Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 TUSSEN RIJN EN LEK TyF>SCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 16e jaargang nummer 1

maart 1982 Redactie-commissie M.Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A.Graafhuis, Utrecht;L.M.J.de Keijzer, Houten; G.de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel.03409-1580. Inhoud van dit nummer Jaarverslag van de Historische Kring *Tussen Rijn en Lek* Jaaroverzicht 1981 van de penningmeester. Jaarverslag van de archeologische werkgroep. Een Romeins grafmonument te Werkhoven? door de archeo-logische werkgroep * Tussen Rijn en Lek'. Historische demografie, door P.D.'t Hart. ^ i Secret ' lat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek* T.Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel.03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f.12,50), over te maken op rekening nr.32.98.07.498,t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', Rabobankte Houten (postrek.nr.214585).

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 / - - ^ Jaarverslag van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lelt' in het jaar1981 I. Het ledenbestand In 1981 werden 29 leden uitgeschreven, 18 nieuweleden ingeschreven; de vereniging telt nu 219 leden. II. Het bestuur Op de jaarvergadering van 24 februari 1981 werd deheer De Keijzer herkozen; mevrouw De Nie kon dit jaarwegens andere werkzaamheden tot haar spijt niet actiefdeelnemen aan het bestuur. De heer F.Maarschalkerweerdheeft haar taak overgenomen. Het bestuur was als volgt samengesteld:H.M.J.Tromp

kas-commissie bestond uit de heren Koch en Van der Stoop. Het jaaroverzicht van de penningmeester is eldersin dit periodiek te vinden, evenals het verslag vande archeologische werkgroep.

\ _ III. Het periodiek In 1981 verschenen 3 afleveringen van het perio-diek. In de redactie kwam enige verandering: de heerA.M.Staal legde na vele jaren het redacteurschapneer. Het bestuur is hem dankbaar voor het werk dathij voor de historische kring heeft gedaan.

-voorzitter L.de Keijzer

-vicevoorzitter mw.T.Springer-Stam -Ie secretaressemw.C.J.v.d.Grind-v.Hengstum -2e secretaresseA.G.de Wit

-penningmeester C.Dekker

-lid F.Maarschalkerweerd -lid Het bestuur kwam dit jaar 3 keer bijeen. De

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 meest in omloop geweest. De heer Wttewaal heeft ook zelfeen verzameling van allerlei doosjes. Om goed te onder-scheiden uit welk tijdperk het zilver komt, moet men welgoed bekend zijn met de zilvermerken die in ieder oudzilveren voorwerp staan. Daaraan kan men de maker en hetjaartal herkennen. Lodereindoosjes zijn reukdoosjes. Depepermuntdoosjes dateren ongeveer uit 1800, maar de snuif-doosjes zijn veel ouder. In 1680 wist men al van hetbestaan ervan. Ook de tabaksdozen (die groter zijn) kendemen al omstreeks diezelfde tijd. Pijpepeuters zijn onge-veer uit 1780; ook de pijpepennen, maar die zijnzeldzamer. Ze kwamen allemaal al eeuwen eerder voor.Messen, vorken en lepels zijn ook in de periode 1710-1780sterk naar voren gekomen. Na de pauze vervolgde de heer Wttewaal zijn lezingmet prachtige dia's, over de roomlepels, die

voornamelijkvoorkwamen in de Noordelijke provincies. De strakkeEmpire-stijl is opvallend. Strooilepels komen daaren-tegen voor in het gehele land; scharenkokers waren ook albekend in 1670. In de pauze werden de vele meegebrachtevoorwerpen door de heer Wttewaal kritisch bekeken engekeurd. De dagexcursie op zaterdag 30 mei bracht een vollebus naar enkele Gelderse kastelen en tuinen. Onderdeskundige leiding werd een bezoek gebracht aan kasteelMiddachten. Daar werd, na een kopje koffie, de beletagevan het kasteel bezichtigd, waarna een rondgang door detuin volgde. Kasteel Rozendaal bood prachtige water-partijen, de unieke schelpengrot, de bedriegertjes, enz.Na de koffietafel stond kasteel Keppel op het programmaen tot slot werd kasteel Bergh bezocht. Op 28 september werd een lezing te Houten verzorgddoor drs. H.Sarfatij, verbonden aan de R.O.B, teAmersfoort, over

stadskernonderzoek in Dordrecht. Hetmiddeleeuwse stadskernonderzoek in Dordrecht was moge-lijk door een ingrijpende sanering van de binnenstad.Na 10 jaar opgraven (1968-1978) heeft men nu een beeldvan het ontstaan en de ontwikkeling van Dordrecht. Deoudste bodemvondsten tonen aan dat Dordrecht tussen

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 1150 en 1200 is ontstaan op een strategisch goedgelegen punt voor de scheepvaart; hier moesten dezeeschepen hun goederen verladen in binnenschepen. Deeerste bewoning, die gelegen was langs twee straten opde oever van een binnenwater, werd al in 1240 uitge-breid. Door het aanbrengen van beschoeiingen, stevigverankerd in de ondergrond, en het ophogen met klei-plaggen zowel naar het westen (rivierzijde) als naarhet oosten, waar een drassige ondergrond dit nood-zakelijk maakte, kon het woongebied vergroot worden.In de loop van een paar eeuwen is de stad op dezemanier steeds uitgebreid. In de 14e en 15e eeuw wasDordrecht een bloeiende stad door zijn internationalehandel. De vele vondsten - behalve aardewerk ookschoenen, messen, botten, graten, vruchten en zaden -geven een beeld van het dagelijks leven en

de handels-activiteiten. Na de 16e eeuw wordt een groot deel vande handelsactiviteiten overgenomen door Rotterdam.Dordrecht verloor hiermee zijn vooraanstaande positie. Dr.E.Muller sprak op 27 oktober 1981 over hetkadaster als hulp bij oudheidkundig onderzoek. InNederland is het kadaster tot stand gekomen toen onsland - in 1810 ingelijfd bij Frankrijk - in 1811 bevelkreeg van Napoleon grondeigendom op te meten, om zotot een rechtvaardiger grondbelasting te komen entevens de rechtszekerheid te bevorderen. Het land werddaartoe in zogenaamde 'kadastrale gemeenten' verdeeld,die doorgaans samenvallen met de burgerlijke gemeenten,ledere kadastrale gemeente is verdeeld in een aantalsecties; een sectie is onderverdeeld in percelen. Na opmeting van alle grondeigendommen en het ver-vaardigen van kaarten werd in 1832 het kadaster ingebruik genomen.

Veel kaarten dateren nog uit de eerstedecennia van de 19e eeuw en ze kunnen - met verwijzingennaar oudere administraties - een hulpmiddel zijn bijhistorisch onderzoek. Nu gebruikt men moderne methodes:voor hermetingen wordt gebruik gemaakt van luchtkarteringen het in kaart brengen gebeurt niet meer op papier, maarop plastic. Toen in 1810 hier - naar Frans voorbeeld, evenals

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 het kadastrale stelsel - het hypothecaire stelsel werdingevoerd en in 1838 door het Burgerlijk Wetboek hetzakenrecht en het recht op hypotheek werd geregeld,werd dit gekoppeld aan de kadastrale indeling. Dezez.g. openbare registers moeten altijd geraadpleegdworden bij iedere eigendomsoverdracht. Op 12 november 1981 volgde een excursie naar hetKadaster te Utrecht. 33 personen maakten gebruik van demogelijkheid de theorie van de lezing in de praktijk tezien. De bevolkingsgeschiedenis, een boeiend bedrijf washet onderwerp van de lezing op 26 november 1981.Drs.P.D. 't Hart hield er een boeiend betoog over. Eensamenvatting van deze lezing door de spreker is tevinden elders in dit periodiek. Op zondag 13 december 1981 kwamen 30 leden naar hetCatharijneconvent te Utrecht, waar de heer C.Staal onsrondleidde op de tentoonstelling 'Geloof en satirerond 1600'.

december 1981

C.J.v.d.Grind-v.Hengstum T.Springer-Stam

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -7-Jaaroverzicht Historische Kring 1981 Saldo Rekg.Crt.

Lezingen-honoraria per 31-12-80 f.2 463,84 en boekenbonnen f. 838,50 Saldo Spaarrekg Periodiek f. 1 .814,96 per 31-12-80 f. 541,42 Porti f. 820,50 Ontv.Contr.etc. f .6 210,74 Aandeel excursie Ontv.rente f. 79,84 Gelderland Helft abt. U.N. Kantoorbenodigdh. Zaalhuur Bestuurskosten Diversen Saldo Rekg.Crt. f.f.f.f.f.f. 284,14101,10255,15385,90381,5056,50 31-12-81 Saldo Spaarrekg. f. 3 .789,12 31-12-81 f.f. I 568,47 f.9 295^84 i295j,84

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -9- In september is door de werkgroep geassisteerd bijeen opgraving door de Rijksdienst voor het Oudheid-kundig Bodemonderzoek op het industrieterrein 'De Doorn-kade' te Houten: een opgraving van een inheemse bewoninguit het begin van de jaartelling. In totaal zijn hierdrie zaterdagen gegraven. Tot afsluiting van het jaar 1981 verleende de werk-groep medewerking aan de tv-uitzending 'Kronycke', eenprogramma van Joop Reinbout en Niki Rossner, waarin werdverteld over de amateur-archeoloog en zijn werkzaamheden. Tenslotte danken wij eenieder die ons in 1981 toe-stemming gaf om op zijn terrein te lopen, ons schervenbezorgde, en ons aanmoedigde hiermee door te gaan. L.de KeIjzer EEN ROMEINS GRAFMONUMENT TE WERKHOVEN?- Verslag van een bronnen- en terreinonderzoek - VOORWOORD Een

woord van dank is hier onzes inziens op zijnplaat s. Aan prof.dr. Dekker van het Rijksarchief teUtrecht voor het ons verschaffen van de stukken opge-nomen in de bijlagen II en VI. In beide gevallengaat het om gegevens die in vakkringen nog niet be-kend waren en waarvan we dankbaar gebruik hebben ge-maakt in het onderzoek. Aan de heer Kamps die ons via drs. van Tent, de

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 10- provenciaal archeoloog, eveneens literatuur verschaf-te over de op de &quot;Zure Maat&quot; gedane vondsten, zie debijlagen I, III, IV en V. Aan het ROB te Amersfoort voor het beschikbaarstellen van de kaart, bijlage VIII. Aan het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden datons zeer bereidwillig in de gelegenheid stelde om defragmenten van het grafmonument, die niet meer voorhet publiek te bezichtigen zijn, aan een nader onder-zoek te onderwerpen. Zeker niet in de laatste plaats zijn we dank ver-schuldigd aan de boeren die ons toestonden om terrein-onderzoek op hun landerijen te verrichten. Riny van Schip tenslotte, bedanken we voor deverzorgde wijze waarop ze de tekst zwart of wit zette. I. INLEIDING De &quot;Gids voor de verzameling van Griekse en Ro-meinse beeldhouwwerken&quot; (uitgave 1951 ) van het Rijks-museum voor Oudheden te Leiden openslaande

op pagina 3lezen we in de vierde alinea, als onderdeel van eenbeschrijving van de inrichting van de vestibule vanhet museum: &quot;Hiertegenoverf bij de trap^ zijn gedeeltelijkin reaonstruatie^ fragmenten van een groot graf-monument opgesteld^ gevonden in 1829/1844 teWerkhoven (Utrecht)&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 15- terug te vinden omdat de landlieden de plaats aankiinnen wijzen, niet meer juist, deze mogelijkheid isna een kleine 100 jaar, definitief? (of zou het metspiritisme lukken?) uitgesloten. Voor een uitvoerige beschrijving van het frag-ment wordt naar bijlage I verwezen. Op 2 maart l8UU benadert Janssen de heer deBeaufort, zie ook bijlage II, met het verzoek om hetandere fragment, indien terug te vinden, op te mogengraven en in bezit te nemen voor &quot;Leiden&quot;. Janssen isals hij de brief schrijft blijkbaar vergeten dat hijvan de Bruin gehoord heeft dat het stuk &quot;op een aan-merkelijke diepte gevonden is&quot;, gezien het feit dathij hierin de mogelijkheid oppert dat het fragmentontdekt zou zijn bij het ploegen. Het antwoord van de Beaufort hebben we niet opkunnen sporen, maar zeker is dat hij toestemming voorde

opgraving gaf en de vondsten afstond. In 18^+^+werd deze &quot;voor rekening van den lande&quot;, zie ook bij-lage III, verricht, waarbij er nog vier fragmentenaan het licht kwamen. De opgraving werd vermeld in het Museumverslagvan I8U5 (in de Staatscourant, I8 februari l8i+5),zonder dat bijzonderheden over de vondstomstandighedengegeven werden. Hierdoor is niet duidelijk hoever mende grond ontgraven heeft, welk oppervlak, tot welkediepte, en of er andere bouwfragmenten: dakpannen of

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -16- funderingsmateriaal, gevonden zijn. De veronderstelling van Brunsting (zie bijlageIII) geuit aan het begin van zijn artikel, dat defragmenten deel uitgemaakt kunnen hebben van een graf-monument ter plaatse, wordt daarom niet gesteund,maar overigens ook niet weerlegd. In de loop der jaren is de juiste plaats waar devondsten gedaan zijn in vergetelheid geraakt, zij dieer van op de hoogte waren stierven en namen het ge-heim mee in hun graf. Individueel probeerde men soms wat nasporingen tedoen. Blijkbaar n.a.v. een gesprek dat hij met de heerBrunsting had, verrichtte de heer Haefkens, burgemees-ter van Houten, Schalkwijk en Tuil en 't Waal op eigenkosten enige nasporingen. Hij liet ook op het perceelwaarop z.i. de vindplaats gelegen was graven, echterzonder resiiltaat. Zijn bevindingen legde hij vast inbrieven aan de heer Modderman van het ROB en de heerBrunsting

van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden,respectievelijk bijlage V enIV. Uit deze brieven blijkt dat Haefkens van meningis dat alleen het perceel nr. 170 in aanmerking kankomen als locatie van de vondsten. Dit perceel ligtinderdaad in een groter gebied, dat in zijn geheel&quot;de Zure Maat&quot; genoemd wordt, zie de kaart bijlageV. In het Rijksarchief te Utrecht bevindt zich echter

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 18- druk op de Romeinse en Inheems-Romeinse sporen, ter-wijl daar Karolingische en andere attoeg-Middeleeuwseook niet zeldzaam zijn. In de rest van het gebiedworden Romeinse vondsten minder frequent gesignaleerd.Door een jarenlange ervaring, in de practijk opge-daan, is ieder lid van de groep in staat om een groteverscheidenheid van Romeinse en Inheems-Romeinsevondsten: fragmenten van molen- en slijpstenen, vanaardewerk, van brons, of van bewerkt been, of bouw-fragmenten, als zodanig te determineren. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen eenonderzoek te doen d.m.v. grondboringen op het terreinC 170. Bij bestudering van de literatuur bleek echterdat daaruit een aantal gegevens gehaald konden wordendie elkaar tegenspraken en niet op hetzelfde terrein,i.c. C 170, zouden kunnen slaan. (We beschikten toennog niet over de gegevens uit

het kasboek van de fami-lie de Beaufort, zie bijlage VI ). Het ging hierbij vooral om de volgende gegevens: - de vondst zou gedaan zijn op de &quot;Z\ire Maat&quot; - de vondst zou gedaan zijn dicht bij een weg - de vondst zou gedaan zijn dicht bij de oude KrommeRijn - Haefkens noemt C I70 expliciet als gebied van devindplaats. Perceel C I70 ligt inderdaad op de &quot;Zure Maat&quot;, grenst

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -20- enkele Romeinse of Inheems-Romeinse scherf gevonden,en er werden ook geen sporen van ontgraving gevonden. Dit was wel het geval op het perceel C IJl» ziebijlage VI, waar een duidelijke inzinking in hetterrein aanwezig was, op de kaart aangegeven met eengestreept cirkeltje. Dit terrein is echter nooit doorde Bruin gepacht geweest. Verkenning van enige andere terreinen gelegen opde &quot;Zure Maat&quot; die begroeid waren met gras, waardooroppervlaktevondsten alleen mogelijk waren in de aan-wezige molshopen: resiiltaat nihil, leverde ook eenaantal oppervlaktestoringen op. Een verstoring wasduidelijk een zandontgraving, de andere een drink-plaats voor het vee. Hoewel deze terreinen ook nooitdoor de Bruin gepacht waren, was de aanleiding om zeaan een nader onderzoek te onderwerpen het feit dater tot voor enige jaren een pad liep. Daar deze ex-wegde

kavels gevolgd had, vermoedden we dat hij al zeerlang geleden in gebruik was. Nu zijn Romeinse graf-monumenten zeer vaak geplaatst aan wegen, zodat eronzes inziens een, overigens kleine mogelijkheid, be-stond dat het aan deze weg gelegen had. Ook onderzoek op terrein C 17^ en op C I76 le-verde niets op. Hoewel het stuk land C I76 net ge-ploegd was, werd er ondanks nauwkeurig zoeken geenenkel Romeins bewoningsspoor gevonden. Onderzoek op de terreinen C 269, 270, 271 en

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -21- 272 gaf als resultaat dat vastgesteld werd dat opdeze terreinen gelegen aan de Kroimne Rijn, veel ni-veauverschillen voorkomen, wat overigens niet zo ver-wonderlijk is pal langs een rivier. Ook op deze per-celen, alle in gebruik als weiland werden geen op-pervlaktevondsten gedaan. Tegen de verwachting in bleek het veldonderzoekgeen enkel resultaat op te leveren dat ons wijzerzou kunnen maken omtrent de vindplaats van de frag-menten. k. HYPOTHESEN k.^. Gegevens die een aanwijzing zouden kunnen zijnvoor de vindplaats i+.l.l Gegevens in bijlage I -a) boer de Bruin had het land in l839 in pacht vande heer de Beaufort, -b) het fragment werd gevonden op een akker de zuremaat geheten, -c) de vindplaats ligt in een rechte lijn tussen deDom in Utrecht en de St. Janskerk in Wijk bijDuurstede, -d) de oude Kromme

Rijn komt ter hoogte van de vind-plaats het allernaast bij de weg, en, -e) de oude Kromme Rijn vloeit zeer nabij de plekwaar het fragment gevonden is voorbij.

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -23- akker heette, het is echter niet feitelijk. De afba-kening gegeven door de heer Haefkens zou feitelijk kunnen zijn, punt U.1.2 a), ware het niet dat: - a) Haefkens van wat z.i. de &quot;Zure Maat&quot; is, niet de afbakening aan vier zijden geeft, - h) Haefkens, onjuist, concludeert dat C 170 het enige perceel is, dat in aanmerking zou kunnenkomen. Volgens punt U.1.3 a) immers, had hij ookC 17^ moeten vermelden. Het is niet bekend aanwelke bronnen Haefkens zijn conclusies ontleent,maar zeker niet aan het kasboek van de Beaufort(bijlage VI ). De mogelijkheid bestaat dan ookdat p\int U.1.2 a): de afbakening van de &quot;ZureMaat&quot;, onbetrouwbaar is. T.a.v. punt U.1.1 c): vindplaats in een rechtelijn tussen de Dom te Utrecht en de St. Janskerk teWijk bij Duurstede. Het is onzes inziens onmogelijkdat Janssen, staande in de

buiirt van de vindplaats,dit heeft kunnen vaststellen. Proeven in het gebiedkonden deze bewering geen steun verlenen. Daar Janssenin zijn beschrijving van het eerste fragment eennauwgezet waarnemer blijkt, lijkt het ons dat hij ditniet lichtvaardig beweert. Wat opvalt in zijn be-schrijving van de streek, bijlage I, is dat hijde vele bochten in de Kromme Rijn beschrijft tussenWijk bij Duurstede en Utrecht. Het is mogelijk datJanssen dit met eigen ogen gezien heeft, het geeft

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -24- echter ook voedsel aan het vermoeden dat Janssen eenkaart geraadpleegd heeft en wetend waar de vindplaatswas, ontdekt heeft dat een rechte lijn getrokken opde kaart tussen de Dom en de St. Janskerk de 'bocht inde Kromme Rijn ter hoogte ongeveer van de vindplaatssneed. Naarstig speuren van een van onze leden, leverdeeen kaart op, zie bijlage VIII, waarop dit inderdaad hetgeval was. Dit gegeven is, hoewel niet ten volle betrouwbaaren feitelijk,wel betrouwbaar genoeg om als aanvullendbewijs te dienen. T.a.v. punt U.1.1 d): de oude Kromme Rijn komthet naast aan de weg nabij de vindplaats. Dit is eenbetrouwbaar en feitelijk gegeven daar Janssen dit terplekke zelf heeft kunnen vaststellen. De kaart uit bij-lage VII raadplegende, is dit het geval ter hoogte vanC 272 en ter hoogte van het gedeelte van C 270 dat aanhet water grenst. T.a.v. punt U.^.^ e): de oude Kromme

Rijn vloeitzeer nabij de vindplaats voorbij. Om dezelfde redenals hier boven is dit gegeven betrouwbaar, echter nietfeitelijk. Janssen schrijft: &quot;Zeer nabij&quot;, hetgeenonzes inziens binnen een afstand van maximaal honderdmeter, maar waarschijnlijk nog minder, moet liggen.Het is immers niet gebruikelijk, om een bepaalde si-tuatie in ogenschouw nemend, anders dan een afstandvan enige tientallen meters in termen van &quot;zeer nabij&quot;te beschrijven.

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -25- i+.2.2 Conclusies Als betrouwbaar en feitelijk zijn te beschouwenhet gegeven: - dat de Bruin de in hijLVI genoemde percelen pachtte, - dat de oude Kroiime Rijn het naast aan de weg komthij de vindplaats. Als betrouwbaar zijn te beschouwen de gegevens: - dat de vindp]aats op een akker, toen de &quot;Zure Maat&quot;geheten, ligt, - dat de oude Kromme Rijn maximaal binnen honderdmeter van de vindplaats ligt, En als in mindere mate betrouwbaar: - dat de vindplaats op de rechte lijn ligt tussen deDom en de St. Janskerk. Als onbetrouwbaar zijn te beschouwen de gegevens: - dat de fragmenten op C ITO gevonden zouden zijn, - de ligging en afbakening van de &quot;Zure Maat&quot;, zoalsdoor Haefkens aangegeven. ^.3. Hypothesen t.a.v. de vindplaats Combinatie van de feitelijke en betrouwbare ge-gevens met het

gegeven dat de vindplaats op de &quot;ZureMaat&quot; ligt, is alleen mogelijk uitgaande van de ver-onderstelling dat a) Haefkens de ligging van de &quot;ZureMaat&quot; onjuist afbakende en dat niet de Achterdijk(thans Hollende Wagen weg), maar de Onderdijk(thans Watertorenweg) de begrenzing van de &quot;Zure

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -26- Maat&quot; was, of b) dat Haefkens de afbakening juistweergaf, maar dat de Bruin het land, liggende in hetverlengde van de percelen op de &quot;Zure Maat&quot;, ook als&quot;Zure Maat&quot; aanduidde. In beide gevallen echter wordthet mogelijk om de percelen C ^J6 en 188 ook als&quot;Zure Maat&quot; te beschouwen en in dat geval zijn de bo-vengenoemde gegevens wel te combineren. Uitgaande van de gegevens dat de vindplaats: - op een gepacht perceel van de Bruin ligt, - zeer dicht bij een weg en zeer nabij de oude KrommeRijn, - op de &quot;Zure Maat&quot; ligt, gecombineerd met de veronderstelling dat de percelenC 176 en 188 ook tot de &quot;Zure Maat&quot; behoren, is dan devolgende hypothese te formuleren. Hypothese I Het enige perceel dat aan al de bovenstaande eisen vol-doet is het perceel C I76 (zie bijlage VI ). In onze werkgroep vigeert ook een

opvatting om hetgegeven dat de vondsten op de &quot;Zure Maat&quot; gedaan zijn,als &quot;niet betrouwbaar&quot;, weg te laten. In dat gevalkomen meerdere percelen op grond van de betrouwbareen feitelijke gegevens in aanmerking, hetgeen leidt totde volgende hypothese. Hypothese II Als terreinen waarop de fragmenten gevonden kunnen I.

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -27- zijn komen in aanmerking de percelen: C ^^6, 272 en273. h.^. Ovevige hypothesen Het terreinonderzoek heeft geen enkele Romeinsevondst in de omgeving opgeleverd. Nu zou het kunnenzijn dat deze sporen onder lagen sediment van over-stromingen bedolven zijn geraakt. Dit blijkt echterniet de meest waarschijnlijke verklaring, gezien hetfeit dat er enige kilometers verderop veel Romeinseen Inheems-Romeinse sporen gevonden zijn. Uitgaandevan de veronderstelling dat Janssen niets vermelddeover de opgraving omdat hij buiten de fragmenten geenfunderings- of bewoningssporen tegenkwam en ook geenaanwijzingen dat er nog meer stukken in de grond zou-den zitten, reden waarom hij ook geen pogingen onder-nam om de locatie degelijk te markeren, komen we totde volgende hypothesen: Hypothese III De fragmenten

hebben nooit deel uitgemaakt van een grafmonument ter plaatse. Hypothese IV Er zijn ter plekke geen verdere fragmenten meer aan-wezig. Daar de fragmenten in de buiirt van of mogelijk

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -28- in een gewezen rivierbedding lagen en daar hetom een vijftal fragmenten ging die tesamen maar on-geveer i+00 kg wogen, vermoeden wij : Hypothese V De fragmenten hebben gediend als ballast voor eenschip dat de toenmalige Rijn bevoer en dat ter plekkegezonken of tot zinken gebracht is. 5. NABESCHOUWING In de inleiding stelden we ons ten doel om eencompilatie te geven van de beschikbare literatuurt.a.v. de vindplaats. Buiten een aantal reeds vrijalgemeen bekende gegevens, opgenomen in de bijlagenI, III, IV, en V, hebben we, dank zij prof. Dekker,de beschikking gekregen over nieuwe gegevens, opge-nomen in de bijlagen II en VI. Terwijl de brief van Janssen aan de Beaufort(bijlage II) geen feiten aan het reeds bekende toe-voegde, was dat wel het geval met de kaart uit hetkasboek van de familie de Beaufort (bijlage VI ).De

informatie, hierdoor verkregen, was tot nu toe niebbekend en was de belangrijkste aanleiding om de hypo-these van Haefkens dat de vondsten op het perceelC 170 gedaan zouden zijn, te verwerpen. In de tweede doelstelling: precisering van de

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -30- Hoewel de kans dat er ter plekke nog meer frag-menten gevonden zouden kunnen worden niet groot ge-acht mag worden, lijkt het ons toch van belang om alertte zijn op grondverzet op de genoemde drie percelen,zie bijlage IX. Of dit zou moeten gebeuren door de per-celen tot &quot;archeologisch beschermd gebied&quot; te verklarenof anderszins, laten we aan het oordeel van de daar-toe bevoegde instanties over. Werkgroep Historische Kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot; december I98IBIJLAGE I &quot;Over een Romeinsehen Steen&quot; In het jaar l839 te Werkhoven opgegraven. Den 15 December jl. had de oudminnaar van Putten, opden huize Hardenbroek (Prov. Utrecht), de vriendelijk-heid mij te begeleiden naar eene landhoeve onderWerkhoven, waar zich, volgens ZEd. mij vroeger ge-geven berigt, een Arreemde steen zou bevinden,

welkeZed. giste Romeinsch, voor mijne onderzoekingen al-thans belangrijk, te zijn. Gezegde hoeve gehoorde,aan den Heere de Beaufort te Utrecht, en werd bewoonddoor den landman de Bruin, wiens werklieden, volgenszijne verzekering, den steen, ten jare 1839> op eeneaanmerkelijke diepte hadden opgegraven. Wij vonden

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -31 - hem dan ook nog op die hoeve aanwezig, doch kon mendoor zijne onreinheid nauwelijks de steen-soort onder-kennen. De landman had de goedheid hem op verzoek metwater te zuiveren, waarhij mij bleek, dat het een brokkalksteen was, ter eener zijde voorzien van beeldwerk.Uit de nadere beschouwing van dit beeldwerk meende ikte mogen opmaken, dat de steen het bovenstuk van eengrooten Romeinschen grafsteen of een epithema was.Deszelfs bedroeg nog 0,l8 el; de breedte 0,8l el, zijn-de zoo wel van onder als aan beide zijden afgebroken;de middelbare dikte scheen 0,38 el te bedragen. Hetdaarop zigtbaar geworden beeldwerk was op omstreeks1/3 levensgrootte, van vrij goede bewerking en 0,065el uitspringende. Ofschoon het niet weinig geschondenwas, kon men toch het volgende onderkennen. In hetmidden der

breedte, bevond zich boven, een rond schildvan 0,20 el middellijn, in welks midden eener naaktevrouwelijke buste, naar het scheen. Het aangezigt waste zeer geschonden, om de gelaatstrekken te onder-scheiden, doch scheen het eene jeugdige persoon, vanhoofddeksel ontbloot enkel met losse krullende harenvoorzien, te zijn. Van dit schild daalde aan elke zijdeeene guirlande of koord neder; welke regtsch uit bla-deren bestond, en in een' knop of bal, die met driekruisen zich kruisende banden omwonden was, eindigdeen die linlcsch een bloote band scheen te zijn. Onderde guirlande, zag men, aan de regterzijde, het boven-

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -35- jaren onder Vechten een bevloerd gedeelte meent ontdektte hebten, heeft zich misschien aan de Hoogstraat bijWijk aangesloten mogelijk zelfs daar geloopen, waarthans de Hoogstraat ligt, al moet men zich ook opgoede gronden overtuigd houden, dat het hoofdkarakterder Hoogstraat en ook der daaronder ontdekte bevloeringniet Romeinsch, maar Frankisch en wel uit vrij latentijd is, gelijk ik in het Ilde stuk mijner oudheid-kundige mededeelingen eerlang nader hoop aan tetoonen. L..T.F. Janssen Leyden, den 27 Dec. XLII. Overgenomen uit: Tijdsahrift voor geschiedenis3 oud-heden en statistiek van Utreaht^IX (1843) p.p. 109-113.Auteur: L.J.F. Janssen.

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -37- sporing en nagraving naar het laatstgeicelde brok zeergewenscht was, en zoude ik daartoe gaarne de gelegen-heid mij willen ten nutte maken, waarin ik thans doormijn kort verblijf alhier, verkeer; terwijl de toe-stand van den, thans nog niet bezaaiden, akker, zulkeene kleine nasporing zonder eenig nadeel veroorlooft.Hiertoe echter vermeen ik vooraf UWelEdelgeboren'stoestemming vriendelijk te moeten inroepen; vooralook uit dien hoofde, omdat ik het voor 't wetenschap-pelijk onderzoek en nut, hoogstgewenscht zoude achten,dat het mogelijk wederoptesporen brok steen, nevenshet vroeger gevondene en thans nog op UWelEdelgeboren'shoeve te Werkhoven liggende, in de groote archeolo-gische verzameling te Leijden werden ingelijfd; na-tuurlijk onder behoorlijk defrayement van de mogelijkdoor den pachter der hoeve reeds

gemaakte kosten, enonder die voorwaarden, welke UWelEdelgeboren andersnog zoude meenen te moeten maken? Hoogstaangenaam zouhet mij derhalve zijn, wanneer UWelEdelgeboren mij metde gewenschte toestemming tot zoodanige nasporingwilde begunstigen, alsmede met het bericht of, en opwelke voorwaarden UWelEdelgeboren genegen zoude zijn,het mogelijk nog wedertevinden stuk steen, nevens hetnog aanwezige, voor de, mede onder mijn opzigt staandeLeijdsche archeologische verzameling aftestaan. Alleenbelangstelling in de bevordering van vaderlandschewetenschap geeft mij grond om bij UWelEdelgeboren te

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -38- hopen op verontschuldiging van deze vrijmoedigheid enop een niet ongunstig besluit van UWelEdelgeboren, enik behoef UWelEdelgeboren wel nauwelijks te verzekeren,dat van deze voor onze verzameling zoo hoogstg\instigebeschikking op de meest kiesche wijze ter tijd aeinhet publiek zou kennis gegeven worden.Daar de tijd mijner aanwezigheid alhier oogenschijn-lijk nog slechts van zeer korten duur zal wezen, ver-oorloof mij nog slechts het verzoek, om mij, zoo hetmogelijk ware, met omgaande, door een enkel woordvan UWelEdelgeboren's gevoelen en gezindheid ten dezekennis te willen geven? Met de meeste hoogachting en onderscheiding hebik de eer mij te onderschrijven, UWelEdelgeboren Heer, UWelEdelgeboren geheleen dienstw. dienaarDr. L.J.F. JanssenConservator van 's RijksMuseum van Oudheden teLeijden. (Tekst naar een

copie van document T 177, in hetbezit van het Rijksarchief te Utrecht).

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -41 - zonder verdere bijzonderheden. Over de vondstomstan-digheden zijn wij dus slecht ingelicht. Bewaard zijn fragmenten van twee blokken kalk-steen (fig. l) waarvan het ene oorspronkelijk118 X 89 X 35 cm mat en het andere, dat rechts aan-sloot, 38 X 102 cm bij een onbekende hoogte. Linkszal een dergelijke steen aangesloten hebben, zodatde voorzijde boven werd afgesloten door twee guir-landes tussen drie medaillons. Voorgesteld is rechtseen vrouw (zittend?) op natuurlijke grootte, gekleedin een dun gewaad, waarover een mantel. Om den halsbevindt zich een parelsnoer met rond hangertje, ter-wijl op de borst een versiersel hangt (?) in den vormvan een achtspakige wiel van 8 cm middellijn. Linksvan de hoofdfiguur ziet men drie of vier kleinerefigiiren, voor zover herkenbaar vrouwelijk op onge-veer 13 levensgrootte. Twee

zijn duidelijk zittendde derde zit misschien op den schoot van de grotevrouw van een vierde schijnt boven links het hoofdaanwezig. De sporen op het smalle fragment daaronderzijn hier niet duidelijk. Van de kleine figuren isdie rechts boven bezig met spinnen: de kluwen onge-sponnen wol is tegen de rechtse guirlande zichtbaar,met linten omwonden; de spoel hangt daaronder; hethoofd, met eigenaardig spits kapsel, is naar rechtsgekeerd en de blik gericht naar de spinnende vingers.Het meisje zit op een kruk met drie naar buiten ge-

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -43- Fio. 1

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -50- BIJLAGE VII Brief van H.T. v.d. Pas + antwoord Utrecht, woensdag 12 okt.Mijne Heren,

UTRECHT

(ingek. 12 okt, I960) Aangaande mijn studie over de Romeinse archeolo-gie van Werkhoven wilde ik U de volgende kwestievoorleggen: In 1839 werd op een akker onder Werkhoven bijde Zure Maat, toebehorend aan Jkh. de Beaufort,in leen aan een zekere de heer de Bruin, een graf-steen opgegraven. Bij deze vondst werden meerderegrafstenen geconstateerd, welke echter wegens bij-zondere zwaarte niet naar boven konden worden ge-haald . Mijn vraag nu is, welke akker aan Jkhr. de B.resp. de Bru. toebehoorde. Gaarne antwoord verwachtend, verblijf ik, w.g. H.T. van de Pas Frans Halsstraat 10 UTRECHT Van het gemeentebestuur van Werkhovenantwoord op 17 oktober 19p0: Aan den WelEd. Heer H.T. v.d. Pas Frans Halsstraat 10

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -51 - Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 12 okto-ber 1.1. betreffende het vinden van een grafsteenin een akker op de Zure Maat in deze gemeente, deelik U mede dat de steen thans gevonden is in het per-ceel Sectie C, no. 170 thans toebehorende aanB. Kemp, landbouwer. Nachtdijk, Cothen. w.g. De gemeentesecretaris. BIJLAGE VIII KAAPT VAN HET KROMMe R^N 66B/e[7 (R.O.Qne^.nr. fl6-^A)

Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -53Historische demografie De historische demografie (HD) bestudeert omvang,samenstelling en verloop van de bevolking in het ver-leden. Voor verklaringen van de waargenomen ontwik-kelingen wordt gezocht naar krachten die op het demo-grafisch gedrag invloed gehad kunnen hebben. Men kandaarbij denken aan oorlogen en het verloop van graan-prijzen. Maar het verloop van de bevolking kan (mede)verklaren wat er op ander terrein gebeurde. Bijvoor-beeld: pogingen om het landbouw-areaal uit te breidenkunnen zijn ingegeven door bevolkingsgroei. De historische demografie is een jong vak, datvooral in Frankrijk en Engeland veel is beoefend. Erwordt onder meer gebruik gemaakt van volkstellingen(sedert 1829 in Nederland om de tien jaar gehouden,voordien soms weleens), die minder betrouwbaar zijnnaarmate ze ouder zijn.

Om een indruk te krijgen vanhet aantal inwoners kan de HD ook gebruik maken vanander materiaal, vooral fiskale registers. Zo werdvroeger belasting geheven op de haardsteden, waar-schijnlijk de woningen. Die werden nu en dan getelden wanneer we er van uitgaan dat er gemiddeld vierof vijf personen per huis woonden, kunnen we onge-veer het inwonertal 'berekenen'. Het verloop van de bevolking wordt bestudeerdmet behulp van de kerkelijke doop-, begraaf- entrouwregisters die in het algemeen sedert de zeven-tiende eeuw bewaard zijn gebleven. Sinds 1811 is erin Nederland de Burgerlijke Stand, waar die gegevensworden genoteerd door de overheid. Over migratie isuit dit materiaal met grote moeite ook wel iets teleren, maar tot het midden van de negentiende eeuwweten we daar weinig van af. De Franse demograafL.Henry heeft in de jaren 1950 een methode

ontwik-keld die de 'gezinsreconstructie' wordt genoemd.Daarbij wordt de stamboom van een hele bevolkingsamengesteld. Een heel werk, want voor de recon-structie van een bevolking van 1.000 zielen moeten
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Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 16e jaargang

12,50), over te maken op rekeningnr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek',Rabobank te Houten (postrek.nr.214585).

nummer 2 juni 1982 Redactie-commissie M.Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A.Graafhuis, Utrecht;L.M.J.de Keijzer, Houten; G.de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel.03409-1580. Inhoud van dit nummer Een terra sigillata-scherf met een terechtstelling uitVechten, door C.A.Kalee Gemeentehuizen van Houten in verleden en heden, doorde Afdeling Voorlichting van de Gemeente Houten De Ridderhofstad Hindersteyn (I), door E.A.Geijtenbeek Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T.Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel.03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -1- 7^ oei ^^^r Een terra sigillata-scherf met een terechtstelling uit vechten In de verzameling van de heer L.M.J.de Keijzer teHouten bevindt zich een fragment van een halfbol-vormige terra sigillata-kom (type Dragendorff 37) , waar-op een terechtstelling is afgebeeld, (figuur 1). De scherf is in 1977 door de heer De Keijzer gevondenin grond nabij het viaduct over de Mereveldseweg. Dezegrond, afkomstig uit het cunet voor een verbreding vanRijksweg 12, t.h.v. fort Vechten, heeft in de loop van1977-1980 talrijke vondsten uit de Romeinse tijdopgeleverd.^ De kom heeft een lage onversierde rand. Het versierdedeel begint met een eierlijst; aan de daarop volgendeparelrand hangen krullen. De afgebeelde terechtstellingheeft betrekking op de veroordeling 'ad bestias'.Slachtoffers die tot deze straf veroordeeld waren, werdenin het amfitheater voor de wilde dieren

geworpen. De ver-oordeelde is hier gebonden en wordt door een figuur meteen 'tang'3 de arena ingedreven, waar hij besprongen fig.1.: Vechten. Schaal 1 : 2, Tekening C.A.Kalee.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 enkele maal staat het slachtoffer op een platform, gebondenaan een paal, en zien we de wilde dieren over dat platformrennen of springen. Deze vorm van terechtstelling werd gedurende de 1e-4eeeuw in het Romeinse rijk voltrokken. Toen het Christen-dom in de 4e eeuw steeds meer veld won, begon men in tezien dat aan deze schandelijke praktijken een halt moestworden toegeroepen. Het was tenslotte Constantinus (Con-stantijn de Grote) die in 326 bepaalde, dat veroordelingen fig.4.: Kom, vervaardigd in Rheinzabern, gevonden in Butzbach, Duitsland. Schaal 1:2. Naar G.Muller'Das Lagerdorf des Kastells Butzbach', 1968. PI.64,nr.1847.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 Het gemeentehuis op het Plein. Prentbriefkaart, ± 1905. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 10 Het gemeentehuis op het Plein tijdens de verbouwingin 1917. Topografische Atlas van de gemeente Houten. Het gemeentehuis op het Plein tijdens de sloop in1957. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -11- vaart, uiterst beperkt. Ons land bleef nog lange tijdeconomisch, cultureel en politiek achter bij andereEuropese landen. Pas in de tweede helft van de vorigeeeuw volgde, mede door de industrialisatie, een op-leving. De invloed van de overheid op het maatschappe-lijk gebeuren werd sinds die tijd groter, hetgeen toteen toename leidde van allerlei taken, zowel in omvangals wat inhoud betreft. Voor de lokale overheid kwamsinds die tijd ook de bouw van gemeentehuizen op hetplatteland op gang. Zo werd in de gemeente Houten in1875 het eerste gemeentehuis gebouwd en wel op deBrink (tegenwoordig Plein geheten). Dit gebouw stondtegenover de N.H.kerk, aan de noordzijde van hettegenwoordige parkeergedeelte. De eerste steen werdop 19 oktober 1875 gelegd door burgemeester Samuelvan Raven. Het gebouw had aanvankelijk alleen

eenbeganegrond-verdieping met daarboven een zolder meteen schuin dak. Door de toename van de werkzaamhedenwerd het gemeentehuis in de loop der jaren te klein.In 1917 werd, door het optakelen van het dak, op hetbestaande gedeelte een verdieping gebouwd. Deze uit-breiding kostte toen f.6.981,65. Het werk werd uitge-voerd door aannemer J.C.Schenkel te Jutphaas. Hij wasnamelijk de laagste inschrijver en kon dat ook zijnomdat door hem, als enige inschrijver, de constructievan het optakelen van het dak werd toegepast. Bij een luchtaanval op de kom van het dorp Houtenop 28 november 1944 werd de achter het gemeentehuisstaande openbare lagere school ''t Groentje' verwoest.Het gemeentehuis liep ernstige schade op, maar konhersteld worden. Doordat de gemeente de beschikkingkon krijgen over een gedeelte van 'Huize De Grund'werd het gemeentehuis vrijgemaakt voor het

onder-brengen van de openbare lagere school. Dit duurde tothet gereedkomen in 1956 van een nieuw schoolgebouw aande Prins Bernhardweg. Daarnaast heeft het gemeentehuisook nog dienst gedaan als politiepost. Van 1 september1939 tot 19 mei 1947 was er ook de Distributiedienstin ondergebracht en heeft het bovendien nog gediend alswoning. Dit duurde tot 4 december 1956 toen de laatste

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -14 om een gemeentehuis te bouwen, in tegenstelling tot demeerderheid van de raad, die een uitbreiding van de raad-kamer voorstond. Schalkwijks eerste gemeentehuis werd op24 juni 1892 in gebruik genomen. Dit pand werd 18 jaar alsgemeentehuis gebruikt. Daarna kreeg 'Het Trappenhuis',zoals het in de volksmond werd genoemd, de bestemming vanwoning, tot het in april 1972 ten prooi viel aan deslopershamer. Vanaf 1 mei 1910 werd de gemeentesecretarie gevestigdin het perceel Jhr.Ramweg 5-6, dat de gemeente in 1871 alswoning had laten bouwen ter ondersteuning van haar pogingeen huisarts voor Schalkwijk aan te trekken. Dit huis hadoorspronkelijk alleen maar een beganegrond-verdieping meteen laag schuin dak. Op 22 maart 1923 besloot de gemeente-raad tot de bouw van een bovenverdieping en het geheel afte dekken met een plat dak. Het werk werd

voor f.7.295,-ondershands gegund aan de Fa.Gebrs.van der Ven uit Jhr.Ramweg 5-6 te Schalkwijk. Aquarel, toegeschreven aan K.Haman, ± 1895. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -16- apparaat kreeg in het gehele complex een ruime behuizing.Na enkele jaren groeide het apparaat verder uit, zodatals noodoplossing het Bureau Bevolking van 28 september1973 tot 1 januari 1975 werd ondergebracht in een lokaalvan een noodschool aan het einde van de Koningin Emmaweg. Tweede uitbreiding gemeentehuis 'De Grund' Het serai-permanente gedeelte van het gemeentehuisonderging in 1974 een aanzienlijke uitbreiding toen heter naar uitzag dat Houten inderdaad tot groeikern zou Gemeentehuis 'De Grund'. Prentbriefkaart, 1907. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -21- De privileges werkten onverminderd door, ook toen hetbuskruit uitgevonden was en de verdedigingstorens hunmilitaire betekenis hadden verloren. De Staat besloot omeen lijst van erkende ridderhofsteden aan te leggen, dieeerst in 1535/36 en later in 1538 uitgebreid werd tot63 namen, waarna de lijst als gesloten werd beschouwd.Alhoewel er versterkte huizen waren die nog probeerden erlater bij te komen, lukte dit toch niet; de kring van ge-privilegieerden wenste zich niet uit te breiden. Bij het opstellen van de lijst van erkende ridderhof-steden in 1536 stond Hindersteyn er niet bij. Geertruidvan der Eem schreef een protestbrief^ aan de Staten vanhet Sticht met de inhoud: dat de woning van haar zoon(inmiddels was deze Heer van Hindersteyn) te Neerlang-broek immer voor riddermatigheid gegolden had. '... EenRitterwoninge heeft genoemt

Hindersteyn gelege in dendorpe Nederlangbroek, mit opgetoge voorpoorte en dubbelegragten omgrave, daer van zij en haare voorvaders posses-soirs derzelven huyste altijd (als andere Eedele enRitterhofstede) van alle xatingen en contributie vrij enex- empt en van Rittermatige Luiden geacht en gehoudengeweest zijn.' De brief heeft blijkbaar geholpen, wantop 15 februari 1538 werd Hindersteyn toch alsnog op delijst van erkende ridderhofsteden geplaatst. Berent Grauwert liet geen kinderen na en het goedging over op zijn zuster. Jonkvrouwe Bernarda Grauwert.Zij was getrouwd met Anthonius van Zuylen van Nyevelttot 's Heeraartsbergen. Het echtpaar had twee zonen: I. Frederik van Zuylen van Nyevelt; II. Beernt van Zuylen van Nyevelt, Heer van Otter-spoorbroek. Hij huwde Mechteld van der Maeth. Hier-uit sproten: I. Anthonius van Zuylen van Nyevelt; II. Cornelia van Zuylen van

Nyevelt, die in 1608Evert van der Marsche huwde. Uit dit huwelijk sprootBitter van der Marsche. Frederik van Zuylen van Nyevelt werd in opdracht vanzijn moeder Bernarda in 1577 met Hindersteyn beleend, maarhij overlijdt te Neerlangbroek op Hindersteyn, 11 mei1597, zonder kinderen na te laten. Er komen geen erf-

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 24-

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -26

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -27- Na de dood van zijn vrouw verkoopt Gijsbert Franco hetkasteel aan Philip Julius baron van Zuylen van Nyevelt,in 1841. Hij is een zoon van Mr.Jacob van Zuylen vanNyevelt en Adriana Maria Cornets de Groot; Adriana is eenregelrechte afstammeling van Hugo de Groot. Na de koop is er nog een correspondentie tussenGijsbert van Derfelden en Philip Julius. Het ging hierover een naamrol van de bezitters en over het erkendewapen van Hindersteyn. Gijsbert van Derfelden weetzich nog te herinneren dat hij van zijn vader heeftvernomen dat boven het wapen een open helm was, waaruiteen hinde uitziet; de naam zou dus moeten schijnenHindesteyn en niet Hindersteyn. In 1818 werd het wapenofficieel erkend door de Hoge Raad van Adel. De komst van Philip betekent voor Hindersteyn dathet zijn huidige neogotische aanzicht verkrijgt. Hierte lande waren

gedurende de 17e en 18e eeuw bij dekerkbouw de gotische stijlkenmerken uit de construc-tuele overwegingen toch niet geheel verdwenen. Met deontwerpen voor een paleis op Zorgvliet bij Den Haagdoor Koning Willem II in de jaren '30 van de vorigeeeuw kwamen de gotieke vormen in de noordelijke Neder-landen tot nieuw leven. In het algemeen had de gotiekvan de 18e en 19e eeuw een zuiver ornamentele functieen geen constructieve, zoals in de Middeleeuwen hetgeval was. Drie bescheiden voorbeelden kunnen wij in ons landnoemen, welke aan Koning Willem II zijn gotischeplannen vooraf gingen. Ten eerste een anglo-gotischekapel - slechts een tuinornament - in het landschaps-park dat door J.Michael werd aangelegd in 1760, oplandgoed Beeckesteyn bij Velsen. Het tweede voorbeeldis Moersbergen, een ridderhofstad in de nabijheid vande Langbroekerwetering, die op een litho uit

1828reeds neogotische kenmerken vertoont. Ook de donjon Hindersteyn circa 1740. Gezicht op het kasteel van voren en terzijde. Tekeningin O.I.inkt door H.de Winter. Topografische Atlas R.A.Utrecht, nr.1491-1.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 29- Ph.J.Baron van Zuylen van Nyevelt (1785-1864);particuliere collectie. van kasteel Sandenburg te Langbroek heeft omstreeks1740 al neogotische kenmerken. Op de Weyenburg in deBetuwe zijn eveneens gotische stucversieringen in dein 1760 tot hal verbouwde binnenplaats aan te wijzen.Deze gevallen uit de 18e eeuw zijn aarzelende stappenin de richting van de neogotiek in de 19e eeuw. Huize De Schaffelaar in Barneveld is naar eenEngels voorbeeld ontstaan in 1852. In 1835 ondergingkasteel Beverweerd onder architect Kramms leiding eengedaanteverwisseling van middeleeuws slot tot een

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -32- Om het landgoed te beheren was een tuinbaas nodig,die ook toezicht zou moeten houden op het overige perso-neel dat op het landgoed zijn boterham verdiende. Daartoewerd in 1851 het zogenaamde Baashuis gebouwd. De eerstesteen werd gelegd door Jhr.J.A.van Hardenbroek op 31 mei1851. Ook dit bescheiden gebouwtje kreeg neogotischeelementen in de vorm van spitsboogramen; dit werd in iedergeval wel consequent doorgezet. In 1859 overlijdt Frederika Maria Barones van Zuylenvan Nyevelt op Hindersteyn. In 1864 wordt zij gevolgd doorPhilip Julius Baron van Zuylen van Nyevelt van Hindersteyn,Kamerheer des Konings, Oud Luitenant-Kolonel van den Staf,Ridder der Militaire Willems Orde en der Danebrogs Orde enoud lid der Provinciale Staten van Utrecht in de ouderdomvan 79 jaren, zoals te lezen staat in zijn overlijdens-annonce. Het echtpaar had geen

kinderen. Als erfgenaam is be-noemd een verre neef, Philip Julius Hendrik Graaf vanZuylen van Nyevelt. Deze was in het jaar van het overlijdenvan zijn erflater pas 11 jaar, zodat zijn vader - Mr.JuliusPhilip Jacob Adriaan Graaf van Zuylen van Nyevelt - alsbewindvoerder werd aangewezen. We lezen in het dagboek vanlaatstgenoemde: 'In december ontving ik een schrijven van den Heer vanBylandt van Marienweerd, mij uitnodigende om mijn oomPhilip - die volgens dat schrijven stervende was - te komenzien. Ik gaf hieraan gehoor maar werd zeer slecht ontvan-gen, zodat ik mij wel voornam deze proefneming niet teherhalen. Ik was echter genoodzaakt in het voorjaar van1864 mijn reis te herhalen, toen mijn oom werkelijk gestor-ven was en ik vernam dat hij Philip Julius tot zijn uni-verseel erfgenaam had aangesteld en mij tot bewindvoerder.Ik maakte te Hindersteyn enige bestellingen om er demaanden Juli en

Augustus te kunnen doorbrengen en de zakender nalatenschap te regelen.' 5 Mr. Julius Philip Jacob Adriaan werd in 1816 in Luxem-burg geboren als zoon van Pieter Hendrik Baron van Zuylenvan Nyevelt, generaal-majoor der cavalerie en SusanneMartha van Zuylen van Nyevelt. Pieters gezondheid had eenklap gehad tijdens de Napoleontische veldtochten; hijstierf toen Julius zes jaar oud was. Een zusje stierf al

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -35- voorzien zijn van een mansarde dak. Het poortgebouw werddaardoor een omvangrijk complex, alhoewel het aanzien erzeker niet op vooruit is gegaan. Het huis zoals zij dataantrof bevond zich in de staat van 1865 toen de laatsteverbouwing plaatsvond. De jonkvrouwe heeft zeker met de ruime gewoekerd, wantaan de achterkant werd het huis nog eens met een verdiepingverhoogd, zodat er weer een aantal kamers bijkwamen. Om deindruk te versterken dat er veel kamers aanwezig warenwerden er twee blinde ramen toegevoegd, waarop de ramengeschilderd zijn, voorzien van immer gesloten zonneblinden. In de nabijheid van de tuinmanswoning liet zij eeneenvoudige oranjerie optrekken van acht meter in het vier-kant, met twee grote dubbele openslaande deuren op hetzuidoosten. De verwarming vond plaats door middel vanijzeren

pijpen die onder gietijzeren roosters door devloer liepen, en tevens dienden om de druivenkas te ver-warmen. Voor de glazen oranjeriedeuren waren luiken aan-gebracht om de ergste kou 's winters te weren. De jonk-vrouwe zal het huis waarschijnlijk alleen als zomerhuishebben gebruikt. In 1892 wordt het goed verkocht aan de dames Damen teCothen. In het Algemeen Familieblad van 1901 lezen we: 'Na 1890 kwam Hindersteyn in veiling met groot gevaarom aan den moker te worden prijs gegeven. Gelukkig werdde Heer J.Damen te Cothen de koper van het riddergoed enhield het steeds in goede staat. Na het Paasfeeste vanhet vorig jaar liep het gerucht dat gemelde heer Damendit adelijk goed in koop had overgedaan of zou overdoenaan den Hoogwelgeboren Heer Arnold Nicolaas JustinusMaria Baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende opClingendael onder

Wassenaar. Ter blijde vreugde van degoede Langbroekers werd deze mare weldra bevestigd. Metverklaarbare ingenomenheid zonden zij op de 11e april1894 het bericht ervan rond onder het uiten van de wenschdat zij den nieuwe heer van de aloude ridderhofstad weldrain hun midden mochten zien vertoeven.' Baron van Brienen hield zijn Langbroekse goederenechter alleen aan ter belegging en vertoefde er nooit. In 1911 worden alle goederen in Langbroek van de

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 '36- familie Van Brienen - waaronder ook de ridderhofstadZuilenburg - in het openbaar verkocht op een veiling. E.A.Geijtenbeek (Het tweede deel van dit artikel verschijnt inhet septembernummer van dit periodiek.) Noten 1. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.144-151. Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 2. H.W.M.v.d.Wijck 'De Nederlandse Buitenplaats'.Diss., Delft 1974. 3. Collectie Van Zuylen van Nyevelt, Huis Duinrellte Wassenaar. 4. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.144-151. Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 5. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.53. Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
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Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 - 7 De donjon kwam in de steigers te staan. Het hele dakwerd vernieuwd, inclusief de schoorsteen met windvaan.Na drie jaar konden in het voorjaar van 1980 de steigersworden verwijderd. Helaas niet voor al te lang, want inde donjon bleek de gevreesde huiszwam (Serula lacrimans)te huizen. Deze zwam tast hout aan met een hoogvochtigheidsgehalte. Door verscheidene oorzaken is devochtigheidsgraad in de donjon te hoog opgelopen, waar-door al het vernieuwde houtwerk door de zwam wordtaangetast. Inmiddels is de steiger weer opgezet enworden maatregelen getroffen om de zwamvorming tegente gaan. Al met al betekent dit een ernstige ver-traging voor de restauratie van de rest van het huis. In ieder geval is het de bedoeling dat na de restau-ratie van het huis dit weer in volle luister bewoondzal worden. Maar voordat dit het geval is,

zullen ernog wel enkele jaren verstrijken. Beschrijving van het hedendaagse Hindersteyn Het centrum van Hindersteyn is de oude donjon(een Franse uitdrukking voor toren van een mottekasteel of hoofdtoren van een kasteel). Het grondplanvan zo'n toren is meestal 8/10 x 10/12 meter met eendikte van de muren van 120 cm tot 150 cm. Hindersteyn heeft een grondplan met een afmetingvan 9,50 x 8,90, dus nagenoeg vierkant. De hoogte totaan de dakgoot bedraagt 12,75 meter. De totale hoogtetot en met het windvaantje is 22,50 meter. De donjon is opgebouwd uit kloostermoppen. Oor-spronkelijk werd tufsteen gebruikt, maar door de groteafstand waarover het vervoerd moest worden was het eenkostbaar materiaal en zocht men naar een methode omaan goedkopere bouwstenen te komen. Monnikken die be-trokken waren bij de bouw van kerken en kloosters inhet noorden en

westen van Nederland vonden een manier Hindersteyn achterzijde, 1891. Gemaakt door mevr.Manger Cats-Evelink, in eigendom van mevr.A.Feith te Heelsum.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -13 De volgende boomsoorten zijn thans nog opHindersteyn te vinden: rode beuk, groene beuk,kastanje, eik, es, els, plantaan, esdoorn, iep,tulpeboom, linde, acacia, wilg, spar, noteboom,hazelaar, perzikboom, abrikozen-, peren-, appel-en pruimenbomen. In 1939 is door de fa.Haalboom uit Driebergenterzijde van het kasteel een klassiek rozentuintjeaangelegd, wat thans geheel overwoekerd en nage-noeg verdwenen is. Door het park voor het huis slingeren zichenkele paden van grind. Op twintig meter achterhet huis bevindt zich een beukenhaag met ervooreen grindpad. Achter deze haag had baron De Wijker-slooth een proeftuin van verschillende soortenfruitbomen. In 1971 zijn deze omgehakt; thans ishet een grasveld. Omdat de huidige bewoners zich in eerste instantiegeconcentreerd hebben op de bebouwing, heeft de tuinweinig

aandacht gekregen. In de loop der jaren iswat nieuwe aanplant aangebracht, o.a. eiken, linden,esdoorns en rhodondenderon. Rond het poortgebouw iseen eenvoudige landelijke tuin met buxus, leilindenen oude rozen aangelegd. Thans is begonnen met debouw van een oranjerie en plannen voor een slange-muur zijn al in een vergevorderd stadium. E.A.Geijtenbeek Noten 1. Opmetingen verricht door Th.Wit in 1978. 2. Kaart van de Ridderhofstad Hindersteyn doorJ.L.Bernhardi, 1856. Centrale Bibliotheek Landbouw-hogeschool Wageningen, speciale collecties, nr.01-401-01, Zie Tussen Rijn en Lek, jrg.14 nr.3,september 1980.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -14 Literatuurlijst (heeft tevens betrekking ophet eerste deel van dit artikel in het juni-nummer van 1982) Ir.J.D.M.Bardet Kastelenboek ProvincieUtrecht (1975). E.J.Demoed In een lieflijk landschap (1974) F.W.van Gulick Nederlandse kastelen enlandhuizen (1960) J.Ho fman Algemeen Nederlandsch FamilieBlad, 1901, jrg.12, blz.133-136 en jrg.14blz. 81-84. M.W.Juriaanse De Nederlandse Ministers vanBuitenlandse Zaken (1974) P.J.Lutgers Gezigten en Omstreken van deprovincie Utrecht (1869) H.Tromp Kastelen langs de Wetering, deel I (1968). Mr.J.H.de Vey Mestdagh Nederlandsche Leeuw,80e jrg. 1963, blz.241-256^ Jhr.Mr.E.B.F.F.Wittert van Hoogland Bijdrage tot degeschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -15- G.J.C.A. Smilda (1907-1982) Op 8 april j.1. verloren wij een van onze trouwste enmeest opmerkelijke leden, de heer G.Smilda te Utrecht. Hijkwam vrijwel altijd op onze excursies en lezingen in deKromme Rijnstreek dorpen. Ik herinner me een herfstigeavond in Houten, ongeveer tien jaar geleden, dat ik hem nade lezing zijn nog natte regenpak weer zag aantrekken om- welgemoed als altijd - terug naar Utrecht te fietsen;hij moet toen al ruim in de zestig zijn geweest. Zoals velen bekend zal zijn van een artikel in hetUtrechts Nieuwsblad (4 april 1981, blz.27) en van een InMemoriam onlangs in de juni-aflevering van het MaandbladOud Utrecht verschenen (alwaar ook biografische gegevens),heeft de heer Smilda tot 1972 het bekende curiositeiten-en boekwinkeltje 'Curio' gehad, op de Voorstraat. De naam,afgeleid van het Latijnse woord voor

onderzoekend, oplet-tend en zorgvuldig zijn, typeert ook zijn andere activi-teiten: vol belangstelling voor alles en iedereen in hetUtrechtse. Deze belangstelling heeft de heer Smilda sinds1968 door regelmatig onderzoek op het Gemeente Archiefomgezet in het tot stand doen komen van een belangrijkenalatenschap voor toekomstige onderzoekers: een registervan alle Utrechtse straatnamen met hun beknopte historie.Het werd bedoeld als een vervolg op de in 1844-46verschenen stadsbeschrijving van N. van der Monde, en dehistorische gegevens zijn door de heer Smilda gevondenin de Utrechtse kranten vanaf 1840, maar ook in de notulenvan het College van Burgemeester en Wethouders, van deRaad en van de Fabricage Commissie sinds die tijd. Oor-spronkelijk kwam alle informatie terecht op handgeschrevenfiches in een lange plantenbak. Door het veelvuldig raad-plegen

van deze affiches door derden - iets dat hijzelf tijdens zijn aanwezigheid op de leeszaal konconstateren - raakten deze echter beduimeld en doorelkaar. Vanuit het Archief werd dus besloten regel-matig enige tijd beschikbaar te stellen om ditregister een meer duurzame vorm te geven. Sindsongeveer tien jaar heeft de bibliothecaresse Mej.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -16- H.Schoonhoven samen met de heer Smilda eerst degegevens geordend en ze daarna getikt. Er staan nu31 bruine ringbanden als alfabetische klapper,lopend tot en met de letter M; het werk zal wordenvoortgezet en zal naar verwachting ongeveer 60banden gaan beslaan. Intussen blijft ook het nogniet getikte gedeelte op aanvraag voor onderzoekersraadpleegbaar, evenals een tweede plantenbak metdoor de heer Smilda geschreven fiches, bevattendeeen niet minder opmerkelijk register van alleUtrechtse instellingen, huisnamen, fundaties,kloosters en zelfs bekende personen vanaf hetmidden van de vorige eeuw. Tijdens deze noeste arbeid vergat de heer Smildatoch zijn vrienden en bekenden niet: wanneer hijiets tegenkwam dat voor hun onderzoek nuttig zoukunnen zijn, gaf hij dat door. Ook ik kreeg jarengeleden na een lezing van onze Kring eens

eenstukje papier van hem, waarop in een wat beverighandschrift een verwijzing naar een krantenberichtover de grafkapel van de familie van Wijkerslooth,waarover ik toen voor het periodiek een onderzoekjedeed. Meer recentelijk belde hij mij eens op - naaraanleiding van een foto in het periodiek van deKroonbrug in Tuil en 't Waal die aan het afbrokkelenis - dat hij er een eigen dia van had uit 1963, endat hij toen duidelijk een datum had zien staan bijde inscriptie, die hij toen ook genoteerd had. Bij uit-vergroting van de foto was deze echter helaas ook meteen vergrootglas nog niet te onderscheiden. Een van deredactieleden zet nu een onderzoek naar het vermoede-lijke jaartal voort, via het archief. Deze dia blijkter een te zijn van een omvangrijke collectie die deheer Smilda maakte van met verdwijning bedreigdeobjecten in en om Utrecht. Hij schijnt ook een ver-zameling van ruim 5000 oude Utrechtse

ansichtkaartente hebben opgebouwd. Waar deze nu gebleven zijn heb ikhelaas echter niet kunnen achterhalen. Wij vergeten de heer Smilda niet. Hij was eenbeminnelijk mens. Namens de redactie, G. de Nie

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -17-Wie heeft of schrijft iets voor ons periodiek Welkom zijn: oude ansichtkaarten en/of foto's vantegenwoordig veranderde of niet meer bestaande huizenof plekjes in uw gemeente, die dreigen binnenkortvoorgoed te verdwijnen, een oud krantebericht overeen merkwaardige gebeurtenis (alles wordt overgefoto-grafeerd of gefotocopieerd en geretourneerd); berichtenover op handen zijnde restauraties, optekeningen vanvroeger, e.d. Van de ondernemingsgezinden die er de tijd voorhebben of willen maken, ontvangt de redactie graag eenstukje eigen onderzoek naar het verleden van de familie,het huis, het bedrijf, de kerk, de dorpspomp, kortom:van alles wat er maar een geschiedenis heeft. Aan de-genen voor wie het onderzoek of het schrijven een tehoge drempel lijkt, zal de redactie gaarne enigebegeleiding geven. Redactie

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -18-De inwoners van Odijk en Werkhoven in de eerste helft van de 19e eeuw In het kader van een doktoraal-werkgroep sociaal-ekonomische geschiedenis aan de RU Utrecht hebben wein 1981 een onderzoek gedaan naar de ekonomische ensociale ontwikkeling over de periode 1820-1920 vande dorpen Odijk en Werkhoven, gelegen in het Kromme-rijngebied. De demografische ontwikkeling maakt een belangrijkdeel uit van dit onderzoek, evenals de veranderingenin de grootte van de huishoudens. In het hiernavolgen-de zullen we een kort overzicht geven van het bevol-kingsverloop in de eerste helft van de 19e eeuw.Vervolgens zal worden ingegaan op de omvang en samen-stelling van de huishoudens. Tenslotte kunnen we nogiets zeggen over trouwen en kinderen krijgen. De demografische ontwikkeling' Jaar Bev. Gebc orte Sterfte Saldo 1

jan. abs. P .1000 abs. p .1000 ODIJK 1830 3A0 11 34.0 1 1 34.0 + 0 1840 369 15 39.2 8 20.9 + 7 1850 412 15 36.4 5 12.1 + 10 1860 459 14 30.5 11 24.0 + 3 WERKHOVEN 1830 742 26 35.0 20 27.0 + 6 1840 784 24 30.6 21 26.8 + 3 1850 797 30 37.6 16 20.1 + 14 1860 860 26 30.2 29 33.7 - 3 We zien in beide dorpen een bevolkingsgroei t.g.v.een geboorte-overschot. Er werden meer mensen geborendan dat er stierven. De bevolkingsgroei die we hier

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -26- vallen het grootste aantal kinderen thuis hadden. Maardat verschil was niet spektakulair in verhouding totde overige beroepsgroepen. De grotere omvang werd vooreen belangrijk deel bepaald door het bij hun aanwezigepersoneel. De boeren uit de hoogste inkomensklassehadden gemiddeld 3 personen inwonend personeel. Ditwaren meestal 2 knechten en 1 dienstbode. De mindergegoede boeren hadden meestal 1 knecht en 1 dienstbode. De daling van de gemiddelde huishoudensgrootte werdin Odijk veroorzaakt door een daling van het percentageinwonend personeel, terwijl het percentage inwonendeverwanten in mindere mate steeg. In Werkhoven was eralleen een daling van het inwonend personeel. In beide dorpen zien we een relatieve stijging vanhet aantal arbeidersgezinnen, terwijl het aantalboerenhuishoudens in Odijk relatief daalde en in

Werk-hoven vrijwel gelijk bleef. Bovendien zien we inWerkhoven dat de landbouwers niet meer uitsluitend inde hoogste inkomensklasse vielen. We vinden ze in 1861ook in de lagere inkomensklasse. Ook hieruit is dedaling van de gemiddelde huishoudensgrootte misschiente verklaren. We mogen dus konkluderen dat de bevolkingsgroei eenlichte versnippering van de boerenbedrijven met zichmeebracht, en een uitbreiding van de arbeidersgezinnen.Indien we voor arbeiders 'landarbeiders' lezen, zoudit een verklaring zijn voor de daling van het inwo-nend personeel. Dit zou duiden op een ontwikkelingnaar een meer moderne maatschappij, met andere arbeids-verhoudingen en een andere mentaliteit. Deze tendens is ook waar te nemen in de toename vanhet aantal 'kerngezinnen' in de loop der eeuw. Onderkerngezin wordt in de literatuur verstaan: een gezinwaar alleen ouders en kinderen

samenwonen. Het percen-tage kerngezinnen in Odijk steeg van 45.3 in 1829 naar55.3 in 1861. In Werkhoven waren deze cijfers resp.34.3 en 51.5. De veranderende mentaliteit, die al vanaf de Franse

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -30- Noten 1. Cijfers voor Odijk: 1830-1840 Uitgaande stukkenOdijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 52 en 59. 1850 e.v. Gemeen-teverslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 101. Cijfers voor Werkhoven: 1830-1840 Uitgaande stukkenW'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 46 en 54. 1850 e.v.Gemeenteverslag W'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 102. 2. Hofstee, E.W., De demografische ontwikkeling vanNederland in de eerste helft van de negentiende eeuw,een historisch demografische studie, N.I.D.I. 1978, p.190-191. 3. Uitgaande stukken Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 53(1831). 4. Gemeenteverslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 101(1863)^ 5. Bevolkingsregister Odijk, Gem.huis Bunnik, inv.nr.601-602 (1860-1910). 6. Volkstellingen Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 616(1830-1961). Volkstellingen Werkhoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 674(1830-1961). 7. Volkstelling Werkhoven (1830). 8. Bevolkingsregister

Odijk.Bevolkingsregister W'hoven, Gem.huis Bunnik, inv.nr.654 (1860-1889). Informatie over het inwonende personeelkregen we via het Dienstbode-register Odijk, Gem.huisBunnik, inv.nr. 607, en het Dienstbode-register W'hoven,Gem.huis Bunnik, inv.nr. 663. 9. Kohieren van de hoofdelijke omslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 566. Kohieren van de hoofdelijke omslag W'hoven, R.A.Utrecht,inv.nr. 613. 10. Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten Odijk,R.A.Utrecht, inv.nr. 1153, 1154, 1155. Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten W'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 1382, 1383.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -31- Lijst van geraadpleegde werken Heins W.B., Inventaris 10, Rijksarchief Utrecht,gemeenten Bunnik, Odijk, Werkhoven, Rijnauwen. Utrecht1976. Hofstee, E.W. Prof.Dr., Demografische Ontwikkelingvan Nederland in de eerste helft van de negentiendeeeuw, een historisch demografische en sociologischestudie, Ned. Interuniversitair Demografisch Instituut,1978. Lijst van onuitgegeven bronnen R.A.Utrecht, Uitgaande stukken Odijk, inv.nr. 50,53, 59, Registers van afschriften van uitgaande stukken. R.A.Utrecht, Gemeenteverslag Odijk, inv.nr. 101,Verslagen over de toestand der gemeente. R.A.Utrecht, Uitgaande stukken Werkhoven, inv.nr. 46en 54, Registers van afschriften van uitgaande stukken. R.A.Utrecht, Gemeenteverslag Werkhoven, inv.nr. 102,Verslagen over de toestand der gemeente. Gemeentehuis Bunnik,

Bevolkingsregister Odijk, inv.nr.601-602, Bevolkingsregister. Hoewel dit archief is opge-nomen in de Inventaris 10 van het R.A.Utrecht, is hetarchief niet aanwezig op het Rijksarchief, maar te vindenin de archiefkluis op het gemeentehuis van Bunnik. Gemeentehuis Bunnik, Bevolkingsregister Werkhoven,inv.nr. 654, Bevolkingsregister. Niet aanwezig op hetR.A. (zie hierboven). Gemeentehuis Bunnik, Dienstboderegister Odijk, inv.nr. 607, Dienstboderegister. Niet aanwezig op het R.A.(zie Bevolkingsregister). Gemeentehuis Bunnik, Dienstboderegister Werkhoven,inv.nr. 663, Dienstboderegister. Niet aanwezig op hetR.A. (zie Bevolkingsregister). R.A.Utrecht, Volkstellingen Odijk, inv.nr. 616,Stukken betreffende Volkstellingen, 1830-1961. R.A.Utrecht, Volkstellingen Werkhoven, inv.nr. 674,Stukken betreffende Volkstellingen, 1830-1961. R.A.Utrecht, Hoofdelijke omslag Odijk,

inv.nr. 566,

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -32 Kohieren van de hoofdelijke omslag. R.A.Utrecht, Hoofdelijke omslag Werkhoven, inv.nr.613, Kohieren van de hoofdelijke omslag. R.A.Utrecht, Burgelijke Stand, Odijk, inv.nr. 1153,1154 en 1155, Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten. R.A.Utrecht, Burgelijke Stand Werkhoven, inv.nr.1382, 1383, Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.
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Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 TUSSEN RIJN EN LEKTIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 16e jaargang nummer 4 december 1982 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580.Inhoud van dit jubileumnummer; 1. 15 jaar Historische Kring: terugblik op het begin,door C. Dekker 2. Tussen Rijn en Lek in grootmoeders tijd: tien dorps-gezichten 3. 'De Leemkolk' 1350-1800, door M.S.F. Kemp Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T.Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel. 03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f. 12,50), over te maken op

rekening nr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek',Rabobank te Houten (postrekening nr. 214585).

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -3- zij bij diverse aangelegenheden ingeschakeld of te hulpgeroepen. Ook medewerking aan tentoonstellingen met eenhistorisch karakter heeft de kring van het begin af aanniet geschuwd - die bij de opening van de O.L. schoolte Odijk in 1966 was de eerste - , maar door het ont-breken van materiaal uit eigen bezit en het afhankelijkzijn van anderen, kende deze taak van aktiviteit sterkebeperkingen. Ook excursies werden al vroeg georganiseerd,sommige met groot sukses, zoals die bij kaarslicht naarhet vervallen kasteel Heemstede in 1970, waaraan 106personen deelnamen. Maar de grote kracht van de kringbleek te schuilen in de door haar georganiseerde lezingen,die werden gehouden door sprekers van de bovenste plank. Lang heeft het bestuur geaarzeld of de kring ook eenperiodiek zou gaan uitgeven. Belangstelling zou erzeker voor zijn, maar

men had geen hoge verwachtingenmet betrekking tot het schrijverspotentieel. In 1967kwam inderdaad het eerste nummer van Tussen Rijn en Lekuit en het in principe vier maal 's jaars verschijnendeblad bleek al gauw in een behoefte te voorzien. Hetpresenteerde zich pretentieloos als een kontaktblad methistorische onderwerpen over het gebied van de kring,zonder al te hoge eisen te stellen aan het wetenschap-pelijk gehalte. Dank zij de vakkundige leiding van deredaktie door de heer Graafhuis, die bleek te kunnenroeien net de weinige riemen die hij had, werd het eendoor de leden gewaardeerd orgaan. De verlangens van het eerste bestuur waren bescheiden.Het ledental van thans - te weten 227 - had het niet inzijn stoutste gedachten, maar wel een herkomst van deleden uit alle sociale lagen van de bevolking. Mede dankzij een lage kontributie, waarvan de besteding al vanafde

oprichting scherp wordt bewaakt door dezelfde penning-meester, kan iedere belangstellende lid zijn. Velen zijnalleen passief lid, lezen het blad, wonen lezingen bij.of nemen deel aan excursies, die overigens de laatstejaren een grootsere vorm hebben aangenomen. De leden, dieaktief bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstel-ling, zijn verre in de minderheid; maar dat is een ver-schijnsel dat ook bij de zusterverenigingen wordt aan-getroffen. Men zal daarin moeten berusten, al is het te

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -4- hopen dat de numerieke verhouding tussen aktieven enpassieven zich in de toekomst enigszins ten gunste vande eerste zal wijzigen. Misschien zullen daarbij nieuwevormen van aktiviteit een plaats moeten krijgen. Mogelijkzal ook het gesloten karakter, dat de archeologische werk-groep inmiddels in de praktijk is gaan kenmerken, moetenworden opengebroken. Welke initiatieven er echter ookgenomen worden, de formule die de oprichter voor ogen had,lijkt nog steeds bruikbaar. Een woord van erkentelijkheidaan de vroegere en huidige redaktieleden van het perio-'diek is - nu het blad dit jaar 15 jaar bestaat - zekerop zijn plaats. Zij hebben in grote mate meegewerkt omhet verleden van het Kromme Rijngebied dichter bij debelangstellenden te brengen, geheel konform de doelstel-ling. Ik hoop dat het blad nog lang kan blijven voort-bestaan. C.

Dekker

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 TULL EN 'T WAAL: Gezicht op de Kroonbrug. Ca.1930,R.A.Utrecht, Top.Atlas, los deel.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 6- SCHALKWIJK: Dorpsgezicht bij de Brink. Turfschip vanEibers e met op de voorgrond het boothuis van kolen-handelaar Van Galen, met rechts het brandspuithuisje.Ca.1920. Collectie W.v.d.Heuvel, Schalkwijk.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 7- HOUTEN; Gezicht op de toren van de N.H. kerk vanafde Vlierweg, ter hoogte van de huidige Prins Claus-straat. De boerderij rechts op de voorgrond heeftplaats gemaakt voor de NMB. Ca.1920.Collectie L.M.J. de Keyzer, Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 9- BUNNIK: Stationsweg, met op de achtergrond de spoorweg-overgang Utrecht-Arnhem. Links op de foto het voormaligstation, met aan de overzijde het wachthuisje. Het braak-liggende terrein is thans Houthandel Van Dam. ca.1920.R.A.Utrecht, Top.Atlas Nr.128 IV 434.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 10 o OPIJK; De Steeg, thans de Boomgaardweg, gezien vanafhet huidige kruispunt met de Wethouder Hollaan in derichting van de Meent. Links het tegenwoordige pandBoomgaardweg nr.8, helemaal rechts nr.11, middenachter nr.3, tegenwoordig Bloemsierkunst 'Annemiek'.De twee woningen tussenin hebben plaatsgemaakt voornieuwbouw. Ca.1905.R.A.Utrecht, Top.Atlas Nr.128 IX 71.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 11 WERKHOVEN: Herenstraat met gezicht naar de Brink. Ca.1920. R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 XI 114.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -12 LANGBROEK: Gezicht op kasteel Sterkenburg. Ca. 1920,Collectie L.M.J. de Keyzer, Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 13- COTHEN: Het Ambachtspad met links het tegenwoordigepand nr.12-14, rechts de Meent en op de achtergrondde N.H. kerk. Ca.1920.R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 V 499.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 14- WIJK BIJ DUURSTEDE: Gezicht op de Veldpoortstraat,met op de achtergrond de toren van de N.H. kerk.Ca.1930.R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 II 347.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -17 genomen, vooral vanwege de vruchtbare kleigrondendie nu niet meer elk moment onder water kwamen testaan. Wie op de kaart de stroom van de rivier vanWijk naar Utrecht volgt, ontdekt de Noorderweerd, deStenisweerd, de Bloemenweerd, de Osseweerd, Bever-weerd, Amelisweerd en Maarschalkerweerd. Al dezeweerden zijn stuk voor stuk tot (soms ver) in demiddeleeuwen terug te vinden en eigenlijk hoort indit rijtje ook de Leemkolk thuis. De bodemkaart vanhet Krommerijngebied (2) geeft voor de Leemkolk tezien: ten dele bruine zware klei (waar de steen-bakkerij gevestigd was!), maar merendeels: kalk-houdende grond, bestaande uit zware zavel (=klei met60%-80% zand) en lichte klei (net als overigens dehierboven genoemde (uiter)waarden). Aangezien leembestaat uit zand met wat kalk en klei, lijkt hiermeehet eerste deel van

de naam Leemkolk verklaard. Hetwoordje 'kolk', put of diepte, schijnt etymologischverwant te zijn met 'kuil', dat holte of uithollingbetekent, maar ook: welving. Misschien duidt 'kolk'in Leemkolk dan ook op de grote slinger (meander)die de rivier hier maakt. De grens tussen de gerechtenCothen en Werkhoven liep min of meer dwars door deLeemkolk langs het huidige Molenspoor; westwaartsstrekte zich de gemeente Werkhoven uit, oostwaarts degemeente Cothen met de Ossewaard, in het noorden lagenSterkenburg en Hardenbroek, in het zuidwesten liggenPappelenbuurt en Tuurdijk. Het is mij niet duidelijkgeworden waarom voor de grens tussen Cothen en Werk-hoven niet de natuurlijke loop van de Rijn werd geno-men. Men hield ook de hand aan die grens: op de kaart(afbeelding 3) is duidelijk te zien hoe de boerderijde Leemkolk, BI, in het Cothense deel ligt. Men vindtde

bewoner Adriaen Dirckx in de omslagen voor hethuisgeld uit 1517 en 1525 dan ook onder Cothen (3)vermeld. Men ziet op de kaart ook dat de typischeontginningspercelering die zo karakteristiek is voorLangbroek, Hardenbroek en Sterkenburg, op de Leemkolkontbreekt. In de ~>nmiddellijke nabijheid van de Leem-kolk ligt het kasueel Hardenbroek en iets verder weg

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 19 situatie radicaal gewijzigd: de heer van Hardenbroekheeft vier van de zeven hoeven in bezit, de heer vanSterkenburg de overige drie! Tot slot wijs ik nog op het maart 1982 verschenenartikel 'Een Romeins grafmonument te Werkhoven?' inTussen Rijn en Lek en met name op het kaartje van hetwaarschijnlijke vondstgebied (blz.52). De vondstenzijn wellicht in de onmiddellijke nabijheid van deLeemkolk gedaan en wijzen in de richting van bewoningal in de romeinse tijd. 3. Vroegste vermelding en eigendomsverhoudingen De vroegste vermelding van de Leemkolk vond ik in Afb. 2.: Kasteel Sterkenburg, Kopergravure doorI. van Vianen met adres van C. Specht, 1697-1701.Topografische Atlas Rijks Archief Utrecht, inv.nr.Muller 1120-6.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 21-

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 27 1794 heer Arnoud Jan van Westrenen na overlijden vanzijn vader, bij scheiding 2. het leen van Sterkenburg (15), omschreven als:'een hoeve in Sterkenburg, Oost mijn gerecht van Sterkenburg, Zuid Jfr Francisca Valckeners erfg. met een hoeve leen van de heer van Utrecht (= dus A1), West de Rijn, Noord een gemeenen wech' (1559)'een hoeve uyt de hofstede genaempt Leemkolck int gerecht Werckhoven' (1693) (1495) Henrick van Baexen als gehuwd Margarete Vygen (16).... Francisca Valckeners 1559 Henrick van Baeckx, na dode van zijn moeder Francisca1592 dezelfde belast deze hoeve met f.2600,- tbv. GelisDaemss. van Schayck, brouwer te Utrecht 1605 Jhr. Henrick van Baeckx, oudste zoon van Jhr. Maximi-liaan zaliger zoals zijn grootvader Henric in 1559ontving. Maximiliaan was niet beleend 'overmits ver-scheyden onbehoorlicken

zaecken die gepasseerd warentusschen den voorss. Jo: Henrick van Baeckxen zijnenvader' en de leenheer 1606 Jhr. Jacob van Baecx, onmondig, na dode van Jhr.Henrick zijn vader; hij krijgt 1648 octrooi omtestamentair over de hoeve te beschikken 1663 Jhr. Henrick Frederick van Baecx, na overlijdenvan zijn vader Jacob; onmondig, met zijn moederVrouwe Adriana van Aesswijn weduwe van voor-noemde Jacob 1697 heer Wynandt van Renesse, heer tot Wulph als voogd van zijn innocente zwager Maximiliaan vanBaexen 1712 Maximiliaan Jacob van Renesse, heer van ter Aa,oudste zoon van Vrouwe Johanna Maria van Baexen,vrouwe van Holthuys, na overlijden van Jhr.Maximiliaan haar broeder, 'na remissie van hetverzuim' (belening geschiedt t.b.v. zijn moeder)

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 29- ws.ca. 1382 'her Splinter van Loenresloot hout dat dagelix gherechte van Leemcolke' (geen aantal hoeven genoemd)1406 Elsbeen van Loenersloot 'up Leemkolke drie hoeven lants mit gericht, tyns ende teenden, dair Zweder van Oudaen voirt een hoeve aff helt' 1. het leen van de bisschop (Maris nr.454), omschre-ven als: 'twe hoeven lants mit all horen toebehoeren gelegeninden kerspel van Werkonden op Leemkolcke tusschenlande Ghyssberts van Hardenbroec ende an dieander syde Sweder van Oudaen' (1408) 1408 Gijsbert Claesz van Raaphorst na opdracht door Elsbeen van Loenersloot, vrouwe van Ysendoorn, met heer Willem van Ysendoorn haar echtgenoot1434 Johan van Raaphorst, na opdracht door zijn vader Gijsbert1460 Folpert van Raaphorst, na dode van zijn vader Johan1467 Johan van Raaphorst, onmondig, na dode van

zijn vader Folpert; voor hem doet 'hulde' Jonge Werner Kraen zijn neef1531 Gerrit van Raephorst, na dode van zijn vader Johan1552 Cornelis van Raaphorst na opdracht door zijn vader Gerrit1558 Josina van Raaphorst na dode haars vaders Cornelis1585 Jfr. Elisabeth van Raaphorst, weduwe van Jhr. Willem van Camons na overlijden van Jfr. Josina haar zuster1611 Jhr. Adriaan van Camons na overlijden van zijn moeder jfr. El.1659 Jhr. Willem Adriaan van Camons na dode van Jhr. Adriaan zijn grootvader1671 Jhr. Johan Jurriaan van Bronkhorst uit naam van zijn vrouw Christina Cornelia van Camont, na

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -33- Loenersloot is de lijst van opeenvolgende eigenaren engebruikers geheel gereconstrueerd met behulp van ver-schillende bronnen, met inbegrip van de belasting-kohieren. Voor de genealogische samenhang van degebruikers van deze hofstede tot ca. 1630 wordt ver-wezen naar hoofdstuk 5. 1406 Zweder van Oudaen houdt een hoeve van Elsbeen vanLoenersloot (18) 1429 Dirc van Oudaen na opdracht van Zweder van Oudaanzijn oom (19) 1434/6 Roeloff Henrickx gebruikt 12 morgen van OudMunster in Langbroek 1443 Vrederic van Drakenborch als getr. Jfr CorneliaDirck van Houdaensdr (20) 1450 Aernst van Drakenborch een hoeve 'in Wercondenop die Leemkolck' na dode van Dirc van Oudaenzijn oudevader (21) 1463 Vrederick van Drakenborch (met lijftocht voorvrouw Jfr. Margriet) na opdracht door Erst vanDrakenborch zijn

broeder (22) 1470 Roeloff Henrickx gebruikt 12 m te Langbroek vanOudmunster en 16 morgen te Werkhoven van Frede-rick van Drakenborch 1473 heer Evert Zoudenbalch, proost van SServaas (voorwie hulde doet Gerrit Zoudenbalch zijn broer om-dat hij geestelijke is) na opdracht door Vrede-rick van Drakenborch (23) 1484 Gerrit van Haerlem Claess na opdracht door her Evert Zoudenbalch, kanunnik en thesaurier van deDom (24) .... Geerloff van Meaux van Vorsselair (zie onder1536!) 1493 Korstken Roeloffs te Werkhoven verklaart schuldigte wezen Geerloff van Meaux van Vorsselair 1501/1511 Korsgen Roeloffs gebruikt 16 morgen te Werk-hoven en 12 morgen te Langbroek 1504 Jfr Agniet Geerlofsdr van Vorsselaer, vrouw vanJan van Derthesen, 1/2 hoeve. Jfr Ermgaert Geer-lof sdr van Vorsselaer, vrouw van Jan van Vliet,

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -44- zijn beide kinderen REYER en DIRCK genoemd - dezenzullen in plaats van hun overleden vader mee-delen. Ikvermoed dat zij naar elders zijn vertrokken, ben henalthans verder niet tegengekomen. Dirck werd op 13 mei1579 doodgeslagen door Cornelis Ghijsbertss, de schoutvan Werkhoven. Deze had op de fatale datum als schoutmet enige schepenen 'ter vierschaer geseten opten Dwers-dijck' om uitspraak te doen in een zaak tussen BalthasarCornelisz en Anthonis Willemsz als eisers en Dirck Eel-gisz als verweerder. 'Ende hoorende die voorss, Dirckdie sententie (= uitspraak) te wesen tot zijnenachter-deele, heeft (deze) de schout met eenige gebueren ofterechters mit seer vyleynigen woorden aengesproocken en-de gescholden'. Schout en buren trokken daarna naar hethuis van Ernst Cornelisz om wat te drinken, alwaar Dirckhen wist te vinden en de

schout met een 'poth' gooide enmet zijn 'opsteecker' te lijf ging. De laatste verweerdezich 'sulcx dat hij hem een steeck Godt betert in sijnborste gegeven heeft daeraen hij terstondt nae gestrovenes tot sijnre groot leetwesen'. Op 11 september 1581verkrijgt Cornelis Ghysbertss 'remissie' van deze dood-slag via een criminele sententie van het Hof van Utrecht(59). Als verwanten van Dirck treden op: EelghisAdriaensz en zijn weduwe. III C DIRCK EELGHISZ, geboren ca. 1570 (was EelgisAdriaensz wellicht tweemaal gehuwd?); 1594 al vermeldop de thinslijst van de Dom i.v.m. land te Cothen dathij van Jfr. van Raephorst gebruikt (60). Gebruikt in1600 (61) 8 morgen land onder Hardenbroek, twee hoevente Werkhoven van de weduwe van Adriaen de Wael (van Vro-nesteyn = Jfr. van Raephorst) en 6 morgen te Cothen vanJfr. Raephorst te Vianen als 'Dirck Ellesz te Cothen'.Hij is waarschijnlijk

dezelfde als de Dirck Eelgisz,gehuwd met Anna Cornelis Maesdr, die in 1603 door zijnzwager mee wordt uitgekocht van de erfenis van CornelisMaess (van Rijn) (62). In 1613 ontvangt hij het erfgethinsgoed van de domeinen na dode van zijn vader (63);in 1618 koopt Dirck Eelgisz te Cothen 4 1/2 morgen landaan de Noort onder Wijk bij Duurstede (64) en in 1626

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -66- SvU 49 SvU 51/5 SvU 143 SvU 971 SvU 972 1470 eigenaren en gebruikers 1501 en 1511, alleen gebruikers 1536 eigenaren en gebruikers 1600 idem 1685 idem (in dit jaar achter elkaar de posten van 1536, 1600 en 1685 vermeld!)Deze heffing op eigendom en/of gebruik van landheette in de 15e eeuw 'Morgengeld' en in de 16e eeuw'Oudschildgeld'. Het vergelijkend onderzoek van dezeregisters levert, naast bestudering van andere bron-nen, enorm veel op. 15. Huisarchief Sterkenburg No.4 (leenregister). 16. HSS 332 deel 2 fol.225/225verso (1495 S.Lamberts-avont). Afschrift van een akte waarbij Henrick vanBaexen en Margarete Vygen, echtelieden, oorkondeneertijds te hebben opgedragen aan Willem van Oestrurade vrije leenweer van 'eender hoeve gemeender voereenre hoeve die Margriete voorss. van syne genadigenheer van Utrecht te leen houdende is' welke

hoeve leenis van de hofstad Sterkenburg. Henrick kreeg de hoeveterug in erfpacht van Willem, maar deze heeft hem nuopgedragen aan de leenheer Ernst van Ysendoorn, de'leenweer' zowel als de 'pachtinge'. Henrick van Baexenbelast het goed met 200 gulden 'daer aff wij jaerl. te pacht geven sullen 16 guldens te betalen op S.Lamberts-dach' - welke 200 gulden Henrick inmiddels van Ernstheeft ontvangen. 17. RA 1280 fol.114 (1808 30/5, transportregister Cothen). 18. HSS 332 deel 2 fol.190 &quot;Item so plach Sweder van Hou-daen te houden van der hoffstede van Loenresloet gelijckdat bewijselick is bij brieven her Willems van Ysendorenende Vrouwe Elsabe van Loensresloot een hoeve lants bij Wercunden op de Leemcolck ende dese Sweder is ge-storven ende quam op Dirc van Houdaen, ende Dirck isoeck gestorven ende quam op Ernst van Draeckenborchdaer Dirck den oudevader aff was ende hij

heeft ditleen versocht aen Boudewijn van Swieten op Loenreslootao 1450'. HSS 357 fol 48 (1429 10/5) Sweder van Houdaendraagt 1 hoeve te Werkhoven op de Leemkolk over opDirck van Houdaen. Blijkens het artikel 'Ernst Taets

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -67- en zijn gezin' van de hand van Mr.D.Dunlop, (NL XCVII-1980-kolom 154) was Sweder de oom van Dirck, broer vanzijn moeder en sproot hij zelf uit het geslacht vanLoenersloot. 19. Zie voetnoot 18. 20. HSS 343 deel 2 fol.111 (1443 Dinsdag na s.Jacobs-dag) Vrederic van Draeckenborch en jfr.Cornelia Dirckvan Houdaensdr. zijn vrouw komen met Henrick van Houdaenhaar broer overeen, dat de laatste zijn lijftocht aan 1 hoeve te Werkhoven geheten die Leemkolk zal kwijt-schelden t.b.v. zijn zuster, na de dood van hun vaderDirck van Houdaen. 21. Archief Zoudenbalch 68 fol.clx verso (1473 2/12)en HSS 332 deel 2 fol.212 verso. 22. Zie voetnoot 21. 23. Idem. 24. CBG Collectie 'Opstraten van der Molen' deel 3fol.903 (vriendelijke mededeling van Dr.J.Kort, Den Haag)en HSS 332 deel 2 fol.212 verso. 25. Familie Archief Des

Tombe nr.247 (1504 10/7), Voor deleenheer van het huis Loenersloot compareert Gerlof vanVorsselaer die opdraagt een halve hoeve in het kerspelvan Werkhoven geheten de Leemkolk ten behoeve van zijndochter Jfr.Ermgaert van Vorsselaer huisvrouw van Jan vanVliet waarmee deze beleend wordt 'tot een onversterfelicerfleen ten Stichtsen rechte te verheergewaden met twee outscilt' - hetzelfde geschiedt met de anderehalve hoeve welke komt op Jfr.Agniet van Vorsselaer,huisvrouw van Johan van Derthesen onder de bepalingdat als Danile van Derthesen een geestelijk man wordt,deze halve hoeve zal komen op Geerlof van Derthesen,haar andere zoon. 26. HSS Collectie Booth 'Boekjes van Booth' 747 subvoce Meaulx van Vorsselaer. Jfr.Agnes Geerlofsdr MvVtr.Jan van Derthesen. Jfr.Ermgardis Geerlofsdr MvVtr.Jan van Vliet, ex quo Huybert van Vliet. 27. Archief

familie Van Westrenen (serie Inventaris-sen RAUtrecht nr.5) nr.75. 28. Zie voetnoot 27. 29. GAUNot.202 deel 1 fol.3 (1625 24/9).

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -69- gebruikt. Noord deels de Crommerijn met lande dat Willemook gebruikt. West Crommerijn, Zuid Crommerijn met Dwars-dijk met een geer land van de DOM die eertijds AdriaenAdriaensz gebruikte en nu de Domdeken. 56. DOM 1815. 57. RA 233 deel 3 (1622 2/11). 58. Zie voetnoot 51. 59. RA 99 deel 4 nr.142 (Criminele sententies van het Hofvan Utrecht). 60. Zie voetnoot 42. 61. Zie voetnoot 14. 62. SMarie 1442 (1603 4/6). 63. HSS 1328 (1613 13/2). 64. RA 580 deel 8 fol 204 (1618 12/7). 65. DOM 1815. Willem Adriaenss wonende op de Osseweertis volgens verklaring 18/5 1633 42 jaar oud. Dit inven-tarisnummer bevat het dossier betreffende het procestussen Willem Adriaenss en het Domkapittel betreffendeeigendom van het huis op de Ossewaard. 66. RA 1301 deel 1 fol 91 . 67. Zie voetnoot 65. 68. Vergelijk het artikel van

de heer A.Pastoors inTussen Rijn en Lek 9e jaargang nr.4, pag.10 e.v. Deheer Pastoors noemt hier vlak na elkaar Reyer Adriaenszals bewoner van de boerderij Het Wed EN de Stultings diede dicht bij het Wed gelegen boerde-rij de Leemkolk bewoonden. Ik hoop met dit artikel tehebben aangetoond dat deze boerderijen dus identiek zijn:het Wed IS de boerderij op de Leemkolk welke eeuwenlangdoor de Stultings is bewoond. 69. GAUNot. Notaris Nic.van Thiell (mededeling heerPastoors). 70. DOM 2374 (1667 17/6). 71. DOM 1413 nr.17 (1666 31/8); een 'staet van goederen'die hij als bruidegom aanbrengt is te vinden GAUNot. U 015C00, 1668 11/7. 72. GAUNot. 188 deel 20 fol 73 verso en volgende (16129/1). 73. 1650 juni 8; volgens charter enige jaren geleden inbezit van de heer Vernooij te Werkhoven (door mij toen

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -70- bezocht met C.van Schaik uit Odijk). 74. Zie voetnoot 68. 75. Zie voetnoot 14. 76. Alleen vermeld 1629 (voetnoot 68). 77. HSS 1328 (1626 7/11). 78. DOM 2368 deel 6 (1628 31/7). 79. DOM 2368 deel 7 (1659 13/6). 80. HSS 1328 (1639 9/11). 81. GAUNot. 202 deel 9 (sept.1657). 82. HSS 1328 (1670 18/11). 83. SJan 169 deel 5 fol xxxvi. 84. SJan 672 (1475 21/12). 85. Heimerick Tromp 'Kastelen langs de wetering' deelII, pag.51. 86. GAU BA Ile afdeling 2265 B 2 fol 264 (1602 7/6). 87. DOM 2368 deel 3 fol 174 (1516 20/8). 88. Zie voetnoot 14. 89. BA 202 fol 233 (1493 12/12) en fol 383 verso. 90. DOM 2464 deel 84 en 87. 91. Zie voetnoot 42. 92. DOM 853 deel 3 en 4. 93. RA 196l (1544 5/12). 94. DOM 1 deel 16 (1554 28/6). 95. DOM I437I (1564 9/2). 96. DOM 853 deel 4. 97. OM 1254 (1575 14/10). 98. OM 489 deel 8. 99. RA 228 deel 1 (1601 15/6).

100. OM 962 deel 2 fol 416 (1596 29/10). 101. Archief Familie van Westrenen nr. (zie voetnoot 27)14/12 1615, afschrift uit het gerechtsregister vanWerkhoven d.d. 1650 28/2. 102. RA 580 deel 7 fol 24 (1611 27/3). 103. OBU II nr.1107 (1247 13/2). Oorspronkelijk, in hetArchief van het Duitsche huis te Utrecht. 104. bv. KKK 530 fol. cviii: 1311, Willam van der Wervepacht 'onse' (= Oostbroek) hofstede te Werkhoven 'tus-schen Ghijsbrecht Stultingslande enerzijds ende landeHermans zijns neven anderzijds'. Een Lisebeth Scultinxbetaalt van hofgoederen te Werkhoven in 1328/9 7 pont

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -71- 4 scellingen (Registers en rekeningen van het BisdomUtrecht, Werken v.d. Hist.Genootschap te Utrecht nr.53fol 450/1). 105. DOM 1887 (1353 13/4 'een hoeve gelegen tusschenMeynoutshaghe en Starckenborch als Philips veren Oeden-sone van miin in pacht had'). 106. BA 109X fol.7 verso en 17,17verso. 107. SPieter 1097 fol 15. 108. HSS. 109. GAU BA Ile afdeling 1683 (1508 Za na Elis.dag). 110. Dr.C.Dekker 'Het begon met Vechten', pag.11/12. 111. DOM 1832 (20/7 1438). 112. HSS 332 deel 2 fol.149 verso (1444 Alre HeiligenAvont). Deze 'seggers' zijn achtereenvolgens: her Johanvan Rynesse en van Rynouwen, ridder, Gysbert van Vyanenvan Rysenborch, Henric van Ryn, Gijsbert van Raephorst,Claes die Edel en Elyas Stultinc. De dan omstreeks70-jarige Elyas Stultinck verkeerde dus in hoge kringen - ontleende hij

deze status aan zijn niet geringe (land-)bezit of zou zijn afkomst er nog mee te maken kunnenhebben? 113. BA 4 fol 134, 260 verso. 114. GAU 703 (zie voetnoot 43). 115. bv. 1509 september 4, SMarie 2154. 116. RA 188 deel 1 (mert.dec. 1531). 117. GALeBo nr.57 (1574 27/1). 118. RA 188 deel 11 (1584 29/9). 119. RA 252 pak 4; Jan Eelghisz Stulting is 1598 56 jaaroud. 120. RA 233 deel 2 (1606 1/2). 121. GAUNot. 189 a deel 10 (1605 10/9). 122. RA 233 deel 1 (1584 16/1). 123. GAUNot. 188 deel 20 fol 73 verso (= voetnoot 72). 124. OM 946 deel 4 fol 156 (1597 9/9). 125. GAU 3492 (gerecht Tolsteeg). 126. RA 188 deel 12 (1588 1/7). 127. RA 233 deel 2 (1608 3/9). 128. De kohieren van het Morgengeld en van het Oud-schildgeld, alsmede de thinslijsten van het Dom-kapittel geven het volgende beeld:

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -72- Cothen: 1A34/6 Gijsbert van Hardenbroek 15 morgen 1570 Gijsbert van Hardenbroek 15 morgen 1499 Gijsbert van Hardenbroek, land aan de Rijn,naast Jan van H. 1501 Jan van Hardenborch (sic) betaalt Gijsbertzijn zoon, 15 morgen 1505 Jan van Hardenbroek, land aan de Rijn 1511 Jan van Hardenbroek, 15 morgen 1536 Joost van Hardenbroek 15 morgen, gebruiktCornelis Corss ( op B 2) 1552 Cornelis Corstenss betaalt thins van Joostvan Hardenbroeckx lant 15 morgen 1594 Weduwe van Gijsbert van Hardenbroek 15 morgenaan de Rijn 1600 Jhr.Joachim van Hardenbroeck 15 morgen, gebruiktzelf 1644 (DOM 2368 deel 4 fol 26) Peter van Hardenbroeck,heer van Hardenbroeck, vraagt de thinsweer van15 morgen belendend 'Enerzijds de Heer wechlopende voorbij den huyse van Hardenbroeck,Anderzijds de Grommen Rijn' en

transporteert hetgelijk op Mr.Dirck van Lommetzum advocaat teUtrecht. 1685 'nu N.Schouten tot Weesp' De leen- en thinsregisters van de DOM (inv.2368) zullen ongetwijfeld dit beeld kunnen completeren.
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