoen rijsen & zo gebakken. Panne Koeken: 1 pond Tarwe meel, 8 Eijeren, 1 Pint melk dit wel onder eengeslagen en gebakken. Krispen: 6 Eijeren dun geklopt, wat tarwe meel, dat het wat dun blijft,laat dat dan door een tregter lopen in kokende boter, gaarzijnde, dan inde Schotel gedaan, en

Suijker overgeraspt. Soete Melkvla: Laat 1 Pint melk eens opkoken, roert het tot het bijkans koutis, daar in 8 Eijeren klijn geklopt met 1 musje rosewater enwat Suijker, dit te Same in een Schotel op een wijnig vuurgeset, dog boven op het deksel wat meer & laat het zo stoven,dat het stijff wort, dogh het moet nietaande kook raken. anders: 1 Pint Zoetemelk, 1 Lepel tarwemeel, 20 Eijeren klijn geklopt,dat te zame wat gekookt, doet er dan een wijnig boter, zouten Suijker bij, & laat het so voorts stijff worden als boven. 22

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Roomsche Vla: 1/4 Gepelde amandelen, stampt die klijn met 1/4 Rijst, die inSoete melk gekookt is, klopt 8 Eijeren, doet die daar bij, mengdhet zelve onder Soeteroom met wat Suijker & maakt het te samewarm met 1/4 versche boter & doet het in een Schotel als hiervoren. Broodt Koeken: 6 Eijeren, 4 Lepels Rijnsche wijn, geraspt broot, zuijker & ge-smolte boter, dat onder een geroert, en 1 lepel telkens in ge-kookte boter gebakken. Amandel Pap, Gestote amandelen met wat melk door een doek gewrongen dan4 lepels Room met wat Soete melk en met Suijker, dit te samelaten koken, tot het dik wort. anders: Gestote gepelde amandelen door een Seeft gedaan met watWijn & 3 (a) 4 lepels tarwe meel, dat bij de amandelen metwat suijker gemengt, & voorts als boven, Blamangie: 3/4 pond Rijstblom, 3 pinten melk zoet van Suijker met watRosewater, laat

het same koken, als het gaar is, zet het ineen Schotel, als het kout is, snijd het aan repen. Gebakke Eijeren: 8 Eijeren hard gekookt, & dan door gesnede, ende doiren daaruijt gedaan, en wat rosewater, Suijker en Caneel same gement,daar het doir ingewenteld, en wederom in het wit gedaan, &inde boter gebakken. Room Kaasjes; Kookt 3 Pinte soete melk, neemt dan 1 Pint room, daarbij 6 Eijeren, Suijker & Rosewater, & onder een geklopt bijde 23 '

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Soetemelk, & te samen laten opkoken, tot het te samen ge-lopen is, en dan het dikke met een Schuijmspaan daar afge-schept, & in een tesje met gaatjes gedaan, laat het daar indroog uijtlekken, don omgekeert in een Schotel gedaan, &Soetemelk, rosewater, en Suijker overgedaan, ook werd er welFranse wijn inde plaats van melk Overgedaan, dog niet gesont,Eenige doen er Corenten bij, en doen het dan in een blikkevisvormtje om uijtte lekken, & zoo inde Schotel gedaan als vore( t welk Eijerenvis genoemt wort). Sop van Broodt en Soetemelk: Melk opde helfft na verkookt, en broot aan Schijven gesneden,en opden rooster wat gebraden, en in een Schotel gedaan, enalte met wat melk en boter daar over gedaan, & zoo te zomenloten koken. Eijeren met Melk: 1 Pint melk, 12 doiren van Eijeren, Roosewater & Suijker engestoote Coneel, ditte zomen gemengdt en dan

boter in eentaardpan gesmolte, en het gemengde daar in gedaan, & opkolen geset, tot dot het begint hart te worden t zelve dan in7 (o) 8 stukke gesneden, & met een Schuijmspaan uijtgenomen,en in een Schotel gelegt, Suijker Beschuijt: 3/4 pond Suijker, I5 tarwe meel, 10 Eijeren de helfft met hetwit ende helft zonder wit, en verders als zo volge zal. anders: 5 Pond fijn tarwe meel, 5 pond Suijker, 3 doiren van Eijeren, 6 3 Eijeren met het wit, dit lang te Same tot een taoij deeghgemaakt, en in een taardpan gebakken tot het goor is, en danaan dunne reepjes gesneden, en weder op het vuur hart gedroogt. Konings Broodt: ]^ Pond gepelde amandelen, I5 pond Tarwe meel, 4 loot Suijker,5 loot gember, I5 musje boter, 1 musje rosewater, maakt hierbroot af f. 24

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Tiloosen: Rijst fijn gestampt, off rijstblom tot een deegh gekookt metschoon regewater, gekookt zijnde moet het zo heet gekneedworden met doiren van Eijeren & Versche boter, tot het dunword, met een wijnig zout, dan in een pan met boter eenwijnig teffens gebakken, gebakken zijnde dan kandijstroop metroosewater gekookt overgedaan en voorgeset. anders: 1 Kop rijsmeel, 2 kopje water, dit te same gemengd met ge-smolte boter, en dan gekookt tot dat het dik word, en zo warmdoor malkander gekneed met 10 Eijeren de helft met het wit,daar balletjes affgemaakt en gedaan als voren, 01 ij koeken: 2 Pond tarwe meel, 2 pond lange Rasijnen, laat die Schoongewassen worden, & in loauw water wat weken, 1 pond koren-ten. Een kop vande beste appelen geschilt in kleijne stukjesgesneeden, anderholff vierendeel gepelde amandelen, 1 lootCaneel, 1/4

loot gember, een weijnigh nagelen, 3 Eijeren, 1 haiff kommetje boter, 1 grootte lepel goede dikke gist,1 Pint Lxjouwe Soetemelk, dit te samen wat dik beslagen,dathet taaij blijft, endan laten rijsen, wat Sukade & OrangieSnippers. Boter Koekjes: 1 Pond Tarwe meel, 3/4 loot korenten, 3 Eijeren, wat notemusschaat, wat Sukade, wat Orangie Snippers, 1 lepeltje gist,1 wit kommetje met klijn gesneden aagt appelen met Soetemelk beslagen, op de dikte van een Suster, wat dikker. Spiegel koekjes; 1 Tinne Schotel op een Confoort met kolen geset, met watboter, en als het heet is, slaat er heele Eijeren in, tewetenheele Eijeren, en laat se zo hart worden, hart zijnde peper &zout daar over gestrooijd & zo gegeten. 25

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Saon: Soete melk hoe langer gekookt hoe beter, laat se bloet lauw ko-ken, neemt dan Suijker en room, doet se bij de melk en roert hetdoor een, doet het in een aarde pot, en set het daart warm is,& dekt het digt toe met een kussen, zo zal het suren, roerd hetdan om, te weten, als het een nagt over gestaan heeft. Wijn Koekjes: Clopt 6 doiren van Eijeren onder een, & met 5 pint Wijn, kruijmvan witte broodt en Suijker, zo veel nodigh is met wat gesmolteboter onder een gemengt, & daar koeken afgebakken. Gewenteld Broot: Men Snijd broot off geraspt broodt in sneden, en weekt het insoete melk met een wijnig rosewater daar onder dan gedoopt inklijn geklopte doiren van Eijeren, dan inde pan gebakken met bo-ter, dot het Eij hordt word, wederom inde Eijeren gedoopt en danbruijn gebakken, & inde Schotel Zuijker daar overgerospt. Spritsen: 1 Pond Tarwe meel, 8 Eijeren met

verse boter door malkander ge-kneedt, en door een vorm in kokende boter gebakken & Suijkerdaarover geraspt off gestrooijdt. Delikate Kruijdkoekjes: 1 Pond geklariseerde honing, 5 Pint malveseij, 3 loot nagelen, 4 loot gember, 2 loot noten, 5 pond tarwe meel, laat de honingende malveseij onder een sieden, kneedt als dan het meel &kruijdt daar in, bakt daar koekjes in een taardpan van. Sneeuw off Schuijm: 5 Pint room, 't wit van 6 Eijeren, 1 Stuijver Rosewater, dit totSchuijm geklopt, dog met Suijker daarbij, het Schuijm daar affge-nomen in een Schotel gedaan, en wederom geklopt tot Schuijm,tot het eijnd toe en dan opgeset. 26

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Venisoen: Osse Vleesch een weijnig gebroeijdt, dan 1 nagt inden azijn ge-legt, dan wel gelardeert met kalffsvet, Sout, peper, noot & gember,endan inde korst gelegd, de Saus maakt men van Peper, Noot,Nagelen, gember, azijn & Saffraan. Dikke Koeck: 1 Pond Tarwe meel, 6 Eijeren, wat gist, 5 musse rosewater, eenwijnig Sout, 1 pond korenten, 1 musse Soete melk, 1 kommetjeboter. Kieken Pastij: De kiekens een wallempje opgekookt, dande benen geknakt offstukken geslagen, dus in een korst gelegt, gekruijd met foelij,peper, noot, Sosijsen, Sweserikken, haane kammen, balletjes &gehakt vlees, aardtjes sokken, onder de aarde aspersjes, Costanien,en boter, moeril les en Oesters, anderhaiff uur gebakken, de Sausoff 't nat opgemaakt van Schapen nat, wat sapp van Citroen, & 2 doiren van Eijeren & wat boter, dit te same opgeset & overge-goten.

Worsten: 20 pond Osse vlees, 2 pond osse vet te same heel klijn doormalkander, daar onder 5 pond zout, 3 pond Peper, korjander &kardemon van elks 1 loot dat te zomen wel onder een gemengd& gestopt, vorder wel gerookt, dog als men in plaats van vlees,tonge van Osse neemt, zoo zijn sij bij uijtnemendheijdt mals, Concerff van Flier: Neemt 1 pond Flierbessen met stelen, & als de bessen affgeplukt& het zap door een doek daar uijtgeperst is, kookt het met 1pond Witte Suijker 1 uur off 2, totdat het dik word. 27

Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Concerff off Gel ij van Aalbessen: Neemt 4 pond aalbessen, wringd die door een doek, kookt hetzelve met 1 pond Poijer zuijker in een kopere pan off bekke tesame sterk op, tot dat het dik word, giet het dan inde kopjes offglaasjes daar toe gemaakt. Marmelade te maken: Kookt Quee Peeren, tot dat zij murff zijn Schilt se dan, enwrijfft se in een mortier heel klijn, doet dan bij ieder pont5 pond Suijker met een weijnigh water, & laat het opkooken, enSchuijmt daar den weck aff tot dat het dik wort, dan in doosjesgedaan off platte glaasjes, en zoo gij het roodt wilt hebben, zookookt er een roode Biette wortel bij, die men daar dan wederui jfneemdt. Pausjes: Raspt zoo veel geschilde peeren Quee, tot dat gij 1 pond Saphebt, dat daar door gewrongen wort, neemt dan geschilde Queepeeren. En Snijdt die aan snippers meede 1 pond, dan met hetpond Sap, 1 pond Suijker, wat

klijne Stukjes Citroen Schil, enuijtgedrukte Sap van Citroen te same 21 a 3 uren gekookt. Porcelijn in te Leggen: Inde Maand September de Porcelijn de dikke rode Stelen affge-plukt, dan schoon gewassen, dan een Walm laten opkoken, & opeen vergiettest laten staan tot het bijna kout is dan in eenSchotel gedaan, tot het terdeeg kout is, omdat het nat alte veelWegloopt als het zo lang opde Vergiettest staat, & dan ingeleijdtals groene boonen. 28
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