Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Maar hun waamemingsnet heeft grote mazen. Een bodemkaart magdan ook nooit voor detailwerk gebruikt worden. Naast bovenstaande opmerkingen, ontleend aan toelichtende rap-porten bij de bodemkaarten, laten we hieronder graag nog enkeledeskundigen aan het woord. Ir. G.G.L. Steur merkt op: &quot;Binnen vrijwel ieder kaartvlak vanelke bodemkaart komen onzuiverheden voor, die in verband metde waamemingsdichtheid niet worden opgemerkt, of als ze wordenopgemerkt wegens de schaal van de kaart niet kunnen worden voor-gesteld&quot;. 3) En als Ir. B. van Heuvel het maken van bodemkaarten bespreekt, zegthij: &quot;Het bezwaar van deze methode is dat een gekleurd afgegrensdkaartvlak een absolute uniformiteit suggereert. In werkelijkheidverschilt een traject aan zijn grenzen maar gradueel met het volgendeen voorgaande traject. Een kaartvlak is een

normvlak met tole-ranties. Om aan de misleidende suggestie van uniformiteit binneneen begrenzing te ontkomen, zouden de bodemgrenzen moetenworden vervangen door geleidelijke kleurovergangen.De gebruiker dient zich dus wel goed te realiseren dat de abruptebegrenzing van een kaartvlak door een bodemlijn in wezen nietmet de werkelijkheid overeenkomt&quot;, 4) Thiadens geeft een aantal voorbeelden waar z .1. op het gewraaktebodemkaartje ten onrechte voormalige RIjnarmen zijn ingetekend.Hij hanteert daarvoor een bodemkaart 1 : 50.000, uitgave 1970.Zelf gebruikt de schrijver de bodemkaart 1 : 50.000, blad 32West, Amersfoort voor dit gebied. Die is In 1966 uitgegeven doorde Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Een jongereuitgave kent de Stiboka niet. Bij de bestudering van zijn eigen bodemkaart moet de schrijvernogal wat vraagtekens zetten bij de opmerkingen van Thiadens.Waarbij

Thiadens welwillend in het oog wil houden dat die vraag-tekens gezet worden door een bodemkundig leek.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Ten gerieve van de lezers van ons blad treft men bij dit artikel eentweetal afdrukken van het bodemkaartje aan (foto 1 en 2). Het eerstekaartje is - behoudens de door de auteur ingetekende &quot;Kouwen-hovense weteringe&quot;- het oorspronkelijke; op het tweede heeft deschrijver een aantal kaartvlakken ingeschetst, zoals die op zijnbodemkaart voorkomen. Met de op die bodemkaart gebruikte co-dering voor de verschillende grondsoorten .Op dat tweede kaartje treft de lezer aan: R06OC. Kalkloze nesvaaggronden, zavel en lichte klei. Dezegronden komen voor in de voormalige bedding van deKromme Rijn.Ro40C. Kalkloze nesvaaggrond, zware klei. Ook hier is sprakevan een dichtgeslibde oude bedding (meander) van deKromme Rijn.Rn47C. Kalkloze poldervaaggronden, zware klei. Deze grondenliggen verspreid door het gehele rivierkleigebied . Land-schappelijk zijn

enkele duidelijke verschillen binnen dezeeenheid aanwezig. We kunnen onderscheiden: a.

kom op stroomgrond. Vrij grote kaartvlakken, laaggelegen en omgeven door hogere stroomruggronden. b.

beddinggronden . Zeer laag gelegen, langgerektekaartvlakken, meestal eveneens begrensd door stroom-ruggronden, bRn46C. Kalkloze poldervaaggronden (bruine komgronden); zware kleiDe bruine komgronden komen voornamelijk voor langs debuiten- en binnenbochten van de Kromme Rijn. Ze liggenduidelijk hoger dan de overige zware klelgronden.De verklaring bij de codering is verkort overgenomen uit het bege-leidend rapport bij de bodemkaart, blad 32 West, Amersfoort.Bij Rn47C is, dachten we de aanwezigheid vereist van een rivier(tak),die door of dicht bij het betrokken gebied stroomde. N .B.: Vaag in vaaggronden: onduidelijk,niet scherp omlijnd.Nes: land dat in een zee- of rivierarm uitsteekt.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Foto 2. Op deze luchtfoto ziet men boven aan een gedeelte van de snelweg Utrecht-Arn-hem. De oude Odijkerweg, die onder de snelweg doorgaat, loopt richting Odijk,(links op de foto), waar hij met een bocht over de Kromme Rijn gaat. in het ge-bied ten Z. van Odijkerweg / snelweg ziet men de voormalige brede Rijnarmzich aftekenen.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Mag de schrijver dan nu-voor zover hem dat mogelijk is - watnader Ingaan op de punten, waarop Thiadens kritiek heeft. Datbetreft: 1 . &quot;Noordelijk van het woord Zeisteroever geeft Klootwijk eenRijnarm weer. Op de bodemkaart vindt men daar slechts stroom-ruggronden&quot;. Volgens de bodemkaart heeft Thiadens volkomen gelijk. Maar demogelijkheid dat we hier met een &quot;tolerantie in het kaartvlak&quot;,temaken hebben lijkt niet uitgesloten, integendeel zelfs waarschijn-lijk. In het artikel: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, werd reedsmelding gemaakt van &quot;onland&quot; op dit gedeelte van de Zeisteroever.Of dat onland op die plaats lag en te maken had met de aanwezig-heid van een Rijnarm valt echter niet te bewijzen. Meer licht ver-schaft ons de voormalige percelering in dit gebied. Op de Top.kaart 1 : 25.000, o.a. uitgaven

1932 en 1943 geeft de perceleringduidelijk de mogelijkheid vaneen voormalige Rijntak daar terplaatse aan. Dat is eveneens het geval op het hierbij afgedruktegedeelte van een nog oudere kaart (foto 3).Het gearceerde stuk zou dan die voormalige riviertak kunnen zijn. 2. &quot;De stroomgeulen zuidelijk van de spoorlijn te Bunnik komenniet op de uitgebreide bodemkaart voor&quot;. De bodemkaart van de schrijver geeft, ten Z. van het woordSpoorlijn, op de plaats waar de rivierarm getekend is, een uitge-strekt gebied Rn47C aan. Dat is dus beddinggrond of kom op stroom-grond, waarbij in beide gevallen de aanwezigheid van een rivier-arm in dat gebied vereist is. Maar er is meer. Op de bodemkaartkomt hier ook een blauwe stippellijn voor die, op het kaartje gezien,komend van de onderzijde de smalle zwarte streep volgt, om dan inde rivierarm Westwaarts verder te gaan. Volgens de legenda van de

bodemkaart duiden zulke blauwe stippel-lijnen &quot;voormalige, zeer duidelijke, smalle kreekbeddingen,geulenenz. &quot; aan.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Foto 3. Duidelijk is, dwars over de foto, het langgestrekte gebied van de Brugakker teherkennen. Precies aan de rand van de foto, aan het eind van de Brugakker be-vindt zich de Koppelbrug met hoeks daaropaansluitend de Koppeldijk.Bij de met X aangegeven plaats op de Brugakker ziet men aan de zuidkant vangenoemde Brugakker in het landschap afgetekend de voormalige uitmonding vande Cattenbroeker wetering. Ook op deze luchtfoto is er ten N. en Z. van de Brugakker een duidelijk ver-schillende percelering te zien.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Vroeger stond er in de Kouwenhovense wetering, aan de Oostzijdevan de Grote Laan, een kleine waterkering om het water op deNienhof op peil te houden. Die waterkering is opgeruimd, omdathij niet functioneerde. Het water sijpelde weg door een grindbankin de bedding. 4.&quot; De brede Rijnarm, die de autheur tekent oostelijk van de Brug-akkerlaan is op de bodemkaort grotendeels een omvangrijk kom-k lei-gebied.&quot; Een groot deel van dit gebied is Rn47C; zware klei dus, die zowelkom-op-Stroomgrond als beddinggrond kan zijn. Het bijbehorendrapport laat zich daarover niet verder uit. De lezer zal het duide-lijk zijn, dat het laatste woord, beddinggrond dus, zonder meerde aanwezigheid van een voormalige rivierarm veronderstelt. Voorhet woord &quot;kom-op-stroomgrond- geeft de door Thiadens gebruiktebodemkaort de volgende toelichting: &quot;Ook in de bedding (van

eenrivier) vindt sedimentatie plaats, waardoor die bedding geleidelijkwordt opgehoofd met als gevolg dat de waterafvoer gaat stagneren.Bij een plotseling verhoogde aanvoer zal de rivier een nieuwe loopkiezen. Het komt dan voor dat de nieuwe loop zoveel hoger ligt,dat de stroomruggronden langs de oude bedding met komklel van denieuwe bedekt roken. Er ontstaan dan stroomruggronden met eenzware bovenlaag (kom-op stroomruggronden)&quot; (aanhaling iets ver-kort weergegeven). Ook in dit geval moeten er dus rivierarmen door zo'n gebied ge-stroomd hebben. De N .helft van dit door Thiadens bedoelde gebied wordt voor eenaanzienlijk deel ingenomen door R06OC. Gronden dus die voorkomenin een voormalige bedding van de Rijn.Opvallend is dat een aantalsloten, vooral in het gebied van de Brugakker, niet recht zijn maareen kronkelend beloop hebben. Ook ten Z. van de vlakbij gelegenhofstede Couwenhoven

merken we dat op. We krijgen de indruk datde Middeleeuwse ontginners hier voor de afwatering gebruik gemaakthebben van in het terrein aanwezige waterlopen, die van oost naar west stroomden. 10

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Het doet wellicht wat vreemd aan dat een rivierbed op debodemkaart op enkele plaatsen wegvalt, maar reeds in 1953schreef Hoeksema: &quot;Bij de beschouwing van een bodemkaart vanhet rivierkleigebied valt op, dat vele met zware klei opgevuldestroomdraden plotseling ophouden en even plotseling weer be-ginnen. De verklaring hiervoor ligt o.a. in het feit, dat een ver-laten stroomsysteem op het laatst alleen maar met zware komkleioverstroomd wordt&quot;, 6) Een mooi voorbeeld van zo'n plotseling wegvallende stroomdraadvinden we bij Odijk. (foto 4). Het betreft een voormalige Rijnarm,die op het afgedrukte kaartje de Odijkerweg snijdt. (Ro40C).Vooral ten Z. van de Rijksweg is het brede bed goed te zien opde luchtfoto. Zowel in het N. als in het Z. gaat deze plotselingwegvallende rivierarm over in Rn47c, waarbij aan de zuidzijdede zware klei binnen een diepte van 1 .20m reeds

rust op het watmoerige pleistocene zand. Er is trouwens nog een reden waarom de schrijver aan het bestaanvan de hier bestreden Rijnarm meent te kunnen vasthouden. Hier-boven werd reeds opgemerkt dat de Middeleeuwer bij zijn ont-ginningsarbeid voor de afwatering gaarne gebruik maakte van reedsin het betrokken terrein aanwezige waterlopen, die voor zovernodig werden aangepast aan het doel. Men noemde ze dan weteringen. Reeds in 1279 wordt door Godfriedvan Zeyst gesproken over: &quot;aquaductum meum, qui vulgo en wete-ringe dicitur&quot;, als hij het heeft over de Stoetwegense wetering.7)In de omgeving van Zeist waren eveneens bekend: de Zeister Wete-ring, (Grift), de Hakswetering en de Kouwenhovense wetering.Nu is er echter nog een wetering geweest, die dwars door Catten-broeck liep en ongeveer op de plaats van de omstreden Rijnarm ge-legen moet hebben. Prof. de Monte verloren

kende reeds een gedeelte van deze wete-ring. Hij spreekt over: &quot;twintich mergen lands, in den gerechte vanBunninck, opstreckende van Roemster weteringe&quot; 8). Aangezien de Rumpst in die tijd (1409) tot de parochie Zeist behoorde valt uit de 12

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Bodemkundia kaart,^e van Zeist met diverse voormaligeRijnarynen. Men ziet hierop o.a. de Brugakker, deZeiatcrbrug en de Breesteeg. N.8. De &quot;oude&quot; Blikkenburglag dichter bij hetSlot. 1. yJateriqe weg 2. Blikkenburqerlaan 3. Kouwenhovonse wetering 4. Vinkenbuurt 5. Tol akker!aan 6. &quot;Kibbruggerwech&quot;

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 redactie van de oorkonde op te maken dat &quot;Roemster weteringe&quot;,toentertijd tot aan de Kromme Rijn de grens vormde tussen Zeisten Bunnik. Het restant van de wetering is nog terug te vinden inhet weiland tegenover de hofstede de Brakel, gelegen aan heteind van de Koelaan. Waarschijnlijk maakten de brede sloot tenN. en de omgrachting van deze oude hofstede, die in de Middel-eeuwen eigendom van het klooster Windesheim was, er deel vanuit. Deze &quot;Roemster weteringe&quot;, die zijn eindpunt had in de KrommeRijn moet ook een beginpunt gehad hebben. We menen dit begin-punt te kunnen bepalen aan de hand van archiefstukken van hetkapittel van St.- Pieter te Utrecht. 9). Ze handelen steeds overeen stuk land van 8 morgen in Cattenbroeck. We vinden daar dan: 1.12 dec. 1361. &quot;octo jugera terre sita in Cattenbroec.........ab aquaductu dicto Zeyster weteringhe

usque ad aquaductum dictum Catten-broecker weteringhe&quot;. 2.12 maart 1376. Hetzelfde stuk land met als begrenzing: &quot;ab aquaductu dicto Zeyster weteringhe vel Strater weteringheab uno fine ad aquaductum sive fossatum dictum Cattenbrokerweteringhe alias Roemster weteringhe ab alio fine&quot;. 3. 1495. Weer dit land met als begrenzing: &quot;quorum confines orientaliter op die Coppeldick off die Straet-weeteringe, occidentaliter in die Hoghe weeteringe&quot;. Bij vergelijking van bovenstaande teksten menen we het volgendete mogen concluderen: 1 . De Hoghe-, Cattenbroecker- en Roemsterweteringe zijn namenvoor hetzelfde water. U

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 2. Het betrokken stuk land van 8 morgen moet gezocht worden in het noordelijkste deel van Cattenbroeck, ter hoogte van de plaatswaar de Zelster wetering over een lengte van ruim lOOm vlaknaast de Koppeldijk ligt. Alleen op die plaats kan de grensaan-duidlng uit 1495 slaan &quot;orientaliter op de Coppeldick off dieStraetweeteringe &quot;. We dienen nu de westelijke begrenzing van dit land, de &quot;Cattenbroeckerweteringhe&quot;, te vinden. En hierbij bewijst, naast de terreinverkenningde luchtfoto ons uitnemende diensten. Op de hierbij afgedrukte afbeelding van de betreffende luchtfoto(foto 5) is bij X duidelijk In de percelering het restant van een water-loop te herkennen. Verkenning In het terrein bevestigt dat. Zeerwaarschijnlijk hebben we hier te doen met het beginpunt van deCattenbroecker wetering. Ten Z. van de Kouwenhovense laan is die voormalige

wetering nogeen eindweegs in het terrein te volgen. Het verdere onderzoek naardeze wetering moeten we nog voltooien, maar gezien het reeds bekendebeloop achten we het zeer waarschijnlijk dat de wetering richting deBrakel ging. In dat geval volgde de wetering in grote lijnen het beloopvan de omstreden rivierarm. Betreft de door de schrijver met X aangeduide plek inderdaad de ult-mondlng van de Cattenbroecker wetering, dan is het duidelijk datdeze wetering aldaar uitkwam op een oost-west stromende rivierarm.Dat zou dan de rivierarm zijn, die we in het artikel over: &quot;De Zeister-oever In de Middeleeuwen&quot;, gereconstrueerd hebben als de zuidelijkebegrenzing van de Zeisteroever. Mag de schrijver, tot slot van dit artikel, trachten een voorzichtigeevaluatie te geven van het kaartmateriaal, gebruikt door Thiadens enhemzelf. Thiadens hanteert de Bodemkaart 1: 50.000, uitgave 1970, die

als bij-lage 2 voorkomt bij &quot;Bodem en Planologie&quot; , een extra nummer vanStedebouw en Volkshuisvesting. De schrijver gebruikt Westblad 32, Amersfoort, uitgave Stiboka 1966.15

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 De kaart van Thiadens behoort bij een artikelenreeks, die de eersteaanzet vormt, een discussiestuk als het ware voor een groter en alge-mener gebruik van de Bodemkaart, o.a. in de planologie. Het ge-heel moest leesbaar gehouden worden. Prof. Ir. W.J.G. van Mourik zegt In de inleiding: &quot;In de legendaen de beschrijving van de bodemkaart zijn voor de bodemeenhedende oudere, landschappelljkbodemkundlge namen gebruikt. Dezeoudere namen zijn toegepast omdat ze degenen die geen specialistop het terrein van de bodemkunde zijn, beter aanspreken, met namedegenen die nog niet dikwijls met bodemkaarten zijn geconfronteerd.Bovendien zou het gebruik van de moderne landelijke Indeling en be-naming een uitvoeige toelichting op dit systeem noodzakelijk maken.Dit past niet In het kader van deze artikelen&quot;. De Indruk wordt gewekt dat men het

geheel &quot;eenvoudig heeft willenhouden&quot;. En dat is blijkbaar ook gebeurd met de bij deze artikelendoor de Stiboka samengestelde Bodemkaart. Bij de bestudering daarvankrijgt de schrijver de indruk-maar hij is nog steeds leek - dat In deBodemkaart van Thiadens zoveel &quot;toleranties&quot; zijn opgenomen, datz.i. de &quot;onzuiverheid&quot; ervan aanzienlijk veel groter is dan bij zijneigen Bodemkaart. Waar de schrijver hierboven reeds duidelijk maaktedat hij zijn eigen Bodemkaart met de nodige voorzichtigheid hanteert,meent hij dat dit voor de kaart van Thiadens in nog sterkere matergeldt. Ter Illustratie: Op de plaatsen, In het afgedrukte bodemkaartje ge-merkt met de Romeinse cijfers I t/m VI, treft de schrijver op de kaartvan Thiadens stroomruggrond aan. Op zijn eigen kaart liggen daarbruine komgronden of beddlng/kom-op-stroomgronden. De reactie van de schrijver is wat lang

uitgevallen, geachte Thiadens.Daarmee heeft de auteur een bedoeling; hij hoopt Thiadens en anderedeskundigen tot verder reageren te verlokken. Want dit artikel, even-als dat over de &quot;Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, is eigenlijk maar&quot;voorwerk&quot; voor een probleem waar de schrijver al jaren mee tobt.Dat probleem ligt In de Romeinse tijd, toen in ons land langs deKromme Rijn een reeks versterkingen op regelmatige, vrij korte af-standen de Rijngrens verdedigde. 17

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Tussen het belangrijke Vechten en de waarschijnlijk daarop volgendeversterking der Romeinen in de buurt van Wijk bij Duurstede gaapteen wijd gat. Juist op de plaats waar de hoge zandgrond, reikendtot vlak bij de Rijn, het binnentrekken van roerige stammen uit Oost-Nederland zo gemakkelijk maakte. De schrijver kan zich maar nietlosmaken van het idee dat er ergens tussen Vechten en Wijk bij Duur-stede nog een versterking van de Romeinen geweest moet zijn, omdatanders de gehele Rijngrensverdediging in de lucht zou hangen. Ietswat men van militaire experts als de Romeinen niet verwachten kan.Om met enige kans op succes die e.v. ontbrekende versterking tekunnen localiseren zullen we zo nauwkeuring mogelijk op de hoogtemoeten zijn van de geographische situatie in dit gebied in vroegertijden. D.R. Klootwijk. voor bronnen zie biz 2:j 18

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Van Gasthuisbed tot Verzorgingsflat Het Utrechtse Gemeentelijk Archief heeft het initiatief ge-nomen tot het houden van een expositie over de ontwikkelingvan de bejaardenhuisvesting in de stad Utrecht.In vroeger tijd was de zorg voor de bejaarden een onderdeelvan de algemene armenzorg, die door particulieren, de kerkenen de overheid werd gedragen. Afgezien van de in allerlei vorm voorkomende &quot;bedelingen&quot;ten behoeve van de armen in het algemeen - bijna steeds ingeld en natura - werden arme passanten en bedelaars meestalvoor korte tijd opgenomen in de vele gasthuizen die Utrechtrijk was. Voor weduwen en ouden van dagen stonden, dankzij de&quot;mildadigheid&quot; van welgestelde burgers, vele zogenaamde&quot;vrijwoningen&quot; ter beschikking. De meeste &quot;gasthuizen&quot; ontwikkelden zich van lieverlee totoudeliedentehuizen. In 1817

werden zij tenslotte op last van de hoge overheid ver-enigd en onder het beheer gesteld van de Verenigde Gods- en Gasthuizen , die hun domicilie hebben in het Bartholomei-gasthuis.Dit historische pand waarin de bejaarden van alle gasthuizenwerden samengebracht, is nog steeds als bejaardentehuis ingebruik. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat de &quot;vrijwoning&quot;,waarin de bewoners hun eigen leven konden leiden, zich heeftontwikkeld tot de moderne flat voor de zelfstandig wonendebejaarde, zoals wij deze thans overal in de stad Utrecht aan-treffen. De &quot;vrijwoningen&quot; zijn trouwens veelal nog in ge-bruik. Door de hele binnenstad verspreid bieden zij nog steedshuisvesting, zij het meer aan jonge dan aan oude inwoners.In de 18e en 19e eeuw werden er met name door enkele kerke-lijke instanties nieuwe plannen gerealiseerd. Zo openden in1759 de Hervormde diakenenhet Diakonie

Oudemannen- enVrouwenhuis &quot;Oudaen&quot; aan de Oudegracht, een uit de middel- 19
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Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 &quot;600 jaar Oude Sluis&quot;: FOTO-EXPOSITIE &quot;VREESWIJKSE SLUIZEN&quot; ENTENTOONSTELLING &quot;OUDE SLUIS IN PRENT&quot;. Onder het motto &quot;600 jaar Oude Sluis&quot; zal dit jaar in hetVreeswijkse deel van de gemeente Nieuwegein op ruime schaalaandacht worden besteed aan het feit, dat hier ruim 600 jaargeleden de eerste sluis werd gebouwd. Het bouwen van die eerste sluis gebeurde, om precies te zi jnin 1373. Kroniekschrijver Johannes de Beka schreef hierover&quot;In den jaer ons Heeren 1373 groef die Stadt Utrecht eendiept van den Nijevaert totter Grote Wade toe, ende leijdendaar twe slusen van hout op die Nijevaert.&quot; Deze eerste sluis betekende in feite het begin van de ontwikke-ling van Vreeswijk als sluizen- en schippersdorp. In de loopder eeuwen heeft Vreeswijk een enomie bedrijvigheid in en omhet water meegemaakt. Deze

bedrijvigheid verminderde echterin belangrijke mate, toen in 1939 het Lekkanaal met de PrinsesBeatrixsluis direct ten oosten van Vreeswijk werd geopend.De komst van deze grote Prinses Beatrixsluis, tot 1950 degrootste in heel Europa, betekende een gevoelige klap voor deneringdoenden in Vreeswijk. Daarvoor waren de scheepvaartactiviteiten van de Oude Sluisechter ook al eens verplaatst. In 1892 was de Koninginnen-sluis, enkele tientallen meters ten westen van de Oude Sluis,in bedrijf gesteld door koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 De betekenis van de Oude Sluis, - die in de loop der eeuwenuiteraard diverse malen grondig gerestaureerd is, en zelfs in1824 vrijwel geheel vernieuwd - voor de Vreeswijkse historiewas aanleiding, om in het monumentenjaar 1975 ruim aandachtte schenken aan het feit, dat de Oude Sluis ruim 600 jaargeleden tot stand is gekomen. De Oude Sluis is overigens nog steeds eigendom van z'n oor-spronkelijke bouwer: de stad Utrecht, die ook nu weer plannenheeft, om deze sluis grondig te restaureren (kosten: ruim 6 mil-joen gulden). VIERING . . . De viering &quot;600 jaar Oude Sluis&quot; zal plaats vinden van 6 toten met 20 september. Honderden Vreeswijkers zullen dan ineigen gemaakte veertiende eeuwse kostuums lopen, en op dezemanier de diverse activiteiten bezoeken. Een belangrijk onderdeel van die activiteiten wordt gevomid doorde twee tentoonstellingen, die

in het kader van de vieringworden gehouden. In de voomialige brandweergarage aan het Raadhuisplein, in dedirecte nabijheid van de Oude Sluis-wordt een expositie in-gericht van foto's, die zijn ingezonden voor de foto-wedstrijd&quot;De Vreeswijkse Sluizen&quot;. Dit kan uiteraard een boeiend onder-werp zijn. Want behalve de genoemde Oude Sluis, Koninginnen-sluis, en Prinses Beatrixsluis kent Vreeswijk nog de Rijkshulp-schutsluis (die voor 1824 tijdelijk de functie van de Oude Sluismoest vervullen) en een kleiner sluisje in de SchalkwijkseWetering. Eveneens in de directe omgeving van de Oude Sluis, in hetverenigingsgebouw van de Ned.Hervormde kerk aan de Dorps-

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Vreeswijk met de sluis naar de Lek. Gewassen tekening in O. I. inkt door L.P. Serrurier (werkzaam tussen 1720 en 1750) Rijksarchief Utrecht, top.atl. cat.nr. Muller 1002.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 straat wordt een tentoonstelling gehouden onder het motto&quot;Oude Sluis in prent&quot;. Aan de hand van een groot aantalbijzonder goed uitgevoerde reproducties van oude prenten,tekeningen en foto's uit de verzamelingen van het UtrechtseRijksarchief wordt een indruk gegeven van de Oude Sluis ende bebouwing rondom die sluis in de afgelopen eeuwen.De reproducties werden vervaattligd door de Film- en Foto-dienst der gemeente Utrecht (Gem.Archief Utrecht). In het kader van de tentoonstelling is door de stichting &quot;600jaar Oude Sluis&quot; een mapje met 8 verschillende reproductiesvan oude Vreeswijkse ansichten verschenen. De kosten vandeze mapjes, die onder meer op de tentoonstelling verkochtzullen worden, bedragen 2 gulden. Twee ansichten geven eenbeeld van de scheepvoartbedri jvigheid, zoals die vroeger in deOude Sluis heerste. De

andere ansichten stellen respectievelijkvoor: de Koninginnensluis, de vroegere &quot;peperbus&quot; of peilschaalaan de Lekdijk,

gevraagd. Redaktie A. G.

het oude Inundatie-sluisje oftewel de rijks- hulpschutsluis, het Raadhuisplein, de vroegere Kade met demolen en de Handelskade, zoals die er rond de eeuwwisselinguitzag. OPENINGSTIJDEN . . . De foto-expositie en de tentoonstelling &quot;Oude Sluis&quot; in prent&quot;worden zaterdagmiddag 6 september om 14.00 uur voor het pu-bliek opengesteld. Ze zijn dan open tot 17.30 uur en van19.00 tot 22.00 uur. Vervolgens zijn de tentoonstellingen tot 20 september dagelijksbehalve op zondag geopend van 14.00-17.30 en 18.00-21,00uur. Op zaterdag 13 september zijn deze tijden: 10.00-12.00,14.00-17.30 en 18.00-22.00 uur, en op zaterdag 20 september,de laatste dag, zij de tijden: 10.00-12.00 en 14.00-17.30 uur.Voor beide tentoonstellingen wordt een entree van 50 cent

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Een reisverhaal uit 1765 Het hierna te publiceren verslag van een plezierreisje vanAmsterdam naar Rijnauwen en omgeving werd in 1772 ge-schreven door Mattheus Graswinckel op grond van aantekeningentijdens de reis, die in de &quot;telegramstijl&quot; zijn te herkennen.Het bevindt zich thans in het rijksarchief te Utrecht, familie-archief Huydecoper nr. 1554.

^Mattheus Graswinckel (1724-1791) behoorde tot de kringen derAmsterdamse magistratuur en was sinds 1750 gehuwd met AnnaMaria Troyen (1729-1767), Behalve dit echtpaar nam ook hetvolgende aan het tochtje deel: David ten Hove (1724-1787),eveneens tot de Amsterdamse magistratuur behorend en meerderemalen miljoenair, gehuwd sinds 1763 - nadat twee eerdere echt-genoten waren overleden - met Jacoba Graswinckel (1723-1771),zuster van Mattheus. Verder namen

twee meisjes deel aan het reisje: WendelaEleonora ten Hove (dochter van David en zijn eerste vrouwCornelia Adriana Sautyn) en Sara Petronella Graswinckel(dochter van Mattheus en Anna Maria Troyen).Waarom voor het tochtje Rijnauwen als pleisterplaats werd uit-gekozen is duidelijk; David ten Hove was van 1750 tot 1773heer van Rijnauwen en bezitter van het kasteel, hoewel hij erniet woonde. Door dit bezoek liet hij zijn derde vrouw voorhet eerst zijn kasteel zien en verwelkomde haar daar met eenhoogdravend gedicht, dat een interessante passage bevat waaruitblijkt dat er al in 1765 spekpannekoeken in Rijnauwen werdengegeten. 8

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Journaal van een pleyziertogtje gedaan in den jaare 1765bij twee mans met hun vrouwen en dogtertjes uytmaakendeses persoonen buyten of behalven de dienstboden. Berigt aan den lezer. De reden waarom deeze reysbeschrijving niet eerder onder UEd. oog gekoomen is, deeze is ontstaan uyt oorzaak dat uyt-gezondert een eenige, al de quaternes daar de annotatienopgeschreeven waaren, verlegt, en niet wedergevonden zijnvoor 't gepasseerde jaar 1771 wanneer 't een eenige wederomweggeraakt was toen ' overige gevonden wierd, dog gelukkig-lijk zijn dezelve al te zaamen in de voortijd van dit jaar 1772bij malkander gekoomen. Ik zoude dit werk wel met gezigtenof afteekeningen vercierdt hebben van 't kasteel daar wij ge-resideert hebben, dog was bang dat, so ik 't niet bij inteekeningliet doen, 't mij te veel kosten zoude, en om intekenaars tekrijgen deedt zig niet veel

hoop toe op, dog mogelijk is zulkook 't beste, dewijl 't bovengemelde kasteel uyt de toenmaligebezitters handen door verkoop is geraakt, en dus aan de ge-hoopte successeurs niet als chagrin konde geven, daar mogelijk't verhaal van dit reystogtje 't zelve door de herinnering van't vermaak 't zelve eenigzints nog zal verdrijven, jammer is't en wenschelijk was 't geweest dat het geheele gezelschap dievreugd had moogen genieten dog de dood die ons daar van heeftontbloot let op geen verdrieten.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 komt op 't binnenpleyn, en verder langs een aansienlijktrap opwaart gaat tot in 't kasteel zelfs.De stigter of bouwer van 't tegenwoordige huys, dewijlmeermaale ten tijde der bisschoppen verbrand en herbout is,schijnt geweest te zijn een van de heeren van Amstel, enwel van de Amstels van Mijnden, dewijl derzelver wapenop verscheyden balken en in de glazen gevonden werd, enonder andere 't wapen van eene jonker Jacob Amstel vanMijnden. Het huis leyt rondom in visrijke gragten aan deKromme Rhijn, drie quartiers van Utrecht. De eygenaar indeeze jaaren 1765 is de heer David ten Hove, heere vanRhijnauwen, Den Bosch, Sleeburg, Den Brul etc, cannunnikvan Oudmunsteren St.Maria te Utrecht etc. Dus verre van't huys. Om ses uuren aariveerden onze domestiquen met eenafgehuurde wagen. Om agt uuren des avonds een koffer metbagagie daar wij zeer om

verlegen waaren, dewijl 't nagt-gewaad van eenige van 't gezelschap daar in was.'s Avonds gingen wij op de jogt der vleddermuyzen, dogvongen niets. Gingen wijders soupeeren en tijdig na bed. Dies Jovis. 11 Julii. 's Nagt matig gerust. Sommige van 't gezelschap met pijnin 't hoofd geincommodeert opgestaan, 's Morgens ontbeeten.De heer van 't huys met een boer van Thiel afgerekend.De garderobe van den heer gelugt en opgereddert. 't Overigegezelschap een wandeling gedaan door 't bouwland, over desloten gesprongen etc. 's Middags schielijk gegeten. De heervan 't huys in masquerade aan tafel. Na de maaltijd met dezegen gevischt. Redelijk gevangen. Visite van de schout vanDe Brul, als mede van de overste Pesters, vrouw en zoon.Wederom gezamentlijk gewandeld na Den Hooge Boomgaard,Blaauwe Kamp, 't Heuveltje. Sommige van 't gezelschapvermoeyt te huys gekomen. Gesoupeert. Te elf

uuren na bed. 13

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Lunae. 15 Julii. 's Nagts redelijk gerust. De heer van de plaats eerst met eenboer in gesprek. Vervolgens na Utrecht. Des morgens, 'toverige gezelschap bij huys gebleven. De dames porcelijnschoon gemaakt. Vroeg gegeeten. Des na de middags na Zeystgereeden. Bij de herrenhutters in 't broeders- en sustershuysgeweest. Eenige snuysserijen gekogt. Vervolgens bij de secretarisvan Zeyst thee gedronken. Verders in 't bosch van de heerVerbeek gewandelt, waarin verscheyde fraaye gezigten, als opde toren van Amersfoort, de toren van Driebergen. Weder bijde secretaris, aldaar een karsje genuttigt, en 's avonds tegenshalf negen geretoumeert, wel gesoupeert en vermoeyt na bed. Dies Mortis. 16 Julii. 's Nagts wel gerust, 't Gezelschap bij huys gebleven, 't Huyswat opgeknapt. Vroeg gegeten. Des na de middags na Utrechtter kermis gereeden. Diversche Fraayigheden

gekogt. Vervolgensbij de Staten Westreenen ' en de raadsheer De Jong ^' tevisite geweest. Weder na de kermis gereeden. Wederom watgekogt. Tegens half negen geretoumeert, en 's avonds watgesoupeert. Dies Mercurii. 17 Julii. Wel gerust. Spoedig ontbeeten. Met de zegen gevischt.Redelijk gevangen. De bureau van den heer en andere dingenopgereddert. Printen uytgeknipt. 's Middags een wandeling naeen boerewooning gedaan. Kaas zien maaken.'s Avonds gesoupeert en vroeg na bedt. 15

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Jovis. 18 Julii. Vroeg opgestaan. Betrokken lugt met regen, 't geen donkerweerens maakten, alzo een tour gingen rijden. Van de plaatsgingen wij met een schuytje De Kromme Rhijn over en verderste voet tot aan de boerenwerf die regt tegens 't huys over lag,alwaar 't gezelschap op een wagen ging zitten, rijdende overOdijk door Langbroek. Bezigtigde terwijl de paarden waterkreegen 't kasteel te Sturkenborch van buyten, en reeden verderlangs Laarsum na Amerongen, daar de paarden gevoedert wierden.Inmiddels klommen wij door 't bosch van Amerongen de hey op,van waar men van verre zag Rhenen, de Betuwe, als mede't Rheensche Veen. 't Dorp Amerongen door gereeden hebbende,kwamen wij langs den Lekkendijk tot Wijk bij Duurstede daarwij ons middagmaal hielden. Bezigtigde de stad en 't kasteelmet de nieuw aangelegde plantagie op de bolwerken van

'tkasteel dewelke niet onaardig aangelegt waaren. Na de maal-tijd die in kostelijke spekstroopen en gestoofde slierpeulen be-staan had vetrokken wij van daar langs de Lekkendijk na't Cuyienburgsche veer en voeren daar over. Bezigtigde de stadmet de overblijfzels van 't slot, en dronken in 't veerhuys eenkopje thee alwaar een zeer aangenaam gezigt over de rivier was.Vervolgens kogt onze huyswaardt aldaar een salm over de 25pond weegende die wij in ons rijtuygen pakten en voeren toenweder over en keerde langs de Lekkendijk terug tot Schalkwijk,en zo verders over Bunnik op Rhijnauwen, daar wij te agt uurenretourneerden. Wel gesoupeert. Vroeg na bed. Dies Veneris. 19 Julii. Wel gerust. De dames wat vermoeyt van de togt van de voor-gaande dag. Sommige met de heer na Utrecht op de kermis.Bij de raadsheer De Jong een visite gedaan als mede bij deheer Albinus aan geweest. Weder op de kermis met

de heer Albinus. 16

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 KANTONNAAL EN STEDELIJK MUSEUM VAN WIJKBIJ DUURSTEDE GEOPEND Als secretaris van de Stichting Kantonnaal en StedelijkMuseum Wijk bij Duurstede werd ik gevraagd u via het or-gaan van de historische kring Tussen Rijn en Lek iets te ver-tellen over de tentoonstelling, welke door affiches bekendheidhoopt te krijgen onder de naam &quot;DORESTAD, een beeld vaneen opgraving&quot;. Je dreigt - zeker als je over zo'n onderwerp al zo'n drieof vier min of meer uitgebreide artikelen hebt geschreven -wel wat uitgeput te geraken in orginaliteit en daarom zou hetmogelijk kunnen zijn, dat u zo links en rechts wel wat aanteksten terugvindt, maar het belangrijkste is eigenlijk wel, datde leden van de historische kring wat te weten komen over denieuwe start, die we in Wijk hebben gemaakt, en die - latenwe het hopen - in een fortuinlijke race met een in lengte

vanjaren goed succes zal worden gevolgd. Bijna 9 jaren geleden kwam er een voorlopig einde aaneen tentoonstelling, welke een ruim aantal jaren was opgesteldgeweest in de Bourgondische toren van de rulYie van kasteelDuurstede. Het toezicht bleek niet meer voldoende te zi jn ende feestvierende menigten, die van tijd tot tijd de oude burchtbezochten bleken soms niet de gave des onder^cheids te be-zitten, die verwacht mag worden van de museumbezoeker. Het geeft nu eenmaal geen pas, dat men - hoe groot defeestvreugde ook is - de 16e eeuwse hellebaarden in de zolder-balken werpt om er de volgende dag de Inspecteur van deroerende monumenten uit Den Haag tegen aan te laten lopen. Gelukkig is deze periode voorbij en er is een nieuweaangebroken. Zoals een ieder in de pers heeft kunnen lezen. 21

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 opende Z.E. Minister van Doorn op 20 mei de nieuwe ten-toonstelling. In zijn toespraak bracht hij de moeilijke positievan de gemeente als eigenaar van de grond naar voren,&quot;Het zal je maar gebeuren, dat op je terrein een belangrijkearcheologische vondst wordt gedaan, en in het bijzonder als&quot;je&quot; een gemeente bent, die juist het voornemen heeft de zodringend nodige uitbreiding te verwezenlijken&quot;, aldus deminister. Naast de berrarde positie, waarin het stadsbestuur vanWijk zich bij het begin van de opgraving bevond, is een be-langrijk deel van het leed geleden, nu in goed overleg elk jaareen urgentieplan wordt opgesteld, waar men het eerste zal graven.De minister dankte dan ook de gemeente voor de steun en mede-werking, die zij aan het zo gewichtige onderzoek heeft gegeven,terwijl hij haar tevens geluk wenste met de bereikte resultaten.De Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek werduiteraard door de minister ook in het volle licht geplaatst.Na de &quot;sprong in het duister&quot;, die in 1967 zijn aanvang nam,is er toch een zodanige tip van de sluier van het verledenopgelicht, dat de geschiedenisboekjes er toch wel eens vooromgewerkt moeten worden. Zoals ik al zei: de nieuwe expo-sitie heeft de titel gekregen van &quot;Dorestad, een beeld van eenopgraving. Zeker, de opgraving van de afgelopen jaren is waarachtig&quot;een beeld van een opgraving&quot;. Ze biedt immers zovele as-pecten van het archeologisch onderzoek een kans. Die aspectenbetreffen niet alleen de stedebouwkundige samenstelling van denederzetting Dorestad, maar ook de betekenis van die neder-zetting als handels centrum, van waaruit men en waarmee mencontacten had. De relaties welke deze nederzetting had be-troffen het gehele Scandinavische en Oostzeegebied, het DuitseRijngebied, Frankrijk

en de overzijde van de Noordzee, waarook Londen een goede bekende was. En dan dient men toch te 22

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Mejuffrouv/ A.C. Thiene stelt - onder het toeziend oog van minister, burgemeester enarchivaris - het museum in gebruik.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 bedenken, dat de bewoner van deze nederzetting net als wijvandaag hard moesten werken om in het levensonderhoud tevoorzien, waarbij toen de risico's van het bestaan nog kwets-baarder waren dan thans. Plunderden de Noormannen er niet ?Hadden de elementen in dit aan water zo rijk gebied niet vaakvrij spel? Maar er was - net zo goed als nu - ook een zekerecharme aan het leven. De vrouwen versierden zich met kralenen Fibulae, terwijl men, getuige de kamrestanten, zich toch ookzorgvuldig kapte. En zeker heeft hier de wijn rijkelijk gevloeiden zal men met fiches en dobbelstenen een spel gespeeld hebben.Daarbij zal het er voor die tijd misschien wel een Monte-Carlo-achtig zijn toegegaan. Het zijn juist al deze dingen van het leven, die uit dediverse opgravingen van Dorestad te voorschijn zijn gekomen.En het mag bekend heten, dat er meer dan eens werd gegraven.Eerst door zeker toeval in

1840/41. De &quot;behoeftige volksklasse&quot;,zoals dat toen heette, zag zich door het mislukken van de oogstgenoodzaakt op andere wijze in zijn levensonderhoud te voorzien.De wetenschap, dat er in de nabijheid van de Hoogstraat en deCothense Zandweg nogal wat beenderen in de grond zaten, dievan tijd tot tijd met het ploegen mee naar boven kwamen, bleekeen niet onaanzienlijke bron van inkomsten te zijn. Vele hon-derden mudden verdwenen naar de beendermeelfabrieken, waarze tot kunstmest werden vermalen. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum voor Oudhedenin Leiden Dr. L.F. Janssen heeft, na bij de zaken betrokken tezijn geworden, zeer veel vondsten gered en de opgraving insystematische banen geleid. Een tussentijdse opgraving door stadgenoot J.F, Croockewitin de jaren 1879/80 gaf in verhouding niet veel nieuws, maarDr. J.H, Holwerda bracht het oude Dorestad opnieuw in de aan-dacht tussen 1923 en

1928. Hij onderzocht slechts een kleingedeelte van &quot;De Heul&quot;. 24

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Toch waren zijn vondsten mede aanleiding om het diep-gaande onderzoek van de afgelopen jaren een stevige basis tegeven. Het zijn juist de laatste jaren (1967 - 1975) geweest, diede wetenschap een duidelijk beeld hebben gegeven van watDorestad nu eigenlijk geweest is. Opmerkelijk zijn natuurlijk de grote huizen, die doorgaanshaaks op de rivier staan. Enorm is het aantal waterputten, datin de grond werd aangetroffen. Veelal bleken de ondereinden vande eikenhouten duigentonnen nog in tact omdat de grondwater-spiegel in het Wijkse gebied zo hoog is. We mogen wel dankbaar zijn, dat die grondwaterspiegel zohoog is geweest, want de eikenhouten duigen konden daardoorjuist nog worden gedateerd. Het is een trouvaille van formaat,dat men kans gezien heeft langs dendrochronologische weg enkeleputten in het gebied van Dorestad te dateren en daarmee

ook hetbestaan van Dorestad binnen zekere tijdsgrenzen af te bakenen. Ik hoop, dat dit eigenlijk toch maar korte verhaaltje uaanleiding zal geven het nieuwe museum over Dorestad te gaanbezoeken. Alle gasten worden met open armen ontvangen, nietalleen uit Wijk en het overige deel van het Sticht, maar ookuit het gehele land en zelfs uit geheel Europa. Verschillendegroepen buitenlanders bezochten reeds de tentoonstelling.Waarom eigenlijk ook niet. Had immers Dorestad met zijn naarschatting mogelijk + 2000 inwoners voor die tijd niet een alureals Rotterdam nu? Als internationaal centrum genoot Dorestadeen grote vermaardheid en daarom acht ik het bepaald niet uit-gesloten dat behalve Fransen (Parisii) Engelsen (Londinium) Belgen(Quentovic) en Duitsers (Badorf, Tating) ook Denen (Haitabu),Noren (Kaupang) en Zweden (Birka) zich bij voldoende bekend-heid interesse zullen hebben. Misschien

zullen we er zelfs eensmet veel tolkhulp de Russen (Novgorod) verwelkomen; wie zal het 25
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Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Mgr.C.L.baron de Wijkerslooth-de Weerdesteijn.Bisschop van Curium i.p.i.Naar een schilderij van Ch. van Beveren(1809Coll .A.B.M.Schilderijen B 337. 1850)uit1836.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 benoemd, en twee jaar later tot lid van de commissie diezich bezighield met de bezwaren tegen de wet op het lageronderwijs van 1806, waarin hij bijdroeg tot het uiteindelijkeopnemen van vrijheid van onderwijs in de Grondwet van 1848.Tenslotte zij nog vermeld dat Mgr. van Wijkerslooth twee maalnaar Rome ging, in 1840 en 1847, en bij die gelegenhedenrespectievelijk de onderscheidingen ontving van Huisprelaat enAssistent-bisschop bij de Pauselijke Troon en van Commandeurin de orde van St. Gregorius. Hij overleed op 10 November opDuinzigt te Oegstgeest, op ruim 65-jarige leeftijd. ') Mgr. van Wijkerslooth, wiens biografie nog geschrevenmoet worden, verdient om zijn veelzijdige verdiensten uitvoerigde aandacht. Voor onze lezers leek het mij het aontrekkelijkst omallereerst in te gaan op datgene waarin het dorp Schalkwijkdirect met hem te maken heeft gehad.

Zijn grafkapel die eerstin 1864 gereed kwam, met haar prachtige gebrandschilderderamen die uitgebreid aan de genealogische vertakkingen van zijnfamilie herinneren, zal een volgende keer aan de orde komen.Ik heb er nergens een beschrijving van kunnen vinden.Een bericht uit 1851 over zijn uitvaart hier in het dorp leekmij ook niet oninteressant. Het is mogelijk dat in de loop vandit onderzoek nog andere gegevens naar voren komen. Verder,op verzoek van een onzer streekgenoten die thans als missionarisin Suriname werkzaam is, zal worden nagegaan, voorzover ditaan de hand van contemporaine kranteberichten en bewaardebrieven mogelijk is, wat Mgr. van Wijkerslooth's rol in hetbevorderen van deze missie is geweest. Een verslag over zijn uitvaart heb ik alleen kunnen vindenin De Godsdienstvriend, een Katholiek weekblad uit die jaren.Op biz. 329 - 334 van de jaargang 1851 treft men de

volgendeberichten aan, die ik hier en daar enigzins ingekort weergeef.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;KUILENBURG, 17 Novemb(er). Groot is de belangstellinggeweest, die het Seminarie en zijne kweekelingen aan den daghebben gelegd gedurende den tijd, dat de ziekte van ZijnDoorluchtige Hoogwaardigheid CORNELIUS LUDOVICUS, Bisschopvan Curium i.p.i. heeft geduurd; en naouwelijks was de droevigetijding bekend van het overlijden des ge-eerden en hartelijk be-minden Prelaats, of de opregste liefde jegens de Overledene werdweder op de ondubbelzinnigste wijze getoond. Gedurende deverloopen week was reeds meermalen de H. Offerande voor dezielerust van den overledenen Prelaat opgedragen: maar de dagvan heden was voor de plegtige Lijkmis bestemd. Gisterenavondwaren in de Kapel van het Seminarie de Metten en Lauden vande Getijden der Overledenen gezongen; het groot Altaar, metzwart behangen, en de Catafalk, voorzien met de

bisschoppelijkeInsignia, wekten aller gemoederen nog meer op tot godsvrucht enliefde. Dezen morgen droeg de Zeer Eerw(aarde) HeerS. VERMEULEN, President van het Seminarie, geassisteerd dooreenige andere Eerwaarde Heeren van het huis, de Lijkmis op.Groot was de godsvrucht der Studenten; de hartelijkste gebedenwerden er gestort voor de rust van een Bisschop, die, gedurendezijn leven, door zijn beminnelijke hoedanigheden aller hartenaan zich verbonden, en door zijn onvermoeide pogingen de eervan God en het heil der Kerk zoo uitmuntend bevorderd had . . . &quot;... De treurmare van het overlijden van Mgr.van Curiumwas treffend voor geheel Nederland; maar inzonderheid voor deplaats zijner inwoning, de gemeente Oegstgeest. Algemeen wasdaar de verslagenheid over het afsterven van een Prins der Kerken edelen weldoener, over welks bezit zij te regt zich beroemenmogt, en dien zij gedurende zijne

langdurige ziekte zulke warmebelangstelling betoond heeft ....

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;De trourklok kondigde het afsterven van Monseigneur,tweemaal 's daags, des morgens en des namiddags, gedurende eenuur, met klagende toonen den ganschen omtrek aan. In den avondvan den 12. dezer is het lijk in een met zwart gedrapeerde enmet de onderscheidingsteekenen zijner waardigheden versierde zaal,op een praalbed ten toon gelegd, en werd verlicht door een grootgetal van waskaarsen. De Bisschop lag daar in zijne pontificalekleeding, en werd onophoudelijk door vrome bezoekers van allegezindheden, die men wel op zes duizend mag berekenen, metden grootsten eerbied bezocht. Den volgenden dag, reeds in denvroegen ochtend, waren alle Studenten van Warmond aanwezig,om gezamenlijk voor hunnen Wijbisschop te bidden .... &quot;De 14. zijn van den vroege ochtend af, gestadig aan tweealtaren heilige diensten voor de zielerust des Overledenen

op-gedragen. Ten 10 ure werden de Laudes gezongen, en daarna hadde plegtige uitvaart in de kapel plaats .... &quot;Ten een ure is het lijk naar den lijkwagen gedragen, omvervoerd te worden naar de plaats, door den Overledene bij zijnleven reeds voor lang gekozen en voorbereid, om eenmaal totrustplaats voor zijn afgelegd hulsel te dienen. Op de met zwartbedekte lijkkist prijkten, zoo lang de wagen op het grondgebiedvan Oegstgeest was, eenige der bisschoppelijke insignia. De lijk-koets werd aanvankelijk gevolgd, behalve door de rijtuigendergenen, die het lijk tot het graf te Schalkwijk zouden verge-zellen, door allen, die de uitvaart hadden bijgewoond, en dooreene talrijk zamengevloeide menigte. Op eenigen afstand vanhet sterfhuis hield de togt stil, en daar namen zij, die de be-grafenis niet zouden bijwonen, van het stoffelijk overblijfsel deshoogvereerden Prelaats het laatste afscheid, daartoe door

denEerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris van den Overledene,uitgenoodigd.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;Op den weg naar die laatste rustplaats is de lijkwagendoor eene koets gevolgd, waarin de Hoog Welgeb(oren) HeerBaron VAN WIJKERSLOOTH VAN WEERDENSTEIN, broeder desOverledenen, de Zeer Eerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris,en de Heeren Executeuren hadden plaats genomen. Verder volg-den de bedienden van Monseigneur hunnen ontslapen Meester inkoetsen, terwijl twee hunner beurtelings naast het lijk gingen. &quot;Na gedurende den geheelen nacht doorgereden te hebben,kwam de lijkkoets met haar geleide, ten half zes ure des morgensin de gemeente Houten aan, van waar de treurige stoet de reisnaar de gemeente Schalkwijk vervolgde, op wier gebied hij tenhalf negen ure aankwam. &quot;Donderdag den 13. tegen den middag was de droevigetijding van het overlijden van Mgr.den Bisschop van Curiumin de gemeente Schalkwijk

ontvangen. Groot was aller verslagen-heid; men gaf het allereerst door het treurig klokkengelui daarvanberigt aan de Gemeente. Daar nu Zaturdag de uitvaart en be-grafenis reeds moest plaats hebben, was men te regt bevreesd zulksniet met de vereischte plegtigheid te kunnen verrigten; dochgeestdrift en liefde der gemeenteambtenaren hebben wonderenverrigt. Eene met zwart fluweel, van boven rijk versierd metzilver galon (koordvorming weefsel),franje en kwasten, catafalkwerd vervaardigd; aan den voet van het vooreinde was een uit-muntend fraai wapen van wijlen Zijn Hoogw(aardigheid), terwijlvan kolom tot kolom rouwsieraden hingen. Op het altaar en inde geheel e kerk brandden waskaarsen; in een woord alles droegde bewondering van een ieder weg. Driemaal daags tot debegrafenis werden de klokken, ook die der Gemeente, geluid.Den 15. hoorde men des morgens zeer vroeg de klok luiden

derCotholijke kerk van het naburig dorp Houten. Des morgensstonden de Geestelijken der Gemeente, de Burgemeester en hetBestuur, de Kerkmeesters en verdere notabelen en andere ge-meentenaren allen in rouwgewaad op de grenzen der Gemeente

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 geschaard. Alstoen begon de optogt; de Geestelijkheid voorop,daarna de lijkkoets; naast de lijkkoets gingen de bediendenvanwijlen Monseigneur, daarop volgden de familiekoetsen; vervolgensBurgemeester, Raden, Kerkmeesters en verdere gemeentenaren.Aan de pastorij gekomen, werd het lijk door den Eerw(aarde)Heer Pastoor der Gemeente ingehaald, bijgestaan door Geestelijken,waarvan eenigen de slippen van het baarkleed, weder anderende insignien der bisschoppelijke waardigheid droegen. In de kerkaangekomen, werd de kist in de smaakvolle catafalk geplaatst endadelijk geopend. Nu waren allen bij de beschouwing van hunonvergetelijken Heer en Bisschop in volle droefheid; men zagmenige traan rollen; bijzonder deelde in deze droefheid de Eer-waarde Heer VAN ESSEN, Secretaris van Monseigneur. &quot;Ten 9 ure begon de plegtige uitvaartsdienst, welke

verrigtwerd door den Hoogeerw(aardige) Heer J. HARTMAN, Aartspriestervan Utrecht, bijgestaan door den Zeer Eerwaarden HeerF. BERGERS, Pastoor alhier, als index; als diaken W.H.A.VAN BIJLEVELD, pastoor te Maarssen; subdiaken W.H. J. ROBERT,Pastoor te Houten; ceremoniarius Ph.J.W. VAN BIJLEVELT,Kapel laan dezer Gemeente; thuriferarius (wierookdrager)H. VISLAAK, Pastoor te Everdingen; navicularius C?D PaterDE WOLF, Pastoor te Cuilenburg ceroferarii (kaarsendragers)C.A.N. VAN ROMONDT, Pastoor te Cothen en J. VAN DIJK,Kapellaan te Bunnik; terwijl de Wel Eerwaarde HooggeleerdeHeer VERMEULEN, President van het Seminarie te Cuilenburg,J. ZOON, Pastoor te Bunnik , L.Ch. VELTHUYSEN, pastoorte Wijk-bij-Duurstede, A. VAN DER MANDEN, Pastoor teWerkhoven, rondom het catafalk het lijk bewaakten. Na deH. Dienst begon de plegtige ter aarde bestelling. Aan den

graf-kelder deed de Hoog Eerwaarde Heer Aartspriester eene aanspraak,waarin hij de deugden van een Overledene herinnerde. Groot wasde indruk, welke deze plegtigheid op eene ontelbare menigtemaakte. -- Een groot getal nam deel aan de Heilige Tafel. 8

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Zijn Hoogw(aardigheid) heeft zijne milddadigheid hier alle jarendoen blijken: geen jaar ging voorbij, of hij gaf welberekendeaalmoezen voor iedere gezindheid, liet voor zijn kosten eenigearme kinderen school gaan en heeft na zijnen dood de Gemeentevan Schalkwijk niet vergeten I &quot; ') Gegevens uit o.a. De Katholiek Dl. XX, November 1851,biz. 273-284. G.S.-de N.
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Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Nakomelingen van Reijer en Anna bewoonden de Leemkolk enworden al spoedig Van de Leemkolk genoemd.Het schijnt, dat Jonker Adriaen van Rossum, de Maarschalk vanhet Overkwartier van het Nedersticht, die op 2-5-1629 zijn aan-klacht bij het Hof indiende, de roomsgezinden in hun verbodenvergaderingen niet op heterdaad betrapt heeft, maar dat hij kortetijd na het gebeurde door een verklikker werd ingelicht.Hiervoor komt dan in aanmerking zeker Dirck Dircksz. uit Werk-hoven, die op 29-5-1629 op verzoek van Maarschalk een uit-voerige verklaring aflegt: dat Anna Gerrits in 't Wed op bezoek was gekomen &quot;kort na deverlossinge van zijn huijsffrouw Aeffgen Joosten&quot;; dat Anna toenverzocht had het kind nog niet te laten dopen, omdat zij binnen-kort een priester op het Wed verwachtte; dat Dirck, na gewaar-schuwd te zijn door Hendrik, het zoontje van Reijer

Adriaensz.,met het kind &quot;tusschen den lesten februarij ende den eerstenMartij des snachts&quot; naar het Wed was gegaan; dat hij daar depriester had aangetroffen &quot;sijnde een kort, jong, bruijn man meteen swart baertken&quot;; dat deze hem vroeg, waar zij getrouwd waren,waarop hij antwoordde: &quot; tot Cothen in de kerck&quot; (dus voor dedominee), waarop de priester verklaarde het kind alleen te kunnendopen, als zij voor hem hertrouwden, wat Dirk beloofde; dat hetkind daarna gedoopt was en door hem naar huis gebracht; dat hijdaarna teruggegaan was naar het Wed, waar de priester de mis hadgedaan en het sermoen gehouden, ik heb de indruk, dat die preekonze dirck niet erg geboeid heeft, maar dat hij meer rond gekekenheeft, wie er allemaal aanwezig waren, want hij verklaarde verder,dat er omtrent wel honderd mensen aanwezig waren en hij somt er \dertig met naam en toenaam op, waarop

hij plechtig en braafbesluit: &quot;beneffens noch veel andere die daer waren, die ick niet |en kenden, ende alsoo men gehouden is de waerheijt getuijgenissete geven, des versocht zijnde, hebbe(ik) sulcx niet connenweijgeren.&quot; Tenslotte verklaarde Dirck nog na de dienst naar huis 13

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (3). misschien een kleinzoon van Peter Jansz. uit Schalkwijk,die op 27-2-1583 burger der stad Utrecht werd. (4). Rijksarchief Utrecht, nr. 252, pak 20. (5). Gemeentelijk Archief Utrecht, nr. 188. (6) Maris: Repertorium Stichtse Leen protocollen, nr. 455. (7). Augustijn Janss. , zoon van Jan Augustijnsz. , huwdemei 1615 met Elsgen Hansdr. de Roij, uit Alendorp(Vleuten). Augustijn en zijn broers Egbert en Gijsbertwoonden later in Utrecht, hun kinderen voeren dan denaam Van Werkhoven. Augusti jns zoon Jan van Werkhoventrouwde in 1651 in Utrecht met Aeltgen Gijsbertsdr.Stuitingh, dochter van de jongste broer van Anna Gerrits. (8). Huijbert Gerrits van O verdam woonde in Vechten, hijmaakte 23-7-1625 huwelijkse voorwaarden met TeuntgenCornelisdr. bij notaris Claes Verduijn te Utrecht. (9). Adriaen Domen van Dalenoort, zoon van Doem Willem Woutersz. te Odijk, en Adriana

Cornelisdr. van Overdam,was gehuwd met 1) in 1596 Cornelia Gelisdr. en 2)Annighen Cornelisdr.; zijn dochter Anneken, geboren in1610 uit het tweede huwelijks, huwde in of kort na 1636met Comelis Antonisz. de Ridder, zij woonden op haarouderlijke boerderij in 't Goy. (10). uit Werkhoven, hun achternaam was Van Rijn, een van genoemde zoons trouwde 4-2-1647 in Vleuten met CorneliaJan Gerrits van Op Spijcksdr. (11). misschien een De Cruijff? (12). mogelijk een Pouw ? (13). Comelis Gerrits van Dalenoort de jongste, woonde op deWetering te Odijk, gehuwd met: Elsgen Hermansdr.; zijnvader Gerrit Dam en van van Dalenoort te Odijk was eenbroer van Adriaen, genoemd onder (9). 19

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (14). Meus (3artholomeus) Claesz. de With, woonde op de Steenweerd in Honswijk, de eerste vrouw van bovenge-noemde Cornelis Maesz. van Rijn, Aeltgen Gijsbertsvan Schaijck, was een tante van Meus, n.l. een zustervan zijn moeder Nellichgen Gijsberts van Schaijck; zoonComelis Meusz. huwde later met Weijntje Meijndertsdr.van Griffensteijn. (15). Comelis Gerrits van Dalenoort de oudste, woonde op deHoek te Odijk, eveneens zoon van Gerrit Dcimen; dezeComelis huwde in 1622 met Gerrichgen Lambertsdr. vanBemmel, weduwe van Herman Jansz. de Roij. (16). Willem Arisse was de broer van Reijer Adriaensz. op hetWed, hun moederwas Aertgen Reijersdr. (Vinck?), weduwevan Adriaen Eelghissoen. Willem Arisse huwde 30-7-1629te Schalkwijk met Teuntgen Cornelis Baersdr., hun zoonAdriaen Willemsz. trouwde met Adriaentje Rochus Biesersdr.,weduwe van Adriaen Anthonisz.

de Ridder uit Schalkwijk,een broer van Comelis, genoemd bij (9), zij waren verreochtemeven van de hiema te noemen jonkers op Groenesteijn.De kinderen van Adriaen Willemsz. en Adriaentje Biesernoemden zich ook Van de Leemkolk, hoewel ze niet woondenop de boerderij met die naam. (17). Jan Cornelis Stultingh, broer van Anna Gerrits, hij was in1611 te Utrecht gehuwd met Willemken Aertsdr. vanWijekerslooth, dochter van Aert Gijsbertsz. en QuirinaClaesdr. de Leeuw, Willemken was weduwe van AdriaenLamberts van Nieuwenhuijsen, die buiten de Wittevrouwen-poort had gewoond. (18). Jonker Comelis Antonisz. de Ridder van Groenesteijn, over-leden in 1618, gehuwd met Catharina Gillisdr. van Schaijck,overleden in 1637. (19). Gillis (1594-1667) en Jasper zijn beide officier geweest inkeizerlijke dienst en ongehuwd overleden. 20

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (20). Herman Samuels Vernooij. (21). Ros Jonsz. van Broeckhuijsen, gehuwd met Cornelio Samuels Vernooij.(22). De broeders Dirck en Cornelis Antonisz. de Ridder van Groenesteijn hadden op 2-4-1601 de ridderhofstadRijnesteijn te Cothen gekocht, na hun dood bleef Rijnesteijngemeenschappelijk bezit van hun beider kinderen tot deverdeling der bezittingen in 1640, toen het eigendom werdvan Cornelis, de oudste broer van Egidius. Omstreeks 1629werd Rijnesteijn bewoond door Ulrich van Cleef, die het vande eigenaren gehuurd had, cf. Wittert van Hoogland:&quot;Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse Ridderhofstedenen Heerlijkheden&quot;, in voce Rijnesteijn. (23). cf. Friederichs, bIz. 71 en Rijnsoever: &quot;Sint Maarten in deTolsteeg&quot;, bir. 22. (24). Rijksarchief Utrecht, recht, arch.nr. 99-7/8. 21

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;Archeologen werken in Zuid Holland&quot; Dit is de titel van een tentoonstelling die zal worden ge-houden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van 20November tot eind Februari. De organisatoren. Dr. L. Louwe Kooymans en Dr. Sarfatij,stellen zich tot taak om in het kader van het Monumentenjaarhet archeologische monument in de provincie naar voren tebrengen, en tegelijkertijd het zinvolle van de beoefening van dearcheologie - ook door amateurs - te demonstreren. Voor iedere periode zullen de vondsten van een recentonderzoek te bezichtigen zijn: Mesolithicum (c. 7000 v.C.)- vondsten in de Maasvlakte Neolithicum (3000- 1700 v.C.) -een nederzetting in de Alblasserwaard Brons-en Ijzertijd (1400- lOOQ 700-300)- vondsten te Oud-Zi jderveld Romeinse tijd - een inheemse nederzetting te Kethel een geromaniseerde inheemse nederzetting te Rijswijk schepen en

een castellum te Zwammerdam Frankische tijd - 7e en 8e eeuw Frankische grafvelden langs de kust Vroege Middeleeuwen - een 11e eeuwse nederzetting te Rijnsburg Hoge en late Middeleeuwen - de abdij Rijnsburg een kasteel onder het eiland IJsselmonde het stadskern-onderzoek te Dordrecht In een gidsje van ongeveer 48 bladzijden, aldaar te ver-krijgen, zullen de opgravingen worden toegelicht. G.S.-de N. 22

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Monumenten jaar 1975 Voor degenen, die benieuv/d zi jn naar evenementen in Nederlandin de maand november-december volgen hier enige bijzonderheden: mogelijkheid tot bezichtiging van een aantalmonumenten (tot eind dec.) Inl. Westerkerk, Prinsengracht; tel. 020-254068(11-16 uur) Expositie van o.m. Nederlandse postzegelont-werpen Monumentenjaar 1975(tot eind dec. )Zeestraat 82 (van 10-17 uur) Expositie in het gemeentemuseum, &quot;Berlage1856-1934&quot; (t/m 16 november)Inl. (070-514181) Expositie in Gemeentelijk Archief &quot;Oudegrachtin de bocht&quot; 10-16 uur, Za. 9-12 uur(t/m 14 november). Inl. 030-711814. Expositie over Catharijneconvent, thans inrestauratie i.v.m. stichting Rijksmuseum van degeschiedenis van het Christendom hier te lande.Aartsbissch.Museum. Agnietenstraat 1(t/m 30 nov.). Inl. 030-312561 Ingebruikneming van

het gereconstrueerdeDomplein (december) Bezichtiging Ned. Hervormde Kerk.Inl. 03486-1249, Stadhuis, Viebrug 1.Inl. 03486-2184 Provinciale manifestatie in de monumentalehal van het stadhuis (11 t/m 23 nov.) Amsterdam: 's-Gravenhage: Utrecht: Oudewater: Maastricht: 23
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Expositie werkstukken van scholieren. Gemeentehuis (17 t/, 29 nov.) Helmond:

Tentoonstelling, &quot;Monument en Brabant&quot; (21 nov. t/m 3 dec) Bom:
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