Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 18e jaargang nummer 1

maart 1984 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M^J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaall, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer; J.Th. Rijntjes, Het noodherstelplan voor de toren van Houten. H.F.L. Mansvelt Beek, Boerderij Waalseweg 53 te Tuil en't Waal, gem. Houten. Jaarverslagen van de vereniging over 1983. Boekbespreking: 75 jaar Muziekvereniging Kunst na Arbeid,Houten. 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 1984 1. - Dl.18 1 specie afgesmeerd. De nadruk ligt dus duidelijk op het'regenjasje' van de toren. De toegangsdeuren zullen wel gerestaureerd worden.Afgezien daarvan zal straks voor de leek niet te zienzijn dat er aan de toren gewerkt is. Aan de eerste ge-leding (van tufsteen) en aan de balustrade zal nietsworden gedaan. Voor wat betreft de binnenzijde is alleen het toren-portaal van belang. Tijdens een onderzoek naar de gewelf-schilderingen in het portaal zijn vrij unieke vondstengedaan. We doelen daarmee op de originele pleisterlaag,waarin kraslijnen in een blokmotief zijn aangebracht, op Een van de gewelfschilderingen in het torenportaal,(Foto O.J. Wttewaall 1983)

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 BOERDERIJ WAALSEWEG 53 TE TLILL EN 'T WAAL.GEM. HOUTEN Inleiding In september 1980 kreeg ik een aflevering van het tijd-schrift 'Tussen Rijn en Lek' onder ogen waarin een fotostond opgenomen van bovengenoemde boerderij. Mijn nieuws-gierigheid was dadelijk gewekt door het uiterlijk van deboerderij, speciaal door de gedrukte vorm van de kap endoor de 7.gn. kloosterkozijnen in de voorgevel. Dit wektebij mij de indruk dat het om een ouder exemplaar ging enhet leek mij zinvol om de boerderij ter plaatse te onder-zoeken voor de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Dank zij de medewerking van de eigenaar, de heer J.A.Dijns, die voornemens was de boerderij ten behoeve van eennieuw te bouwen woning te slopen, kon ik samen met mijncollega J. van Aalst in december van dat jaar de boerde-rij bezoeken. Ook was hierbij aanwezig W.

van den Heuvel,restauratietimmerman van het Nederlands Openluchtmuseum,om een deskundige bijdrage te leveren met zijn kennisover traditionele houtconstructies. De eerste kennismaking met de boerderij bevestigde mijnvermoeden dat het bezoek zeker de moeite waard was. Hoewelhet interieur al voor een groot deel uitgebroken was- zoals op de opmeting (afb. 1,2) te zien is - waren er binneen buiten nog genoeg interessante details bewaard geblevenom te onderzoeken en vast te leggen. Aan de hand van mede-delingen van de heer J.A. Dijns was het mogelijk ons eenindruk te vormen van hoe het interieur voor de sloop eruitgezien had. Terwijl Van Aalst en ik aan het opmeetwerkbegonnen, onderzocht Van den Heuvel de houtconstructiesof) houtsoort, ouderdom, bewerking en verbindingen. Wat aan-vankelijk als een schetsmatige opmeting bedoeld was groeidein een paar dagen uit tot

een volwaardige opmeting, waarbijzoveel mogelijk details vastgelegd werden. Een laatste bezoek werd in januari van het volgend jaargebracht, nadat de boerderij ongelukkigerwijze tijdens de

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 nieuwjaarsnacht was afgebrand. Bij deze gelegenheid kondennog enige aanvullende gegevens, onder meer over de stai-lingswijze en de fundering, vastgelegd worden. Een uitgebreid verslag van de resultaten van het onder-zoek volgt hier, gecombineerd met de gegevens verkregenvan de Archeologische Werkgroep Schalkwijk. Deze heeftonder leiding van de heer F.H. Landzaat opgravingen gedaanbinnen de restanten van de uitgebrande boerderij . Ik hebgekozen voor deze uitgebreide verslaggeving om op dezewijze te laten zien wat men zoal in en rond een oudeboerderij in deze contreien kan aantreffen. Ligging Het boerderijtje lag in de lintbebouwing aan de Waal-seweg welke de dorpskernen van Tuil en 't Waal verbindt.Het was gescheiden van deze weg door de smalle WaalseWetering die evenwijdig aan deze weg loopt. Een betonnenbrug verbond het erf met

de openbare weg. De voorgevelstond in noord-oostelijke richting naar de weg gekeerd.Ten tijde van de opmeting behoorde bij de boerderij nogslechts een klein lapje grond van het oorspronkelijkeareaal. Dit areaal heeft zich waarschijnlijk in zuid-westelijke richting tot aan de noordelijke Lekdijk uit-gestrekt, die slechts op 300 meter van de boerderij ver-wijderd was. De boerderij lag ten opzichte van het omringendeland nauwelijks waarneembaar hoger: ze was gelegen opeen zogenaamde oeverwal. Dat wil zeggen dat hierlangsde oude stroombedding van de Lek ligt, aan weerszijdenwaarvan de rivier de grofste partikels, die zij metzich meevoerde, heeft afgezet. Deze zandige kleigrond isbij uitstek geschikt voor akkerbouw en fruitteelt. Afb. 1 en 2 Boerderij Waalseweg 53 te Tuil en 't Waal,gem. Houten. Opgemeten door H.F.L. Mansvelt Beek enJ.P.H, van Aalst, dec. 1980. Getekend door H.F.L.

MansveltBeek, Arnhem, 1981. Opmeting SHBO 589 in 2 bladen.

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 10 Uiterlijk De boerderij was een driebeukig gebouw, opgetrokkenuit rode steen, mogelijk 18e-eeuws, formaat 23-24 x11,5 X 4,5 cm (10 lagenmaat = 48,5 cm) en een trasraamvan klinkers, formaat 21,5 x 10,5 x 4 cm. In de voorgevel (afb.3), die gewit was, bevonden zich inde middenbeuk een zgn. zesruiter en een opgeklampte deurmet eenvoudig bovenlicht. Ter weerszijden hiervan zatener in deze gevel zogenaamde kloosterkozijnen. Deze ko-zijnen met hun karakteristieke 'oren' werden door een Afb. 3 Boerderij Waalseweg 53 te Tuil en 't Waal, 1980. Inde voorgevel zitten ter weerszijden twee zgn. klooster-kozijnen, die zich o.m. kenmerken door een 'kalf' ofmiddendorpel. Ook zijn de 'oren' aan de onder- en boven-dorpels te zien die ter weerszijden van de kozijnen eeneindje in het metselwerk steken. Boven het dubbele open-slaande raam ligt het

wolfeind van het dak. Foto SHBO.

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 11 'kalf'of middendorpel in twee vensteropeningen verdeeld(zie afb.2, detail 2). De onderste vensteropening werdgesloten door een luikje. De bovenste was oorspronkelijkverdeeld geweest - te oordelen naar de aangetroffenstopstukjes - door glasroeden als vierruiter. Hoewel deze kloosterkozijnen in elk geval 18e-eeuwsgeweest zullen zijn, hoeft dit geen indicatie te zijnvoor de ouderdom van het gebouw: de kozijnen kunnenimmers van de afbraak van een ouder huis afkomstig ge-weest zijn. Op zolderhoogte bevond zich in de midden-beuk een zoldervenstertje met dubbele openslaanderamen. Op deze hoogte werden ook stenen van een groterformaat aangetroffen. De voorgevel was gedeeltelijk in leem of klei,gedeeltelijk in traskalk gemetseld. Het trasraam gingschuil achter een geteerd plint, om de onderzijde vande gevel tegen opspattend regenwater te beschermen.Bij het

ontbloten van de onderzijde van deze gevelkwamen twee oude schrobgaten tevoorschijn, waardoorvroeger het schrobwater naar buiten werd geloosd. Het fundament stak slechts ca. 35 cm onder hetmaaiveld en bezat geen versnijdingen. Het stond plaat-selijk op een vlijlaag van twee rijen strekken meteen halve steen tussenruimte, zoals te zien is op delangsdoorsnede op afb.1. Het is dan ook niet verwonderlijkdat deze twee rijen strekken ten gevolge van de drukvan het bovenliggende metselwerk enigszins gekanteldwaren. De zijmuren waren eveneens opgetrokken uit rodesteen, maar deze waren geheel gemetseld in traskalk.In de linkerzijmuur bevond zich ter hoogte van hetwoongedeelte een venstertje dat met een luikje afge-sloten kon worden; in de rechterzijmuur een mestluik,waardoor de mest van het stalletje naar buiten ge-werkt kon worden. In de achtergevel (afb.4) was een be-trekkelijk kleine

deeldeur, bestaande uit een boven- enonderdeur. Ter linkerzijde hiervan was er een opgeklamptedeur, die toegang gaf tot de stalruimte in de zijbeuk;ter rechterzijde een raampje dat licht verschafte in demiddenbeuk.

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 14

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 16

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 17 Als belangrijk constructief element wil ik nog dezgn. stalliggerdragers (ter plaatse genoemd: 'nekbomen')noemen, die de gebintstijlen in de lengterichting met deachtergevel en de brandmuur verbinden. Op deze nekbomenlagen rondhouten die aan de andere zijde tegen de dak-sporen aan waren gelipt. Op deze wijze beletten ze datde sporen de zijmuurtjes naar buiten drukten. Verderlagen over deze stalliggers losse planken waardoorzoldertjes gevormd werden voor berging van hooi, gereed-schap en dergelijke. Het metselwerk van de kopgevels en de brandmuur diendebehalve voor de afsluiting van de ruimten tevens ter op-legging van gebintplaten en gordingen: ze stonden opplaatsen waar hun dragende functie evengoed door gebintenvervuld had kunnen worden. Enige eeuwen terug, toen debaksteen nog geen gemeengoed op het platteland

was, zaldit bij de toenmalige boerderijen zeker het geval geweestzijn. Ter afsluiting van deze gevels en de zijwanden zijntoen andere materialen toegepast, afhankelijk van debeschikbaarheid, kosten en andere factoren: beleemdvlechtwerk of planken. Indeling In het voorhuis was oorspronkelijk de grote woonkeukenmet schouw, welke laatste echter ten tijde van de opmetingal weggebroken was. In de brandmuur, waartegen deze schouwgeplaatst was geweest, bevond zich de deur welke toeganggaf tot het bedrijfsgedeelte. Aan de andere zijde van de Afb. 6 Detail gebint in het achterhuis (naar voren ziend).Goed te zien is dat de gebintbalk op de stijl gelegd is.Tussen stijl en balk is een schoor aangebracht. Bovenop degebintbalk ligt een plaat in de lengterichting van het huis.Nog juist zichtbaar bovenop deze balk is een been van hetkapspant te zien. Halverwege de gebintstij1 is de

'nekboom'bevestigd, waarop rondhouten liggen, die een planken vloer-tje dragen. Achter deze nekboom waren een aantal krammeningeslagen ter bevestiging van stalpalen. Aan deze stalpalenwerd het vee gestald.

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 23 toegepast om bijv. een gebint-stijl te funderen. een potstal is in wezen niet meerdan een kuil van 50-100 cm diep,waarin de koeien met hun mest om-hoog rijzen. De koeien staan hierinvast aan stalpalen. De mest die ver-mengd wordt met stro en anderplantaardig materiaal is van be-lang voor het cultiveren van schralegrond. indien een opening in een balklaagvan een verdieping aangebracht moetworden ten behoeve van een rook-kanaal of een trapgat, dan wordt ereen zgn. raveling aangebracht. Hier-bij worden de ten behoeve van deopening ingekorte balken op eendwarsbalk, de raveelbalk, opgevangen. bijzondere vorm van een kapgebint of-spant, bestaande uit twee schuin-geplaatste balken, die elkaar kruisenin de nok. Ongeveer op halve hoogtezijn de benen van het spant verbon-den door een spantbalk. balkje, onder een hoek geplaatst

tus-sen twee elkaar ontmoetende delen vaneen houtconstructie om er een stijfgeheel van te maken. Men kan bijv.schoren vinden tussen stijlen en ge-bintbalk (in welk geval deze schorenook wel korbelen genoemd worden) entussen stijlen en gebintplaten. zie schootanker. een schootanker bestaat uit een veeren een schoot, die gestoken is doorhet oog van de eerste. Het plat uit- potstal ituAv'ioi&quot; pcrfv^'iX' ravelen jia,^ ttjikiaxJc. schaarspant schoor schootschootanker

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 26JAARVERSLAG 1983 I Het ledenbestand In 1983 werden 11 nieuwe leden ingeschreven. 14 ledenbedankten. De kring telt nu 232 leden. II Het bestuur Op de jaarvergadering van 20 januari 1983 werdenL.M.J. de Keyzer en C.J. van der Grind-van Hengstura herkozen,waardoor het bestuur ongewijzigd bleef: L.M.J. de Keyzer

voorzitter dr. C. Dekker

vice-voorzitter T. Springer-Stam

kascommissie bestond uit H.J. Kuyer en H.A. van derGrind. Het verslag van de penningmeester is elders in ditperiodiek opgenomen, evenals het verslag van de archeologischewerkgroep. III Het periodiek In 1983 verschenen 4 nummers van het periodiek. De laatsteaflevering was geheel gewijd aan het boek Het Kromme Rijngebied,in de middeleeuwen van onze vice-voorzitter prof.dr. C. Dekker.De redactiesamenstelling bleef ongewijzigd.

Ie secretaris C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretarisA.G. de Wit

penningmeester H.M.J. Rossner

lid P.S.A. de Wit

lid Het bestuur kwam drie maal in vergadering bijeen. In deloop van het jaar legde T. Springer-Stam, wegens langdurigverblijf in het buitenland, tijdelijk het secretariaat neer.H.M.J. Rossner zal het secretariaat voor ca. een jaar waar-nemen. De

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 ?50 Comp^scuuTTi bezocht. In de tentoonstellingshallen kreeg meneen eerste indruk van de geschiedenis van deze in 1866gestichte veenkolonie. Daarna kon men wandelend of met detrekschuit - en enkelen zelfs met het veentreintje - het150 ha. grote terrein verkennen met de plaggenhutten, veen-arbeiderswoningen, kerkje, school, bakkerij, winkeltjes enkerkhof, alsmede de werktuigen, de verveningsmodellen ende schaapskudde. Na een uitstekende Drentse koffietafel op het terras inErmerzand werd de reis voortgezet naar Orvelte, een levenddorp vol monumenten. Na een inleiding met dia's kregen weeen rondleiding door het dorp met de prachtig gerestaureerdeSaksische boerderijen en ambachtelijke bedrijfjes. Ook het diner werd in Ermerzand gebruikt en om ca. 22.00uur kwam er een eind aan een interessante tocht. Zaterdagmiddag 1 oktober hadden ruim 80 leden en

belang-stellenden zich in Schalkwijk verzameld voor een bezoek aanfort Honswijk onder leiding van de commandant Lieshout. Aande hand van kaarten werd de plaats van fort Honswijk in dewaterlinie geschetst. Dit fort is nog steeds in gebruik bijhet Ministerie van Defensie, hoewel niet meer als vesting. Na de rondleiding door de gebouwen van het fort volgdenog een tocht over de buitenwallen, met mooie uitzichten opde Lek. Voor bijna 90 aanwezigen hield dr. H.J.A. Berendsen op20 oktober een boeiend betoog over de ontstaanswijze van hetlandschap van de Kromme Rijn. Het onderzoek van de heerBerendsen met assistenten richtte zich op dit gebied gedurendttien jaar. Daarbij werden ca. 90.000 boringen verricht. Indit landschap kan men globaal drie gebieden onderscheiden:het zandgebied, het rivierkleigebied en het veengebied. Deterreinvorming is o.a. ontstaan onder invloed van landijs,wind, rivierafzettingen en veen.

In Nederland zijn de af-zettingen geologisch gezien zeer jong en ontstaan tijdens delaatste ijstijd, zo'n 200.000 jaar geleden. In dezeSalien-periode begint dan ook de geschiedenis van hetKromme Rijngebied. Het heuvelige zandgebied, ruwweg het noordoostelijk

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 31 deel van het belangengebied van onze historische kring,werd gevormd doordat ijslobben als een bulldozer hetland opstuwden. In het Lemien (ca. 100.000 jaar geleden)was de gemiddelde temperatuur ongeveer hetzelfde als nu,waardoor het ijs smolt en een weg zocht over de laagstedelen van de stuwwal. In de Utrechtse Heuvelrug zijndeze smeltwater-doorgangen zeer duidelijk herkenbaar. Het rivierkleigebied is ontstaan tijdens de laatste10.000 jaar, het Holoceen. Smeltwater van hoger gelegendelen van Europa zocht zich uitwegen en in ons lage landontstond een ingewikkeld netwerk van zich steeds verleg-gende rivieren en rivierarmen. De Kromme Rijn moet op eenbepaald moment een breedte hebben gehad van zo'n 200 meter,maar is steeds meer verzand. Na de afdamming bij Wijk in1122 en bij IJsselstein in 1285 stelde deze rivier nietveel meer voor en

wordt de Lek, die volgens spreker alzo'n 2000 jaar bestaat, de hoofdrivier. Bewoning in Nederland vond alleen plaats op de hogezandgronden. Pas in de 2e eeuw na Chr. worden de oever-wallen, de hoge stroomruggen, bewoond. In de middeleeuwenging men de kommen bewonen nadat de techniek van het af-wateren onder de knie was gekregen. Met het door deboringen verkregen materiaal kon men met o.a. de C14-methode de bewoningstijdvakken tot op 30-50 jaar nauw-keurig bepalen. Ook bij de datering van de fossielerivieren heeft men een dankbaar gebruik gemaakt van dezemethode. De heer Berendsen illustreerde zijn verhaal met duide-lijke dia's, zodat een zeer verhelderend geheel ontstond. Op 22 november besprak de adjunct-archivaris van deUtrechtse Gemeentelijke Archiefdienst, A. Graafhuis, voor46 aanwezigen in zijn inleiding enige boeken die betrekkinghebben op het Kromme

Rijngebied, waaronder het nieuwe boekvan dr. C. Dekker. Ook werd aandacht geschonken aan hetboekje 'Utrecht ommuurd' en de gelijknamige tentoon-stelling in de Gemeentelijke Archiefdienst. Daarna kwam het stamboomonderzoek ter sprake. Mochtengegevens over geboorten, huwelijken e.d. niet in degemeentelijke archieven te vinden zijn, dan bestaat er

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 33 2. Verslag van de secretaris Dit wordt gepubliceerd in het eerstkomende periodiek van1984. (Zie elders in dit nummer; Red.) De voorzitter dankt het secretariaat voor de vele werk-zaamheden ook dit jaar weer voor de kring verricht. 3. Verslag van de penningmeester Ook dit verschijnt in het eerste nummer van 1984. (Zieelders in dit nummer; Red.) 4. Verslag van de kascommissie De kascommissie, die bestaat uit de heren H. van derStoop en mr. C. van Schaik, heeft na inzage van de stukkenook dit keer de penningmeester gedechargeerd. 5. ^Verkiezing bestuursleden De heren C. Dekker en A.G. de Wit zijn aftredend enstellen zich herkiesbaar. Er zijn aan het bestuur geen tegen-candidaten gemeld, zodat de heren Dekker en De Wit herkozenworden. De voorzitter dankt alle leden voor het vertrouwen in ditbestuur gesteld. 6. Penningmeester De

heer A.G. de Wit legt het penningmeesterschap, dat hijsinds de oprichting in 1966 heeft vervuld, neer. Zoals onderpunt 5 vermeld blijft de heer De Wit deel uitmaken vanhet bestuur. De voorzitter dankt Antoon de Wit voor het vele werkvan de afgelopen jaren. Spreker prijst de scheidende penning-meester als zijnde er een van het zuiverste water. Ondanks devele hoge uitgaven voor het periodiek, de lezingen en deexcursies heeft de penningmeester steeds weer zijn boekenmet een batig saldo kunnen afsluiten. Hem wordt een enveloppemet inhoud overhandigd. Overeenkomstig art. 10 van de statuten heeft het bestuuruit zijn midden een opvolger gezocht. Penningmeester is nude heer Peter S.A. de Wit.

Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 34 7. Periodiek Ook in het afgelopen verenigingsjaar zijn weer vier nummersverschenen, waarvoor de redactie een dankwoord verdient. Deleden worden opgeroepen de redactie bij te staan in het leverenvan kopij voor het periodiek. 8. Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarop de voor-zitter deze algemene ledenvergadering sluit. N. Rossner .JAARVERSLAG AKCHHOLCXJISCHF-: WKRKGROEP In Augustus 1983 is de opgraving in de Wcrnaar in Houtengereed gekomen, een opgraving waarmee men in het voorjaarvan 1982 al was begonnen. Het betrof hier een kreekvullingwaaruit een groot aantal scherven van inheems aardewerk uithet begin van onze jaartelling werden verzameld. Ook werdenenkele spinsteentjes en een gave benen naald gevonden. Debeschrijving van de vondsten zal echter nog geruime tijd inbeslag nemen. Zoals bekend is Houten een

groeigemeente, wat inhoudt dater op grote schaal woningen worden gebouwd. Bij deze activi-teiten vindt veel grondverzet plaats, o.a. voor het gravenvan funderingen voor wegen en woningen. Bij voornoemdewerkzaamheden worden op veel plaatsen woonsporen gevondenvan bewoners uit het begin van de jaartelling. Het feit datdeze woonsporen op zo vele, en ook op verschillende plaatsenworden gevonden, geeft ons de indruk dat er in die tijdrond de oude dorpskern van Houten een vrij dichte bewoningis geweest. De leden van de Archeologische Werkgroep proberendeze vindplaatsen zoveel mogelijk op tekening vast te leggenen het daaruit komende archeologische materiaal te verzamelen. In 1983 is ook het verslag van de opgraving bij de boer-derij Overdam uit 1978-79 gereed gekomen. Dit verslag zal inhet volgende nummer worden opgenomen.
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juni 1984 Redactie-connnissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaall, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nununer: L. de Keyzer, A. van Schip, Graven naar de historie vanOverdam. D.R, Klootwijk, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwejgdoor Dr. C. Dekker. Enige vragen en opmerkingen. Heden en verleden. C. Vollbehr, De restauratie van het Witte Kerkje (N.H.)te Odijk. 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).
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 11 Pag.72. Dekker zegt: 'Op een bepaald complex, deelf hoeven genaamd, drukken alle (- bisschoppelijke -)lasten tegelijk; weder-, varkens-, stro-, voeder- enbedegeld.' In de rekening van de Raden en rentmeester generaalvan de Domeinen over 1529 lezen we, dat dezelfde lastenook opgebracht werden door 'een hoeve ende twee vieren-deel korenlants'. 'Die elff hoeven mit die hoeve endetwee vierendeel korenlants tot Zeijst wert betaelt...' In de bisschoppelijke rekeningen, voor zover bewaard,kwam dit korenland niet voor; het verscheen zodra Karel Vde wereldlijke macht overnam en orde op zaken ging stellen. Wat Dekker schrijft over de sterk verspreide liggingvan de elf hoeven, - waarvan Bart Woutersz. in 1617 eenviertal bezat, 'gelegen in elff partijen' -, zal ook welopgaan voor de 'een hoeve ende 2 vierendeel koornlants'.Van de vijf gebruikers ervan in

1529 blijken drie ookgerechtigd te zijn in de elf hoeven (Rek. 1529, BZ. Dl.2,bl. 6 e.v.). Pag.75. Dekker stelt hier: 'In Kattenbroek en in dekleizijde van Stoetwegen ontbreken sporen van het oudebisschoppelijk domein.' Maar in een 16e-eeuwse ligger van goederen van hetklooster Windesheim bij Zwolle wordt, betreffende de Bra-kel, gezegd: 'Item noch giefft het convent voerschr. denrentmeister van Con. Maj. toe Utrecht van hoer arffe toeZeist tot hofguet 2 Keys. g.14 st. Noch uth etselvigeguet Brakel ontfangt het Capittel van St.Johan te Utrecht..(BZ. Dl.2, bl. 138). En bij een transport van de Brakelop 4 dec. 1630 wordt, naast andere verplichtingen, alslast op dit goed vermeld: 2 gulden, 14 stuivers, 6 pennin-gen ten behoeve van de Domeinen van Utrecht. (BZ. Dl.3,bl. 147). Deze lasten moeten van oudsher op het betref-fende land gerust hebben. Het goed de Brakel strekte zichvan de hofstede

de Brakel uit in de richting van Zeist.Het lag in Kattenbroek. Pag.75. 'In 1308 ontving Jan van Zeist van het ka-pittel van St.Pieter 9 morgen land in erfpacht in Stoet-

Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 14 In dat jaar zien we, dat de Bisschop tien maal wagen-dienst door bewoners van Zeist liet verrichten, omproviand, huisraad e.d. te vervoeren. Dat deze wagen-diensten de bewoners heel wat onbetaalde tijd gekostmoeten hebben, kunnen we afleiden uit de volgende post:'Item... Claes Brigten ende Willemken den wagenknechtgheseindt tot Zeijst om waghen te ghebieden int Langhe-broec te varen om haver, ende tot Stoutenborch te vueren...ende des eens daechs en was die haver niet reede, alsoe datdie waghen weder vueren ijdel tot Zeijst, ende des anderendaeghs quamen si weder int Langhebroec...'. Deze wagenswaren 2{ dag in de weer. De Bisschop had blijkbaar ook nog recht op andere dien-sten, want in dezelfde rekening lezen we: 'Item van enenwegh te maken daer men hoye over mennen soude...; doe mendat hoye meijde den mederen drincken ghedragen, ende

doemen dat hoy wan ende opperde... den luden drincken gheseindtende den waghenluden van Zeijst ende van Loesden ende diegheboden waghen, die dat hoye vuerden...; metten cost, diedie waghenluden deden doe men dat gras mende uten made...'. De Bisschop had hier blijkbaar recht op gratis prestatieen verzorgde alleen eten en drinken voor de betrokkenen(BZ. Dl.1, bl.76 e.v.). Blijkbaar had ook de Abdis van het St.Ursula Conventte Utrecht recht op hand- en spandiensten. In 1603 moesthaar hofstede Braemdolen onder Driebergen grondig op-geknapt worden. In de Rekening van de rentmeester overdat jaar lezen we: 'Aen Aelbert Jansz., 's landts loopende boode over toeBunnick, Zeijst, in 't Goy, Schalkwijck tot Cothen ende't Soest de huysliede, bruyckers des convents versochtte hebben ora voor den convente tot Utrecht seeckere steenende calck te layen en deselve op des convents hoffstadttot

Dreybergen te brenghen... Den laesten juny 1603... gehadt 20 huysliedenwagensvan des convents pachters omme de vorscreven steen, calckende andere materialen te layen ende op de voorscrevenhoffstede te brengen..., waerom men de voorscreven huys-lieden heeft cost ende dranck gegeven. Voor vracht van den eenen waeghen betaelt... Ende den
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 19 manuaal van 1460 voert daarnaast geen ander land vanSt.Pieter onder Stoetwegen op, dat van 1540 nog in totaal40 morgen. Dit laatste getal kunnen wij niet verklaren'. Dekker vergist zich hier. In het manuaal van 1540 wordenalle vier percelen van het gerecht van St.Pieter, met hunjuiste grootte (16m, 12m, 8m, 6m), correct vermeld. Eenpost van 40 morgen komt in het manuaal van 1540 niet voor. Wel komt die post van 40 morgen voor in het manuaal van1470, evenals een identieke post van dezelfde grootte inhet manuaal van 1460. We willen de twee posten uit demanualen van 1460 en 1470 wat nader bekijken. Vanzelfkomen we dan uit bij het stuk land van 8 morgen vanSt.Pieter, want dat zit verborgen in deze posten. 1460. Item Jan van Rijnes mit sijnen broederen 40 mergen. 1470. Item Jan Rijnes mit sijnen broderen 40 morgen vanden heren

van Sint Pieter. Sol. (=betaalt) Herman Jacops van 8 mergen...8 stoters. In 1470 had de opsteller van het manuaal na '40 mergen'moeten vermelden ':waarvan 8 mergen erfpacht' (van denheren van St.Pieter). In de Rekening van de Kleine Kamer van het kapittelvan St.Pieter over 1469/1470 (BZ. Dl.1, bl.281) staatvermeld: '8 mergen in Cattenbroeck, in erfpacht bij Renes, &quot;et Hermannis Jacobi prope Bunnijck colit dicta jugera&quot;.' Hermannis Jacobi, alias Herman Jacops uit het manuaalvan 1470, heeft dus onder de ploeg 8 morgen land vanSt.Pieter, in erfpacht bij Renes. Deze 8 morgen is hetenige stuk land dat Renes - voor zover bekend - inCattenbroek in erfpacht had. Pag.171/172, noot 23. (met onjuiste bronvermelding). Dekker bespreekt daar 8 morgen land van St.Pieter,door Klootwijk ten onrechte gelokaliseerd in hetuiterste westen van Cattenbroek. Dekker stelt daarbijvast:

'de... inmiddels 7 morgen geworden - 8 morgenmoeten volgens de kaart van J. van Diepenem (1645) veelverder oostelijk gelokaliseerd worden'.

Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 konden (1433, 1436, 1438, 1442), dat Renes daarvoor alserfpacht 'een mare zuivers 's jaers' betaalde. Het zijn o.a. deze overwegingen die het ons nog steedsmoeilijk maken om in de 6i morgen land op de kaart van Janvan Diepenem inderdaad de 8 morgen van St.Pieter te zien. Pag.166. (kaart). De afwatering van Stoetwegen. In dit gerecht tekent Dekker twee weteringen ten be-hoeve van de afwatering. In het noorden de Blikkenburger-wetering, in het zuiden de Stoetweegse wetering, met eenuitgang bij de hofstede de Rumpst. De af,watering vanStoetwegen lijkt daarmee maar vrij gebrekkig geregeld. De Blikkenburgerwetering was van oorsprong een ouderewatergang (Dekker, pag.173). Maar dan blijkbaar zo geringvan omvang, dat men er met de percelering tijdens de ont-ginning geen rekening mee hield. De opvolger van dezewatergang, de in de 17e eeuw gegraven

Blikkenburgervaart,loopt dan ook door de percelering. Een raadsel is, waarhet af te voeren water bij de Tiendweg heen moest. En datterwijl er in dit gebied toch een aanzienlijke hoeveel-heid afgevoerd moest worden. De Heuvelrug gaf veel water,en het laag gelegen Schordenbroek eveneens. Dat er overde waterbeheersing in die omgeving te klagen viel, merkenwe uit een post in de Rekening van het Vrouwenkloosterover 1611 (BZ. Dl.3, bl.66): 'Betaelt aen Evert Janss.,Dirck Corneliss. ende Tonis Toniss. dachhuyrders tot Zeijsttwe ende dertich gulden van Slooten te graven in des Con-vents elsenbosch tot Zeijst,(-op de Zd. grens van dePreeckstoel-), ten eijnde het voorss. bosch sijn water tebeter soude mogen loosen'. Van de Stoetweegse wetering vermeldt Dekker (pag.182),dat de Abdis van Vrouwenklooster die geheel in bezit kreegdoor koop van het rechte stuk door de Rumpst, gevolgd dooreen schenking van de

rest in 1279. We kunnen ons moeilijkvoorstellen, dat de Abdissen van Vrouwenklooster, met hunbezit van ruim 200 morgen in Stoetwegen, achteraf zo blijgeweest zullen zijn met deze schenking. De verlandendeoude Rijnarm, wat de Stoetweegse wetering toch was, vormdeeen wel wat geringe afwateringsmogelijkheid. We zouden verwachten, dat er tijdens de ontginning van

Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 25 HEDEN EN VERLEDEN Boerderij de Geer, Binnenweg 19, kadastraal bekendgemeente Houten Sektie A nr.4484. Deze boerderij, niette verwarren met de Grote Geer, werd in de tweede helftvan februari 1984 gesloopt. Enkele jaren geleden werd de boerderij de Geer doorde gemeente Houten aangekocht t.b.v. de aanleg van deRondweg en een daaraansluitend deel van de Groenzone,dit alles in het kader van de uitgroei van Houten. Deboerderij zelf viel hier buiten, maar verkeerde in eenzeer slechte staat van onderhoud; zo slecht dat dekosten van herstel hoger kwamen dan de nieuwbouwwaarde,zodat de gemeente genoodzaakt was het gebouw te slopen.
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 31 tot op de hoogte van het z.g. trasraam voor zijn rekening,en eveneens het stucwerk in het interieur van de kerk.Rondom de kerk werd op een diepte tot de eerste versnijdingvan de fundatie langs de muren een sleuf gegraven, om destuclaag zo laag mogelijk te kunnen aanbrengen. In despecie werd een vochtwerende substantie verwerkt. De sleufwerd nadien opgevuld met grint en grof zand, zodat hetregenwater door deze drainage goed doorgelaten werd. Vermeldenswaard is nog dat tijdens genoemd graafwerk aande kerkhofkant brokstukken en resten van oude heuvelland-schapstegeltjes zijn gevonden, daterend uit de tweede helftvan de 17e eeuw. Het stelde een slakkenmotief voor metspinnekophoekjes, Utrechts of Amsterdams. De stukjes zijnals een puzzel in en bij elkaar gelegd en gepast, gelijmd,ingewassen en verkocht op de

rommelmarkt. Het zichtbare baksteenwerk boven het trasraam werd weerbepleisterd met een vochtwerende substantie, zodat er eenvrij gaaf oppervlak ontstond. In mei/juni 1983 werden demuren wit gesausd door Schilderwerken G. van Dijk te Zeist.Ook daarbij werd een anti-alkalimiddel verwerkt. Tevenswerd al het houtwerk, inclusief het torentje en het ijzer-werk, in donkergroene en ecru-kleurige tinten geschilderd. Wijzerplaat en haantje De ijzeren wijzerplaat, aangebracht op een houten schild,was hier en daar doorgeroest en moest vervangen worden. Deoude wijzerplaat werd geschonken aan het Nationaal Beiaard-museum te Asten. Het is niet bekend hoe oud de plaat is. Denieuwe wijzerplaat werd in hout uitgevoerd en gepolitoerdin een donkergroene kleur. Hierop werd een 2 cm. brede cirkelin rood aangebracht, waarop de Romeinse cijfers werden ge-schilderd in dezelfde

goudkleur als de wijzers van de klok. Het haantje (50 x 55 cm.) was deerlijk verminkt door eenaantal kogelgaatjes. De firma Van Dijk heeft dit kunstigweggewerkt en de haan bekleed met goudblad, zodat Odijkweer over een echt goudhaantje beschikt. De Monumentenwachtvan de procincie Utrecht belastte zich met het verwij-deren en het opnieuw plaatsen van het haantje. Daarbijhebben ze de vergaarbakken, bestemd voor het regenwater.
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 35 portaal, werden in het chinees-rood uitgevoerd. Nadatde deuren vooraf 'geslepen' werden, is het oppervlak straken glad. De twee openslaande 6 cm. dikke grenenhoutenbuitendeuren, met aan de bovenkant een Romaanse boogvorm,werden drie jaar geleden geheel vernieuwd. In overeen-stemming met de deuren in het halletje werd de binnenkantvan deze deuren eveneens chinees-rood geschilderd. Een tegenvaller was de ontdekking dat een oude steun-balk aan de kopgevel boven de hoofdingang, waar de gaan-derij gedeeltelijk op steunt, in verregaande staat vanontbinding verkeerde. Deze werd dan ook verwijderd endaarvoor in de plaats werd een betonlatei geplaatst. Metmetselwerk werd een en ander afgewerkt en daarna werdbepleistering aangebracht, zodat het toegangshalletjegeheel in een witte tint is uitgevoerd. Het was bekend

dat er achter het stuc- en witwerk inde kerk z.g. wij-tekens verborgen moesten zitten. Naenig speurwerk zijn er een tweetal gevonden, maar detoestand waarin ze zich bevonden was verre van fraai.Het ene wij-teken bevindt zich boven de deur die toeganggeeft tot de consistorie; het andere bevindt zich in hetliturgisch centrum tussen de ramen aan de N.W.-zijde. Dewij-tekens bestaan uit een cirkellijn van 1 cm. breed,met een diameter van ongeveer 25 cm. Binnen de cirkelzijn een achttal diagonalen aangebracht die elkaar nietraken. Aan een viertal daarvan - het plus-teken - tegende cirkel aan bevinden zich haakjes die op een ankerlijken, terwijl de diagonalen naar het midden toe dikkeren ronder zijn afgewerkt. Wijst dit op hoop? Blijkbaarwerd er in oude tijden bij een wijding of herwijding vaneen kerk, een raam of iets dergelijks met een rood-bruineverfsoort een zogenaamd wij-teken

aangebracht. Deze wij-tekens zijn weer duidelijk zichtbaar geworden door dekunstige hand van de heer A.F.E. Kipp, verbonden aan deOudheidkundige dienst te Utrecht. Het gedeelte dat niettevoorschijn is gekomen is bij het oorspronkelijke aan-gevuld, maar in beduidend lichtere kleur. Hierbij willenwe nog verwijzen naar de kerkinterieurs van de vermaardetekenaar-schilder Isings, die de betreffende wij-tekensduidelijk laten zien.
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Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 18e jaargang

(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).

nummer 3 september 1984 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaall, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer; P.Kool, De Schalkwijkse wetering. R.J.Butterman, De Loerikse Molen. F.H.Landzaat, Tegelfragmenten gevonden bij de restauratievan het witte kerkje (^f.H.) te Odijk. A.C.Zeven, Het gebruik van afbeeldingen voor de studievan gewashistorie. 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

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 DE SCHALKWIJKSE WETERING De Schalkwijkse wetering van nu is vaak vuil en wordtsoms met recht een 'sloot' genoemd. Het beeld van 50, 60jaar terug: een wetering met helder, practisch altijdstromend water, bevaarbaar en in vele opzichten gebruiktin het dagelijks gebeuren. Waarschijnlijk door de toenhogere waterstand van de Lek werkten de kwellen (onder-dijkse waterdoorlatende zandlagen) voortdurend. Het waterwerd hierdoor gezuiverd en zocht via greppels en slotende wetering op. Die wetering liep vanaf de Heul naar deVaartse Rijn, waarbij hij bij de Bongenaar - tussen Jutphaasen Vreeswijk in - uitkwam. Het heldere weteringwater werd gebruikt voor het spoelenvan de was. Welhaast iedere boerderij maar ook burgerwoninghad een stoep: een heilig bezit. De weg lag hoger dan hetwater en dus was dit plankier met enkele treden van steenof

hout bereikbaar. Niet alleen de was werd in de weteringgespoeld, maar ook de groente. Een krop sla: even door hetwater. Vooral in de herfst, bij het inmaken van kool ofandijvie, was er aan de wetering activiteit van belang. De beurtvaart Bevaarbaar was de wetering tot aan het nu nog bestaandekaaspakhuis. Verderop naar de Heul heette zij de 'smallewetering' en was ze veel ondieper. Bij het kaaspakhuis washet schuitenhuis gebouwd: een rieten dak op houten palen,waaronder de beurtschuit droog en beschermd lag. De voornaamste functie van de beurtschipper, dus eigenlijkvan zijn vaartuig, was het onderhouden van de verbinding vanhet dorp met de stad. Practisch alles wat daar gekocht ofverkocht werd, moest met de beurtschuit vervoerd worden.Boeren reden wel met hun tentwagen naar Utrecht als de boerinnaar de stad wilde, maar de meesten gingen toch per trein.Dan werden de

aankopen door de winkelbedienden bij de beurt-schipper bezorgd, die dan verder de verantwoording had. Ookging iedere zaterdag wel de een of andere huisvrouw, die tever van het station woonde, met de beurtschuit mee. Via een

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 Er werd ook professioneel gevist. ledere herfst, als hetklare heldere water donker zag door het slibsel dat deregenbuien van de landerijen spoelde, kwamen ze met netten,die dwars over de wetering gespannen werden. Drie stuks, metdus twee tussenruimten. 'Schakels' werden ze genoemd. Dan werder geplonst en geslagen in het eerste stuk. Het ging vooral omde snoeken, die opgejaagd in de mazen schoten en dan gevangenzaten. Dan werd het eerste net weer voorbij het volgende ge-plaatst, en zo bleef er geen vis over. Dat was trouwens niethelemaal waar, want slimme snoeken verscholen zich in duikersof holtes en lieten de vissers het nakijken. 's Zomers, als je tot op de bodem kon kijken, vingen wijook wel een snoek, maar dan met een strik. In een dun koper-draadje werd een verschuifbare lus gebogen, die dan heel voor-zichtig om de kop van de

snoek geschoven werd. Lukte dat, dangaf je een felle ruk en kon je hem spartelend ophalen. Jemoest voor dit werkje wel een kenner zijn. Ten eerste stondensnoeken bij voorkeur onder het ruig en tweedens hoefde je metde strik maar even de bek van de snoek te raken of hij was meteen krachtige staartslag verdwenen. Schouw Zojuist noemde ik het. ruig of de begroeiing. Dit groeideweelderig en er waren tijden dat de bodem van de weteringslechts door een kleine opening zichtbaar was, waarin wedan voorzichtig ons aas aan de hengel lieten zakken. Voor dat ruig hadden de vroede vaderen echter een middel.Jaarlijks was er de zomer- en de herfst-schouw. ledereaangelande van de wetering werd verplicht het vuil op debodem af te snijden en dat op de weteringskant te trekken.Als het wat de tijd betreft kon lijden, wachtten de mensenhet liefst op een moment dat er flink stroming in dewetering

was. Ze sneden dan het vuil met een speciaalwerktuig - de snij - los van de bodem. De wil om het vuilop de kant te trekken was er wel; maar als je na hetsnijden moest gaan eten en het naar boven gekomen ruigwas met de stroom meegedreven als je weer terug kwam, dankon niemand daar iets aan doen. Dat losgesneden ruighoopte zich voor de een of andere brug dusdanig op, dat

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 11 Utrecht verklaart erin 'dat voor mij ende thinsgenotennaebeschreven gecomen ende gecompareerd is Peter Frans,ende heeft opgedragen ende overgegeven in mijnen handenals in hooffs handen, den wint ende mole van Houten opLoerick, also hij zelvige op ten eersten februarij 1594ontvangen heeft, staande in mijnen eerste register foll.XXXIIII...' Na de overdracht van het wind- en maalrechtwordt gesproken over degene die het eigenlijke werkdeed: '...Dit aldus gedaen zijnde rechtenoort ende terzelver tijt, soo verlijde ick Cornelis Both als rent-meester voornoemt, verleende, verlije ende verleene mitsdezen mijnen tegenwoordige brieve, Cornelis Cornelisz.Vernoij, zijnen erfgenamen ende nacomelinge als dat hij devoorsegde wint ende molen van Houten in erffpacht hebbenende behouden zal, mits jaerlix telcken in meije betaelendezal ten comptoir van

den rentmeester telcken in ijder tijtzijnde tot een erffpacht de somme van drije pont van 40grooten Vlaems stuck, ende voorts op conditien als de inde brieff gepasseert op ten eerste februarij 1594 verhaeltis...' Over het tarief voor het malen worden geen absolutebedragen genoemd, maar wordt er alleen vergeleken met anderemolens: '...voorts dat hij van de luijden aldaer te malencomende nemen ofte doen nemen zal, gelijck van molter alsdoen ander molenaers daerontrent ofte naestgelegen (zondermeer). . . ' Detail van een kaart uit 1626, getekend door Hendrik Verstrale RAU, archief Oudmunster, nr 933-98

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 12 Het Oudschildboek van het overkwartier van het gewestUtrecht geeft als eigenaar in 1599: 'Arien Jansz., schoutten Dom, een mergen daer de molen tot Houten op staat...'Dit perceel maakt deel uit van een aparte sektie in hetOudschildboek, getiteld 'Novalia, landen onder den voor-noemde gerechte (te weten in 't jaar 1536) niet aangebracht(maar in 't jaar 1599 allereerste op den voorseijde blaf-fard gecomen en op oudschildgeld gestelt)'.(2) Gezien hetvoorgaande lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat de molenin 1536 al bestond. In deze periode wisselden de molenaars elkaar snel af.Na Cornelis Cornelisz. Vernoij kwam Willem Aelten (1603) enna hem Hendrick Eelgisz. (160A) (3). Op 18 mei 1609 gaf deeerdergenoemde rentmeester de helft van het wind- en maal-recht in erfpacht aan Gosen Meyndersz. van Ermelen, 'jegen-woordich molenaer aldaer' (A). Naar de naam te

oordelenwas deze man afkomstig uit het dorp Harmeien tussenUtrecht en Woerden. Omdat er van later tijd geen aktenbekend zijn, waarbij het wind- en maalrecht wordt ver-pacht, mag aangenomen worden dat Gosen Meyndersz. inde decennia na 1609 de molen in vrije eigendom heeftgekregen. Een en ander valt op te maken uit de inhoudvan de volgende transportakte, gepasseerd voor schout enschepenen van het gerecht Houten en 't Goy (5). Zij maak-ten in de akte, die is gedateerd 24 januari 1660, bekend'dat voor ons kwam in 't gerechte Dirckjen Peters, huys-vrouw van Aert. Bartsz. molenaer wonende tot Houten, methanden ende toedoen van Jan Goossenz. haren zoon, endeheeft in dier qualite voor haer ende hare erfgenamengecedeert, getransporteert ende overgegeven gelijck sijcomparante cedeerde, transporteerde ende gaff over bijdeze aen en ten behoeve van Evert Gossensz., haere

jongstesoon, den vrije eijgendom van de wintcoorenmolen met sijnseijlen ende allen sijne toebehooren, mitsgaders eenenmergen landts met alle geboomte, bepotingen ende beplan-tighe daer op staende, sulks de selve staende ende gelegenis in dese gerechte op Loerick, daer de voornoemde wint-corenmolen op staende is...' Het patroniem van de zoonsvan Dirkje Peters wijst erop, dat zij Goosen Meyndersz.'weduwe was; Aert Bartsz. was dan haar tweede man en Evert

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 13 Goosensz. de jongste zoon uit haar eerste huwelijk. Overhet windrecht op de molen wordt gezegd, dat het jaarlijkszes gulden en zes stuivers bedraagt, te betalen aan dedomeinen van het gewest Utrecht; de molen was tenslottenog belast met een hypotheek van f. 1100.-. Evert Goosensz.kon naast de molen over nog meer onroerend goed beschikken,want het onderpand van een geldlening van 600 gulden,waarvoor hij 5 mei 1666 een overeenkomst aanging met ThonisJansz., wonende te Zeist, was 'seeckere huysinge ende hoff-stede en omtrent een mergen boomgaard, geheten De LegeFocx...' (6). Een staat die de bedragen geeft van de belasting op hetgemaal op alle molens in het gewest Utrecht in 1693, geeftde mogelijkheid een relatief idee te krijgen van de hoe-veelheid graan die in Houten werd gemalen (7). Het bedragvoor Houten was 1394

gulden, in vergelijking met enkeleandere molens: Werkhoven 1346 gulden. Schalkwijk 993,Jutphaas 2589 en Abcoude 4006. Inmiddels was in 1689 of 1690 Evert Goosensz. alsmolenaar opgevolgd door zijn zoon Goosen Evertsz., diein een koopakte van 25 november 1700 waarbij hij eenhoekje van een boomgaard verkoopt, de familienaam deCruyff draagt (9); zo was de naam 'van Ermelen' die zijngrootvader droeg, na twee generaties vervangen door eennieuwe familienaam. Goosen Evertsz. de Cruyff komt opde lijst van de familiegelden die door het gerecht werdengeheven het laatst voor in 1706 (10); hij is naar schat-ting niet ouder geworden dan 50 jaar. Zijn kinderen wer-den bij rechtshandelingen in de volgende jaren vertegen-woordigd door een voogd of een procureur. In 1708 en 1709sloten zij geldleningen af van respectievelijk 400 en 300carolus gulden met de molen als onderpand

(11). Kennelijkwas geen van de kinderen in staat of bereid om in vadersvoetsporen te treden, want 27 augustus 1716 werd de molendoor de voogden verkocht (12). Naast de molen zelf werdenverkocht 'het molenhuys', twee morgen boomgaard waar demolen op stond en tenslotte zes akkers en een boomgaardje,samen groot 2 morgen en vier hond. Verder wordt gezegd,dat het windgeld van 3 gulden en 10 stuivers per jaarverschuldigd was aan de ambachtsheer. De koper was Peter

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 IA Jansen van Schalkwijk, molenaar te Utrecht; dat hij in diestad een molen bezat 'op de wal aan het Paardevelt',blijkt uit een akte van geldlening uit 1719, waar de molenals onderpand wordt genoemd (13). Nog in hetzelfde jaarverkocht Peter Jansen van Schalkwijk de Loerikse molenmet de stukken land, die ook in de akte van 1716 genoemdwerden, aan Anthony Verkerk 'molenaar wonende onder dezegerechte' (14). 20 juni 1740 verkocht de curator over deboedel van laatstgenoemde de molen met het land aan Corsvan Maarschalkerwaardt (15). In de transportakte werd noggememoreerd welke lasten op het onroerend goed drukten:'...ende dit op de last van 't voorseijde wintgelt en's heeren ongelden, buur- en polderlasten daar op staandeen uijtgaande als buuren boven ende beneeden...' In de maanden hierna is de bestaande molen waarschijn-lijk afgebroken en is er een

nieuwe op zijn plaats gebouwd;20 juni 1741 sloot Cors van Maarschalkerwaardt een over-eenkomst van geldlening met mr. H. van Asch van Wijck,lid van de vroedschap van Utrecht, en zijn echtgenote,'...tot betalinge van de na te noemene nieuwe wintkoorn-molen...' (16). Het onderpand was '...een huyzinge enwintkoornmolen, vanouds genaamt de Loerikse molen, endedat met alle hetgeene in den voorschreven moolen aert-ende nagelvast is, soo met sijne steenen en sijlen daar-aan behorende, niets van 't gereedschap uijtgesondert,en met twee morgen soo boomgaart als bouwlandt daar demoolen en huijsinge op staat...' De nieuwe molen werd15 januari 1745 voor het eerst verkocht (17), en hierbijwerd ook het type van de molen omschreven: '...den agt-kantige windkoornmolen met twee paar steenen, zij Hen,touwerk, met een huijzinge, bergh en schuer, met 2morgen weijland daar de molen en verder

getimmerte opstaat...' Het perceel grond waar de molen op stond, werdbelend door de Binnendijk in het oosten. Klaas Haasberghin het westen en 'Het Paradijs' in het zuiden. Naast demolen ca. werden nog drie stukken land verkocht, teweten de al eerder genoemde zes akkers groot twee morgenen vier hond, een weiland groot vier hond vanouds genaamd'Het Paradijs' en tenslotte een morgen bouwland (vroegerboomgaard) genaamd De Langen Boomgaard. Op dezelfde dag

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 15 verstrekte mr. Willem van Cleeff, ordinaris raad bij hethof van Utrecht, de nieuwe molenaar een geldlening van1800 gulden tegen 4% rente (18). De nakomelingen van dekoper Bernardus van Schrijvershoff zouden de molen ge-durende zijn verdere bestaan in hun bezit houden enlaten draaien. Het moet rond 1770 geweest zijn, datBernardus werd opgevolgd door zijn zoon Johannes, wantin 1773 en 1779 verscheen deze voor schout en schepenenvan het gerecht Houten en 't Goy voor het doen passerenvan akten van geldlening, in deze tijd plechten genoemd (19)In 1808, toen op instigatie van de landdrost van hetdepartement Utrecht door het gerechtsbestuur een over-zicht werd samengesteld van de bezittingen van de inwonersvan het gerecht, bezat de molenaar een huis, de molen envijf morgen land, waarvan twee morgen en vier hond bouw-land

en twee morgen en twee hond weiland, en aan vee tweekoeien, een pink en een schaap. In het patentrecht,een recht dat iedereen moest betalen die een ambachtof een nering uitoefende, werd hij aangeslagen voortien gulden en twaalf stuivers; dit was de hoogste aan-slag van alle beroepen en werd alleen benaderd door dievan iemand die herbergier en bakker tegelijk was (20).Hij werd in 1813 hoog genoeg in de belastingen aange-slagen om het stemrecht te kunnen uitoefenen (21). Deknecht die hij in dienst had, moet G. de Heus geweestzijn, die in 179A in Rijswijk was geboren (22). Ook dezoon van Johannes, Franciscus, die in 1831 molenaar wasgeworden nadat zijn vader op 87-jarige leeftijd wasoverleden, was gegoed genoeg voor het stemrecht (23).Het kohier van degenen die het patentrecht waren ver-schuldigd over 1848/18A9, vermeldt dat Franciscus 'nietvoor eigen rekening'

werd aangeslagen (24); het is nietduidelijk uit welke eigendomsverhoudingen deze opmerkingvoortvloeide. De in 1834 geboren zoon van Franciscus, Johannes, wasvolgens de bevolkingsstatistiek van 1849 molenaarsleer-ling (25), terwijl hij in 1859 (26) molenaar werd genoemd;vader en zoon hebben dus tot het overlijden van eerst-genoemde in 1880 samengewerkt. Het adres waar Franciscuswoonde was wijk H nummer 95 (27). Het is opvallend, hoe in

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 19 de voorbeelden. Mogelijk gebruikte men keer op keerdezelfde sponsen (2). Afbeeldingen met landschapjes enherdertjes bleven een geliefd onderwerp. De gevonden tegelfragmenten Bij de reconstructie, waarbij helaas vele frag-menten blijvend ontbraken, bleek ik dus te doen tehebben met zeker 12 wandtegeltjes, alle van het formaat13 X 13 cm. De dikte van de tegel is 8 a 9 mm. Volgensde literatuur zou dit wijzen op fabricage in het laatstekwart van de 18e eeuw (3). Zelf zou ik voorzichtigerwillen zijn en willen denken aan de periode tussen 1800en 1845. Wat deze tegels betreft dus zeker niet, zoalsop blz.31 van het vorige periodiek gemeld wordt, aan detweede helft van de 17e eeuw. Wat ik heb gekregen be-staat hoofdzakelijk uit wandtegeltjes met de voorstellingvan een herder of herderinnetje. Drie andere gereconstru-eerde wandtegeltjes laten

een vissend mannetje, een zee-meerminnetje en een gravende man (herder?) zien. Als heteen herder is, dan is hij net bezig met zijn 'schepers-schopje' een kluitje aarde te scheppen en dat vervolgensnaar een ongehoorzaam schaap te werpen. De zorg voor 'dekudde' die op zoveel verschillende manieren wordt afge-beeld, past geheel in het interieur van de kerk. Het iswel zeker dat de gevonden tegelfragmenten uit de kerk af-komstig zijn. Waar ze precies hebben gezeten en wanneerze verwijderd zijn is niet bekend; dat vraagt om nog eenapart onderzoek. Overeenkomsten met elders gevonden wandtegels In de loop der tijd zijn, ook enkele malen door mij,in deze streek tegelfragmenten in de grond gevonden.Wanneer deze vondsten bestudeerd worden, blijkt al gauwdat zij vele overeenkomsten met elkaar vertonen. Aller-eerst kan men denken aan de hoekmotiefjes. Men kendeb.v. de

Bourgondische lelie en de Heilige Drievuldig-heid, en veel voorkomend waren het z.g. Ossekopje ennu genoemde Spinnekopje. Dit laatste hoekmotiefje ver-

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 20 toont toch ook weer variatie. Er worden altijd vijfstippen geplaatst, met daar tussendoor enkele dunnelijntjes. Landelijk bekeken kan men zien dat naarmatemen noordelijker komt, het hoekmotiefje 'stijver'wordt. Het Rotterdamse hoekmotiefje (Zeeland-Zuid-holland) laat dunne, meer speelse tussenlijntjes zien.Amsterdamse en Utrechtse spinnekopjes bestaan uit eenveel minder gebogen lijnenspel. Producten uit Fries-land zijn voorzien van vijf stippen en van rechtelijntjes. Allen gebruiken dus wel het spinnekopje,maar er zijn aantoonbare verschillen. Nu zijn lossevondsten (zoals bij de afbraak van een woning) echtergeen bewijs dat de wandtegel in de directe omgevinggemaakt is. Tegelfragmenten op de plaats waar eens de steentjes-bakkerij stond De voornoemde 'steentjes-' of tegelbakkerij vanAdriaen van Oort en zijn opvolgers stond dus aan dezuid-oost kant van de stad Utrecht.

Hoewel baksteen,dakpannen en vloertegels verder alleen buiten de stadUtrecht zijn aangetroffen, zijn die van de 'steentjes-bakkerij ' van de familie Van Oort (4) ook binnen destad gevonden. Toegegeven: de bakkerij stond niet in-geklemd tussen brandbare woningen; om het bedrijf heenwas volgens de oude stadskaarten veel ruimte. Een af-beelding van de bakoven bestaat er niet, maar wel komtde oven voor op de Eerste Kadastrale kaart van UtrechtSectie B. nr.2825. Hierdoor is de juiste plaats van debakoven bekend gebleven. Door gelukkige omstandighedenkon ik ter plekke een onderzoek instellen, want preciesop die plaats bevindt zich thans de achtertuin van hethuidige huis aldaar. Al gauw werden er door mij veleongeschilderde en geschilderde tegelfragmenten gevonden.Vele stukken, die aan elkaar vastgebakken waren, moetenbeslist tot het ovenafval hebben behoord. Ik kon duide-lijk twee grondlagen

herkennen die beide, zij het heelzuinig, dateerbaar gebruiksaardewerk bevatten, dat vanelders kwam. Het is best mogelijk dat de Franse over-

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 21

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 23 f':4iS|' 12. Een vissend mannetje met landschapje. Oudere tegelfragmenten Het is belangrijk te weten dat bij navraag is geblekendat er nog meer tegelfragmenten zijn gevonden. Hierbij wa-ren ook exemplaren die dikker waren. Dit laatste wijsterop dat ze ook ouder waren. Helaas zijn deze tegelfrag-menten verkocht op de rommelmarkt te Odijk, en dus nietmeer te achterhalen. Wel kon men mij nog enkele fragmententonen die inderdaad dikker waren en tevens een heel anderhoekmotief hadden (het z.g. Ossekopje). Ik herkende dezeinderdaad als 17e-eeuws. F.H. LandzaatSchalkwijk

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 24 Noten 1. Tussen Rijn en Lek, 18, 2 (juni 1984), blz.31. 2. Sponsen: de spons is een stukje papier ter groottevan een tegel, waarin met een naald de hoofdlijnenvan het aan te brengen decor zijn doorgeprikt. Doordeze spons op de tegel te leggen en hierop krachtigmet een met houtskoolpoeder gevuld buideltje tekloppen, wordt de priktekening op de tegel aangebracht. 3. D. Korf, Tegels (7e druk), Haarlem 1979, blz.36. 4. F.H. Landzaat, 'De Stichtse gegoten marmervloertegel',in: Tegel 9 (1981), blz.9. 5. C. Dekker, Het begon met Vechten, (Odijk) 1976, blz.49-50. 6. H.C. Hazewinkel: 'De Lakmoes industrie in oud Utrecht',in: Jaarboekje Oud-Utrecht 1928, blz.168. De herkomst en tijd van plaatsing van deze ouderetegels zou - indien ze achterhaalbaar waren - een onder-zoek waard zijn geweest. Wellicht had de restauratie-commissie er ook aan kunnen denken om de gevonden

tegelsweer binnen in de kerk aan te laten brengen (red.).

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 28 een hybride van de (rode) koolroos (R. centifolia) of deapothekersroos (R. provincialis) met de gele roos (R. foe-tida) was. Nu kennen wij de gele koolroos niet meer, maarmisschien wordt hij nog wel gevonden in een oude tuin,bijvoorbeeld in Frankrijk, waar Van Spaendonck hem nogschilderde. Wellicht kan de kruising opnieuw gemaakt worden.Een omgekeerd voorbeeld, waarbij de geschiedenis van eenbepaalde plantensoort als basis diende om de geschiedenisvan een schilderij te leren kennen, is het volgende. In hetMuseum of Art and Archaeology te Columbia, Missouri, USA,hangt een schilderij dat van Jan van Huysum (1682-1749) was.Maar een bepaalde plant - een bloem - (Napoleona imperialis)die daarop is afgebeeld werd pas na het overlijdensjaar vanVan Huysum in Nederland ingevoerd. Hieruit heeft men moetenconcluderen dat het schilderij niet van Van Huysum kanzijn

(Baumann, 1970). Eigen onderzoek Wanneer men schilderijen wil gebruiken voor gewashisto-rische studies, dan moet men eerst zekerheid hebben, dat dekunstschilders in de 15e tot de 18e eeuw nauwkeurig naar denatuur schilderden. Door vergelijk van afbeeldingen opschilderijen met nog bestaande toestanden of voorwerpen ofandere zaken heeft de kunsthistorische wereld geconcludeerd,dat de vroegere kunstschilders dit deden. Vandaar dat onder-zoekers schilderijen hebben gebruikt voor vele geschied-kundige onderzoekingen. Planten waarvan wij weten dat zeonveranderd zijn, zijn bijvoorbeeld wilde bloemen of wildebosaardbeien. Men fantaseerde geen bloemen of vruchten.Wel fantaseerde men als men een schilderstuk componeerde.Lentebloemen en herfstbloemen worden zonder probleem ophetzelfde schilderij afgebeeld. Bloemen met een kortesteel torenen hoog boven in een bloemstuk. Ook op markt-taferelen

vinden we producten die in verschillendeseizoenen worden geoogst. Wij moeten dus gaan zoeken naar afbeeldingen. Dezekunnen wij in twee groepen verdelen, namelijk de bota-nische afbeeldingen en de schilderijen waarop ook plantenen delen ervan zijn afgebeeld. Veelal zijn de verzamelingen

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 r 34 Frans Snijders (1579-1657) Groentemarkt (detail). Ve zien o.a. b'loerrkool, witte en rode kool, en savooiekool.

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 36 Doordat de bloemkool niet goed te bewaren is en misschienminder geteeld is, zullen zij minder frequent zijn afgebeelddan de bewaarkolen. De sluitkool en dan vooral de wittekool zal wellicht op grotere schaal geteeld zijn en na deoogst naar de stad vervoerd zijn. Op onze 67 reproductiesmet sluitkolen tellen wij op zijn minst 187 kolen. VanGerard Dou bezitten wij 11 reproducties met tesamen 17sluitkolen, van Van Beuckelaer bezitten wij 10 reproductiesmet 41 kolen, van Floris van Schooten 9 schilderijen met24 kolen en van Aertsen 8 reproducties met 58 kolen. Zovinden wij op een groenten- en vruchtenstalletje vanAertsen in het Museum Boymans-van Beuningen erg roderode kolen. Zij lijken wasloos te zijn. Misschien isdat het type dat in de 17e eeuw 'roosken' heette. Op schilderijen van o.a. Lucas van Valckenborg(1540-1597) komen wij de door Dodoens beschreven typensluitkolen

tegen, die een groen blad met rode nervenbezitten. Zoals Dodoens reeds schreef is dit type toen-tertijd geen zeldzaamheid. Het werd kennelijk alom ge-teeld en we vinden de naslag ervan op schilderijen. Op schilderijen van Joachim Beuckelaer (ca.1530-1573),Jan van Breughel (1568-1625) en Frans Snijders (1579-1657)komen wij een type savooiekool tegen, dat wij nu niet meerkennen. Dit type savooiekool heeft een wittig-gelig hart.Zij lijken daarmee enigszins op de Bloemendaalse savooie-kool of op de boterkool, maar zij hebben toch een anderevorm. Deze drie schilders waren Vlamingen en misschiendat dit type savooiekool toen in Vlaanderen geteeld werd.Het zou schitterend zijn als het nog in een achtertuinterug werd gevonden. Net als bij de bloemstukken waarin bloemen voorkomendie in verschillende seizoenen bloeien, vinden wij op deschilderijen waarop bewaarkolen worden verkocht - eenwinterse aangelegenheid -

op de achtergrond bomen in hetblad. Dergelijke anachronismen kan een schilder zich ver-oorloven. Granen Naast schilderijen van graanakkers, die meestal worden

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 37 Gabriel Metsu (1629-1667) Groentemarkt te Amsterdam (detail). We zien peen, bloemkool en meiknolletjes. geoogst, vinden wij zelden aren afgebeeld. Soms bevindenenkele aren zich op Vanitas-stillevens en op bloem-stil-levens zoals bij Jacques de Gheyn II (1565-1629), JanDavidz de Heem (1606-ca.168A) en Pieter de Ring (1615-1660),Johannes Chr. Roeding (1751-1802) en de bloemenkrans vanJan Breughel de Oude (1568-1625). Wij identificeren dezearen als tarwe-aren. Ze zijn meestal ongebaard (geen kaf-naalden) en hebben wit onbehaard kaf. Deze tarwe-arenlijken op die van het landras dat beschreven werd alsZeeuwse Witte (Dodonaeus, 1608), en dat verspreid was overFrans-, Belgisch- en Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland enHolland (Werner, 1885). Tot slot Tot slot mogen we concluderen dat schilderijen uitde 15e tot 19e

eeuw zeer bruikbaar zijn bij de studie van

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 38 de ontwikkelingsgeschiedenis van vele van onze kuituur-gewassen. Van de studies van anderen en van mijzelfleerden wij dat een gele koolroos heeft bestaan, dat ereen rode rode kool bestond, dat sluitkolen vroeger grofvan structuur waren, dat er witte kolen waren met rodigenerven, dat de oranje peen pas begin 17e eeuw waarschijn-lijk in Holland ontstaan is, dat de tarwe van vroeger lijktop het landras Zeeuwse Witte dat tot ca.1900 in West-Neder-land en Vlaanderen geteeld werd. Verder leerden wij dat deontwikkelingsgeschiedenis van de aardbei niet met behulpvan schilderijen gedaan kan worden. Het is niet duidelijkwaarom de kunstschilders van vroeger de (vertakte) boeren-kool niet afbeelden. Andere gewassen kunnen nog bestudeerd worden. Ik denkhierbij aan de druif, appels, peren en andere vruchten.Dankzij het werk van Segal is al veel bekend

van wildebloemen en siergewassen op schilderijen. Ik hoop dat het bovenstaande u opwekt ora schilderijenook 'plantkundig' te bekijken. A.C. Zeven Instituut voor Planten-veredelingLandbouwhogeschoolWageningen

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 39 Literatuur Banga, 0. 1957. Origin of the European cultivated carrot; the development of the original European carrot material. Euphytica 6: 54-76.Banga, O. 1963. Main types of the Western Carotene Carrot and their origin. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 153Baumann, R.G. 1970. A flower-piece and Napolean. Muse, Annual of the Museum of Art and Archaeology, University of Missouri, Columbia. (4): 33-38.Blunt, W. 1958. Early illustration of tulip. J. Roy. Hort. Soc. 83: 81-82.Blunt, W. 1955. A tulip drawing of the twelfth century. The Daffodil and Tulip Yearbook 1955: 119 and reproduction.Brandenburg, W.A. 1981. Possible relationships between wild and cultivated carrots (Daucus carota L.) in the Nether- lands. Kulturpflanze 29: 369-375.Dodonaeus, R. 1554. Cruydeboeck. Antwerpen.Dodonaeus, R. 1608. Cruydt-boeck.

Leiden.Gammelbo, P. 1966. Floris Gerritz van Schooten. Nederl. Kunst- hist. Jbk 17: 105-142.Hood, S. 1978. The arts of prehistorie Greece. Harmondsworth. 311de Jongh, E. 1974. Grape symbolism in paintings of the 16th and 17th centuries. Simiolus 7: 166-191.Keimer, L. 1924. Die Pflanzen des Gottes Mir. Zeitschr. f. Aegypt. Sprache und Altertumskunde 59: 141-143.Mitchell, P. 1973. European flower painters. A. & C. Black Ltd, London. 272Piercy, H.J.B. 1963. The use and arrangement of daffodils and tulips in flower decoration. The Daffodil and Tulip Year-book 1963: 49-56.Puccini, G. 1973. Primo documento sulla presenza del garofano a fiore doppio (Dianthus) nell'antica Roma. Ann. Ist. Speri- mentale Floricoltura 4: 1-8.Rietsema, I. 1928. Beschrijving en rangschikking van in Neder-land voorkomende kersen-vormen. Wageningen. 242Segal, S. 1970. Boeket in Willet;

Nederlandse bloemstillevens in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Museum Willet Holthuysen, Amsterdam, ongepag.
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Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 n 1832- gebouwen N. eigendom van Frans^ Schrijvershof enlater Frans jr. enJohannes Schrijvers-hof weg perceelscheiding zag als de oude Loerikse molen, en die in 1804 dooreen stenen is vervangen (3). Na het overlijden van Frans Schrijvershof sr. (op30-9-1880) en zijn vrouw Dina Maria de Bie (12-11-1874)komen hun onroerende goederen onder Houten sectie A aande drie kinderen Johannes, Johanna en Frans jr. DezeFrans was ondertussen zelf al weduwnaar van Johanna van

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 1894-1909 0\ eigendom vanJohannesSchrijvershof oude situatie r « Soest die een testament had gemaakt en daarin 1/8 vanhaar bezit had nagelaten aan Anna Schols, de weduwe vanJan van Soest (4). Het onroerend goed bestond uit depercelen 212bis en 244-249, zijnde de Molen op 249. hetoude huis op 246. een nieuw huis dat ze vergeten wirenaan het kadaster op te geven, ruim 4 ha. land en dewegen die er doorheen liepen met het perceelnummer 248.De percelen 245, 249 en 212bis zijn ongeveer 5x zo langais op de kaartjes aangegeven. In 1881 gaan ze over tot deling en scheiding. Johanna

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 een precies jaar te noemen? We moeten daarvoor evenkijken naar de grondbelasting. Daarin staat dat zo-lang de eigenaar niet aan het kadaster heeft door-gegeven dat een gebouw is gesloopt, hij er nog grond-belasting over moet betalen. De eigenaar heeft er dusbelang bij om veranderingen zo snel mogelijk door tegeven. We mogen er dus ook van uitgaan dat er tussenmoment van notering en afbraak weinig tijd zat. In het archief van de hulpkaarten van het kadasterbevindt zich een tekening uit Augustus 1909 waarin deafbraak van de molen is getekend en een vergrotingvan het oude molenhuis. Op kaartje 2 zijn deze wij-zigingen aangegeven. We kunnen dus het einde van deLoerikse molen dateren op begin 1909. Henk ReindersNoten 1. Het minuutplan van kadaster, de oorspronkelijkekaart uit 1832. Deze is aanwezig op het kadaster-kantoor in Utrecht, maar is niet

kosteloos te raad-plegen. Vraag op het kadaster dus eerst naar dekosten! Een fotocopie kost er geen kwartje, maar f.3,25. Mede hierdoor heb ik geen fotocopie van dekaartjes gemaakt, maar deze overgetekend. Thuis hebik ze zelf van schaal 1:2500 2x vergroot. Het kaartjeis hierdoor overzichtelijker maar ook minder nauw-keurig geworden. Van de percelen 212bis, 245 en 249is slechts 1/5 genoteerd. 2. Tussen Rijn en Lek 3 (1984) p.11. 3. Op de Bunnikse molen is de gevelsteen uit 1804nog aanwezig. Hiervan is een fraaie ets gemaakt doorde Bunnikse schilder Johan de Kruijf. 4. Kadaster, kantoor Amersfoort, Register van Over-schrijvingen 232 No.21. 5. Veldwerk landmeters op het kadaster hulpkaartHouten No.27. 6. Register van Overschrijvingen 254 No.4. 7. Idem 450 No.43.

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 10 deze wijze te komen tot uitspraken over de &quot;kwali-teit van het bestaan&quot;. Dit begrip omschreven we aande hand van de eerder genoemde theoretische littera-tuur en na enige interne brainstorming als enerzijdsde levensverwachting van een bepaalde sociale groep,bijvoorbeeld ten aanzien van de toegang tot kuituuren maatschappelijk aanzien, en anderzijds als de matewaarin deze verwachtingen of verlangens werden ge-realiseerd. Enkele bronnen en methoden van onderzoek Zoals gezegd zijn de bronnen voor lokaal onderzoekzeer gevarieerd. We zullen er hier slechts enkelekunnen bespreken (7). Een belangrijke bron vormen degemeentelijke en provinciale verslagen. Deze geveneen globaal beeld van de toestand in de gemeentenin het betreffende jaar. Hier zijn ook veel exactegegevens te vinden over de bevolking en haar midde-len van bestaan. Zo ontstond

inzicht in de grondsoor-ten, de afstanden tot de markten, de agrarische op-brengsten en kregen we overzicht van de marktprijzen.Aanvullingen hierop haalden we uit de &quot;uitgaandestukken&quot; van het toenmalige gemeentebestuur, de vee-tellingen, en de registers over geboorte, sterfte,huwelijken, dienstboden en migratie. Deze demogra-fische gegevens konden we bij de volkstellingenkontroleren en aanvullen voor wat betreft de beroepen.Dat de 19e-eeuwse bevolkingsadministratie wel enigekontrole nodig heeft, blijkt uit het klagen van degemeentesekretaris over het &quot;niet bij te houden&quot; komenen gaan van dienstboden, boerenknechten en -meiden.Na de volkstelling van 1869 werd het bevolkingsaantalvan Odijk dan ook met maar liefst 10% herzien. Om tot een inzicht te komen in de verdeling tussenarm en rijk in de dorpen, werd een stratifikatie ge-maakt. Op verschillende manieren kan zo'n

stratifi-katie tot stand komen, zoals een indeling op basis van de positie van de arbeid; het wel of niet beschik-ken over eigen en andermans arbeidskracht of via

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 11 het wel of niet in bezit hebben van produktie-middelen als land en vee. Andere indelingen kunnengebaseerd zijn op de lijsten met schoolgeldbijdra-gen (men betaalde naar draagkracht); het wel of nietkiesgerechtigd zijn; het wel of niet bedeeld worden.Zelfs de plaats in de kerk kan een goede indikatiezijn (8) om tot een klasse- of standenindeling tekomen. In Odijk en Werkhoven werd gebruik gemaaktvan belastinggegevens, n.1. de kohieren van deHoofdelijke Omslag. Hiermee kunnen ook inkomens-verschillen opgespoord worden binnen eenzelfdeberoepsgroep. Deze kunnen weer worden verbonden - endaardoor misschien verklaard - met huishoudensgrootteen bedrijfsomvang en ook met het type bedrijf zoalseen veeteelt- of een akkerbouwbedrijf. De hoofdelijke omslag was een jaarlijks terug-kerende belasting om de dekking van de

gemeentelijkeuitgaven sluitend te maken. Het totale bedrag werdvia een vast te stellen sleutel over de huishoudensin het dorp verdeeld. Bij de vaststelling werd reke-ning gehouden met het geschatte inkomen en vaak ookmet de individuele omstandigheden. De (belasting-)&quot;Zetters&quot; deelden vervolgens de huishoudens in overde verschillende schalen. Ondanks deze differentia-tie bleek 20 tot 40 percent van de bevolking niet instaat ook maar iets te betalen. De groep van armstenkan met behulp van armenzorglij sten verder wordenonderverdeeld in tijdelijk of voortdurend onder-steunden. De gegevens hiervoor moeten dan wel eerstsamengesteld worden uit de jaarlijkse opgaven diezowel de gemeentelijke als de kerkelijke armen-besturen gaven over de zorg voor armen en wezen. Andere bronnen die werden gebruikt leidden totmeer kwalitatieve gegevens. Dagboeken en

streekromanskunnen een waardevolle bron vormen (9); het probleemhierbij was echter de interpretatie en vooral debetrouwbaarheid. Kun je aan dit bronnenmateriaal meer waarde toekennen dan alleen die van een &quot;sfeervolleomlijsting&quot;? Onmiskenbaar wijzen ze op normen engebruiken in een gebied. Zo werden we gewezen op het

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 20 Formsma en B. van 't Hoff. Repertorium van inventaris-sen van Nederlandse archieven. Groningen 1965. En:W.J. Formsma en F.J. Ketelaar, Gids voor de Nederland-se archieven. Bussum 1975. 13. Een voorbeeld van kadasteronderzoek: A.D. Kake-beeke, 'Reconstructie van de agrarisch-ambachtelijkesituatie onzer dorpen uit kadastrale bescheiden' in:Brabants Heem 19 (1967). 14. Er bestaan verschillende goede handleidingen voorhet afnemen en verwerken van interviews ten behoeve vanhistorisch onderzoek. Recentelijk is verschenen: Mon-delinge Geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen, red. M. du Boisen T. Wagemakers. Amsterdam 1983. Ook Groniek heefthier een themanummer aan gewijd: Groniek 65 (1979). J

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 23 vertoonde. Op zichzelf behoeft dat geen bijzonderverschijnsel te zijn omdat b.v. steenfragmentendie door ploeg, spade of frees geraakt zijn, naverloop van tijd plaatselijk soortgelijke roest-sporen gaan vertonen. Wat me opviel aan dit stukjevuursteen was dat de roestsporen alleen op descherpe kanten voorkwamen. Ik leidde daaruit afdat dit stukje ook gebruikt was om vonken uitstaal te slaan. Als bij ingeving viel me in dat deenig mogelijke toepassing van fragmenten van dittweede type zou kunnen zijn: als vuursteen in eentondeldoos. Het toeval wil dat ik al jarenlang - maar op zijnelfendertigst - probeer te achterhalen hoe een ton-deldoos werd gebruikt en hoe de vuursteen daarvoorer wel uit mocht zien. Een van mijn kennissen heeftwel een tondeldoos, echter zonder steen. En nu hadik ineens twee voorbeelden ervan in handen! 2. Tondeldoos,

vuurslag en vuursteentje.Foto Otto Wttewaall.

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 24 Ook de werking van een tondeldoos berust op hetfeit dat een stukje silex uit een stukje staalgloeiende splinters slaat. Deze vonkjes vallenechter niet op buskruit, maar op het tondel (weef-sel van de tondelzwam, of gegloeid katoen of linnen)dat daarop ontbrandt of gaat gloeien. Figuur 2 geefteen idee van tondeldoos, staal en vuursteen. Ik vermoed dat de leden van onze werkgroep, nu zeweten dat er ook on ons gebied vuurstenen artefacten- zij het niet paleolithisch - gevonden kunnen wor-den, ieder stukje vviurstcen dat ze voortaan tegenzvillen komen, met andere ogen zullen bekijken. Namens de Archeologische Werkgroep, Anton van Sch i p
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