Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 Mededelingen Op 29 maart a.s.zal de heer K. Sierksma te Muiderbergeen lezing met dia's houden onder de titel: &quot;Met vlag enwapen&quot;. Hij stelt zich voor de problematiek aan de orde testellen, waarmee de beoefenaren van de heraldiek te makenkrijgen. De lezing zal gehouden worden in het restaurant:&quot;Het Wapen van Schalkwijk&quot; te Schalkwijk. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur wil alvast de aandacht van de leden vestigenop de voordracht over &quot;Romeinse munten&quot;, die eind aprildoor drs. J.P.A, van der Vin (verbonden aan het KoninklijkKabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen te's-Gravenhage) gehouden zal worden in de consistoriekamerte Odijk. Eind mei zal dr. J.M. G. van der Poel van de Land-bouwhogeschool te Wageningen in 't Goy spreken over&quot;de ontwikkelingen in de landbouw in de 19e

eeuw&quot;. Van beide lezingen kunnen de exacte data nog nietworden vermeld. Het Bestuur

Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 Stad en dorp in het gebied tussen Rijn en Lek Het bewoningspatroon, dat zich in de loop der eeuv/en inons werkgebied heeft gevormd, kenmerkte zich tot even nade tv/eede v/ereldoorlog, ruimtelijk bezien, voornamelijk dooreen min of meer statisch agrarisch karakter. De vestigingen het vertrek van personen was nagenoeg in evenwicht,hetgeen weinig aanleiding gaf tot ingrijpende veranderingenin het bestaande stads- en dorpsbeeld. Eerst in de zestigerjaren is hierin duidelijk veranderinggekomen. In de gemeente Bunnik werd toen reeds regelmatiggewerkt aan de uitbreiding van de binnen de gemeente ge-legen dorpen. In een latere periode gebeurde hetzelfde - o.a.met steun van de provinciale overheid - in Wijk bij Duurstede.De dorpskernen in de gemeente Houten werden op kleinereschaal uitgebreid. Tengevolge van de toename

van de welvaart en de daar-mede gepaard gaande noodzakelijke drang naar vernieuwingen uitbreiding van het winkelapparaat, het bankwezen enin sommige opzichten ook de bedrijfsvestigingen, zien weingrijpende en dorpsbeeldbedervende elementen binnendringen.Onherstelbare verminkingen zijn op vele plaatsen aan tewijzen. Teneinde verder verval tegen te gaan en nog aanwezigefraaie kernen zoveel mogelijk te beschermen, zijn in dein 1961 van kracht geworden Monumentenwet regels opge-nomen tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorps-gezicht. In de periode hierop volgend zijn tot op heden inons werkgebied slechts de dorpen Werkhoven en Cothentot beschermd dorpsgezicht aangewezen terwijl voor Wijkbij Duurstede een beschermd stadsgezicht in voorbereidingis.

Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 In aanmerking nemend, dat er in het gebied tussen Rijn enLek, ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal naast Cothen,Werkhoven en Wijk bij Duurstede de volgende dorpen ennederzettingen nog aanwezig zijn: Bunnik, Odijk, Schalkwijk,Tuil en 't Waal, Houten, Vechten, 't Goy, het middeleeuwseGoy, de Dwarsdijk, Honswijk, Loerik, Oud Wulven, Heem-stede en de Molendijk, dan is de omvang van de beschermingmaar magertjes en is er momenteel veel waardevols aan deincidentele beslissingen van de bestuurders, architecten ende commercie prijsgegeven, waarvan de resultaten duidelijkzijn waar te nemen. Alvorens in te gaan op de gevolgen, die de verwoestendeuitwerking van de toenemende welvaart op de cultuur-historische waarden in ons gebied heeft gehad, vraag ik Uwaandacht voor de wijze waarop men tot de aanwijzing vaneen beschermd stads-

of dorpsgezicht komt en welke wette-lijke procedure deze moet doorlopen om rechtskracht te ver-kri jgen. In een nota van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,wordt kort en bondig de gang van zaken over deze materieuiteengezet welke U hierna met toestemming van de Rijks-dienst ter bestudering wordt voorgelegd. Stads- en dorpsgezichten ingevolge de monumentenwet 1. Het begrip stads- en dorpsgezicht in de Monumentenwet. De AAonumentenwet van 1961 regelt, naast de vaststel-ling van een register van beschermde monumenten, de aan-wijzing van z.g. beschermde stads- en dorpsgezichten doorde Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werkin samenwerking met de Minister van Volkshuisvesting enRuimtelijke Ordening (artikel 20 van de Monumentenwet).

Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 De Monumentenwet omschrijft het begrip &quot;stads- en dorpsge-zicht&quot; als &quot;groepen van onroerende zaken, hieronder begrepenbomen, wegen, straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten,sloten en andere wateren, welke met een of meer tot de groepbehorende monumenten een beeld vormen, dat van algemeenbelang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel&quot;(artikel 1, sub e). In tegenstelling tot de &quot;bouwkundige&quot; monumenten, de indi-viduele gebouwen, kan men bij de stads- en dorpsgezichtenspreken van &quot;stedebouwkundige&quot; monumenten, waarbij de na-druk valt op de situering van de gebouwen, de relatie tussendeze gebouwen onderling, of - wat ruimer omschreven - ophet historische plan van aanleg, zoals dit zich in het verledenheeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. Hierbij komthet

aspect van de ruimtelijke ordening naar voren.Dit planologische aspect komt tevens tot uiting bij de aardvan de te nemen beschermende maatregelen, indien de aan-wijzing tot &quot;stads- of dorpsgezicht&quot; haar beslag heeft gekregen.Deze maatregelen vinden hun wettelijke basis niet in deAAonumentenwet doch in de Wet op de Ruimtelijke Ordening(onder meer artikel 37, lid 5) en in de Woningwet (ondermeer artikel 50, lid 5). In het 5e lid van artikel 37 wordtde gemeente de plicht opgelegd ter bescherming van eenstads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan voor te bereidenen vast te stellen, dan wel te herzien. Dit bestemmingsplandoorloopt de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening vooralle bestemmingsplannen voorgeschreven procedure, met dienverstande dat een bestemmingsplan met betrekking tot eenstads- of dorpsgezicht, alvorens door Gedeputeerde Statente worden

goedgekeurd, ter advies wordt gezonden aan deMonumenten raad. Het begrip &quot;stads- en dorpsgezicht&quot;, zoals hiervoren omschreven,plaatst de &quot;monumentenzorg&quot; in een groter kader, enerzijds
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 van bebouwing kunnen bijdragen. In de Monumentenwet neemtdit &quot;organische&quot; element (het groen) evenwel - indertijd bijamendement aan de ontwerptekst toegevoegd - gezien de aardvan deze wet, een bijzondere plaats in. Hoewel de omschrijving van het begrip &quot;stads- en dorpsgezicht&quot;zich slechts beperkt tot &quot;groepen van onroerende zaken&quot; isbij de behandeling van de wet door de Tweede en EersteKamer nauwelijks ingegaan op hetgeen dergelijke groepenzouden kunnen omvatten. In de Memorie van Toelichting bijhet Ontwerp van Wet aan de Tweede Kamer wordt slechtsgesteld, dat &quot;het van belang is het geheel van een straat-,plein- of grachtwand, met bomen (sic '.), bruggen en watervoor ontsiering te behouden, wanneer zulk een complex doorzijn bijzondere sfeer voor de schoonheid van stad of dorpvan

belang is&quot;. Men kan veronderstellen dat hierbij is gedachtaan karakteristieke elementen, zoals die in onze oude stads-en dorpskernen te vinden zijn, bijv. de beroemde grachten-gordel van Amsterdam, grachtbeelden, zoals in steden alsLeiden en Delft, marktpleinen, zoals in Haarlem en Gouda,doch evenzeer aan een marktveid bij een oude dorpskerk, ofeen groepering van boerderijen rond een brink, die met forsgeboomte is beplant. Enige van deze ,relatief van beperkte omvang zijnde, ele-menten kunnen evenwel tezamen een groter gebied vormendat een historische stads- of dorpskern grotendeels of zelfsgeheel kan omvatten. Bij een relatief klein aantal steden endorpen in ons land Is de oude kern voorts niet alleen qua straten-plan en bebouwing historisch gezien van groot belang, doch isook de situering van deze kern in zijn omgeving, met anderewoorden de ligging van de stad of

het dorp in het landschap,van grote waarde. Deze zienswijze leidt tot de wens in dezegevallen de te beschermen gebieden niet te beperken tot deeigenlijke grens van de kernbebouwing doch een strook wanhet &quot;buitengebied&quot; hierbij op te nemen, zoals bijv. bij stadjes
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 als EIburg, Buren en Willemstad. Deze &quot;stroken zullen even-wel, ook bij deze, in het totale kader van de beschermingvan stads- en dorpsgezichten uitzonderlijke voorbeelden, be-perkt van afmeting zijn. In het kader van de Monumentenwetbehoort de bescherming van een stad of dorp, in de zin vanbescherming van de aanblik van ver af, niet tot de mogelijk-heden. In het algemeen kan men stellen dat het &quot;stads- ofdorpsgezicht&quot; bezien wordt &quot;van binnen uit&quot; en niet &quot;vanbuiten af&quot;. 3. De aard van de bescherming. De meergenoemde bescherming ex artikel 20 van deMonumentenwet houdt geen algehele bevriezing in van hetbeschermde object. Het zou inderdaad eenvoudig zijn op temerken, dat na een daartoe strekkende aanwijzing alles zoumoeten blijven zoals het is. Dat is zeker niet de bedoelingvan de wetgever

geweest. De Memorie van Toelichting op deMonumentenwet stelt hierover: &quot;Het ligt geenszins in de be-doeling dergelijke stads- en dorpsgezichten door de beschermingte &quot;bevriezen&quot; in de toestand waarin zij zich bevinden.Het streven moet er op gericht zijn dat wenselijke en nood-zakelijke veranderingen slechts geschieden op zodanige wijzedat het aspect van het geheel geen of althans zo weinigmogelijk schade lijdt&quot;. Op een iets andere wijze zou men kunnen stellen datmen dient te streven naar het behoud van karakteristieke,d.w.z. eigensoortige - uit het verleden overgeleverde -groeperingen van bebouwing met de daartoe behorende wegen,waterlopen, beplantingen enz., opdat deze groeperingen eenwaardevol onderdeel blijven vormen van een aan de eisenvan de huidige tijd beantwoordende ruimtelijke structuur.Het is hierbij tevens mogelijk, dat in een

dergelijke vernieuwdestructuur deze elementen aan waarde kunnen winnen, bijv.door nieuwe bestemmingen van gebouwen (al dan niet be-schemide monumenten) door het weer voor de voetgangers 14 zie vervolg op pag.
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 Metamorfose bij het Centraal Station te Utrecht.
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 vervolg &quot;Stad en dorp&quot; van pag, 9 &quot;begaanbaar maken&quot; van grachten en straten of door hetverwijderen van &quot;woeker&quot;-bebouwIng op binnenterreinen. Met deze algemene opmerkingen ten aanzien van dete treffen beschermende maatregelen binnen een aangewezenstads- of dorpsgezicht dient hier te worden volstaan.Hierbij zij opgemerkt dat, wat betreft de details van de tenemen beschermende maatregelen, deze van geval tot gevalnader bezien moeten worden. Het gaat Immers mede om hetbehoud van het eigensoortige karakter van de verschillendehistorische stads- en dorpsbeelden. Tengevolge van de lange procedure, die aan de aan-wijzing voorafgaat (ca. 2 jaar), en tengevolge van de tijddie de voorbereiding en het doorlopen van de in de Wet opde Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure van eenbestemmingsplan

vergt (ten minste 2 tot 3 jaar), zijn er ophet ogenblik nog slechts enkele rechtsgeldige plannen exartikel 37 lid 5. 4. Het beschermde stads- en dorpsgezicht in ruimer verband. Eerder werd opgemerkt dat, hoewel de omschrijvingin de Monumentenwet van het stads- en dorpsgezicht bij deinterpretatie hiervan speelruimte laat, we toch het stads- endorpsgezicht in de eerste plaats moeten bezien&quot; van binnenuit&quot;. Slechts in zeer bijzondere gevallen zullen gebiedenbuiten de eigenlijke nederzetting (d.w.z. het bebouwde ge-bied) mede In bescherming ex artikel 20 van de Monumenten-wet betrokken kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat desituatie van een historische nederzetting in een ruimer verband,gezien vanuit de monumentenzorg niet van belang zou zijn.In dit ruimer verband kunnen ontwikkelingen plaatsvinden, dieeen bescherming uit hoofde van de Monumentenwet in sterkemate kunnen

frustreren.
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Een voorbeeld hiervan geeft het eiland Marken, waar de 1

historische karakteristiek van de op dit eiland gelegen werven 14
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 (de terp-nederzettingen Kerkbuurt, Havenbuurt, Witte Werf,Grote Werf en Rozenwerf) mede bepaald wordt door deligging aan of nabij het water. Het water van de voormaligeZuiderzee was namelijk de directe oorzaak van het ontwerpenvan deze werven; de relatief geringe omvang van deze op-hogingen heeft voorts de - zeer karakteristieke - geconcen-treerde bebouwing op deze werven tengevolge gehad.Mutatis mutandis geldt deze overweging voor alle historischekernen, die zich nog geheel (bijv. Willemstad) of voor eenbelangrijk deel (bijv. Zierikzee) als een totaliteit in hunomgeving manifesteren. Hierbij geldt voor de &quot;grotere&quot; schaalhetgeen reeds ten aanzien van de &quot;kleinere&quot; schaal isopgemerkt, namelijk dat er naar gestreefd dient te worden,dat deze historische kernen waardevolle onderdelen blijvenvormen in een aan de eisen van de

huidige tijd beantwoor-dende ruimtelijke structuur. Voorzover dit niet langs de wegvan de Monumentenwet kan worden bereikt, zullen anderebestemmingsregelen hier de nodige bescherming moeten bieden. Tot zover de Rijksdienst. Uit het voorgaande blijkt, dat een voorstel tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt voorbereid door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met de Rijksplanologische Dienst en de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. Dit voorstel wordt door de Monumentenraad, gehoord de gemeenteraad, gedeputeerde staten en de Rijksplanologische Commissie beoordeeld, waarna de Minister gerechtigd is over te gaan tot de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht. De Monumentenraad houdt voor elke gemeente waarin zich beschermde stads- of dorpsgezichten bevinden een register aan. Dit register

bevat een besluit van de Minister en een toelichting op dit besluit. 16
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 worden geleverd tot de bescherming van een aantal dorps-gezichten in onze streek, bijv. die van Bunnik, Houten,Odijk, Oud-Wulven, Schalkwijk, Tuil en 't Waal en Vechten. Vragen, opmerkingen en suggesties, dit onderwerp betreffende,kunnen aan de eindredacteur (p.a. Alex. Numankade 199,Utrecht) ter discussie worden toegezonden om zo mogelijk inons winterprogramma te komen tot een bespreking, geillustreerdmet dia's. F.A. Groen. De bijgevoegde kaartjes geven een inzicht in de omvangvan de bebouwing van een aantal dorpen in ons werkge-bied van omstreeks 1940. Het noorden is naar bovengerichten de schaal is 1 : 10.000. Hoe het er nu na ruim 30 jaar uitziet moet U zelf maareens nagaan.

Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 bijzonder belangrijke punten, rivierovergangen bijvoorbeeld,werden ook in het gebied achter de grens wel castella(versterkte legerplaatsen) aangelegd. Op deze wijze bezathet verdedigingssysteem een zekere diepte en was de eigen-lijke limes vast in het achterland verankerd . . . .&quot;(blz.83).De eigenlijke grensforten, vastgesteld door een combinatievan archeologische en schriftelijke gegevens, zijn voor watbetreft onze streek: (Woerden (Laurum), De Meern, Utrecht(Trajectum)), Vechten (Fectio), en Wijk bij Duurstede(Levefanum). Hiervan zijn Utrecht en Vechten door opgra-vingen met volkomen zekerheid vastgesteld. (bIz. 83-84),In Wijk bij Duurstede is sinds 1968 een opgraving aan de gang. &quot;Ten oosten van Wijk bij Duurstede, of eigenlijk Vechten,zijn wij uitsluitend op min of meer gefundeerde gissingenaangewezen.

Vondsten die de aanwezigheid van castella metstelligheid bewijzen, ontbreken .... De situatie is dusdanigdat men vroeger wel veronderstelde dat hier weinig of geenforten lagen, en dat de verdediging van deze grenssector aande Bataven was overgelaten. Dit lijkt echter, zeker in deperiode na 70 n.Chr., bijzonder onwaarschijnlijk . . . .&quot;Bodemvondsten b.v. te Kesteren doen een militaire neder-zetting vermoeden. (bIz. 84-85). Sporen van Romeinse dorpen zijn gevonden o.a. inKesteren-Hoge Woerd, Kesteren-dorp, Wijk bij Duurstedeen Houten. (bIz. 130). In Houten zijn de resten van een stenengebouw gevonden waarvan men kan vermoeden dat het eenboerderij was, maar zeker is dit niet. (blz.138). De ledenvan onze archeologische werkgroep zouden hier ongetwijfeldnog zeer veel aan toe kunnen voegen 1 Een vrucht van hun arbeid, het artikel geschreven

doorons lid de Heer L.M, J. de Keijzer, &quot;Middeleeuwse steenovenin 't Goy&quot;, verscheen in januari van dit jaar in het fraaietijdschrift Spieghel Historiael (8ste jrg., nr. 1; blz.45 - 50).
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Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 De stukken betreffen getuigenverhoren, afgenomen in dezomer van 1793 door het Hof van Utrecht, het hoogste rechts-kollege in de provincie, van een negental Odijkenaars overommegangen van Odijkse katholieken naar het hervormdekerkhof. De getuigen zijn de navolgende personen:Johan Frederik Pfannebecker, bedienaar des goddel ijken woordsin de hervormde gemeente te Odijk, Elizabeth van der Linden,zijn echtgenote, Pieter van Eek, huisman (boer), Jannigje deHeus, zijn echtgenote. Klaas van Velpen, huisman, Maria deRoolj, zijn echtgenote. Elsje Drijver, dienstmeid bij ds.Pfannebecker, Klaas Lam, schoolmeester, en Rijk Takken, smid.Het getuigenis van ds. Pfannebecker is het uitvoerigst, deandere getuigen verklaren zich grotendeels konform, vullenhier en daar iets aan, en zijn over het algemeen veel voor-zichtiger. Ds.

Pfannebecker legt op 28 augustus de volgendeverklaring af: &quot;Dat ik getuige 's avonds voor St. Jan laatst-leden ( 23 juni 1793) om den streek van neegen uure voorbijmijn huis te Odijk zag passeeren eene grote quantiteit mansen vrouwspersonen, waaronder ook enige kinderen, zoals ik aandezelve stemmen heb vermeend te kunnen ontdekken, maardat het te duister was om zulke te kunnen onderscheiden; datdeze troup naar gissing 150 menschen sterk was, en dat zij albiddende den publieken weg passeerden en wel zoo hard op,dat men duidelijk hen kon verstaan, gelijk ik ook dikwijlsheb horen roepen: Heilige Maria, moeder Gods, en voorts hetgebed zelve, dog waarvan ik den inhoud niet onthouden heb;dat ik vervolgens die troep menschen 'z avonds om den streekvan elf uuren weder op een distantie van mijn huis af voor hetkerkhof gehoord heb en dat zij toen omtrent 10

minuten naargissing daar verbleven zijn al continueel biddende, maar datik ze toen niet gezien heb; dat ik getuige toen die troep heteerst voorbij mijn huis kwam, ook wel gezien heb dat er eenmanspersoon vooruit ging, die ook het eerst begon te biddenen dan voorts door de andere troep daarin gevolgd wierdt,dogdat ik niet onderscheiden heb kunnen zien wie die persoonwas;
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Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 dat ik getuige vervolgens 's avonds voor Maria hemelvaartsdagdaaraanvolgende (14aug.l793) om den streek van negen uure,wederom een troep menschen, zo mans als vrouwen en kinderen,voorbij mijn huis op de publieke weg heb zien passeeren, dogwelke merkelijk minder was als de voorgaande reis; dat zijtoen een man en vrouw tot voorgangers en voorbidders hadden;dat ik die voorbidders toen weder openlijk heb horen bidden,immer in woorden van de volgende substantie:Wees gegroet heilige Maria, moeder Gods, gij zijt vol vangratie, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend isde vrucht uwes buyks Jesus, waarop dan de menigte veelewoorden sprak, dog waarvan ik niet anders kon verstaan alsde woorden Van nu tot in der eeuwigheid, amen.'; dat ik ge-tuige niet hebbe kunnen onderscheiden wie die voorbiddersgeweest zijn,

maar dat onze meid. Elsje Drijver, ons gezegdheeft, dat zij, die beter de menschen kent in die quartieren alswij, meende dat tot voorbidster was Kee Wevers; maar dat ikze niet weder gezien heb voor 's avonds om den streek van elfuuren, wanneer ik zag dat ze bij het kerkhof bleven staan endat ze in mijn oog klijner wierden, maar dat ik door de distan-tie van de plaats en de duisternis niet heb kunnen onderschei-den of zij geknield hebben dan wel of zij met hunne armen ge-legen hebben op den muur, die aldaar rondsom het kerkhof is;dat zij in deze positie naar gissing een minuut of tien geblevenzijn en dat ik die voorbidders en de gemeente in voege voors-zeid gedurende al dien tijd heb horen bidden, waarop ik zevervolgens weder heb zien heenen gaan; dat ik getuige niemand vanhun allen, zo die eerste reis als de tweede in die troepen ge-weest zijn, gekend heb.&quot; De

domineesvrouw, Ellzabeth Pfannebecker-Van der Linden,brengt geen nieuwe gegevens naar voren. Pieter van Eek geefteen kleine aanvulling: &quot;Dat ik getuige niets gezien of aan-gehoord hebbe van de processien, die de Roomsgeschinden bijons 's avonds voor St, Jan en Maria hemelvaart respectivelijk,gelijk men mij gezegd heeft, zouden gehouden hebben, alsalleen, dat ik getuige 's avonds voor St. Jan laatstleden gezienheb dat om den streek van acht uuren a half negen een grootequantiteit mans en vrouwen zich vergaderen voor het rechthuis

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 van Odijk, maar dat ik er te ver vandaan was om te kunnenonderscheiden wie er al bij waren; dat ik zedert gehoord heb,zonder dat ik mij herinneren kan van wie, dat er dien avondtot voorgangers en voorbidders geweest zijn Manus van derLinden en Henk de zoon van Simons de kleermaker, dat deeerste thans woont bij zijn vader Gijs van der Linden te Odijk,maar dat Henk thans woont bij den kleermaker Willem Bijer teWerkhoven&quot;. Klaas van Velpen bevond zich op de avond voor St. Janten huize van ds. Pfannebecker, dus kan hij diens getuigenisbeamen; ten aanzien van de avond voor Maria hemelvaart zegthij o.a.: &quot;dat ik getuige voorts 's avonds voor Maria hemelvaartdaaraan gezien heb dat er om den streek van acht uuren a halfnegen eene grote troep menschen vergaderden voor het recht-huis tegenover mijn huis, en dat zij vervolgens gegaan

zijnnaar het kerkhof al biddende Roomse gebeden; dat zij vervolgenslangs het kerkhof gaande onder den aldaar staande lindeboomen langs den muur van het kerkhof hebben geknield en gebedenzonder dat ik onthouden heb wat zij al gebeden hebben; dat ikgetuige te bed liggende hen weder voorbij mijn huis heb horenkomen en dat zij toen zo hard op baden dat ik er van wakkerwierd&quot;. Elsje Drijver, die de voorbidster herkende zegt daar-over:&quot;dat ik bij de tweede optocht 's avonds voor Maria hemel-vaartsdag uit de stem heb vermeend te kunnen onderscheidendat Cornelia van Toor, door de wandeling Kee Wevers genaamden wonende op haar zelve te Odijk, er bij geweest is en weldat zij de voorgangster en voorbidster geweest is, gelijk ik bijons wel heb horen zeggen dat ze altoos, zo dikwijls als er op-tochten waren, als voorgangster en voorbidster gediend heeft&quot;. De verklaringen van

Klaas Lam en Rijk Takken zijn op 24september afgelegd en betreffen een latere gebeurtenis. KlaasLam: &quot; dat ik getuige op den avond van zaterdag den 7 septem-ber 1793 tusschen negen en tien uuren gezien heb, dat er eentroep Roomsgezinden, naar gissing een stuk of dertig, in eenomgang waren en dat zij in den steeg bij Rijk Takken de smit,op hunne knien vielen en hardop openlijk Roomsche gebedenbaden;

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 -r-' &quot;------ OHJK JSOdj'sz De smidse van Takken vanaf de Meent. Tekening door Johannes de Kruif. 1953, Foto: Rijksarchief Utrecht.

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 Dit was niet het geval, de ommegang stond onder leiding vanmensen uit de minvermogende klasse. Helaas kunnen we weinig gegevens over hen achterhalen. KeeWevers, in 1793 een alleenstaande weduwe van 69 jaar,heetteeigenlijk Cornelia Witkamp. Zij was gehuwd geweest metGijsbert van Toor. Uit dat huwelijk werden drie kinderen in de katholieke statieBunnik gedoopt, resp. in 1749, 1764 en 1766. Vermoedelijkheeft het echtpaar tussen 1749 en 1764 elders gewoond. Gijs-bert van Toor overleed in 1783 en werd op 20 juni van datjaar op het hervormde kerkhof van Odijk begraven, pro Deo,hetgeen betekende, dat hij onvermogend was en dat de be-grafeniskosten voor rekening van de hervormde kerk kwamen.Cornelia overleed te Odijk op 29 september 1813 op 89-jarigeleeftijd. Op 2 okt. daaraanvolgend werd zij op hetzelfde kerk-hof

begraven. Hoe zij aan de bijnaam Kee Wevers kwam, isniet duidelijk. Een fweede voorbidder bij de ommegangen wasPieter Vonk, op 4 mei 1762 katholiek gehuwd met CorneliaHazenberg. Tussen 1763 en 1777 werden 12 kinderen uit ditechtpaar katholiek gedoopt, waarvan er verscheidene jongstierven en werden begraven op het Odijkse kerkhof. PieterVonks vrouw werd op 10 sept. 1788 in de hervormde kerk be-graven in een huurgraf, met gebruik van het beste doodskleeden onder klokgelui. Als daggelder kon Vonk dit blijkbaar be-talen. Herhaaldelijk verrichte hij voor het jaar 1793 werk-zaamheden voor de hervormde kerk zoals het schoonhoudenvan greppels en snoeien van bomen en heggen langs de Odijker-steeg (Zeisterweg) en hij pachtte zelfs een stuk land van dekerk. Hij overleed op 2 maart 1807. Nog twee namen van dedeelnemers aan de ommegang zijn ons verder

bekend, Hendrik,de zoon van Simon Simons, kleermaker, en Hermanus van derLinden. Eerstgenoemde was niet in Odijk geboren en al weervertrokken naar Werkhoven ten tijde van de verhoren, enHermanus van der Linden, katholiek gedoopt te Bunnik op 15juli 1757, verdwijnt na de gebeurtenissen in 1793, waaraan hijals 36-jarige deelnam, uit ons gezichtsveld.

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 In het licht der geschiedenis, zelfs van de kleine platte-landsgemeenschap Odijk, Is het incident van de zomer van1793, een onbetekend voorval. Het heeft de verhoudingenter plaatse niet belhvloed. In Werkhoven maken de katho-lieken zich tijdens de revolutie in 1795 tijdelijk met ge-veeld meester van het protestantse kerkgebouw, in Bunniktrachten zij enkele jaren later op legale wijze de kerk tenaasten, in Odijk blijft alles rustig. Ds. Pafannebeckerverlaat het dorp al In 1797, Rijk Takken behoudt zijn gro-tendeels katholieke klantenkring, Pieter Vonk blijft pachtervan de protestantse kerk en meester Klaas zal nog tot 1843de katholieke en hervormde kinderen van Odijk onderwijzenen door zijn langdurige werkzaamheid een stempel op devolgende generatie drukken. C. Dekker Bronnent R A Utrecht, recht, arch., hof van Utr., nr.92-44, fa 713-721 aldaar, hervormde gem. Odijk, nrs.

52, 130 aldaar, classis Rhenen-Wijk, nr. 10 aldaar, verz. doop- en trouwboeken, nrs. 85, 97, 360 12 tk.

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 Zeist en Zeisteroever Kort geleden las ik het artikel van D.R. Klootwijk: &quot;DeZeisteroever in de Middeleeuwen&quot; ( juni 1972, nr. 2).Bij zijn poging tot een nadere plaatsbepaling van dit gebiedkwam de schrijver tot de conclusie, dat dit gebied zich uit-strekte tussen de Kerkhoogte te Zeist en Rijnauwen. DeZeisteroever ligt noordelijk van de huidige Kromme Rijntussen Rhijnauwen en de Tolakkerlaan en wordt verder naarhet noord-oosten begrensd door een voormalige Rijnarm(een onderdeel hiervan vormt de &quot;Kouwenhovense v-etering&quot;).De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscore ofZeisterschoer kwam hij voor de eerste keer tegen in 1236(Seisterover). Klootwijk wijst erop, dat de naam waarschijn-lijk ouder is aangezien de plaatsnaam Zeist al in de eerstehelft van de 9de eeuw bekend was. In

het Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse Plaats-namen van Dr. J, de Vries ( aula 85 p. 197) vindt men bijZeist het volgende: &quot;Sedert 838 steeds Seist gespeld. .Menkan vergelijken de westfaalse naam Seeste, die in 1129Segesten heette. Het Is stoutmoedig, om deze laatste vormmet de venetische plaatsnaam Segesta te verbinden en danverder op grond van de uitgang- este aan een il lyrische naamte denken. Maar duister is de naam zeker&quot;.Het is algemeen bekend, dat het nogal eens voorkomt, dat denaam van een water plaatsnaam wordt, waarna het water enigetijd onbenoemd blijft. Passen wij dit hier toe dan krijgen wij de volgende hypothese:De nu verlande Rijntak langs Zeist ( zie kaartje juni 1972, nr.2pag 6) droeg eens de naam Seist. Deze naam ging over op denederzetting en op de in cultuur gebrachte gronden langs ditwater. De Rijntak verlandde,

waarbij andere namen gingenoptreden. Zo past de naam &quot; Kouwenhovense wetering&quot; zeerwel bij een rationeel afwateringspatroon.Deze hypothese zalwel moeilijk te bewijzen zijn, omdat in de bronnen over het9e eeuwse Seist het water langs de nederzetting onbenoemddan wel een andere naam heeft aangenomen.Mogelijk kunnen etymologen in &quot;Seist&quot; een waternaam ontdekken. Drs.H. J .M.Thiadens.

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 DE BOOMGAARD &quot;DE GALG&quot; AAN DE MIDDELWEG,HOEK EUVENPAD TE WIJK bij DUURSTEDE, Wijk bij Duurstede was eertijds een zogenaamde hoge

i heerlijkheid, wat betekende, dat de heer het recht had overleven en dood. De ter dood veroordeelden, voor zover zij totde strop gevonnist werden, werden opgehangen aan de galg,welke meestal stond op het galgeveld binnen het rechtsgebiedvan de heerlijkheid, veelal even buiten de bebouwde kom. Dit was ook het geval te Wijk bij Duurstede, waar naar allewaarschijnlijkheid Zweder I van Abcoude,de vermoedelijkestichter van het kasteel Duurstede in de tweede helft van de13e eeuw het halsrecht uitoefende. Opvallend was, dat de galg dikwijls stond op een kleineverhevenheid, het zogenaamde galgenbergje. Of dat te Wijkbij Duurstede ook het geval was, valt bezwaarlijk meer uitte maken

en evenmin of de plaats oorspronkelijk in de reukstond van een oude voorchristelijke heidense heilige plaats.Immers, het is toch bekend, dat in vele gevallen de galg werdgeplaatst op een heilige heidense plaats en in geval die nietgekerstend werd door de bouw van een kapel of kerk, integen-deel een plaats der verdoemden, verdorvenen werd, waar misdadigerster dood werden gebracht. - Zo is het bekend, dat het &quot;galge-bergje&quot; bij Amersfoort oorspronkelijk een oude heilige heidenseplaats moet zijn geweest, welke ongekerstend moest verdwijnenen tot de plaats van de verdoemden werd. De plaats der gerichten,de ter dood veroordeelden, de verdoemden. De gehangenen mochten dan ook niet in de kerk begraven worden,zelfs niet aan de noordkant van de kerk, de plaats voor de armeluiden, doch zij werden aan de voet van de galg of in hetbergje begraven, meestal na geruime tijd te kijk gehangen

tehebben, tot afschrik van de bevolking. Vandaar dat zo'n galge-bergje ook wel in de volksmond &quot;schedelberg&quot; 1) werd genoemdnaar het meer of minder aantal schedels dat daar in gevondenwerd 16 1) Mede mogelijk naar analogie van de calvarieberg,voormalige
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Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 gezichtsplaats, thans binnen Jeruzalem. van hen die daar volgens hedendaagse begrippen soms vooreen naar verhouding niet evenredig vergrijp werden ter doodgebracht. Inderdaad, in een ver verleden werden maar alte dikwijls andere normen van menselijkheid aangelegd dantegenwoordig bij de rechtspleging. De plaats waar vroeger de galg stond aan de Middelweghoek Euvenpad Is thans een boomgaard toebehorende aan deheer A.C, van den Heiligenberg, op zich zelf ook een merk-waardige naam, welke echter niets uitstaande heeft met denaam van de boomgaard &quot;de Galg&quot;, als mogelijk vroegereheilige plaats. Meer waarschijnlijk moet de oorsprong vandie naam gezocht worden in de buurtschap Heiligenberg on-der Leusden, vanwaar de Lunterse Beek de HeiligenbergerBeek genoemd wordt. Iets anders is dat met het Euvenpad, op het eerste gezichteen zonderlinge en

onbegrijpelijke naam, welke echter tochgeheel in het kader past. Wat toch hebben wij in dat euven te zien? Het is hierweer een samengaan van oud-saksisch en oud-nederfrankischin dit gemengde gebied. Euven staat in verband met euvel en &quot;uvil&quot; enz., dat slecht,verdorven, kwaad betekent. Vergelijk euveldaad = misdaaden de oude vorm &quot;evelen&quot; = iemand kwaad doen. Men sprakook van de &quot;evelschalc&quot;, dat is een middelnederlands woordvoor de duivel. Het is duidelijk, met het eeuwenoude min of meer verbasterdewoord Euvenpad hebben we met het pad van de &quot;slechterikken&quot;,de ter dood veroordeelde misdadigers &quot; tot den koorde&quot;,degehangenen tot de strop te doen. Het Euvenpad was het pad dathen die euveldaden bedreven tot de strop te doen. Het Euvenpadwas het pad dat hen die euveldaden bedreven tot de galg, destrop leidde. H.W.M.J.KITS NIEUWENKAMP. 18

Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 Het bevat onder meer een lijst van de voornaamste Friese,Neder-saksische en Nederfrankische namen, waarvan de jongensnamenHeimijn, Mikelis en Yuw, en de meisjesnamen Didv^i mij onbe-kend en welluidend leken. Van A. Hallema, Bijnamen of het Alias als persoons- ennaamonderscheiding (Naarden 1946), en scheld-, schimp- enspotnamen voorheen en thans (Naarden 1946). In het laatstewerkje behandelt de auteur het ontstaan van bijnamen van vorstenen partijnamen uit scheldnamen. De Kabeljauwen zijn b.v. ge-noemd naar de lichtblauwe schubben van de Beierse wapenschildvan graaf Willem V (biz. 22). De scheldnamen van Friese dorpenvoor elkaar hebben aanleiding gegeven tot allerlei volksover-leveringen in deze gebieden aldus de auteur. Ook de andereprovincies komen aan bod, Utrecht ( blz.46): Apeluiders (Ape-luiders van IJsselstein, Berenschieters

van Benschop. EventuelePlatneuzen voor Schalkwijkers kon ik niet vinden. Laat - middel-eeuwse scheldnamen in het algemeen zijn rubrieksgewijs onder-gebracht volgens de manieren waarop ze ontstaan, b.v. doorlichamelijke of geestelijke gebreken, partij, beroep, misdaad,handhaving van veiligheid en orde, dieren of planten, en &quot;volks-humeur&quot; (bIz. 60 e.v.). &quot;Moutvlyegh&quot; is drinkebroer, &quot;vuyiekatijf&quot; is schobbejak, en &quot;nachtraef&quot; is schelm, voor degenendie het weten willen (bIz. 59). Van de serie Bibliotheek voor Geslachts- en Wapenkunde,onder redactie van C. Pama, kregen we, van dezelfde auteur.Ons familiewapen (nr. 15; Naarden 1943), en Het volkskarakterin de heraldiek (nr. 7; Naarden 1943). Ook H.L. Kruimel, Stam-boomonderzoek in de praktijk (nr. 6; Naarden zonder jaartal). Het cursusboek van G . van der Helde, Graven naar het ver-leden. Archeologie

van de Lage Landen van IJstijd tot Middel-eeuwen (Utrecht 1972), kreeg een slechte beoordeling doorG.J. Verwers in het blad van de Archeologische Werkgemeenschapvoor Nederland, &quot;Westerheem&quot;, omdat er veel en slordig zou zijnovergeschreven uit een aantal verouderde algemene werken opdit gebied. 22
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Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 Bestuursmededeling Zoals U inmiddels via de laatste convocatie vernomen hebtzijn er enige wijzigingen in ons programma gekomen.De olie-boycot heeft ook onze activiteiten belhvloed. Inbijgaand stencil vindt U alle bijzonderheden betreffende hetverdere programma van het seizoen, Lemaire.

Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 Moeilijker blijft de &quot;O&quot; die in &quot;Eu&quot; veranderde. Volgensdeskundigen zou het ontstaan van de &quot;Eu-klank&quot; een gevolgkunnen zijn van een verstarde dialectologische invloed. Inelk geval zijn zij het er wel over eens, dat in dit geval eenbewijs wordt geleverd dat de aanvankelijke &quot;O&quot; hier in dezecontreien tot een &quot;Eu&quot; heeft kunnen veranderen. De heerNieuwenkamp zal zich overigens uit zijn &quot;Wijkse tijd&quot; nogwel herinneren dat men in de volksmond dit pad ook wel het&quot;Huppelpad&quot; noemde en dat men aan het wachthuis binnen hetKloosterterrein, dat de naam &quot;Corps de Garde&quot; droeg, thansnog de naam &quot;Korte gaard&quot; geeft. Dan is er tot slot de prent, die het onderschrift &quot;De galg bijWijk bij Duurstede&quot; draagt. In de door mij genoemde editievan &quot;Het

Centrum&quot; was deze prent eveneens afgedrukt; toenechter zonder het onderschrift. Met alle moeite heb ik ge-zocht naar een of ander topografisch &quot;Wijks&quot; herkenningspunt.Tevergeefs! Kan de geachte schrijver me misschien zeggen,waaruit hij de zekerheid heeft, dat dit nu juist de &quot;Wijkse&quot;galg is? L, Rouppe van der Voort. 1) RA. Utrecht, Oudmunster, nr, 487.

Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 De productie van de oven(s) bestond vnl. uit grapen (kook-potten) en ander keukengerei. Het blauwgrijze aardewerkwas duidelijk op zijn retour door de opkomst van het rodeaardewerk met loodglazuur: het min of meer waterdicht makendoor het smoren (zuurstoftoevoer afsluiten na inwerpen vangroen hout) waardoor het aardewerk zijn blauwgrijze kleurkrijgt, was door het gebruik van loodglazuur niet meer nodig.De grondstof voor rood en blauwgrijs aardewerk is dezelfdelokale klei. Versiering d.m.v. witbakkende klei (zgn. slibversiering) werdtoegepast, waarbij vooral de curieuze vogelborden opvallen(afb. 2). Drinkgerei ontbrak volledig.De pottebakkers zelf dronken uit geftnporteerd Duits steengoed. drs. T.J. Hoekstra. x)= een dunne oplossing van klei en ijzer, waarin een stukaardewerk geheel of gedeeltelijk gedompeld wordt en diebij het

bakken een bruine tot paarsbruine kleur geeft. foto's:Gemeentelijk Film-en Fotodienst, Utrecht

Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 Afb, 2: Bord met de afbeelding van een vogel inslibversieringHalffabrikaat (ongeglazuurd). Afkomstig uit het oven-afval aan de Hogelanden O.Z.

Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 Waarnemingen in de bouwput van V. en D, Achter Clarenburg.&quot;&quot;De vondst van de visfuik (95 cm lang, wilgetenen) uit deeerste eeuw en het verspeelde Romeinse aardewerk uit de tweedeen begin derde eeuw bewijzen.., .dat de Rijn toen nog eenactieve rivier was. Op de zuidoever lag daar toen..., hetRomeinse castellum (47- ca. 260 n.C.) dat is opgegraven op hetDomplein. De gedeeltelijke stroomverlegging stroomopwaartsmoet, wederom op grond van het schervenmateriaal.,.., tijdensof kort na de 8e eeuw hebben plaatsgevonden (mogelijk samen-hangend met het ontstaan van de Lek?), maar het karakter vande meanderende rivier gaat nog niet definitief verloren. De ver-landing, kenbaar aan de kleiopvulling van de smalle restgeul,heeft ... vermoedelijk kort voor of in de 12e eeuw (plaatsge-vonden), in verband te brengen met het afdammen van de

Kromme-Rijn bij de splitsing met de Lek (ca. 1100). Het graven van deUtrechtse stadsgrachten in de 12e eeuw om N-Z-verbindingen te maken tussen Rijn en Vecht.....enerzijds en Rijn en IJssel ... .anderzijds is het antwoord van de stad geweest op dezeverlanding. De 12e eeuwse cultuurlaag boven de restgeul toonttenslotte dat althans ter plaatse van Achter Clarenburg (dit)..,tot gevolg heeft gehad dat hier toen de oorspronkelijke rivier-loop uit het stadsbeeld verdween&quot;, (p.77). (Oud Utrecht, jrg.46, nr. 8 (oktober 1973), pp. 68-70; nr. 9 (november 1973),pp 77-80). J.H, Willems, in &quot;Prehistorische vondsten te Groenekan, gem.Maartensdijk&quot;, vertelt wat hij de afgelopen twee jaar vond bijhet omspitten van zijn eigen achtertuin: artefacten van &quot; in deomgeving gevonden erratische vuursteen&quot;. &quot;Uit de ligging vande vindplaats blijkt, dat de prehistorische mens niet alleen

dehogere zandgronden van de Utrechtse heuvelrug, het Gooi ende Vuurse bewoonde, maar ook dichter bij het destijds uitge-strekte veengebied korte of langere tijd verbleef&quot;, (p.170)(Westerheem jrg. 12, nr. 4 (augustus 1973), pp. 168-170). 16

Tussen Rijn en Lek 1973 4. - Dl.7 4 &quot;Oud speelt jong&quot; - Zeist ( tot 18 februari 1974). Onder dit motto wordt in de expositiezalen van het ZeisterSlot een tentoonstelling gehouden van oud en antiek speel-goed. Antiek is dit speelgoed slechts gedeeltelijk, want het meestespeelgoed uit de collectie van mevrouw Elisabeth VerspijckMijnssen - Duijvis en Ton Lensink dateert van de laatstehonderd jaar. Dat maakt het bezoeken van de tentoonstelling juist extra aan-trekkelijk omdat het element van &quot;herkennen&quot; er des te groterdoor wordt. De ouderen worden ongetwijfeld geconfronteerdmet hun jeugdherinneringen en de jongeren zullen bemerkendat zij veel van het speelgoed uit vroeger jaren ook nu nogkennen. Alleen de vormgeving en het materiaal (plastic!) zijn gewij-zigd en er werd vroeger meer aandacht besteed aan de details.Behalve de fraaie poppenhuizen, de enorme collectie stoom-machines, heel veel

poppen, serviesjes (waaronder zelfs eenWedgewood exemplaar), spoortreintjes, winkeltjes, brandweer-wagens, blokkendozen, fornuisjes, hobbelpaarden, poppen-wagens en boekjes, valt er op deze tentoonstelling nog veelmeer te bewonderen. Zo kan men er de schitterende met een Oscar bekroonde docu-mentaire van Charles Hugenot van der Linden &quot;De kleine Wereld&quot;zien. Er worden ook voorstellingen gegeven door het poppen-theater &quot;Dierelantijn&quot; van Jos Spanbroek uit De Bilt.De tentoonstelling &quot;Oud speelt Jong&quot; is nog te bezichtigen tot18 februari en is geopend van maandag tot en met vrijdag van10.00 - 17.00 uur. Op zaterdag en zondag alleen van 14.00 -17.00 uur. 18
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