
Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK I7e jaargang maart 1983 nummer 1 '&quot;Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht^&quot;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 nummer; 1. Het boerenbakhuis, door A. Miltenburg-Uijttewaal 2. Jaarverslag 1982, door T. Springer-Stam 3. Jaarverslag Archeologische Werkgroep, doorL.M.J. de Keyzer Financieel jaaroverzicht Historische Kring 1982,door A.G. de Wit Register 'Tussen Rijn en Lek' jaargangen 1 (1967)tot en met 16 (1982) 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 Houten (postrekening nr. 214585).



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 ^ l e ?? Het boerenbakhuis We zien het soms nog naast een enkele oude boerderij.Het doet ons terugdenken aan de tijd toen er tussen Rijnen Lek nog veel gemengde bedrijven waren. De boeren ver-bouwden niet alleen veevoer, maar ook rogge, haver, gersten tarwe. Met name dit laatste diende - nadat het wasgedorst en tot meel gemalen - tot het dagelijks brood vande grote boerenfamilie. Het bakken van brood gebeurde in het bakhuis. Dit uittwee vertrekken bestaande huis stond naast de boerderij.In het 'achterbakhuis' (het achterste vertrek) was in degrote schouw de bakoven gebouwd. In die schouw was ookeen open haard aangelegd. De bakoven werd volgestopt methout (meestal takkenbossen) en net zo lang gestookt tot De Geerhoeve in Schalkwijk met rechts zijn bakhuis,











Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 Jaarverslag 1982 I.  Het ledenbestand Het aantal leden groeide in 1982 tot 235; 22 nieuweleden werden ingeschreven. II. Het bestuur Op de jaarvergadering van 28 januari 1982 werd mevrouwC.J. van de Grind-van Hengstum herkozen. Door het vertrekvan de heren Tromp en Maarschalkerweerd traden twee nieuwebestuursleden toe: mevrouw H.M.J. Rossner en de heer P.S.A.de Wit. De heer De Keyzer bedankte de beide vertrekkendebestuursleden: de heer Tromp, vijf jaar lid van het bestuurwaarvan drie jaar als voorzitter en de heer Maarschalkerweerddie een jaar lid van het bestuur was. De heer De Keyzer nam het voorzitterschap op zich en deheer C.Dekker werd vice-voorzitter. Het bestuur was daardoorals volgt samengesteld: L.M.J. de Keyzer                              - voorzitter C. Dekker                                            - vice-voorzitter T. Springer-Stam                              -

Ie secretaresse C.J. van de Grind-van Hengstum - 2e secretaresseA.G. de Wit                                        - penningmeester P.S.A. de Wit                                    - lid H.M.J. Rossner                                  - lid Het bestuur kwam dit jaar vier keer bijeen. De kascommissiebestond uit mevrouw Huis-Oostveen en de heer Voskuilen. Hetverslag van de penningmeester is elders in het periodiek tevinden, evenals het verslag van de archeologische werkgroep. III. Het periodiek In 1982 verschenen vier afleveringen van het periodiek,waarvan de laatste een bijzonder en enigszins feestelijk karak-ter had: de Historische Kring bestond in het voorjaar 15 jaar.





Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 in 1812 gesloten. In 1815 werd het nog ingericht alspassantenhuis voor militairen. Ook met de kerk gebeurt het een en ander. Op een teke-ning van Pieter Saenredam van 1636 is te zien dat de kerkis ingericht voor de hervormde eredienst; maar in 18A0werd de kerk - gerestaureerd door bouwmeester Tepe - weerin gebruik genomen door de katholieken. Het convent brandt uit (1868) en wordt weer hersteld.Na nog enkele wederwaardigheden wordt in het begin van dezeventiger jaren begonnen aan de laatste restauratie. De collectie middeleeuwse religieuze kunst die hetmuseum nu herbergt, is voor een groot deel bijeengebrachtdoor pater Van Heukelum, secretaris van aartsbisschopSchaepman, in de tweede helft van de 19e eeuw. De Graaf,secretaris van de bisschop van Haarlem, verzamelde 16e-,17e- en 18e-eeuwse kunst. Deze twee collecties, die nubeide in het museum

zijn ondergebracht, geven een mooioverzicht van de religieuze kunst. Op 23 februari 1982 sprak Drs. W. Overmars over'Fruitteelt vroeger en nu: over vormen en snoeien, rassenen smaken'. Oude fruitiassen spreken sedert een jaar of tien sterktot de verbeelding van de mensen. De oude hoogstamboom-gaarden zijn grotendeels verdwenen. De moderne lage bomenworden door buitenstaanders met achterdocht bekeken. Ookde smaken zijn veranderd: dat sterappeltje van vroegersmaakte toch heel anders! Inderdaad, er is veel veranderd in de fruitteelt. Maarop een andere manier dan de meeste mensen denken. Zo werdende hoogstamboomgaarden vroeger zeer intensief bespoten metmiddelen die er niet om logen. Romantische boomgaardenwaar steenuiltjes broeden in holle stammen waren - ook naarouderwetse begrippen - sterk verwaarloosd. Tafelfruit wordtal eeuwen gekweekt aan laagstambomen op de

dwerg-onderstam'Gele paradijs van Metz'. Dit ras was hiervoor al in de18e eeuw in gebruik en is hetzelfde als de beroemde 'type IX', de 'moderne' onderstam waarop vrijwel al onze laag-stamboomgaarden groeien.



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 De smaken veranderen inderdaad voortdurend; maar deklacht dat de heerlijke appels uit grootmoeders tijd ver-dwenen zijn, werd ook rond 1850 al vernomen. Het is eenveranderingsproces: een langzaam proces, want al zijner een aantal rassen pas kort op de markt: de meesteappels en peren - inclusief de Golden Delicious - stammenuit de vorige eeuw. Drs. L. Hacquebord hield op 20 april een lezing metdia's over 'Een expeditie naar Spitsbergen'. Op 19 juni 1596 ontdekten Jacob van Heemskerk, WillemBarentz en Jan Cornelis de Rijp de westkust van Spits-bergen, terwijl ze op zoek waren naar de noordelijkedoorgang naar het Verre Oosten. In 1612 kwamen er pasweer Nederlanders op Spitsbergen, maar nu voor de walvis-vangst. De walvisvangst nam zo'n grote omvang aan dat menbesloot traankokerijen te bouwen op Amsterdameiland, voorde kust van Spitsbergen,

waar traan gekookt werd uit hetspek van de walvis. Achter de traanovens, waarvan deresten zijn teruggevonden, werden loodsen en barakkengebouwd. Geleidelijk ontstond een nederzetting, diegekscherend 'Smeerenburg' genoemd werd. Behalve de be-drijfsgebouwen had Smeerenburg een bakkerij, een kerk eneen vesting. Volgens de bronnen werd het leven veraange-naamd door een Hollandse markt met kraampjes waarachterzoetelaars hun waar aan de man trachtten te brengen. 'Smeerenburg' verdween even snel als het ontstaan was.Toen omstreeks 1670 de walvisvangst in de baaien vanSpitsbergen niet meer lonend was, trokken de walvis-schepen naar het noorden om daar hun jacht voort tezetten. Het spek werd vanaf die tijd in vaten gedaan ennaar Holland vervoerd, waar het in de inmiddels gebouwdetraankokerijen of 'stincerijen' tot traan werd gekookt. De dagexcursie op 5 juni ging naar Kalkar en

Xanten,in Duitsland. In Kalkar werd, na de koffie, de St.Nicolai-kerkbezocht, waar o.a. prachtige altaren van houtsnijwerkuit de laat-gotiek te bewonderen zijn. In Xanten werd de lunch gebruikt, waarna er eerst



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 10 een rondleiding was door het Regionaal Museum endaarna een rondleiding door het Archeologisch Park.Hier vindt men de overblijfselen van wat eens deRomeinse stad Colonia Ulpia Traiana was: 83 ha. grooten gesticht omstreeks 100 na Chr. Een deel van de stad, gelegen buiten het huidigeXanten, is opgegraven en gedeeltelijk gereconstrueerd.Hierdoor kan men een indruk krijgen van wat eens eenburgerlijke Romeinse stad van 10.000 inwoners was,met zijn muren, torens en poorten, woonhuizen, tempels,badhuizen en een groot amphitheater. Na de rondleiding was er nog tijd om zelf wat rondte kijken, het informatiecentrum te bezoeken met o.a.een maquette van de Romeinse stad voor zover bekend,of in Xanten de Dom of de stad te bezoeken, of uitte puffen op een terrasje. In Emmerich werd het diner gebruikt in Haus Wiebel,mooi gelegen aan de Rijnpromenade. Om

ongeveer 22.00uur was men weer thuis. Op zaterdagmiddag 25 september was er een excursienaar het Streekmuseum van Rhenen, waar we de tentoon-stelling 'Romeinen in de Betuwe' bezochten. De tentoonstelling gaf een beeld van het dagelijksleven van de Romeinen aan de hand van bodemvondsten,verzameld door de Historische Kring Kesteren en Omstreken.De rondleiding werd verzorgd door deskundigen van dezehistorische kring, die behalve uitleg ook menig sappigverhaal vertelden. In de vitrines zagen we aardewerk, waaronder het rodeterra sigillata, met naamstempels, dus goed dateerbaar;prachtige fibulae, bronzen sieraden, leerbeslag, sleutelsen tal van andere gebruiksvoorwerpen. Daarna bezochten we de St.Cunera-kerk, nu geheel ge-restaureerd. De koster van de kerk verzorgde de rond-leiding. Het is een laat-gotische hallenkerk met dwars-schip en een enkel koor. De geweldige toren is

reedsvan heinde en ver te zien. Op 26 oktober sprak prof.dr. C. Dekker over 'De ont-



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 11 ginningsactiviteit in Houten, 't Goy, Schalkwijk, Tuil en't Waal tussen de 10e en 12e eeuw'. Men onderscheidt locale en interlocale ontginningen.De locale ontginningen ontstonden op plaatsen waar reedsvan oudsher bewoning was: Houten, Loerik, 't Goy, Westerheem,Tuur en Schalkwijk, Tuil en 't Waal zijn voorbeelden vaninterlocale ontginningen. Bij de locale ontginningen, die eind 8e eeuw, begin 9eeeuw begonnen en zeker tot in de 11e eeuw voortduurden,werden de te ontginnen gronden naar rato verdeeld onderde - meestal onvrije - bewoners van de engen (bouwlanden)die daarvoor aan de doraeinheer een cijns betaalden. Om de eng lagen de weiden; daarbuiten de maten (hooi-landen), de velden (woeste gronden) en de broeken en goren(moerassen). Het overtollige water werd afgevoerd naar delager gelegen broeken en moerassen, die ook als vergaarbakvoor de

Heuvelrug en het overtollige water van de Rijndienden. Over deze vroege locale ontginningen vinden we geendirecte berichten in de geschreven bronnen. Wel is vanJutfaas bekend dat er in 1076 ontginningen plaatsvonden.Door te wijzen op de richtingen van de percelen kon Dr.Dekker nu aantonen dat Heemstede eerder was ontgonnen danJutfaas. Zowel Heemstede als Overdam liggen in een watlatere ontginning dan Houten, 't Goy e.d., zodat men magaannemen dat de ontginningen van die laatste gebiedenin de tweede helft van de 10e eeuw moeten hebben plaats-gevonden. Op de interlocale ontginningen, die de Utrechtsebisschoppen lieten uitvoeren, kwamen daartoe aangezochtevrijen van elders te wonen; zij betaalden een symbolischecijns aan de bisschop. Vanwege afwateringsproblemen konden deze ontginningenpas goed beginnen nadat in 1122 de dam bij Wijk was aan-gelegd en de Vaartse Rijn was

gegraven. Schalkwijk is danook ontgonnen tussen 1122 en 1134. Van Tuil, dat alin de 10e eeuw bestaat, loopt de Uitweg naar 't Goy;men groef de Schalkwijkse wetering naar de Vaartse Rijnvoor de afwatering van de eerste ontginning, Bieshaar,en de tweede, Tetwijk, ten oosten van de Uitweg en ten















Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 18REGISTER 'TUSSEN RIJN EN LEK&quot;jaargangen 1 (1967) t/m 16 (1982) De artikelen zijn in eerste instantie ingedeeld naarplaats (dat wil zeggen een rubriek Algemeen, een rubriekDe Bilt, een rubriek Bunnik etc). Binnen de rubriekentreft u de artikelen alfabetisch geordend op de auteurs-namen aan. In tegenstelling tot de namen van hen dieberichten en dergelijke inzonden, zijn de auteursnamenonderstreept. Het begrip 'artikel' is ruim opgevat; dat wil zeggen datook mededelingen over archeologische vondsten, boekbe-sprekingen, In Memoriam's en de fotoserie 'Toen en nu'opgenomen zijn. Achter de titels van de artikelen treft u drie cijfersaan, die verwijzen naar respektievelijk jaargang, nummeren (aanvangs)pagina. ALGEMEEN                                                              jg. nr. p. Buys-de Geus, B.E. en P.M. Zwart- de Vries, Bestrijding van besmette-lijke ziekten in de

19-de eeuwin Bunnik, Odijk en Werkhoven 2 4 9 Bouvy, D.P.R.A., Middeleeuwse Noord-Nederlandse beeldhouwkunst                    5.1 10 Dekker, C., Een laatste boek vaneen bekend figuur (Jan Reeskamp,de Utrechtse heuvelrug)                           5 3/4 19 Dekker, C., 15 jaar Historische Kring 16 4 1 Dekker, C., De kerk in het midden.Protestant en katholiek tussenRijn en Lek in de 16-de en 17-deeeuw                                                                 5 2 2



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 19 Jg- nr. Dekker, C, In Memoriam Jan Oosten-dorp Dekker, C., Historisch overzichtvan Bunnik, Odijk en Werkhoven Oude dorpsgezichten tussen Rijnen Lek Dijk, Th.G. van. Het vervoer in deOudheid Graafhuis, A., Promotie van voor-zitter drs. C.Dekker Haneveld, G.T., Skeletten spreken 't Hart, P.D., Historische demo- 5 3/4 2 2 1 2 16 4 5 3 2 10 5 1 6 14 2 4 16 1 53 9 2/3 8 3 3 13 grafie Heins, W.B., Een reisverhaaluit 1765 Heijmink Liesert, P.M., Verwant-schap Wttewall-Uijttewaal Iterson, W. van, (A.Graafhuis),Rechtshistorische beschouwin-gen over het Kromme Rijn-gebied 1 2 1 Kalee, G.A., Terra Sigillata 11 4 20 Kemp, M.S.F., De Leemkolk. Eigenarenen gebruikers van zeven hoevenland gelegen onder Werkhoven 16 4 15 8 1 1 8 2 4 7 4 19 1350-1800 Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen vanOostrum (I) Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen vanOostrum (II) Keijzer, L.M.J.

de. Van steentijdtot Sticht (tentoonstelling)



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 20 jg. nr. p. Keijzer, L.M.J. de, Een Romeinse kruikscherf met een applicatie 13 4 3 Klootwijk, D.R., Nogmaals 'Rijngrens- verdediging in de Romeinse tijd' 10 4 1 Kroes, J., De historische geografievan de dorpsgebieden van Cothen,Nederlangbroek en Doorn                           14 4 1 Landzaat, F.H., Wie Weet Waarom?(Archeologische vondst van witbord met vijf W's)                                     12 3/4 29 Landzaat, F.H. Verslag van een kadastraal- en historisch onder-zoek naar pan- en steenovens inhet Kromme Rijngebied                               15 2 13 Nie, G. de. Aanwinsten in de bibliotheek                                                  7 2/3 19 Nie, G. de. Baron van Wijkerslooth en het katholieke onderwijs                         12 1 5 Nie, G. de. Bericht over de biblio- theek                                                              6 3 26 Nie, G. de, Uit de Godsdienstvriend: 11 1 1Bunnik, wijding van de kerk 1845;Schalkwijk, het

Heilig Sacramentdes vormsel, 1834; Schalkwijk, wijding van de kerk 1838;Schalkwijk, wijding van de kerk,bericht van een jaar later, 1839;Utrecht, serenades aan de bisschopvan Curium, 1844. Nie, G. de. Heer van Schalkwijk en Bisschop van Curium                                  9 4 1



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 21 nr. Nie, G. de, De heer van Schalkwijkals Procurator der overzeesemissie (1823-1851)                                     13 Pastoors, A., Verboden vergaderingen 9 4 10 3 4 2 16 3 15 in het Kroirme Rijngebied Pastoors, A., Wttewaall - Uyttewaal Smilda, G.J.C.A., (1907-1982) Struick, J.E.A.L., Samuel Muller Fzn, 1874-1974                                                      8 2 1 Thiadens, H.J.M., De betekenis van deUtrechtse Heuvelrug en de Veluwe-zoom bij de verdediging van de Rijn-grens in de Romeinse tijd                       11 2/3 45 Thiadens, H.J.M., Over de namen:Acht Zaligheden, de TwaalfApostelen te Bunnik en 't Vage-vuur te Odijk                                               11 1 15 Thiadens, H.J.M., Rijnenburgh te 10 1 8 10 1 10 2 2 4 Gent Thiadens, H.J.M., Rijngrensverde-diging in de Romeinse tijd Weijtens, F.H.C., Johannes deKruijf, 1885-1966 Oudhollandse recepten uit geschre-ven

kookboeken uit het begin vande 19-de eeuw, berustende in hetarchief van Huize 'Wickenburgh'van de familie J. Wttewaall te't Goy                                                             4 4 16 Zantkuyl, H.J., Het Nederlandse woonhuis                                                         5 3/4 7



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 22 jg. nr. p. DE BILT Iterson, W. van. Het naastingsrechtvan de Ambt van Oosthoek in hetgerecht van de Bilt                               3 1 2 BUNNIK Bunnik, oud en nieuw (plaatjes van de Bunnikerbrug in 1751 en 1979) 13 2 20 Dekker, C., Landbouw en nijverheid te Bunnik in 1887                                   13 5 Dijk, Th.G. van, Ligt er een romeins graf aan de Achterdijk? 3 2 15 Graafhuis, A., Reglement en Ordeop 't Begraven der Doeden teBunnik (I)                                                 3 3 11 Graafhuis, A., Reglement en Ordeop 't Begraven der Dooden teBunnik (II)                                               3 4 17 Graafhuis, A., De oude school van Bunnik                                                 1 4 12 Grapendaal, W., De ambachtsheer- lijkheid 'Slagmaat'                               5 3/4 14 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J.de Keijzer, Nieuw-Amelisweerdof Groenewoude                                         1 3 8 Heijmink Liesert, P.M, en

L.M.J. de Keijzer, Oud-Amelisweerd 1 2 10 Iterson, W. van, Hoe in 1621 teBunnik een nieuw leen tot standkwam                                                            3 4 6



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 23 Jg- nr. Kalee, C.A., Een terra sigillata-scherf met een terechtstellinguit Vechten                                               16 2 1 Het klopje van graf nummer 46 (van de Hervormde kerk te Bunnik) 13 A 7 Koppert, G., 2000 jaar geleden bouwden Romeinen bij Vechten een 2 4 2 13 4 8 14 4 34 6 3 15 1 2 3 1 3 2 1 4 7 vlootbasis Maarschalkerweerd, F., Katholiekekerken te Bunnik (I) Maarschalkerweerd, F., De vuilnis-hoop van ds. Elsner (te Bunnik) Pastoors, A., Van Slagmaat van deSlagmaat? Stooker, W. , Cammingha te Bunnik (l) 1 Stooker, W., Cammingha teBunnik (II) Stooker, W., Cammingha teBunnik (III) COTHEN Cothen. Dorp aan de Kromme Rijn (boekbespreking)                                     15 1 26 Lammers, H. en Ramakers, Y., Deinwoners van Odijk en Werkhovenin de eerste helft van de 19eeeuw                                                            16 3 18 Kroes, J., De historische

geografievan de dorpsgebieden van Cothen,Nederlangbroek en Doorn                       14 4 1



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 24 jg. nr. p. HOUTEN Graafhuis, A., Eed voor den Schouten Secretaris van Schonauwen,18e eeuw                                                    2 3 5 Graafhuis, A., Formulier van denEed als Schepen van Schonauwen,18e eeuw                                                    2 3 12 Graafhuis, A., Inwoners van hetthans tot de gemeente Houtenbehorende gerecht van Schonauwenanno 1808                                                  2 2 12 Graafhuis, A., Reglement voor hetR.K. kerkbestuur der statie teHouten 1839                                              A 2 9 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J.de Keijzer, De klok in de torenvan de Ned. Hervormde kerk teHouten                                                        2 4 15 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J.de Keijzer, Oprichting van dewaterschappen Honswijk, Uiter-waarden en Schonauwen                          4 1 2 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J.de Keijzer, Ridderhofstad'Wulven'                         

                           3 4 12 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer, 'Schonauwen'                     1 1 5 Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J.de Keijzer, De middeleeuwsesteenoven in 't Goy bij Houten 6 1 5



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 25 jg. nr. p. Kemp, M.S.F., Houten in de 16-deeeuw; een kleine kroniek'scandaleuze'                                           12 2 4 Keijzer, L.M.J. de, De R.K. kerk-gebouwen te Houten na 1798 14 3 1 Keijzer, L.M.J. de, Rooms-Katholiekkleuteronderwijs in Houten in devorige eeuw                                              7 4 10 Keijzer, L.M.J. de, De Stenen Poort te Houten                                                  4 3 7 van Mensch, P.J.A. en A.P.v.d.HouwenDierenresten van een inheems-romeinse nederzetting te Houten 15 1 11 Staal, G.M., Toen en nu I, De Brink 2 3 6 2 4 12 15 3 27 14 2 1 te Houten (foto's) Staal, G.M., Toen en nu II, Nog eensde Brink te Houten (foto's) Toen en Nu: het gemeentehuis teHouten Wttewaal, O. en L.M.J. de Keijzer, Inrijhekken in de gemeente Houten 14 Afdeling Voorlichting van de GemeenteHouten, Gemeentehuizen van Houtenin verleden en heden                              16 2 7

LANGBROEK Geijtenbeek, E.A., De ridderhofstad Hindersteyn (l)                                        16 2 19 Geijtenbeek, E.A., De ridderhofstad Hindersteyn (II)                                      16 3 1







Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 28 Jg. nr. p. Nie, G. de, De grafkapel van defamilie van Wijkerslooth vanWeerdestijn te Schalkwijk 10 2/3 1 Pastoors, A., Nog het een en anderover de Hervormde Kerk vanSchalkwijk                                                3 3 4 Pastoors, A., Het praalgraf de Leeuw in Schalkwijk                                           11 2/3 3 Schalkwijk: de geschiedenis van eenStichts dorp (van P,M. HeijminkLiesert). Een boekbesprekingdoor G. de Nie                                         14 1 9 De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord: Schalkwijk 14 1 17 Schalkwijk anno 1908: openbaarheidvan bestuur of sensatie-journa- 15 2 1 15 2 11 3 1 8 3 2 8 5 3/4 10 3 2 6 2 2 9 3 1 10 listiek? Schalkwijk toen en nu (Brink 2-4) Staal, G.M., Toen en nu III, de R.K. Kerk te Schalkwijk (foto's) Staal, G.M., Toen en nu IV, Schalkwijk - het dorp (foto's) Staal, G.M., Toen en nu V, Schalk-wijk en Tuil en 't Waal (foto's) Thoomes, W.,

De Hervormde Kerk vanSchalkwijk Thoomes, W., De ontginning van depolder Vuylcoop (I) Thoomes, W., De ontginning van depolder Vuylcoop (II)



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 29 Jg- nr, Vliet, P. van. Het koor van de Hervormde Kerk te Schalkwijk 4 2 1 van Wijk, A.J., Het huis Rustenburg te Schalkwijk                                          15 1 18 TULL EN 'T WAAL Dekker, C., De vikarie van Bloeme- stein                                                          13 3 4 Toen en nu: de Kroonbrug in Tuil en 't Waal                                                 14 3 22 UTRECHT Hoekstra, T.J., Archeologische vondsten in Utrecht                                7 4                    5 Volmuller, H.W.D., Wandelingen door Oud Utrecht                                     5 1                    1 VREESWIJK Lit, F.F, van der. Het onderhoud van de Vreeswijkse sluis                      9 2/3 5 WERKHOVEN Archeologische werkgroep 'TussenRijn en Lek', Een Romeinsgrafmonument te Werkhoven? 16 1                    9 Graafhuis, A., Staat van goederenvan de R.K, Kerk te Werkhovenin 1843                                                       3 3 15 Graafhuis, A.,

Werkhoven na de Belgische opstand van 1830 2 3 7





Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 31 jg. nr. p. Rouppe van der Voort, L.C.J.M.,Rondgang door de oude binnen-stad van Wijk bij Duurstede 6 4 1 Rouppe van der Voort, L.C.J.M.,De Wijkse galg met een helle-baard in de kaart gespeeld 8 1 12 Staal, G.M., Toen en nu VI, Wijk bij Duurstede (foto's)                         6 2 12 ZEIST Dekker, C., Tentoonstelling 'Erfgoed van Herrnhut'                         8 4 1 Graafhuis, A., Kerkzaal en hetbroederhuis der EvangelischeBroedergemeente te Zeist                     4 3 16 Klootwijk, D.R., Grepen uit degeschiedenis van terrein enomgeving van het lyceumSchoonoord, alias 'de Preeck- 11 2/3 7 12 3/4 25 11 4 1 stoel' Klootwijk, D.R., 'DolreberchsHofstede' Klootwijk, D.R., De oude kerkte Zeist Klootwijk, D.R., De oude kerkwegtussen Zeist en Bunnik; ant-woord aan ds. P. Knijper                     13 2 14 Klootwijk, D.R., Voormalige Rijn- arm te Zeist                                            9 1 1 Klootwijk,

D.R., De Zeisteroever in de middeleeuwen (l)                         6 2 3



Tussen Rijn en Lek 1983 1. - Dl.17 1 32 jg. nr. p. Klootwijk, D.R., De Zeisteroever in de middeleeuwen (II)                         6 3 1 Kuijper, P., De oude kerkweg tussen Zeist en Bunnik (I)                                  12 3/4 1 Thiadens, H.J.M., De toponiemenSeisterover, Seisteroever enZeisterscore of Zeisterschoer (I)'de Kroost' te Zeist (II) en 'dePreeckstoel' (111)                                     13 2 22 Thiadens, H.J.M., Voormalige Rijn- armen te Zeist                                             8 1 18 Thiadens, H.J.M., Zeist en Zeister-oever                                                                7 2/3 13
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Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK juni 1983 nummer 2 17e jaargang Redactie-coimnissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer; 1. L.P.K. de Graaff, De kapel van Driebergen 2. P. Heijmink Liesert, De restauratie van de R.K. kerkte Schalkwijk 3. Kasteel Sandenburgh te Langbroek (afbeelding) 4. A.P. van der Houwen, Resten van een inheems-Romeinsebewoning bij Kasteel Heemstede, II. Verslag van deArcheologische Werkgroep. 5. Boekbespreking: G.J.L. Koolhof, De spoorbrug bijCulemborg 1868-1982 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 Houten (postrekening nr. 214585).















Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -7- punten bestaan hebben, want Cornelis haalt in zijnbrief telkens de eerste regel daarvan aan. Het eerste punt gaat over de bewering dat Cornelisvoor zijn predikatie in Driebergen ruim wordt beloond.Maar, zegt Cornelis, dat is helemaal niet waar; of zemoeten als loon beschouwen de enkele keren dat hij bijmensen uit Driebergen na de predikatie te eten is ge-vraagd. Ja, dat is waar; hij heeft enkele keren bijmensen gegeten; maar dat kun je toch niet als loonaanmerkenl Cornelis zweert dan ook 'bij Godt endetheijlich Evangelium' geen ander loon ontvangen te hebben. Als tweede punt beweren de inwoners van Driebergen datde tien gulden, die nu door de kapelmeesters aan Cor-nelis worden gegeven, beter te gebruiken zijn voor hetonderhoud van de kapel. Maar daarop antwoordt Cornelisdat die tien gulden die hij bij ordonnantie van decommissie tot

beheer van de gebeneficeerde goederenheeft gekregen, bedoeld waren tot onderhoud van hemzelfen tevens om de eerste geestelijke verzorging te gevenaan de inwoners van Driebergen. Toen de commissie hem dieordonnantie verleende, hadden de inwoners van Driebergenniets gezegd; maar nu gunnen ze hem die tien gulden nietmeer. In punt drie - dat betrekking heeft op de functie alsschoolmeester - zegt Cornelis dat hij al veel langer dantwee jaar onderricht geeft aan de kinderen van Zeist,Driebergen en De Bilt. Dat weten de Driebergenaren ookwel, want hij heeft dat openlijk gezegd in de predikatie,zowel in Zeist als in Driebergen. De inwoners van Drie-bergen moeten hun kinderen dan ook naar school sturen.Maar, zegt hij, ik begrijp heel goed uit welke hoek hetverwijt komt: dat komt van die domme boeren; die sturenhun kinderen niet naar school, die vinden dat niet nodig. In punt vier

tenslotte brengen de briefschrijvers alseis naar voren dat Cornelis opdracht moet krijgen om elkeveertien dagen in Driebergen te komen preken. Maar, zegtCornelis, dat is nooit en te nimmer gebruik geweest. Hijwil dat wel doen, maar dan moet er een behoorlijkevergoeding tegenover staan. Het is namelijk een eindreizen en de arbeid moet dan ook maar beloond worden.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -10- zaak vertraagd. Zijn taak wordt overgenomen door ds.Arnoldus Neckius, predikant in Kortenhoef. (37) Uit deacta van de classis Amersfoort van de jaren 1646 tot1650 blijkt dat alles bij het oude blijft en er helemaalniets gebeurt. Ondanks dit feit vindt ds. Zaunslifer dathem alsnog een bedrag toekomt voor het werk dat hijheeft verricht in de zaak Driebergen. Hij richt vanuitGroningen een brief aan de classis Amersfoort met hetverzoek om een vergoeding van de kosten die hij inseptember 1645 gemaakt zou hebben. Helaas voor hem vindtde classicale vergadering geen redenen om hem hierintegemoet te komen; men maakt hem dit in een briefkenbaar. (38) Als dan uiteindelijk blijkt dat er geen schot in dezaak zit, gooien de ingezetenen van Driebergen het overeen andere boeg. Ze vragen in een brief van 4 december1650 aan de Staten van Utrecht om de

aanstelling van eenordinaris pastor. Ze voeren aan dat ze vroeger wel eenpastoor hebben gehad, maar 'in de tijd der troubelen'was de kapel door brand verwoest, waardoor ze geengodsdienstonderricht meer kregen. De predikanten uit deomliggende plaatsen hebben hen sindsdien niet onderwezenin de Gereformeerde religie. Het begrip 'in de tijd dertroubelen' moeten we blijkbaar ruim nemen, in elk gevaltot na 1584, want in dat jaar wordt er nog met geen woordgerept over het feit dat de inwoners van Driebergen geenkapel meer tot hun beschikking hebben. De Driebergenarenzeggen verder, dat ze zelfs niet weten tot welke classisze behoren, en dat ze tijdens ziekte of dood ook geenbijstand hebben ondervonden van enig predikant. Ze ver-zoeken. Driebergen te combineren met de Hervormde gemeen-ten te Odijk, Werkhoven, Neerlangbroek en Doorn, zodatbij toerbeurt de predikant uit die

plaatsen hen kanonderrichten. In feite vragen ze hiermee om bij een an-dere classis - namelijk Rhenen-Wijk - ingedeeld te wor-den; de classis Amersfoort doet immers toch niets voorhen. Op deze manier zouden zij elke week door een pre-dikant worden bezocht en een min of meer geregeldkerkelijk leven kennen. De Staten antwoorden dat ze de zaak zullen bekijken.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -11- (39) In februari 1651 vinden de Staten genoeg redenenaanwezig om tot combinatie met de genoemde plaatsen overte gaan. Tevens bepalen ze dat Driebergen voortaan zalressorteren onder de classis Rhenen-Wijk. (40). De clas-sis van Amersfoort is echter diep verontwaardigd wanneerze hoort dat Driebergen nu wordt bediend door predikan-ten van de classis Rhenen-Wijk. Ze vraagt zich dan ookaf, of predikanten mogen gaan preken in plaatsen waargeen kerk is, zonder medeweten van de eigen of naburigeclassis. Ze vindt dat dit niet zo maar kan en geeftzulks ook ter overweging mee aan de vertegenwoordigervan de classis Rhenen-Wijk, die in de classicale ver-gadering te Amersfoort aanwezig is. (41) De classisRhenen-Wijk op haar beurt meent dat de classis Amers-foort eerst maar eens goede notie moet nemen van degang van zaken rond

Driebergen. Tijdens deze vergaderingwordt op uitnodiging van de classis van Rhenen-Wijk doorde inwoners van Driebergen uit de doeken gedaan wat erallemaal is voorgevallen in de laatste vijf jaren. Totslot betuigen dezen hun tevredenheid met de regelingvan de predikatie in Driebergen en ze vragen dan ookom, als de toename van het aantal toehoorders blijftdoorgaan, de ruimte waarin de predikatie plaatsvindt temogen vergroten. (41) Kennelijk is er ondertussen eenandere ruimte gevonden waar de gelovigen bij elkaarkunnen komen, want van de kapel kunnen ze geen gebruikmaken, zoals we hebben gezien. Wanneer de acta van 18 en 19 maart 1651 van declassis Rhenen-Wijk voorgelezen worden in de classicalevergadering van Amersfoort protesteert deze. Men rea-geert erop door te zeggen dat die van Rhenen-Wijk deacta van 2 september 1645 van de provinciale synodevan Utrecht

hier maar eens op moeten nalezen. (43) Ten-slotte schijnt de classis van Amersfoort zich toch maarbij de ontstane situatie te hebben neergelegd, want wevernemen hierover niets meer. De classis Rhenen-Wijk gaat met voortvarendheid tewerk en besluit een lijst op te stellen van proponenten;dit zijn kerkelijk afgestudeerde theologen die nog nieteerder zijn beroepen. Men deed dat vanwege het feit dat













Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -17- fraaiing op het torentje een uurwerk aangebracht vooreen bedrag van 185 gulden en 16 stuivers. (53) Dit uurwerkis te zien op een prent, waarop de toren van de kerk vanDriebergen staat afgebeeld, uit het jaar 1792. (54) In1830 wordt de kerk uit 1656 afgebroken om plaats te makenvoor de nieuwe kerk, die op haar beurt een grondigewijziging en vergroting ondergaat op het eind van detwintiger jaren van de twintigste eeuw. L.P.W. de Graaff Noten 1. Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Bronnen voor de geschie-denis van Zeist tot 1630 (3 dln; Assen, 1957-1979),dl.I, blz.92. 2. Collectie Handschriften RAU, collectie Booth, blz.301, 1033, 1301. 3. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 394 en 395. 4. H.J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdomUtrecht (Assen, 1958), blz.91. 5. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 151. 6. Hinsbergen, Bronnen dl.II, blz. 139. Ten onrechtedeelt S.

Muller Driebergen bij Doorn in. S. Muller,Kaart van het bisdom Utrecht in 1560, 's-Gravenhage,1919. Zie ook: S. Muller Hz. De kerkelijke indeelingomstreeks 1550, tevens kloosterkaart. Dl.I Het bisdomUtrecht ('s-Gravenhage, 1921), blz. 382-383. 7. W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen inde middeleeuwen (Amsterdam, 1951), blz.340. 8. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 135. 9. Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen, blz.213. 10. RAU, Dom, 2463-2, blz.50. 11. Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen, blz.213. 12. Hoc anno quia omnes decanatus propter malitiamtemporum vacarunt ... nihil. RAU, Dom, 2464-105, fol.5v. 13. RAU, Dom, 3351, fol.6r en 17v. 14. Item de permutationB vicarie ad altare sancte Catha-rine in sacelle de Driebergen aro beneficio titulari facta





Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 ). 19- 34. RAU, Staten, nr.232-21, 20 Sept.1645. 35. RAU, Classis Utrecht, nr.377; acta classis Amersfoort, 19 Mei 1 630. 36. RAU, Classis Amersfoort, nr.2, 11 Nov.1645. 37. RAU, Classis Amersfoort, nr.2, 19 Jan.1646. 38. RAU, Classis Amersfoort, nr.2, 10 Nov.1646. 39. RAU, Staten, nr.232-24, 4 Dec.1650. 40. RAU, Staten, nr.232-24, 6 Febr.1651. 41. RAU, Classis Amersfoort, nr.2, 12 Mrt.1651. 42. RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr.2, fol.466 e.v. 43. RAU, Classis Amersfoort, nr.2, 11 Juni 1651. 44. RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr.2, 26 Aug.1651. 45. RAU, Staten, nr.232-24, 6 Nov.1651. 46. RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr.2, blz.495.' 47. RAU, Prov. Synode Utrecht, nr.1, 3 Sept.1650. 48. RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr.2, 18-19 Nov.1651. 49. RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr.2, 2 Dec.1651. 50. RAU, Huis Sparrendaal, nr.32. ' 51. RAU, Staten, nr.232-24, 6 Mei 1651. 52.

RAU, Hervormde gemeente Driebergen, nr.188. 53. RAU, Hervormde gemeente Driebergen, nr.1, 8 Dec.1761. 54. RAU, Top. Atlas nr.745.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 20- De R.K. kerk van Schalkwijk tijdens de restauratie.Maart 1982. Foto O.J, Wttewaal, 't Goy.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 23 Langbroek: Gezicht op kasteel Sandenburgh. Ca.1930.Collectie L.M.J. de Keyzer, Houten. In het jubileumnummer werd in de reeks 'Tien dorps-gezichten' een afbeelding opgenomen van kasteel Sterken-burg, dat door ons ten onrechte werd toegeschreven aande gemeente Langbroek. De burgemeester van Langbroek,de heer Bunjes, maakte ons erop attent dat kasteelSterkenburg tot de gemeente Driebergen-Rijsenburgbehoort. Onder de door ons opgenomen afbeelding (eenansichtkaart) stond echter 'Kasteel Sterkenburg teLangbroek'; vandaar het misverstand.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 24 Resten van een inheems-Romeinse bewoning bijKasteel Heemstede II Verslag van de Archeologische Werkgroep Inleiding Het is nu al bijna weer een jaar geleden dat de werk-zaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij de z.g.Plofsluis zijn afgesloten. Het scheepverkeer kan nuzonder te bukken langs de grimmige bunker varen. Doorhet verleggen van het kanaal is er een stuk land ver-dwenen, dat bestond uit enkele weilanden, wat bosjesen een vestingwerk. Bij de graafwerkzaamheden werd een geheel verlanddekreek doorgesneden. In deze kreek werden in '79 en '80vondsten gedaan die dateren uit het begin van onzejaartelling. In 'Tussen Rijn en Lek', 15e jrg. nr.1,1981 werd hiervan al melding gemaakt. Toen werden voor-namelijk beenfragmenten beschreven; in het nu volgendeverslag komen aardewerk en andere vondsten aan de orde. De opgraving

Bij het verzamelen van de scherven en beenderen isgeen sprake geweest van een stelselmatige opgraving.Door de werkzaamheden aan het kanaal was de vindplaatsal erg verstoord. Veel vondsten zijn gedaan in al ver-plaatste grond. Ter plaatse kon alleen nog worden vastgesteld dat wete maken hadden met een kreek van ± 25 meter breed, diewas opgevuld met klei en afval van een inheems-Romeinsenederzetting. Deze nederzetting zal niet ver van deweg gelegen hebben; woonsporen hebben we echter nietgevonden. Het overgrote deel van de vondsten bestond uitaardewerk-fragmenten (1135). Voor we nader op de vondsten ingaan, eerst een stukjegeschiedenis.                                                            ^^



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 25 Enkele foto's van het opgravingsterrein, met ledenvan de archeologische werkgroep.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 28- Randfragment grijs ruwwandig aardewerk, inscriptiemogelijk inhoudsmaat-aanduiding. Randfragment dolium. 1 s / Randprofielen ruwwandig aardewerk.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 29 kookpotten en bakjes: 6 bodemfragmenten18 randscherven39 wandscherven 2 dekselfragmenten wrijfschalen: 3 randscherven 3 bodemscherven2 wandscherven grijze kookpotten: 4 bodemfragmenten 16 randscherven (1 met inscriptie)29 wandscherven 10 dakpanfragmenten Het inheems-Romeinse aardewerk Het inheemse aardewerk is in tegenstelling tot hetRomeinse moeilijk te dateren en in te delen. Het aardewerkis handgevormd en er is een enorme variatie in vorm, kwa-liteit en versiering. Het is waarschijnlijk dat ditaardewerk niet in pottenbakkerscentra werd gemaakt, maardat elke nederzetting z'n eigen potten bakte. Overzicht inheems-Romeinse schervenTotaal: 873 scherven onversierde wandscherven                                                      546 onversierde wandscherven ruwbesmeten                              31 onversierde wandscherven plantaardig verschraald 14

versierde wandscherven met nagelindrukken                    96 versierde wandscherven met streepversiering               28 versierde wandscherven met 'bezemstreken'                      2 versierde wandscherven met 'kamversiering'                    3 versierde randscherven (met nagelindrukken)                34 onversierde randscherven                                                        83



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -30 13 Dwafs-profiel onversierd inheems aardewerk. ^K 21 Dwarsprofiel versierd inheems aardewerk. De pijlen geven de plaats van vingerindruk-versieringen aan.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 33 Inheemse scherf met grove nagelindruk-versiering. Scherf met gat; een tweedegat zit langs de breuk-rand. De functie ervanis onbekend. Inheemse randscherfmet oor.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -36- Plantaardige verschraling Wanneer klei gereed gemaakt wordt om er een pot vante vervaardigen, worden soms stoffen toegevoegd die dede structuur van de klei verbeteren voor het bakken.Het vermoeden bestaat (Van Tent, 1978) dat tijdens deRomeinse overheersing de bewoners van het Kromme Rijn-gebied er toe over zijn gegaan, hun bakklei te verschra-len met plantaardig materiaal. Men kan dit later herkennen aan de afdruk van zadenen takjes in het baksel. Wij troffen deze verschralingop 14 scherven aan. A.P. van der HouwenLiteratuur; J.H.F. Bloemers, Rijswijk (ZH) 'De Bult. Eine Siedlungder Caninefaten'. ROB Nederlandse Oudheden nr.8. Amers-foort 1978. Jaarverslag Archeologische Werkgroep, Tussen Rijn enLek 15 (1981), no.1. W.J. van Tent'A Native Settlement at Jutphaas, Muni-cipality of Nieuwegein' in Berichten van de ROB 28

(1978),199-239. Archief L.M.J. de Keyzer.





Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 38 De montage van de grote overspanning. De foto is genomenop 9 augustus 1867. Men was toen halverwege met hetklinken van de onderranden. In het midden van de steigers is een verbreding op palente zien. Deze diende als losplaats voor de vaartuigen,verbreding van de benedenvloer, tot het plaatsen vanloodsen, en tot het oprichten van een stoomhefkraan om debrugdelen naar de bovenvloer te hijsen. Ook is de drijven-de bok te zien, die gebruikt werd voor het ophijsen vande stellingdelen en brugdelen. Dit heftoestel bestond uittwee gekoppelde bokken op drie aan elkaar verbonden schuiten.(Foto en bijschrift zijn afkomstig uit G.J.L. Koolhof 'Despoorbrug bij Culemborg 1868-1982)



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 - 39- '60 was hij nog steeds de grootste balkbrugdverspanningin Nederland (150 meter). In 1982 werd een nieuwe stalenhoofdoverspanning op het land gemaakt, die begin novembermet behulp van drijvende ondersteuningen naar zijn plaatswerd gebracht en vastgemaakt. Straks herinneren alleennog de karakteristieke pijlers eronder aan het voormaligemonument van techniek, waarvan de geschiedenis door ditboekje nu gelukkig niet vergeten zal worden. G.J.L. Koolhof, De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982.Culemborg 1982. 104 blz. (aanwezig in de collectie vande Historische Kring en op aanvraag uitleenbaar: telefoon03409-1580). G. de Nie Onderzoek naar het oeuvre van Nicolaas Wicart(Utrecht 1748-1815), landschapstekenaar enporseleinschilder Via de tijdschriften wordt een beroep gedaan op demedewerking van particulieren om, evenals de archief-instellingen

en de musea, bericht naar onderstaand adreste zenden indien men in het bezit is van een tekeningvan Wicart (meestal linksonder gesigneerd N. Wicart advivum) en/of Loosdrechts porselein, beschilderd metlandschapjes in de kleuren bietenrood, sepia en zwart.Het porseleinmerk van de fabriek te Loosdrecht wordtgevormd door de letters M.O.L., meestal in de kleurblauw, onder het glazuur. Op de vroegste stukkenplaatste de fabriek een staand leeuwtje als merk. Bij voorbaat hartelijk dank voor verleende medewerking. M.W. Heijenga-Klomp (oud conservatrice museum Flehite)Schumannstraat 253816 NT Amersfoorttelefoon 033-721410



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 17e jaargang nummer 3                        september 1983 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;^L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer: L.M.J. de Keyzer, De historie van het katholiek onderwijste Houten. F.H. Landzaat, De Oegstgeesterdakpan en de Antonia-Hoevete Schalkwijk, A. van Schip, Een Romeins grafmonument te Werkhoven? II. Aanvulling bij 'De kapel van Driebergen'. Boekbespreking: C.C.S. Wilraer, Buitens binnen Utrecht. 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 Houten (postrekening nr. 214585).



Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 Jl cel Lj b 5&quot; De historie van het katholiek onderwijs in Houten De vergadering in september 1868 Op de eerste zondag in september 1868 vergaderdezoals gebruikelijk het R.K.Kerk- en Armbestuur van Houtenin een van de kamers van de pastorie. Op zichzelf nietsbijzonders: het houden van deze vergaderingen was namelijkvastgelegd in Artikel 2 van het reglement van hetR.K.Kerk- en Armbestuur. Daarin stond dat men iedereeerste zondag van de maand na de laatste kerkdienst zouvergaderen, niet langer dan een klein uur.1 Zo zou het ook gaan op die eerste zondag, ware hetniet dat de voorzitter, pastoor Bergman, nog een punt aande agenda had toegevoegd dat luidde: 'zullen we een eigenR.K. school bouwen?' Hierdoor zou de vergadering op diezondag langer dan een klein uur gaan duren. Toen het agendapunt in de vergadering kwam, vroeg

desecretaris-kerkmeester Cornelis van den Berg aan devoorzitter hoe lang het geleden was dat Houten een R.K.school had gehad. Hierop antwoordde de voorzitter: 'Sindsde hervorming, om precies te zijn op 1 juni 1580, toende Staten van Utrecht de uitoefening van de R.K. godsdiensthad verboden. Dat verbod bleef van kracht tot 1795, hetjaar van de Bataafse vrijheid'. 'Daarna', zo ging devoorzitter verder, 'verdwijnt het godsdienstonderwijsgeleidelijk aan en komt na 1815 in de Grondwet alleen hetopenbaar onderwijs ter sprake. Eindelijk is er in 1857onder het ministerie Van der Brugghen een nieuwe onderwijs-wet tot stand gekomen waaraan de naam Van Rappard verbondenwas; een onderwijswet die inhield dat naast openbarescholen ook bijzondere scholen mochten worden gesticht,met dien verstande dat de bijzondere scholen geen subsidievan de overheid krijgen, maar daarvoor zelf moesten zorgen.' Na deze

uiteenzetting van de voorzitter moesten de kerk-meesters bekennen dat het financieel gezien een zwareopgave zou worden, temeer daar zij op dit terrein nog geenenkele ervaring hadden. 'Maar', zo verzekerde de voorzitter.



Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 -2- 'als de goede wil er is, komt de ervaring vanzelf.' Waarnade vergadering de vraag 'Zullen wij een eigen school bouwen?'met 'ja' beantwoordde. De voorbereidingen voor de bouw Men kiest als plaats voor de bouw de overtuin van depastorie, het terrein van de voormalige R.K. school Over het juiste punt is men het nog niet eens, wantaan de voorkant van het terrein bevindt zich een oudriool; maar ook naar achteren bouwen heeft bezwaren,want daar ligt de viskom (vermoedelijk een vijver), diedan eerst gedempt moet worden. Voor de juiste plaats wilmen dan ook eerst graag de mening horen van de architectAlfred Tepe, de architect die in 1884-1885 ook de R.K.kerk van Houten zou bouwen.^ In december komt Tepe naar Houten. Men overlegt demogelijkheid van het verleggen van het riool, maar menvreest geen medewerking te zullen krijgen van het burger-lijk

bestuur, zodat men besluit de school naar achterente plaatsen en de viskom te dempen. Bij W.Sturkenboom, in wiens land voldoende zand aan-wezig is, wordt toegestaan dat zand uit te graven en zode viskom te dempen. Het is winter en de grond is hardbevroren, zodat het rijden gemakkelijk gaat. Men besluitdirect te beginnen. In het begin van januari 1869 is de viskom bijna gevuldmet zand, als twee rijkscommiezen op het werk verschijnenmet de mededeling dat de boeren wel vrijgesteld zijn vanbelasting voor het gebruik van hun paarden op het eigenland, maar niet voor het vervoeren van zand naar een werkals dit. Men besluit dan, het laatste zand door vracht-rijders te laten vervoeren. In de vergadering van januari 1864 deelde de voorzittermede, dat er overleg was geweest met het burgerlijk bestuurvan Houten. Mits de loop van het rioolwater niet werdbelemmerd, zou men de verlegging van het riool

niet tegen-houden. Daarna werd besloten het riool te verleggen en de gebouwenniet op de gedempte viskom, maar aan de overkant op het







Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 - 5 In zijn toespraak gaf de pastoor een uiteenzettingvan de betekenis van een eerste steenlegging. Er warenook vier jongelingen aanwezig die waren uitgekozen alsbeschermers van de bijzondere R.K. school, te weten:J.J.Sturkenboora, Arie Smorenburg, Jacobus van Rossura enElias Miltenburg. Zij namen op zich, na de dood van hunouders dit thans gestelde goede werk te bewaren en tebevorderen. Op blz.35 van het notulenboek der Parochie Houtenvinden we een afschrift van een brief, gericht aan hetgemeentebestuur van Houten. Deze brief geeft ons eenbeeld van de verhouding R.K. kerk en het gemeente-bestuur, gebruikmakende van de wet om te komen tot debouw van een school en een onderwijzerswoning. De ver-gunning van de overheid bestond hierin dat, als degemeentelijke en provinciale wetten niet werden over-schreden, het oprichten van school en woning

nietkon worden verhinderd. Toch was er de gemeente Houtenveel aan gelegen de bouw te verhinderen. Niet zozeerom het gebouw, als wel om het gemis van leerlingenaan de openbare school; doch hierover vinden we geenaantekeningen. Hier volgt de voornoemde brief onverkort, in deschrijfstijl van die tijd: Houten, 17 mei 1869 Edelachtbare Heer Burgemeester, Na eindelijke overtuiging der uitvoerbaarheid hebbenondergetekenden de eer U.E.A. ter kennis te brengen,dat tot hun leedwezen (want het is ene gebiedendenoodzakelijkheid) maar tevens tot hun voldoening omdatde zaak gelukkig geslaagd is door de R.K.Parochiegebruik gemaakt wordt van de wet, welke haar toestaateene eigenbijzondere school op te richten. Dewelke is reeds volgens daarvan opgemaakt bestek entekening aan de laagste inschrijver Jan de Graaf



Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 6- gegund, die ongetwijfeld al heel spoedig met den bouwzal aanvangen. Die school welke niet weinig tot verfraaiing van hetdorp Houten zal strekken, en zeer zeker tot des zelfstijdelijke en zedelijke voordeel zal werken, zal ge-bouwd worden in den tuin tegenover de R.K.Pastoriezijnde een eigendom der R.K.Parochie. Eerbied voor het gezag beweegt ons U.E.A. hiervan kenniste geven, terwijl wij niet beter weten of in alles istot nog toe aan de voorschriften der wetten zo bijzon-dere als algemeen voldaan, Edelachtbare Heer ofschoon U.E.A. ongetwijfeld met onsde noodzakelijkheid van dien bouw betreurt, zal hetniettemin zeker dat U.E.A. in deze alle welwillendebelangstelling zal tonen jegens Uwe R.K. burgers diegedwongen eene zoo zware taak op zich te nemen, den lastdaarvan onder begunstiging eener met de wet overeenkomendeinschikkelijkheid, of om een

meer ministerieel woord tegebruiken, onder eene strikt eerlijke en billijke toe-passing der wet met tevredenheid zullen dragen vertrouwenondergetekende de eer te hebben met de meeste onderschei-ding te zijn, namens de R.K.Parochie,                           H.Bergman, pastoor W.Sturkenboom De school wordt in gebruik genomen In het bestek was bepaald dat de bouw van de school envan het schoolhuis op 15 november 1869 gereed moest zijn.Maar op 12 november stelt de architect dat die datum metminstens 4 maanden zal worden overschreden. Hierdoor zou de aannemer een bedrag van f.570,- moetenbetalen als boete, doch het Kerkbestuur was niet zo strengdit door te voeren. Maar dan moest de aannemer beloven op31 maart 1870 de school en het schoolhuis kant en klaar opte leveren. Doch met de bouw wilde het niet vlotten. Doorde vorst in de winter zijn de voegen van het

metselwerkuitgevroren, en met de duurte van de werklieden werd de
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Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 weinig onderwijzers. Hierdoor kon het Kerkbestuur bij-voorbeeld niet voldoen aan art.3 van het door het Bisdomvoorgeschreven reglement, waarin werd bepaald dat eenhoofdonderwijzer gekozen moest worden uit een getal vantenminste 3 en ten hoogste 6 kandidaten. In een schrijven aan de vicaris van het Bisdom vroegmen om ontheffing van dit artikel, die dan ook werd ver-kregen. Bovendien was de jaarwedde ook niet aantrekke-lijk; deze was gesteld op f.600,- per jaar. Maar: doorbemiddeling van de kapelaan was men in contact gekomenmet Johannes Henricus Scheepers, hulponderwijzer aan deopenbare school Ie klasse te Deventer, over wie zeerlovend wordt gesproken. Want, zo lezen we, geestelijkenen leken uit zijn nabijheid, maar ook van verre, geveneensgezind een goede getuigenis. Ook de pastoor vanDeventer en kapelaan Hoogenboom van Duivenvoorden,

als-mede de heer Vroom, apotheker te Deventer, spreken vollof over hem. Hij is 24 jaar, ongehuwd, maar staat ophet punt een zeer braaf en bijdehand meisje te huwen. Meester J.H.Scheepers komt op 26 juli 1870 naarHouten, waar hij wordt aangesteld als hoofdonderwijzervan de op die datum in gebruik te nemen bijzondere R.K.school. Hij zou dat blijven tot 1 mei 1909. In deze periode komen wij meester Scheepers nogenkele keren tegen; bijvoorbeeld als hij in november1874 een verzoek indient bij het schoolbestuur om ver-hoging van zijn salaris, dat dan nog f.600,- bedraagt.Dit verzoek werd afgewezen. Ook vraagt hij in die brief om ontheven te wordenvan zijn taak om wekelijks de school schoon te maken.Dit werd hem toegestaan, maar indien hij dit werk zoublijven doen, zou hij daarvoor jaarlijks f.25,- ont-vangen. Op aanraden van Mgr. A.J.Schaepman werd zijnsalaris in 1875 gebracht op f.700,-. In 1879

werd hetnog eens met f.100,- verhoogd, maar dan onder de con- De R.K. School aan de Loerikseweg te Houten anno 1939(ansichtkaart collectie O.J. Wttewaal). De schoolwerd afgebroken in 1981.





Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 11 - het aantal leerkrachten. Tevens was het salaris aanmerkelijkverhoogd en bedroeg de jaarwedde van de hoofdonderwijzer f.1.050,- de eerste onderwijzer f.675,- de tweede onderwijzer f.600,- de derde en stagiaire f.260,- (met rijkssubsidie). Tevens werd hier voor het eerst vermeld een onderwijzervoor nuttige handwerken, te weten Mej. Pieternel Boers, vooreen jaarwedde van f.208,-. Op 1 mei 1908 gaat meester Scheepers met pensioen. Hijwordt als hoofdonderwijzer opgevolgd door: van 1 mei 1908 - 1 mei 1924: P.van de Dries; van 1 mei 1924 - 1 mei 1944: J.v.d.Vecht; van 1 mei 1944 - 8 juni 1977: J.H.P.Terheggen; van 8 juni 1977 -                       : J.Th.M.Eestermans. We sluiten dit artikel af met nog enkele bekende namenvan onderwijzers en onderwijzeressen die meer dan 25 jaarde jeugd van de R.K. school hebben leren lezen enschrijven: mej.Heijmans, 1912;

H.van Impelen, 1916; mej.C.Steenbeek, 1923; mej.R.Schubbink, 1923. L.M.J.de Keijzer Noten 1. Notulenboek R.K.Parochie O.L.V.ten Hemelopnemingte Houten van 14 januari 1856 - 27 juli 1903. Dit boekis in bewaring bij het Rijksarchief te Utrecht. Zo ditniet anders wordt aangegeven is het voornoemde boek debron van het artikel. 2. Alfred Tepe, geboren in 1840 te Amsterdam, volgdena zijn gymnasium een opleiding aan de Bau-academie teBerlijn, was van 1865-1867 werkzaam bij de restauratievan de Dom te Keulen. Hieruit kunnen we opmaken dat hetontwerp van de R.K. school te Houten in 1868 een van
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Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 17- betrekkelijk spoedig verloren gaan.' Uit alles bleekdat deze toch al duurdere dakpan exclusief was en bleef. Werden Oegstgeesterdakpannen allereerst te Oegstgeestgemaakt door Victor Josson, er komen latere pannen voordie voorzien zijn van het opschrift 'A.D. AngrmondOegstgeest'. Anderen zijn voorzien van 'NID' en zijn weergecijferd van 1 t/m 8. De vraag is: wat stelt NID voor?De cijfers houden mogelijk verband met het systeem vanhet leggen op het dak (zie het octrooiblad). Nog in 1920 waren de Oegstgeesterdakpannen te bestellenbij de firma Van Oosthoek en Zn., te Alphen aan den Rijn.Een oude prijslijst uit die tijd vermeldt dat de Verbeter-de Holl. dakpan f.67,- per m^ (17 stuks) kostte en deOegstgeesterdakpan f.130,- per m^. Wel werden er dan 21stuks geleverd. Alle kleine beetjes helpen, nietwaar! Nu worden de Oegstgeesterdakpannen niet meer

geprodu-ceerd. Het is dus te hopen dat de overgeblevene zuinigworden behandeld. Het Ambachtsmuseum te Haastrecht kononlangs nog op het laatste nippertje Oegstgeesterdak-pannen van de sloper overnemen, terwijl ze al van eendak af werden gehaald. De Antonia-Hoeve In de verkoopakte van 30 juli 1926, opgemaakt doornotaris W.C. Stokvis, wordt vermeld de 'Hofstede Antonia-Hoeve'. Deze boerderij of hofstede wordt dan verkochtdoor Antonia van Dijk geb. Uyttewaal. Zij heeft de boer-derij gekregen op 17 december 1880 bij akte van notarisBorret. Zij was blijkbaar nog erg jong, want haar was eencurator aangewezen, en wel Hendrik Uyttewaal. In genoemdeakte wordt tevens vermeld dat de boerderij gekocht istijdens een openbare veiling op 26 januari 1857. Hij wasaangekocht van erven van Antonia van Dijk (een blijkbaarnogal veel voorkomende naam). Moeilijk is dus te zeggennaar welke Antonia

de boerderij genoemd is. Toch... hetkadaster vermeldt in een hernieuwde situatiekaart dat deboerderij van 1857 gesloopt werd en herbouwd is in 1860.Mogelijk zijn toen dan ook de platte dakpannen uit Oegst-





Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 - 19-Een Romeins grafmonument te Werkhoven? II In 1839 stootte boer de Bruin uit Werkhoven bij hetploegen op een stuk steen. Hij groef het uit en nam hetmee naar huis. Het werd daar ontdekt door dhr. van Putten.Door hem kwam het stuk dr. Janssen, 'Conservator bij hetKabinet voor Archaeologie te Leijden', onder ogen. Dezedetermineerde het als een fragment van een Romeins graf-monument. Hij beschreef het in een artikel (I). (Dezeen de volgende Romeinse nummers verwijzen naar publi-katies, opgenomen in de literatuurlijst aan het eindevan dit artikel.) In 1844 werd, 'voor rekening van den lande', bij devindplaats een opgraving verricht, waarbij onder anderenog vier fragmenten te voorschijn kwamen. Van deze na-sporingen was tot op heden geen verslag bekend, andersdan een melding ervan in het Jaarverslag van het Museumover 1845 (II). Dr. Brunsting kon in

zijn werk overRomeinse graftekens in Nederland (III) dan ook schrij-ven: 'Over de vondstomstandigheden zijn we dus slechtingelicht'. De vondsten werden gedaan in het gebied waar wijals archeologische werkgroep actief plegen te zijn.Toen we dan ook van de provinciaal archeoloog drs. vanTent, het verzoek kregen om medewerking te verlenenbij nasporingen naar de exacte vindplaats, werd onzebelangstelling direct gewekt. We begonnen literatuurover de vondsten te verzamelen en verrichtten eenveldonderzoek ter plekke, waarvan verslag werd gedaanook in een artikel in Tussen Rijn en Lek in 1982 (IV).De conclusie van dit verslag was dat de vindplaatsaan de hand van de tot dan toe beschikbare gegevensniet exact aan te geven was. Naar onze mening kwamendrie percelen in ongeveer gelijke mate als vindplaatsin aanmerking, waarbij auteur een lichte voorkeur hadvoor het perceel kadastraal bekend als

Gemeente Werk-hoven, sectie C 176. Naar aanleiding van de lezing van dit verslag.













Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 25 V. G.M.C. Kramer-Clobus, 'L.J.F. Janssen (1806-1869): aninventory of his notes on archaeological findspots in theNetherlands', in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 28 (1978), blz. 441-544. VI. L.J.F. Janssen, Rapport over de jongste oudheid-kundige ontgravingen en onderzoekingen bij Wijk bijDuurstede en elders, op last der Regering, volgens Koninklijk Besluit d.d.______1844 ng____._ Archief Janssen, Vlg. Berichten R.O.B., 28 (1978) p. 537; Wijk Rapport313q blz. 14-27. Bibliotheek der RU Leiden, StudiezaalWesterse Handschriften. VII. L.J.F. Janssen, Rapport wegens de oudheidkundigeontgravingen en onderzoekingen bij Wijk bij Duurstedeen te Werkhoven bewerkstelligd, op last der Regeringvolgens Koninklijk Besluit 's Gravenhage d.d. 29Januarij jl. Ng 57. Algemeen Archief Den Haag, BiZaOnderwijs 25 Maart

1844, ng 82. Aanvulling bij 'De kapel van Driebergen' De hierna volgende noot ontbrak tot onze spijt in de weergave van dit artikel in ons vorige nummer: 26. Hinsbergen, Bronnen dl,II, blz.169 e.v. en 192 e.v.





Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 27- ^J>r RIDWKR-HOFSTAB AMELISWEKSH Sj:vs <vn .bi-^m<'fT .tien . Het latere huis Oud Amelisweerd (herbouwd 1707)met bijgebouwen en een theekoepel aan de Kromme Rijn.Oud Amelisweerd was toen nog uitsluitend vanuit hetnoorden, via de Vossegatsedijk, te bereiken. De ver-binding met de Koningsweg door middel van een brugover de rivier dateert van 1770 toen ook dit huis werdvervangen door het veel grotere huidige huis. In 1808werd koning Lodewijk Napoleon eigenaar en liet het,samen met Nieuw Amelisweerd, in Empirestijl verbouwen.Hij heeft er echter slechts 10 dagen gewoond.Ets door H. Spilman, 1791, naar J. de Beijer, ca. 1745.R.A.U., T.A. 1168.(uit: CCS. Wilmer, Buitens binnen Utrecht)
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Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 17e jaargangRedactie-commissie december 1983 nummer 4 M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer: A. Graafhuis, '...een Tweedekker'...; naar aanleidingvan een interview met prof.dr. C. Dekker. Boekbespreking: C. Dekker,'Het Kromme Rijngebied in demiddeleeuwen'j door P.C.B. Maarschalkerweerd. Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek*Tijdelijk: H.M.J. Rossner, Burgweg 4, Odijk, tel. 03405-2019. 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 Houten(postrekening nr. 214585).







Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 Dr. Dekker tijdens zijn toespraak op 4 november j.1,in het Gemeentehuis van Houten.



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 hem dat gevraagd had. Deze had namelijk zijn studie aande heer De Keyzer opgedragen. Er moet toch wel wat door je heen gaan als je anno1983 door een wetenschapper van professie als kennerbij uitstek van het Kromme Rijngebied wordt erkend endiens dank ontvangt voor het feit, dat je hem gedurendejaren wist te stimuleren. Daarom was het in Houten alle-maal begonnen. De inwoners van Houten moeten van nu af weten, dater binnen de dorpsgrens - of liever binnen het gebied'Tussen Rijn en Lek' - een man woont en werkt, die voorde wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van De commissaris der Koningin, mr. P. van Dijke,overhandigt het boek van dr. C. Dekker aan deheer L.M.J. de Keyzer. (foto O.J. Wttewaal)
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Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 als afbakening van ons onderzoeksgebied genomen en deuiterwaarden er buiten gelaten. Als westgrens hebbenwij gekozen voor de omstreeks 1122 gegraven VaartseRijn en de in 1285 aangelegde Nieuwe Vaart, zodatOost Raven, het Overeind van Jutphaas en het oostelijkdeel van Vreeswijk nog binnen ons territorium vallen,daarentegen West Raven, het Nedereind van Jutphaas enhet westelijk deel van Vreeswijk er buiten. De keuzevoor een afbakening in het oosten is moeilijker. Ervan uitgaande dat de dorpen aan de westelijke voet vande Utrechtse heuvelrug in de middeleeuwen hun water opde Kromme Rijn loosden, hebben wij de Utrechtse weg,die deze dorpen - Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergenen Zeist - verbond en ook thans nog verbindt, ongeveerals de oostelijke begrenzing van ons gebied beschouwd.Daaruit vloeide min of meer voort dat

het verlengde vandeze weg, de Utrechtse weg onder De Bilt, als gegevennoordgrens werd aanvaard. Bij de afbakening van hetKromme Rijngebied ten opzichte van de stad Utrecht laghet voor de hand de zuidoostgrens van de stadsvrijheidte kiezen, omdat vanwege de grote invloed van de stadhet gebied binnen de vrijheid nauwelijks als eenplattelandsdistrikt aangemerkt kan worden. Toegegevendat de uitgangspunten van onze begrenzing deels van histo-rische, deels van louter praktische aard zijn en in geengeval steunen op een vroegere indeling hetzij in gouwen,hetzij in dekenaten, in maarschalkdistrikten, in classes,in kantons of wat dan ook, blijkt er in de praktijkzonder misverstand mee te kunnen worden gewerkt. Welzullen wij voor een beter begrip van de situatie inhet Kromme Rijngebied incidenteel, maar herhaaldelijk,genoodzaakt zijn de grens, soms zelfs ver, te over-schrijden, waarbij

ook de bedoeling kan voorliggen hetgebied van ons onderzoek te situeren in het geheel vanhet Nedersticht.' De ontginningen onder Houten, 't Goy en Dwarsdijk.(Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen,afb.31, blz.214.)





Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 in het midden (Wijk en Cothen, 't Goy en Houten, Werk-hoven en Odijk, Bunnik en Vechten) en tenslotte in hetzuidwesten (Tuil e.a. en Schalkwijk, Vreeswijk en hetovereinde van Jutphaas). In die volgorde bespreektDekker de geschiedenis van de ontginningen, die vooralin het begin kleinschalig, soms zelfs op plaatselijkinitiatief werden gerealiseerd. Later voltrokken deontginningen zich grootscheeps op bevel van de bisschop.Maar dan zijn we wel in de 12e eeuw beland. Persoonlijk vind ik het gedeelte wat daarna volgt hetmeest interessante, omdat daarin pas goed duidelijkwordt hoe het verder gegaan is. De kerkelijke organisatiekomt het eerst aan de orde omdat die de oudste rechtenheeft. Ik laat Dekker zelf nog even aan het woord: 'Dekerk van Utrecht, met de bisschop aan het hoofd, speelteen zeer belangrijke rol. Er is nog geen sprake van eenpublieke

indeling van het grondgebied. De eerste open-bare indeling van het terrein is van kerkelijke origine,terwijl de domaniale indeling een gevolg is van grondschen-kingen (met alle daaraan verbonden rechten) door de keizeraan kerkelijke instellingen die hun domeinen door meierslieten besturen en beheren.' De rechterlijke organisatie, die dan volgt is gebaseerdop het feit, dat de bisschop zijn rechtsmacht (de lagejurisdictie) uit handen geeft aan de gezaghebbers in dedomeinen, terwijl bovendien kleinere stukken grond (weermet alle daaraan verbonden rechten) overgaan van debisschop op diens vertrouwelingen, rijken en edellieden. Tenslotte behandelt Dekker de waterstaatkundige orga-nisatie, waarbij hij vooral aandacht schenkt aan de Lek,de Vaartse Rijn, de waterstaatsrechten in de gerechten ende waterschappen zelf. Ik besluit met te stellen, dat dr. Dekker de onder-zoekers van en

belangstellenden naar de oudste geschie-denis van het Kromme Rijngebied een grote dienst heeftbewezen. Het moet hem een gevoel van voldoening geven



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 10 te beseffen, dat niemand om zijn boek heen kan. En netals De Keyzer delen in die voldoening denk ik vooral ookde bewoners van het gebied 'tussen Rijn en Lek' en vooralde leden van onze Historische Kring. 11-11-1983, A. Graafhuis Noten 1. Dr. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middel-eeuwen. Een institutioneel-geografische studie. 1983.(Stichtse Historische Reeks nr.9). Prijs f.79,-. Te bestellen bij de boekhandel of bij de UitgeverijWalburgpers in Zutphen. 2. Dr. C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografieen de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middel-eeuwen. Assen. 1971.





Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 12 frequent geconfronteerd worden met de 'spin-off' vandit standaardwerk. Voor velen is het immers de stimulansgeweest om via de handreikingen van 'Zuid-Beveland'Dekkers werk in de tijd stukje bij beetje voort te zetten. Aan de verdediging van bovengenoemd proefschrift doorDekker op 2 maart 1971 in de Lutherse kerk te Amsterdam,werd door A. Graafhuis in 'Tussen Rijn en Lek' aandachtbesteed. Hij schreef toen: 'Ons tijdschrift leent zichniet voor een uitvoerige bespreking van een proefschriftals dat van dr. Dekker. Ik heb alleen maar op het belangvan zijn studie willen wijzen en hoop bovendien, dat hetdoor hem aangekondigde onderzoek naar het laat-middeleeuwseWijk bij Duurstede te zijner tijd ook in publicatie zalresulteren. Ik ben er zeker van, dat onze voorzitter indat geval ons blad niet vergeten zal.' Wat noch Graafhuisnoch Dekker op dat moment wisten

was dat bedoeld onder-zoek tot een dusdanig substantieel en lijvig werk zou uit-groeien dat opname in 'Tussen Rijn en Lek' slechts infeuilleton-vorm mogelijk zou zijn geweest en met de ge-middelde omvang van het periodiek minstens 15 jaargangenin beslag zou hebben genomen. Kortom: wij mogen hetbestuur van de Stichtse Historische Reeks dankbaar zijn,dat het de zo goed verzorgde uitgave voor zijn rekeningheeft genomen. De studie van Dekker beslaat ongeveer 630 pagina'stekst, kaartjes en afbeeldingen, voorafgegaan door in-drukwekkende bronnen- en literatuurlijsten. Na een samen-vatting van 5 pagina's volgt tenslotte de uitgebreide enonmisbare index. Evenals dat het geval was met 'Zuid-Beveland' is hetuitgangspunt voor de studie geweest de relatie tussen deontginningen in een in geografische zin afgeperkte streeken het ontstaan en de ontwikkeling van de instellingenaldaar. Van de

afperkingen in onderwerp, tijd en ruimtegeeft de auteur in zijn inleiding een nadere precisering.Ging het in 1971 om een haast voor de hand liggendefysisch-geografische eenheid (Zuid-Beveland aan de voor-avond van de stormvloed van 1530), met het Kromme Rijngebiedligt de zaak wat minder eenvoudig. Voor de zuidgrens wordt







Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 15 31.12.1982. Dekker leest in aanwezigheid van enkelevrienden het dan nog slechts in type-schrift bestaandehoofdstuk over de oudste kerkgeschiedenis van Dorestadvoor. taten van zijn onderzoek naar de afdamming van deKromme Rijn in het onderhavige werk verspreid heeftweergegeven (voor de betreffende passages zie met namehet hoofdstuk over de waterstaatsorganisatie).* De ge- * maar ook zijn artikel 'De dam bij Wijk' in Tussen Rijn enLek jrg.15 (1981), nr.3, blz.1-26. (redactie)



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 16 volgen van 1122 zijn immers, zoals Dekker heeft aange-toond, van groot belang geweest. Niet alleen betekendenzij de conditio sine qua non voor de ontginning derkomgronden op grote schaal, maar eveneens de aanlegvan de Vaartse Rijn en de oprichting van een samenwerkings-verband van interlokale aard ten behoeve van de zorg voorde Rijndam. Naar de auteur vermoedt is dit het oudstesamenwerkingsverband in zijn soort. De hoofdstukken 3 tot en met 5 behandelen achtereen-volgens de organisaties op kerkelijk, rechterlijk en water-staatkundig gebied, evenals de vorige hoofdstukken elk voor-afgegaan door een inleiding en afgesloten met een samen-vattend overzicht. In 'De kerkelijke organisatie' komt Dekker naar wij menenmet een nieuwe kijk op de oudste kerkgeschiedenis van Dore-stad/Wijk bij Duurstede. Zo geeft hij onder andere een nieuwevisie op de ligging van de

Upkirika of Bovenkerk. Hij lokali-seert deze in het stroomgebied van de huidige rivier de Lekten zuid-oosten van Wijk en wel binnen het castrum Dorestad.Via een helder betoog maakt de auteur de ligging van eentweede kerk, de Benedenkerk, in het andere centrum, het Rijn-kwartier, aannemelijk. Na de verwoestingen door de Noormannen begint een nieuwefase in de kerkelijke geschiedenis van het Wijk, dat ontstondten noorden van het oude castrum. Daar treffen wij al vroegeen houten parochiekerk gelegen aan de Steenstraat aan, dieals zodanig werd vervangen door een nieuwe kerk, toen deoude bij de ommuring in de 13e eeuw extra muros was komente liggen. Dorestad komen wij opnieuw tegen in Dekkers uiteen-zetting over de 9e en 10e eeuwse plattelandskerken. Opgrond van een nauwkeurige bestudering van de gegevensvan de zogenaamde Commemoratio en met gebruikmaking vande nieuwste gegevens welke

het onderzoek van dr. Henderikxdaaromtrent heeft opgeleverd, kan Dekker een voorname plaatstoekennen aan de Kromme Rijnstreek op kerkelijk gebied. Hijmeent dan ook, dat de vermelding uit de vita Anskarii datDorestad vele kerken rijk was (ibi sunt ecclesiae plurimae)niet naar het rijk der fabels hoeft worden verwezen. Daar-
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Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 23 De heren C. Dekker en L. de Keyzer heffen na afloop van deceremonie het glas. (Foto Bernard Bensdorp) voudsvorm magna opera op zijn plaats zijn geweest.Vanuit Zeeland immers kunnen wij niet meer om Zuid-Beveland heen, zelfs niet als ons reisdoel de Lange Janin Middelburg zou zijn. Wij laten het magna opera opzettelijkachterwege om ons aan te sluiten bij een eigen Zeeuwseterminologie. Daar vindt men het meer in Dekkers lijn liggenom te spreken van 'het wonder van Wemeldingen' waar het deauteur betreft en van 'de Dikke Dekker' waar het zijn werkover Beveland aangaat. Hoe deze termen er met betrekkingtot de Kromme Rijn gaan uitzien zullen wij over 12i jaarbekijken. Heinkenszand, 23-11-1983 P.C.B. Maarschalkerweerd
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