Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 JAARVERSLAG 1978 I Ledenbestand Het aantal leden is in 1978 ongeveer gelijk gebleven; 10nieuwe leden meldden zich en 11 leden hebben hun lidmaatschapopgezegd. De vereniging telt nu 207 leden. Nog steeds komen de meeste leden uit Bunnik, Houten en Odijk.Ook Schalkwijk laat zich niet onbetuigd, maar Wijk bij Duur-stede met 14 leden toont wel erg weinig belangstelling. Wij ho-pen dat dit in de toekomst zal veranderen. II Het bestuur Het bestuur onderging geen grote veranderingen. Op de jaarver-gadering van 17 januari 1978 werden mevr. de Nie en de heerde Keyzer beiden herkozen. Mevr. H.A. v.d. Grind werd alsnieuw bestuurslid gekozen. De taken waren als volgt verdeeld: dr. C . Dekker

secretaresse A.G. de Wit

- penningmeester dra. G. de Nie

- lid drs. H . Tromp

- I id Het bestuur kwam dit jaar 5 maal bijeen. De heren O. Wttewaalen G. Zwart vormden de kascommissie. III Verenigingsprogramma De &quot;Chronique Scandaleuze&quot; van Houten Ds. M.S.F. Kemp uit Groningen sprak op 17 januari voor velegelViteresseerde leden over dit ornJerwerp. Uit zijn overvloedigegegevens hoorden we dat in de 16e eeuw de geestelijkheid zichniet alleen met kerkelijke zaken bezig hield, dat er omstreeks

- voorzitter L. de Keyzer

- vice-voorzitter T. Springer-Stam

- Ie secretaresse H.A,v.d. Grind-v. Hengsten - 2e

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 Omstreeks 270 na Chr, wordt het rivierengebied overstroomddoor Friezen en Franken; de Romeinen moeten zich terugtrekkenvan de limes naar zuidelijker streken (Cuyk, Valkenburg inZ. Limburg) totdat ze zich ook daar in het eerste decenniumvan de 5e eeuw terug trekken. De Romeinse castella hadden alle hetzelfde grondprincipe; eenrechthoekig terrein, omgeven door spitsgrachten en een aardenwal, bekroond met palissades en houten torens, later in steenuitgevoerd. Drie poorten verbonden in het kamp de via pretoriamet de via principalis. In het kamp was zowel de kampcomman-dant als het legeronderdeel met alle toebehoren gelegerd. Desoldaten waren krap behuisd; 8 man in een ruimte van4.20 X 3.40 m. Na 24 jaar dienst in het leger kregen de sol-daten een bonus en/of land. IV

streek, interessante artikelen gepubliceerd. Voor de Histori-sche Kring is het ieder jaar weer een grote geruststelling dat deheer Graafhuis zijn energie en tijd als eindredacteur aan hetsamenstellen van het periodiek wil geven. V

De archeologische werkgroep 1978 is voor de archeologische werkgroep van de HistorischeKring tussen &quot;Rijn en Lek&quot; een druk bezet jaar geweest metactiviteiten op velerlei gebied. Door de uitgroei van Houten wordt veel grorxl verzet, waardoorde kans bestaat dat bewoningsresten worden aangegraven, dusoplettendheid is geboden. De werkgroep heeft 12 actieve leden die om de zaterdag bijeen-komen. In 1978 v»«rden 5 zaterdagen besteed aan terreinonderzoek ennog eens 5 zaterdagen aan het determineren van vondsten.

Het periodiek In het periodiek, dat drie maal uitkwam, werden diverse, voorde

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 scherven bouwfragmenten etc, de gegevens daarvan zijn op-getekend . Thans is de werkgroep bezig met een onderzoek naar de vroeg-ste bewoningsresten van de boerderij Overdam aan de Binnen-weg te Houten, een boerderij die op de monumentenlijst staaten waar men nu bezig is het gebouw te restaureren.Door deze werkzaamheden is de werkgroep in staat gesteld omdaar waar gegraven wordt de uitkomende grond te onderzoekenop vroegere bewoningsresten.Hieraan werd in 1978 16 zaterdagen gewerkt.Er werden in totaal 2.734 scherven verzameld, gewassen engedetermineerd. Dit materiaal bestond in hoofdzaak uit 15e en 16e eeuwsmateriaal roodbakkend geglazuurd aardewerk afkomstig van lo-kale pottenbakkers en ca, 100 scherven van gelYnporteerd aarde-werk z.g.n. steengoed afkomstig uit de omgeving van Keulen.Deze werkzaamheden zullen zolang

de restauratie nog duurtworden voortgezet. Op 20 mei organiseerde de werkgroep in de Herv. Kerk teOdijk een tentoonstelling van stenen pijpen en van 5 t/m 15oktober een tentoonstelling in het dorpshuis te Houten van Ro-meinse vondsten getiteld &quot;Messen van Vechten&quot; .Het jaar werd besloten met een cursus, in samenwerking metA.W.N., in het herkennen van het middeleeuwse aardewerk.Voor deze cursus werden de lessen verzorgd door de prov.archeoloog drs. W.J. Tent en de stadsarcheoloog van Utrecht,drs. T.J. Hoekstra. De cursus werd gehouden in het Dorpshuis te Houten in het ka-der van het cursusproject, werd door 17 personen gevolgd enheeft veel bijgedragen tot het herkennen van het middeleeuwseaardewerk.Wij hopen daarvan in 1979 veel profijt te hebben.

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 14 !,k...; * v'.t^;.. De Godsdienstvriend 49 (1842), p. 16

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 16 Verder merken we, o.a. in de eerder geciteerde brief, dat deProcurator nauw samenwerkte met en onder direct toezichtstond van de Vice-Superior der Hollandse Missie. De aarts-priester van Salland heeft de zorg voor de Oost-Indische missiebehouden tot 1844, toen dit eveneens aan Mgr. Van Wijker-slooth werd toevertrouwd. Door de bemiddeling van deze laatstezijn, tussen 1823 en 1851, het jaar van zijn overlijden, 14missionarissen rxaar Suriname en 23 naar Curapao uitgezonden,waarvan niet weinigen alleen door kerkelijke gelden werdenonderhouden. Mgr, Van Wijkerslooth kon, zowel door zijn con-necties als door zijn eigen aanzienlijke vermogen, ook juisthierin veel tot stand brengen. De achtergronden van het Besluit en van het daarna gevolgdebeleid. Een grondige studie van de betreffende regeringsarchieven zouongetwijfeld veel licht werpen op de aanleidingen van het

tot-standkomen van het K.B. van 21 April. Hieraan ben ik echter,in deze beperkte opzet, maar niet begonnen.Op grond van de stukken betreffende AAgr. Van Wijkersloothin het Bisschoppelijk Archief te Haarlem, van brieven enmeningsuitingen gepubliceerd in de tijd zelf, en van historischeliteratuur over dit onderwerp, is het echter wel mogelijk eenindruk van de toenmalige situatie te krijgen.Men mag zeker veronderstellen dat de Koning, op aansporingwellicht van FVof. Van Wijkerslooth en zijn vrienden, het re-geringsbeleid ten opzichte van de katholieken dichter bij datjegens de andere gezindten heeft willen brengen - officieelwas hij hiertoe door de Grondwet zelfs verplicht. Dat dezegelijkstelling steeds door bepaalde anti-katholiek-gezinde ambte-naren binnen de regering werd doorkruist en ondermijnd is eengedeeltelijke verklaring voor de trage gang van zaken, maarniet iets waarop hier in hoeft te worden gegaan. Daar

dit de-zelfde lieden zijn die in 1825 het K.B. ter opheffing vanklein-seminaries zoals Hageveld voorbereidden en een kerk in

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 18 trage gang van zaken niet vreemd is geweest.Tegen deze achtergrond van handelsbelangen, de economischeachteruitgang, en de ophanden-zijnde afschaffing van de slaver-nij, waarop het plantagesysteem rustte,mag, geloof ik, dezeregeringsmaatregel en de daoropvolgenden van gelijke strekking(de bevordering van het godsdienstige leven en onderwijs, endus van de handhaving van de maatschappelijke orde, ook juistonder slaven) gezien worden, alhoewel dit complex van factorenvoor de tijdgenoot - zeker in 1823 - minder zichtbaar zal zijngeweest dan zij nu voor ons is. Een bewijs dat men zich inregeringskringen dit inzicht toch wel duidelijk bewust werdlevert het feit dat na 1840 een slaaf om vrij te kunnen wordenverklaard (door de eigenaar of na gekocht te zijn, door denieuwe eigenaar) lid moest zijn van een erkend kerkgenoot-schap. 21) Maar het was toch pas in

datzelfde jaar, toen de katholiekengunstiger gezinde Koning Willem II aan de macht was gekomen,dat deze kerk ook officieel werd toegelaten zich in Surinamemet de slaven te bemoeien. Deze laatsten waren, voorzover eral iets geregeld was, aan de HerrnhUtters toevertrouwd (deLuthersen en Calvinisten hadden geen belangstelling voor hen);de katholieke kerk moest maar proberen met individuele plan-tage-eigenaren of hun vertegenwoordigers over toegang tot deslaven te onderhandelen. Het was nog steeds &quot;het spook derInquisitie&quot; dat rondwaarde en vertrouwen in de bedoelingen vande Roomsen ondermijnde. Pastoor Wennekers had het in 1819nodig gevonden zich te verdedigen door een circulaire waaruithet volgende voor zichzelf spreekt: 22) In een woord, wij betogen hier openlijk voor dekolonie, dat, terwijl wij de Leer der CatholijkeKerk in waarheid en opregtheid meenen te moetenverkondigen,

evenwel in plaats van vloek en op-stand, liefde en gehoorzaamheid, onophoudelijkonze leus is ... .(onderstreping van mij, GdN)

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 21 lijk door, en niets scheen ZDH meer te pijnigendan dat hij zich, uithoofde eener zware onpasselijk-heid, niet dikwijlder met haar konde onderhouden.Vervolgens zetteden zij hare reize naar Amsterdamvoort, alwaar ZDH haar het laatste vaarwel zoudebrengen, ter gelegenheid van de plegtige consecratievan de nieuwe kerk van Mozes en Aaron ....Het was den Doorluchtigen Bisschop, den teerhartigenVader, een innig zielsgenoegen (in een klooster)dagen ... te verblijven, met die heldinnen aan de-zelfde tafel te spijzen en door godsdienstige gesprek-ken aan hare deugd nog meer voedsel te verschaffen. Nadat zij vrtaren uitgezeild heeft hij zelf nog een rondgaande&quot;bedelbrief&quot; geschreven, gericht aan alle Nederlarvdse katho-lieken, om bijdragen ter aflossing van de gemaakte schuldeno.a. bij de aankoop van de toekomstige schoolgebouwen.Het

succes ervan was zodanig - men mag veronderstellen datde Procurator zelf een groot deel heeft gegeven - dat Mgr.Niewindt in Juli 1842 al kon schrijven dat &quot;wij terstond dehypotheek en een groot gedeelte der schuld met de daags ver-vallen interessen (hebben) afbetaald&quot;. 27) Een persoonlijk zeer hartelijk contact was dat van de Procuratormet Pastoor J. Grooff, missionaris in Suriname van 1826 meteen onderbreking tot 1852, het jaar van zijn dood. Deze v^asals wees in het huis van een pastoor opgegroeid, had hetseminarie te Kuilenburg bezocht en kwam in 1822 te Warmond.In 1826 vertrok hij, samen met M. van der Weijden, vooraldoor Prof. Van Wijkerslooth uitgekozen en opgewekt, naarSuriname, dat toen weer bijna een jaar priesterloos was geweest.Pas in 1830 kreeg Pastoor Grooff een blijvende mede-arbeider,en in 1834 nog een die op kosten van de kerk werd

onderhouden.Hierdoor kon Pastoor Grooff zich vooral aan de lepra-lijders(slaven) wijden; hij kreeg een stuk grond, en bouwde met behulpvan bijdragen uit Nederland een kerkje erop.

Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 30 23. GV 6 (1821), pp. 137 - 138. 24. GV 61 (1848), pp. 304 - 308 geeft de hele brief. 25. Dahihaus, p. 221 . 26. GV 47 (1841), pp. 315 - 316. 27. GV 48 (1842), p. 201. 28. GV 54 (1845), pp. 26 - 37. 29. Het volgende vooral uit J. Kleijntjes, De Stichting Duin-zicht, Bijdr. Gesch. Bisd. Haarl. 50 (1932), pp. 341 - 400. 30. Von den Eerenbeemt, p. 50. 54, 57.31 . Kleijntjens, p. 362. ba.
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Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 REGISTER &quot;TUSSEN RIJN EN LEK&quot;jaargangen 1 (1967) t/m 12 (1978) De redaktie heeft gemeend, dat het de overzichtelijkheid van hetregister ten goede zou komen, wanneer het volgende systeem ge-hanteerd werd: de artikelen zijn in eerste instantie ingedeeld naarplaats (dat wil zeggen een rubriek Algemeen, een rubriek de Bilt,een rubriek Bunnik etc). Binnen de rubrieken treft U de artikelenalfabetisch geordend op de auteursnamen aan. In tegenstelling totde namen van hen die berichten en dergelijke inzonden, zijn deauteursnamen onderstreept. Het begrip &quot;artikel&quot; is ruim opgevat, dat wil zeggen dat ook mede-delingen over archeologische vondsten, boekbesprekingen, InMemoriam's en de fotoserie &quot;Toen en nu&quot; opgenomen zijn.Achter de titels der artikelen treft U drie cijfers aan, welke ver-wijzen naar respektievelijk jaargang,

nummer en (aanvangs)pagina. ALGEMEEN

jg. nr. p. Buys-tje Geus, B.E. en P.M. Zwart-de Vries, Be- 2 4 9strijding van besmettelijke ziekten in de 19-deeeuw in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Bouvy, D.P.R.A., Middeleeuwse Noordnederlandse 5

1

10 beeldhouwkunst. Dekker, C, Een laatste boek van een bekend fi- 5

3/4 19 guur (Jan Reeskamp, De Utrechtse heuvelrug). Dekker, C, De kerk in het midden. Protestant en 5

2

2 katholiek tussen Rijn en Lek in de 16-^e en17-de eeuw. Dekker, C, In Memoriam Jan Oostendorp.

5 3/4 2

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -5- Dekker, C, Historisch overzicht van Bunnik,Odijk en Werkhoven. Dijk, Th. G. van, Het vervoer in de Oudheid ir- nr. P- 2 1 2 3 2 10 5 1 6 Graafhuis, A., Promotie van voorzitterdrs. C. Dekker Graqfhuis, A., Het &quot;schrickelik tempeest&quot; van

8

3

1 1674 tussen Rijn en Lek. Heins, W.B., Een reisverhaal uit 1765.

10de Romeinse tijd. Landzaat, F.H., Wie Weet Waarom? (Archeolo-gische vondst van wit bord met vijf W's.) Nie, G. de. Aanwinsten in de bibliotheek. Nie, G. de. Baron van Wijkerslooth en hetkatholieke onderwijs. Nie, G. de. Bericht over de bibliotheek Nie, G. de. Uit de Godsdienstvriend: Bunnik, wijding van de kerk 1845;Schalkwijk, het Heilig Sacrament des vormsel,1834;

9 2/3 8 Heijmink Liesert, P.M., Verwantschap Wttewall - 3

3

13 Uijttewaal. Iterson, W. van, (A. Graafhuis), Rechtshistorische 1

2

1 beschouwingen over het Kromme Rijn-gebied. 11 4 20 8 1 1 8 2 4 7 4 19 10 4 1 12 3/4 29 7 2/3 19 12 1 5 6 3 26 11 1 1 Kalee, G.A., Terra Sigillata. Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen van Oostrum (I). 8 Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen van Oostrum (II). 8 Keijzer, L.M.J . de. Van steentijd tot Sticht (ten-toonstelling). Klootwijk, D.R., Nogmaals &quot;Rijngrensverdediging in

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ig. nr. p. Schaikv/ijk, wijding van de kerk 1838; Scholkwijk, wijding van de kerk, bericht van een jaar later, 1839; Utrecht, serenades aan de bisschop van Curium, 1844. Nie, G. de, Heer van Schalkwijk en Bisschop van 9

Romeinse tijd. Weijtens, F.H.C., Johannes de Kruijf, 1885-1966. 2 2 4 Oudhollandse recepten uit geschreven kookboeken 4

4

4

1 Curium. Pastoors, A., Verboden vergaderingen in het

16 uit het begin van de 19-de eeuw, berustendein het archief van Huize &quot;Wickenburgh&quot; vande familie J. Wttewaall te 't Goy. Zantkuyl, H.J., Het Nederlandse woonhuis.

9

5

3/4 7

4

10 Krommerijngebied. Pastoors, A., Wttewaall - Uyttewaal

3

4

2 Struick, J.E.A.L., Samuel Muller Fzn. 1874-1974 8

2

1 Thiodens, H.J.M., De betekenis van de Utrechtse 11 2/3 45Heuvelrug en de Veluwezoom bij de verdedi-ging van de Rijngrens in de Romeinse tijd. Thiadens, H.J.M., Over de namen: Acht Zalig-

11 1

15 heden, de Twaalf Apostelen te Bunnik en't Vagevuur te Odijk. Thiadens, H.J.M., Rijnenburgh te Gent.

10 1

8 Thiodens, H.J.M., Rijngrensverdediging in de

10 1

10

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -8-HOUTEN

&quot;Wulven'T&quot;&quot; Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

jg.

1

1

nr. p. Graafhuis, A , Eed voor den Schout en Secretaris 2

5 &quot;Schonauwen&quot;. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

3

5 van Schonauwen. 18-de eeuw. Graafhuis, A., Formulier van den Eed als Sche- 2

6

1

3

12 pen van Schonauwen. 18-de eeuw. Graafhuis, A., Inwoners van het thans tot de

5 De middeleeuwse steenoven in 't Goy bijHouten. Kemp, M.S.F., Houten in de 16-de eeuw; een 12

2

2

2

12 gemeente Houten behorende gerecht vanSchonauwen anno 1808. Graafhuis, A., Reglement voor het R.K. kerk-

4 kleine kroniek &quot;scandaleuze&quot; . Keijzer, L.M.J. de. Rooms-Katholiek kleuter-

7

4

10 onderwijs in Houten in de vorige eeuw.

4

2

9 bestuur der statie te Houten 1839. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

2

4

15 De klok in de toren van de Ned. Her-vormde kerk te Houten. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

4

1

2 Oprichting van de waterschappen Hons-wijk. Uiterwaarden en Schonauwen. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

3

4

12 Ridderhofstad

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -10- nr. p. Heijmink Liesert, P.M., Het huis &quot;Rustenburg&quot;

en ander over de

3

3

7

1

4 'Hervormde Kerk van Schalkwijk. Pastoors, A., Het praalgraf de Leeuw in Schalk- 11

20 te Schalkwijk. Heijmink Liesert, P.M., De pastorie op de

2/3 3 wijk. Staal, G.M., Toen en nu III, de R.K. Kerk te 3

4

4

6 Brink in Schalkwijk. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer, 2

18 Schalkwijk (foto's). Staal, G.M., Toen en nu IV, Schalkwijk -

3

2

3

2 Ridderhofstad &quot;Schalkwijk&quot;. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer, 3

8 het dorp (foto's).

3

7 Ridderhofstad &quot;Vuyicoop&quot;. Heijmink Liesert, P.M., Schalkwijks kerkelijke

8

4

6 grenzen. Heijmink Liesert, P.M., De spits van de ge-

4

3

2 meentetoren te Schalkwijk (I). Heijmink Liesert, P.M., De spits van de gemeen- 4

4

5 tetoren te Schalkwijk (II). Landzaat, F.H., Een bedevaartpenning gevonden 11

4

30 te Schalkwijk. Nie, G. de. De grafkapel van de familie van

10

2/3 1 Wijkerslooth van Weerdestijn te Schalkwijk. Pastoors, A., Nog het een

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -11 19- nr. P- 5 3/4 10 3 2 6 2 2 9 3 1 10 4 2 1 7 4 5 5 1 1 Staal, G.M., Toen en nu V, Schalkwijk enTuil en 't Waal (foto's). Thoomes, W., De Hervormdie Kerk van Schalkwijk. 3 Thoomes, W., De ontginning van de polderVuyicoop (I) Thoomes, W., De ontginning van de polderVuyicoop (II). Vliet, P. van,^ Het koor van de Hervormde Kerk 4te Schalkwijk. UTRECHT Hoekstra, T.J., Archeologische vondstenin Utrecht Volmul Ier, H.W.D., Wandelingen door Oud Utrecht. VREESWIJK Lit, F.F. van der. Het onderhoud van de

9

2/3 5 Vreeswijkse sluis. WERKHOVEN Graafhuis, A., Staat van goederen van de 3 3 15 R.K. Kerk te Werkhoven in 1843 Graafhuis, A., Werkhoven na de Belgische op- 2 3 7 stand van 1830. Iterson, W. van. Het wapen van de Ridderhofstad 2 2 1 Be verweerd.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -12- WIJK BIJ DUURSTEDE Domste, P.H., De galg bij Wijk bij Duurstede. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J., De boomgaard&quot;de Galg&quot; aan de Middelweg hoekEuvenpad te Wijk bij Duurstede. Klootwijk, D.R., Nogmaals: De Boomgaard&quot;de Galg&quot;. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., Een 19- nr. P- 8 1 9 7 2/3 16 8 1 10 8 4 15 &quot;besettinge van een scip&quot; rwbij de&quot;Wijkse galg&quot;. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., De boom-

een hellebaard in de kaartgespeeld. Staal, G.M., Toen en nu VI, Wijk bij

6

2

12 Duurstede (foto's). ZEIST Dekker, C, Tentoonstelling &quot;Erfgoed van

8

4

1 Herrnhut&quot;.

7

4

2 gaard &quot;de Galg&quot; aan de Middelweg hoekEuvenpad te Wijk bij Duurstede. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., Kantonaal

9

2/3 21 en Stedelijk Museum van Wijk bij Duur-stede geopend. Rouppe von der Voort, L.C.J.M., Rondgang

6

4

1 door de oude binnenstad van Wijk bijDuurstede. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., De Wijkse

8

1

12 galg met

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ?13- 19.

nr. p. Groafhuis, A., Kerkzaal en het broederhuis

4

3

16 der Evangelische Broedergemeente teZeist. Klootwijk, D.R., Grepen uit de geschiedenis

11

2/3 7 van terrein en omgeving van het lyceumSchoonoord, alias &quot;de Preeckstoel&quot; . 12 3/4 25 11 4 1 9 1 1 6 2 3 6 3 1 12 3/4 1 8 1 18 7 2/3 13 Klootwijk, D.R., &quot;Dolreberchs Hofstede&quot;. Klootwijk, D.R., De oude kerk te Zeist. Klootwijk, D.R., Voormalige Rijnarm te Zeist. Klootwijk, D.R., De Zeisteroever in de middel-eeuwen (I). Klootwijk, D.R., De Zeisteroever in de middel-eeuwen (II). Kuijper, P., De oude kerkweg tussen Zeist enBunnik (I). Thiadens, H.J.M., Voormalige Rijnormen te Zeist. 8 Thiadens, H.J.M. , Zeist en Zeisteroever.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -14- &quot;De oude kerkweg tussen Zeist en Bunnik&quot; .Antwoord aan ds. P. Kuijper. In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 12e jaargang, no. 3/4 wijdt ds. Kuijpereen beschouwing aan het artikel: &quot;De Oude Kerk te Zeist&quot;.(&quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 11-de jaargang, no. 4). In laatstgenoemd artikel leverde schrijver dezes in een viertal ge-nummerde punten kritiek op een onderdeel van het door ds. Kuijpergeschreven boek over de Oude Kerk te Zeist. Helaas gaat ds. Kuij-per in zijn beschouwing niet in op de door ondergetekende bekri-tiseerde punten. Deze kritiek blijft dus onverminderd van kracht. Wel gaat ds. Kuijper in op de wijze waarop door mij de kaart vanlandmeter Cornelis van Berck uit 1571 gehanteerd is. Op dezekaart staat een stuk land getekend, groot 11 m en 4 hont. Het wasgelegen onder Zeist en behoorde tot het bezit van het Kapittelvan St.

Pieter te Utrecht. Ds. Kuijper hanteert daarnaast de kaart van landmeter J. van Die-penem uit 1645, eveneens land van St-Pieter onder Zeist betref-fend, maar in groter verband getekend dan op de kaart van vanBerck. Bij vergelijking van beide kaarten is ds. Kuijper van mening dathet gebied van St. Pieter op de kaart van 1571 hetzelfde stuk landis dat door van Diepenem ruim 70 jaar later op diens kaart werdingetekend bij de kruising Blickenborcher Steegh-Groene Wech.Op deze veronderstelde gelijkheid van beide stukken land berustvoor een groot deel de visie van ds. Kuijper op de directe omge-ving van de Blickenborch. Toen ik in het begin van de zestiger jaren beide kaarten - metveel ander materiaal - voor de eerste maal ontmoette trof ook mijde overeenkomst van beide kaarten. Maar die overeenkomst was, inalle opzichten, zo opvallend dat ik - in tegenstelling tot ds. Kuij-per - wantrouwend werd en vreesde

dat van Diepenem in 1645 een

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -15- nieuwe kaart naar oudere kaarten getekend had, zonder zich terplaatse voldoende te informeren. Dat betekende het begin vaneen onderzoek dat nu al jaren duurt en waarvan het einde nogniet in zicht is. Op de kaart van van Diepenem zijn drie stukken land vanSt-Pieter ingetekend, waarvan twee in Cattenbroec. Over dezelaatste twee - de enige bezittingen van St. Pieter in Cattenbroec -spreken we voorlopig niet. Wel mogen we onze lezers er alvastop wijzen dat St-Pieter nimmer land bezat tussen dat van Kers-bergen en van Abraham van Kouwenhoven in. De juiste liggingvan dit stuk land van St-Pieter publiceerden we in een artikel vanfebr. 1975. (Tussen Rijn en Lek, 9e jaargang, no. 1. bl. 14/15).Dit land lag in het uiterste noorden van het Cattenbroec, dicht bijde Zeisterbrug en strekte zich, acht morgen groot, uit van deKoppeldijk tot de voormalige

Cattenbroecker- of Rumpster wetering. Laten we nu onze aandacht schenken aan het bovengenoemde landvan St-Pieter, dat op beide kaarten zou voorkomen. We vergelij-ken daarbij dus het land van 11 m4hont op de kaart van vanBerck met het land dat van Diepenem intekende tussen Groene wechen Blieckenborcher Steegh, vlak bij de nieuwe Blikkenburg. Vol-,gens de opvatting van ds. Kuijper hebben we hier met hetzelfdestuk land te maken. We zien meteen dat de kaart van van Berck &quot;te velde&quot; getekendmoet zijn. Het viel van Berck daarbij op dat het genoemde landniet overal even breed was en hij gaf dit door stippellijnen metafstandsopgave aan op zijn kaart. Langs de Blickenborgher Steegh is het land 68 roe 4 voet breed,bij de eerste stippellijn 68 roe IO5 voet en bij de laatste stippel-lijn 69 roe 3^ voet. Tevens gaf van Berck bij deze laatste stippel-lijn aan dat het eindpunt ervan 5

roe binnen de grens van hetland lag. De lengtezijden van het land zijn op de kaart ook nauwkeurig afte lezen. Die langs het land van Vrouweneloester is 98 roe 10

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -16- voet, en die langs de Groene Wech 5 roe langer of 103 roe10 voet. De op de kaart gegeven maten kloppen exact met de erbij ge-tekende uitvoerige roedenschaal. Met deze maten kunnen we nauwkeurig werken als we weten datde Stichtse roe 3,7559 m was. Voor de voet is door van Berckniet de landvoet gebruikt, waarvan er 10 in een roe gingen,(vergelijk 68 roe 10^ voet bij de tweede stippellijn), maar de inhet burgerlijk bedrijf gehanteerde Utrechtse voet van 0,26828m,waarvan er 14 in een roe gingen. 1). Voor het gemak van de le-zer laten we straks de voet weg en ronden we de roe af op3, 75 m. We vestigen er meteen de aandacht op dat de met bomen bezetteweg op de kaart in de richting van het land van Vrouwencloesterlicht binnenwaarts loopt en duidelijk eindigt bij het land vanVrouwencloester. Als ds. Kuijper in zijn exerpt van deze kaart(plaat 1) de weg doortekent over het

land van Vrouwencloesteris dat onjuist. Het boven omschreven land van de kaart van van Berck moet vol-gens ds. Kuijper en volgens landmeter van Diepenem op de kaartvan laatstgenoemde gezocht worden tussen de Tiendweg en het ge-deelte van de Blikkenburgerlaan dat gelegen is aan de Bunniksezijde van de voetbalvelden bij het Slot. We houden daarbij in hetoog dat volgens ds. Kuijper - en schrijver dezes sluit zich daarbijaan-beide genoemde wegen van oudsher op dezelfde plaats ge-legen hebben waar ze nu nog te vinden zijn. We gaan dan nu eens pogen om dit land in te passen tussen detwee genoemde wegen. 1) Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten.Dl.l, bl. 69. Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie.Pudoc, 1971. Wageningen.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -18- Dan komt de Blikkenburg te liggen op de plaats waar we hem inons artikel situeerden. En dan constateren we, zonder er voor-lopig al te diep op in te gaan, dat een aantal zaken in de kaartvan van Berck waar ds. Kuijper moeite mee heeft, nu vanzelf-sprekend worden. De naamloze weg voor de Blickenborch eindigt abrupt en ds. Kuijpermeent dat die weg in werkelijkheid doorgelopen heeft. Is hetds. Kuijper niet opgevallen dat dit de enige lijn op de kaart is,die de tekenaar niet tot aan de rand van de kaart doortekende ?Van Berck had daarvoor een reden; het betrof hier de toegangswegnaar de Blickenborch en die eindigde bij het huis. De door ds. Kuijper veronderstelde verlenging van de BlickenborchSteegh in de richting van de Driebergse weg, langs het land vanVrouwencloester, is nu eenvoudig van de kaart van van Berck afte lezen. Het uitvoerige en zeer exacte bijschrift dat van Berck op

zijnuiterst nauwkeurige kaart gaf kan gehandhaafd blijven en behoeftniet - zoals ds. Kuijper doet - weggeschreven te worden.We hebben dan ook geen moeilijk verhaal nodig van een Blikken-burgervaart en een zich daaruit aftakkende Blikkenburgerwetering,die zelfs naar de Kromme Rijn gestroomd zou hebben, zoalsds. Kuijper stelt. Het &quot;wegencomplex&quot; van ds. Kuijper krijgt nu een veel aanvaard-baarder patroon. In de visie van laatstgenoemde zou de tekenaar,werkend vanaf een plaats waar hij het 3e, 4e en 5e weggedeeltezichtbaar voor zich had', het 3e weggedeelte twee maal te lang,(195 m in plaats van l'OO m), het 4e de helft te kort, (165 mi.p.v. 300 m), en het 5e veel te dicht bij de Blikkenburgerlaangetekend hebben. (325 i.p.v. 600 m). Nu mogen deze wegen &quot;buiten de opdracht&quot; van de tekenaar ge-legen hebben, als hij ze dan toch op zijn kaart intekent mogen wevan een ervaren landmeter als van

Berck verwachten, dat hij hiermet betere verhoudingen gewerkt zou hebben. L

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -22- I De toponiemen: Seisterover, Seisteroever en Zeisterscore ofZeisterschoer De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscore ofZeisterschoer kwam Klootwijk (1) talrijke malen tegen in deMiddeleeuwse bronnen. Hij vond de naam voor het eerst in 1236in een charter van het kapittel van St-Jan te Utrecht ( &quot;duodecimjugera sita in Seisterover&quot;). Men neemt gewoonlijk aan, dat in de Middeleeuwen met Zeister-oever bedoeld wordt het gebied ten noorden van de huidige KrommeRijn tussen Rijnauwen en de Tolakkerlaan. D.R. Klootwijk maakteaannemelijk, dat het gebied zich ook nog uitstrekte tussen genoem-de laan en de Kerkhoogte te Zeist. Wat werd er nu eigenlijk in 1236 met &quot;over&quot; bedoeld ? HetDrentse Oversinge heette in 1313 Overessingen hetgeen betekende:&quot;het land dat aan de overzijde van de es (bouwland) gelegen is.De

Bisschopshof lag bij de Brink te Zeist vlakbij de Koppelbrug(voormalige Zeisterbrug). Het gebied behorend tot Zeist over deze brug kan dus mijns in-ziens in 1236 zijn aangeduid met de naam Seisterover. Het lagimmers van Zeist uit gezien over de oude Rijntak, die omstreeks1361 met Zeister Wetering werd benoemd. Deze oude Rijntak kanzelf eens met de naam Zeist (Seyst) zijn aangeduid. Waternamengaan vaak over op de plaatsnaam, waarna het water een tijdlangonbenoemd blijft om later een andere naam aan te nemen, waarinsoms toch nog de oude naam bewaard blijft. Het werd ZeisterWetering=Grift. Ik stel mij voor, dat het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwenvoor het in cultuur brengen werd aangeduid als Seisterover. Daarnazal de term oever zijn opgekomen, omdat men langs een Rijntak,langs de oever ervan binnen Seisterover het land in cultuur gingbrengen. Zo kon ook de naam Oever Rijn ontstaan. Het wordt

danbegrijpelijk, dat over en oever door elkaar gebruikt werden.De bestanddelen-score of-schoer duiden op schoor in de betekenisvan een stuk land dat aan een rivieroever is gelegen, vgl.eng.shore= oever.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ?23- Daarnaast komt echter schoor ook voor in de betekenis vanbruggetje. Het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwen noemdeik Seisterover, omdat het gelegen is over de oude Rijntak. DeberKiming Zeisterscore duidt mijns inziens het gebied aan in deomgeving van de Zeisterbrug, omdat schoor ook in verband ge-bracht kan worden met bruggetje (schoor = ook rijbruggetje overeen smalle waterloop) (2) Wij hebben hier te Zeist te maken met een smalle waterloop bijde Zeisterbrug, zodat het bestanddeel &quot;brug&quot; in Zeisterbrug enBrugakker eens met de naam schoor kan zijn aangeduid.De brugakker hoorde dus tot Seisterover, Seisteroever en Seister-score. Het door elkaar blijven gebruiken van deze benamingenin de Middeleeuwse bronnen is dus eigenlijk niet onlogisch.De Waterige weg zal ook wel met een bruggetje gegaan zijn overde oude

Rijntak gezien de benaming Scorrenbosch in deze omgeving, (1) D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen I en IIIn: Tussen Rijn en Lek nr. 2, 1972 en nr. 3 1972 (2) A.P. De Bont. Dialekt van Kempenland deel III Assen 1969p. 6 en 37

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -25- Deze Brenck lag toentertijd waar hij nu nog ligt, zoals onsduidelijk wordt uit een pachtovereenkomst van een stuk land:&quot;oen den Brink beneden de Croosterwech naistgelant&quot; (3) (1)

D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen IIpag. 7 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr 3 (2)

A.P. de Bont: Dialect van Kempenland deel III Geografischenamen Assen 1969 p. 177 (3)

D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwenp. 11 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr. 2

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -26- III Het toponiem &quot;de Preeckstoel&quot; In nr. 2/3 1977 van het Tijdschrift Tussen Rijn en Lek besteedtD.R. Klootwijk veel aandacht aan het terrein en de omgeving vanhet &quot;Lyceum Schoonoord&quot;, alias de Preeckstoel. Hij doet hierbijeen poging de naam te verklaren en denkt tenslotte deze gevondente hebben in de vorm van het bij de boerderij behorend land. (^): &quot;De smalle strook land naar de Blikkenburgervaart, het klankbordvan de Preeckstoel, zal eerst licht gebogen naar beneden gelopenhebben om zich dan in een rechte lijn voort te zetten tot aan degenoemde vaart&quot; . Geheel zeker is hij van deze verklaring echter niet. We lezenimmers: &quot;We hebben hiermee deze typische naam van de Preeck-stoel&quot; wat dichter bij zijn verklaring gebracht te hebben&quot;Ik wil bij mijn verklaring van het toponiem vooral de nadruk leg-gen op het tweede

bestanddeel. Immers we hebben te maken meteen samenstelling en hierbij preciseert het eerste element in verre-weg de meeste gevallen slechts de uiterlijke hoedanigheden van deplaats. Het Vrouwenklooster bezat in de 15de eeuw een vrijwel aaneenge-sloten grondgebied tussen de Driebergse Weg en de Kromme Rijn,aan de oostzijde begrensd door de Bunsinklaan= &quot;steech van dehey aff&quot; = in 1848 nog de Stoetweger dijk. D.R. Klootwijk maakt er melding van, dat het Vrouwenklooster deverantwoordelijkheid droeg voor deze weg en zijn pachters dwong om die te onderhouden.....ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey aff tot oen Stoetwech toe alle jaer neven Cor-nelis Everts ende anderen behoorlyk de maecken ende uuyt deSchouwe te houden. Het gebied van de Preekstoel wordt in het oosten begrensd doorDe Bunsink. Onder verstoeling van een dijk verstaan we het toewijzen van dedijksgedeelten

aan de onderhoudsplichtigen. Het tweede bestand-deel van Preekstoel nl. stoel wil ik dan ook gezien de ligging vanhet gebied in verband brengen met verstoeling.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -28- Nagekomen mededeling voor de leden: Op 18 en 19 oktober a.s. zal door de Vereniging van Archivarissenin Nederland in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een con-gres v/orden gehouden met als thema: Dienstverlening, de relatie tussen archiefdienst en gebruiker Belangstellenden kunnen bij de redaktie (A. Graafhuis, tel.030 - 71 18 14) nadere bijzonderheden vernemen en/of zich vooreen aanmeldingsformulier wenden tot mevrouw A.M.E.H. Leuring,Lekstraat 39, 's-Gravenhage (tel. 070-85 67 53). Redaktie
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Tussen Rijn en Lek 1979 3. - Dl.13 3 Een platte lage brug met leuningen met daar achter in alle rustde Brink zelf. Keren wij terug naar onze eeuw dan zien wij deBrink zoals velen hem nog herinneren uit hun jeugdjaren. Overde brug zien we de smidse en daar achter het vertrouwde beeldvan de Hervormde Kerk. Foto van de Brink teSchalkwijk uit het beginvan deze eeuw. Ik hoop van harte dat dit laatste beeld weer tot in lengte derdogen zal terugkomen. F.H. Landzaat (met dank aan dhr o L. de Keijzer),

Tussen Rijn en Lek 1979 3. - Dl.13 3 -19-Rectificatie In het vorige nummer van &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; stond onder defoto op pagina 3 dat deze was ingestuurd door dhr. J. Pieck.Deze foto werd echter ingezonden door dhr. Merkelbach uitLieshout.
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Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 NIEUW JAARSWENSCH Wat soort van Vis men brengt en welke Schepen varen, Het rijtuyg dat bevragt de Passagiers en Waaren, Soo meede 't geen voor nieuws ook aangecomen is, 't Verloorne en de Vond, wy roepen uyt gewis; En met dees Nieuwen-Jaar u allen zeegen wenschen, Leefd altoos vergenoegd, in vree met d'Eeven menschen: Opdat het u welgaa in dees vernieuwde tyd. En gy dan reeden hebt, met recht te zyn verblyd. Nieuwjaarslied van de 'U Ed.Dienaars De Roepers der StadNymegen' 1 januari 1774 De heidense Germanen vierden de overgang van het oude naarhet nieuwe jaar met een feestperiode van de zg. Twaalf Nachten.Na de kerstening zette de Kerk Kerstdag aan het begin hiervanen Driekoningen aan het einde; in het midden viel de Romeinse Nieuwjaarsdag 1 januari. Zoalsbij de overgang van ieder jaargetijde doofden de Germanen

allevuren en ontstaken nieuwe door hout op hout te wrijven. Hier-door ontstonden de hier en daar nog gebruikelijke Kerst- enNieuwjaarsvuren. Omdat men geloofde dat de geesten der doden,die de levenden ten goede of ten kwade konden beinvloeden, inde Twaalf Nachten terug op aarde kwamen, probeerde men om henmet geraas te verjagen. Daarom worden er met Nieuwjaar nu nogschoten gelost, hoorns geblazen en kerkklokken geluid. Het offerdat aan deze geesten werd gedaan werd door de Germanen ver-volgens zelf opgegeten, hoe meer hoe beter, en het werden dus'smu la vonden'. Cadeautjes geven hoorde ook bij Nieuwjaar: inEngeland en Duitsland werd dit op den duur met de Kerstdag ver-bonden (die toen ook de eerste dag van het Nieuwe Jaar kon zijn

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 4 vooraanzicht.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 5 achterkant. Moet deze applicatie gezien worden als een versiering? Ik meenvan niet; gezien alle andere versieringen op romeins aardewerk ishet figuurtje te grof. Mogelijk zou het een telwerk geweestkunnen zijn, waarbij de pottenbakker bij elke honderdste gedraai-de kruik een figuurtje plakte. Het is ook niet uitgesloten dat hetzo maar een grapje van de pottenbakker is geweest. L.M.J. de Keijzer.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 Het klopje van graf nummer A6. (Uit: Grafregister met eigenaars 1751-1752-1803 van de Hervormde kerk te Bunnik. Algemeen Rijksarchief Utrecht), No. 46Waar in begraven zijn 1. 1751

moeilijkhedenheeft opgeleverd met het stadsbestuur van deze plaats. 3)

D. Heer Hendrikus van den Bogaard ), in Den 9en December Leven Rooms-Priester te Bunnik. 1753 17en Augustus 1761 1 en September Mejuffrouv^ de Wed. e. van Krimpen, Moedervan de Heer Jacobus van Krimpen ^), Rooms-Priester te Bunnik. Eva Spruit, zijnde een Klopje 3)^ gewoondhebbende op Rhijanuwen. 1)

In de 17-de en 18-de eeuw komen er zogenaamde 'Kloppen&quot;voor. Dit zijn ongehuwde vrouwen die zonder in het kloosterte treden een godsdienstig leven leiden en die zorgen voorde priesters, de kerkruimten en het katechismusonderwijs.Ook wordt deze benaming gebruikt voor vrome vrouwen,kwezels.

Deze was pastoor te Bunnik van 1717 tot aan zijn dood in1751 . Toen hem in 1736 de statie Laren werd aangeboden,wees hij dit af, omdat hij liever in Bunnik bleef. 2)

De opvolger van van den Bogaard was Jac. van Krimpen,pastoor te Bunnik van 1751 tot 1762. In dit laatste jaar werdhij benoemd te Amersfoort, wat de nodige

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 8 - Aantekeningen over de bouw van Katholieke Kerken te Bunnik.I 1718-1900. Tot de Hervorming vonden de katholieke kerkdiensten in Bunnikplaats in de kerk aan de Langstraat, welke waarschijnlijk dateertuit de 12-de eeuw. Toen er in 1580 verbodsbepalingen werdenuitgevaardigd op de katholieke eredienst, moesten de katholiekenhun kerken afstaan aan de hervormden. Desondanks heeft hetkatholicisme zich in de Kromme Rijnstreek weten te handhaven,hoewel de situatie inprovisatie vereiste; kasteelheren en boerenboden aan rondtrekkenen priesters gelegenheid om de sakramentente bedienen 1 . Rond het midden van de 17-de eeuw trad er een stabilisatie op,toende priesters zich in de dorpen vestigden, zodat er vaste statieskonden ontstaan. De statie Bunnik - omvattende Bunnik, Vechten,Amelisweerd, Rhijnauwen, Odijk, Werkhoven, Rijsenburg,Driebergen,

Zeist en een gedeelte van het huidige Soesterberg -werd bediend vanuit de vaste schuilkerk binnen kasteel Rijnauwen 2.In de jaren 1685, 1809 en 1842 werd het ambtsgebied van deBunnikse pastoor kleiner door de bouw van kerken in respectievelijkWerkhoven 3, Rijsenburg en Zeist. Het hieruit voortvloeiende ver-lies van inkomsten werd in het geval van Rijsenburg enigszins ver-goed: &quot;De heer Oosthuysen van Rijsenburg. Deze gaf eene obligatieom de kerk of pastoor schadeloos te stellen, voor de oprigting derkerk te Rijzenburg&quot;. 4 &quot;Een ellendig laag kerkgebouw&quot; 1718-1845. De periode van de schuilkerken werd voor Bunnik in 1718 afge-sloten met de bouw van een kerk in het gehucht Schoudermantel.Over de bouw van de kerk is niets bekend. Voor de periode vanaf1819 zijn wel gegevens voorhanden en wel doordat toen een subsi-dieregeling van kracht werd voor herstel- en

verbouwwerkzaamhedenaan roomskatholieke kerken.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 11 - Gezicht op de kosterswoning van de R.K. kerk te Bunnik vanafde Kromme Rijn gezien. Op de achtergrond de kerk.Potloodtekening door Johonnes de Kruijf + 1935(R.A. Utrecht, Top. Atl., coll. de Kruijf no. 20)

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 14 - 1. C. Dekker, Het begon met Vechten, 1976, biz. 61 2. idem. 3.

Het oudste stuk uit het parochie-archief te Bunnik betreftdeze, niet vlekkeloos verlopen, scheiding. De vindplaatsvan de, overigens niet geltiventariseerde, parochiestukkenzal worden aangeduid met &quot;Past. Bunnik&quot;. 4.

Past. Bunnik, Memoriaalboek der parochie van de H. Barbarate Bunnik (Mem.-boek), p. 10 5.

Afgedrukt in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdomUtrecht, deel XXXIX, p. 147 6.

Rosenberg, De 19-de eeuwse bouwkunst in Nederland,Den Haag 1972. p. 99 13. Gegevens over schenkingen ontleend aan Mem.-boek. Naam-lijst van bijzondere weldoeners, p. 9 tot en met p. 15.Hieruit is de volgende zinsnede 't waard vermeld te worden: &quot; Antonius van Rijn, op den 25 mei uit den militaire dienstontslagen, heeft Antonius van Rijn, die de veldslag bijLeipzig (oktober 1813, F.M.) heeft bijgewoond, den 25 Mei1864 een paar zilveren Ampullen en zilver schenkblad aan dekerk geschonken.&quot;

R.A. Utrecht, gemeente Bunnik, nr. 2587 7.

R.A. Utrecht, archief van de aartspriesters, RegistrumGenerale Literarum Acceptarum et Expeditarum, nr. 45 ex. 8.

M.J. Gasman, Parochie Bunnik, z.p. 1910, p. 35 9.

Volledig verslag in: Tussen Rijn en Lek, 11-de jaarg. nr. 1 10. Past. Bunnik, Mem.-boek, p. 37 11. Past. Bunnik, Notulenboek van kerkvergaderingen 1856-1910 12. H.P.R.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 15 -Kantonnaal en Stedelijk Museum te Wijk bij Duurstede. In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; (jaargang 9, nummer 2/3) wijddeDhr. L.C.J.M. Rouppe van der Voort een artikel aan de ope-ning van het Kantonnaal en Stedelijk Museum te Wijk bijDuurstede. De opening van het museum vond op 20 mei 1975plaats in aanwezigheid van de toenmalige minister van C.R.M./van Doorn. Nu, na meer dan vier jaar, blijkt dat ook voor dit museum detijd niet stil is blijven staan. In de loop der jaren werden ernieuwe archeologische vondsten toegevoegd aan de verzameling,waardoor een uitbreiding van het museum noodzakelijk werd.Hiertoe werd ook de bovenzaal van het museum als expositie-ruimte ingericht. Op 27 april van dit jaar verrichte burgemeesterA.C. Houtsma de feestelijke opening. De kollektie. Het grootste gedeelte van het tentoongestelde materiaal

bestaatuit voorwerpen welke door de Rijksdienst voor OudheidkundigBodemonderzoek gedurende de laatste twaalf jaar boven de grondzijn gebracht. Naast gegevens over de militatire en economische geschiedenisvan Dorestad, gunt de tentoonstelling ons ook een blik op hetdagelijks leven vanaf de romeinse tot de laat-middeleeuwse tijd.Op de benedenverdieping treffen we onder meer een aantal voor-werpen aan uit het dagelijks leven in de 8e en 9e eeuw:glazen speelfiches, een dobbelsteen, f Ilbulae (rijk versierde mantel-spelden), haarspelden, een baard tangetje, barnstenen hangertjes,ijzeren sleutels, benen naalden, een leren schoen, kookpotten,wijnglazen etc. etc. Op de bovenverdieping treffen we verder uit de 12-de en 13-deeeuw o.a. kannen en potten van verschillend gekleurd aardewerkaan, een steelpan uit de 16-de eeuw, kookpotten en kannen uitde 16-de en 17-de eeuw en een

testje uit de 18-de eeuw.
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