










Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 hun leven goed werden gewassen: bij hun geboorte en bij hun sterven.Bij het verschonen van de baby, dat gebeurde eens in de twee of driedagen, werd het kind met een lap schoongeveegd en dat was dan dewasbeurt. Diezelfde lap werd dan vaak weer gebruikt om de tafel af tevegen of om de andere kinderen het gezicht 'schoon te vegen'. III. Kinderspel? Hoe de kinderen vroeger leefden weten we uit allerlei verhalen. Wekennen allemaal die van Ot en Sien, maar in hoeverre deze de realiteitvan een eeuw eerder benaderen zien we in een brief van de Maire vanSchalkwijk van 17 juli 1812 aan de Onderprefect van het ArrondissementAmersfoort. Deze Onderprefect moest in opdracht van de Intendant vanBinnenlandse Zaken een rapport uitbrengen. De brief, die door de Maire van Schalkwijk aan de Onderprefect werdgezonden in antwoord op de gestelde vragen geeft een

beeld van deleefomstandigheden van de kinderen in die tijd. Ter illustratie volgt hier de letterlijke tekst van de brief van dehand van de Maire van Schalkwijk: Het getal der inwoners bestaat in den boeren en daghuurders. Dewijze van opvoeding der kinderen bestaat alhier dat zij in haarjonge jeugd al gebruikt worden langzamerhand tot buitenwerk, vanaardappelen te rapen en te schillen, een geytje te heuyen en zoalderhande dinge te doen en ook te school te gaan om wat tespellen, leezen en schrijven te leeren en vervolgens te leerengaan bij den dominee en pastoor. En dan de jongens tot 't drij-ven bij de ploeg of een ambagt en alderhande boerenwerk, ook welop 't peerd voor de schuit jagen te leeren; de meysjes 't huisen boerenwerk en wat naayen, breyen en stoppen te leeren.De opvoeding van eeten is eerst zoete penkermelk met wat be-schuit en blom of boekendemeel dooreen gekookt termett

wataardappelen en varse groentens en een gekookt appeltje, waterten en boontjes, vlees en spek, wat gepeerelde garst en boe-kende grutten en wat tarwe- en roggebrood en zo wat ertengekookt en die in de gekookte kernemelsepap gegetenen ookbijgevals wel is vis. Kleeding bestaat in linnen en bombasijn en gestreept, alsook



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 6 laken en sersie. Vooreerst in de jongheid een gestreepte encatoene rokjes, dito jurkje of jakje, dan een linnen of bomba-sijne broekje en buisje, den anderen een dito kieltje en ook eendito boerenwambuisje termett een sersie rok of een blauwe laken-se. De vrouwe een baaye gestreepte, ook een catoene rokje, eennagemaakte of Amersfoortse sersie jak en rok, ook wel is catoen. De vermaken hier den een met een geyt, den andren een lam, denderde een jong hondje of kat, den vierde een hitje, daar leertmen termettt rijen en den omgang daarvan hebben. Den andere eenwagentje den men in loopt en den andere een molentje, ook wel iseen kleyn schuyverwagentje daar men van alles in kruid en rijden dan een hoop zand, daar men in werkt en speelt en vervolgensalderhande buitenwerk. Zoals gezegd, deze brief geeft een beeld van de leefomstandigheden vande

kinderen uit die tijd. Vermoedelijk wilde de Maire van Schalkwijkbij de onderprefect in een goed blaadje komen, door de leefomstandig-heden zo ideaal te schetsen. Naar mijn mening is het onwaarschijnlijk,dat de kinderen allemaal vlees en spek te eten kregen. Zeker de arbei-derskinderen in die tijd zullen weinig vlees gegeten hebben. Ook kanik me niet voorstellen, dat de kinderen alleen speelden ter voorberei-ding op hun toekomstige taak in het leven. Ongetwijfeld hebben dekinderen in die tijd 'niet-nuttige' spelletjes gedaan. IV. De school Onderwijs was in het begin van de vorige eeuw een wat wij nu zoudennoemen 'primitieve affaire'. Er was geen wettelijk geregeld onderwijs,geen leerplicht, geen geregelde status van de leerkracht. Als op hetplatteland een groep ouders vond, dat hun kinderen toch iets moestenleren, ondernamen ze samen iets. Gezamelijk werd een ruimte gezocht eningericht en werd een

onderwijskracht gefinancierd. Niet zelden werddaarvoor de koster, tevens voorzanger, die goed kon lezen en schrij-ven, als onderwijzer aangesteld. Pas omstreeks 1807, werd het onder-wijs wettelijk geregeld. De situatie in Houten was ook niet ideaal. Er werd school gehouden ineen leegstaande schuur van ongeveer negen meter lang en acht meterbreed. Naar aanleiding van de wettelijke regeling van het onderwijs





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 Tekening behorende bij de openbare aanbesteding uan debouw uan een nieuw schoollokaal op het Plein in 1825.Het archief uan de gemeente Houten, nr,2329



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 kon natuurlijk nooit het hele lokaal verwarmen. Het gevolg was, dat deleerlingen, die vlak bij de kachel zaten, het gloeiend heet hadden,terwijl de leerlingen aan de andere kant van het lokaal zaten tebibberen van de kou. Het spreekt voor zich, dat zo'n rokerige alles-brander de atmosfeer in de klas ook niet ten goede kwam. De enigesanitaire voorziening van de school was een zogenaamd 'stilletje', eenemmer c.q. 'doos' in de hoek van het lokaal. In de loop van de dagdeden de leerlingen hun kleine en grote boodschappen op het 'stille-tje', waardoor de atmosfeer nog meer verpest werd. Pas in 1883 kwam er verandering in deze situatie naar aanleiding vaneen brief van de onderwijsinspectie aan de gemeenteraad van Houten,waarin de school in 'het schoolhuys' niet toelaatbaar werd genoemd.Er werd toen een school met drie lokalen, aangepast aan de eisen vandie tijd

gebouwd op het 'Groentje', ondanks fel protest van debuurtbewoners, die vonden dat een school daar niet paste. Ze vonden,dat hun uitzicht en licht uit de winkels werd weggenomen, waardoor depanden in waarde zouden verminderen. Ook hadden ze helemaal geenbehoefte aan die 'wilde kinderen' op het 'Groentje'. De schooltijden Voor de kinderen bleef er weinig tijd over om te spelen, 's Wintersmoesten ze 30 uur per week naar school en 's zomers AO uur per week.De schooldagen waren 's winters korter, omdat de school anders teveelbrandstof nodig had voor de verwarming, 's Zomers waren de schooltij-den langer, maar daar stond tegenover, dat veel kinderen in de zomer-periode school verzuimden, omdat hun krachten nodig waren op het land.De lestijden waren 's winters: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 uuren 's zomers: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 en 16.00 tot 18.00uur. In het archief van de

gemeente Houten zijn de verschillendelesroosters van de klassen nog bewaard gebleven. Het schooljaar werdverdeeld in twee semesters, een zomer en een wintersemester. Om eenindruk te geven hoe een lesrooster er uitzag rond 1860, volgt hier eenlesrooster van klas zes:09.00 - 10.00 uur: schrijven.10.00 - 11.00 uur: lezen.11.00 - 12.00 uur: taal.13.30 - IA.30 uur: rekenen van de lei.14.30 - 15.30 uur: aardrijkskunde van Nederland. De dinsdag was van 10.00 tot 12.00 uur gereserveerd voor de dominee omgodsdienstles te geven.





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 11 de school gedeeltelijk op een bestaande weg te bouwen, waarbij degemeente de wegomlegging regelde. Op de 'openbare school' werden gewoon godsdienstlessengegeven, vandaar dat een christelijke school niet nodigwas.Pas na 1880 werd in Houten de 'Uereeniging v/oor eenSchool met den Bijbel' opgericht. Vermoedelijk kondende leden uan die v/ereniging goed overweg met de open-bare school en de gemeente. Ze kregen van de gemeentetoestemming om een lokaal van de openbare school tegebruiken. Pas na de tweede wereldoorlog werd er inHouten een eigen 'School met den Bijbel' opgericht. VI. Patent-schuldigen: een scala van beroepen. Houten was in de 19e eeuw een overwegend agrarische gemeente. In 1815bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Houten (inclusief Schalk-wijk en Tuil en 't Waal) 1140, waarvan 25 'grote boeren' en 24

'kleineboeren'. Het aantal huizen was toen 1A8, waarvan 78 arbeiderswoningen.De boeren en arbeiders hadden vanzelfsprekend allerlei 'toeleverings-bedrijven' nodig. Een schout, c.q. een burgemeester, een gemeenteraad,een veldwachter, een dominee en een pastoor ontbraken ook in Houtenniet. Behalve de genoemde beroepen werden er in Houten nog vele andereberoepen uitgeoefend. Het boek 'De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord' geefteen globaal beeld van de beroepen, die er in dat jaar in de gemeenteHouten voorkwamen, namelijk:2 timmerlieden 1 wagenmaker 2 smeden 2 bakkers 3 kleermakers5 schoenmakers1 glazenmaker 1 raseerdei (=kapper - red.)3 naaisters. Om een exacter beeld te krijgen van de beroepen die in Houten beston-den, heb ik de lijsten van patent-schuldigen in 18A8/49 en in 1856/57bestudeerd en met elkaar vergeleken. Patent-schuld was een belastingdie

werd geheven naar beroepen inkomsten. In de lijsten zijn aanteke-

















Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 19 Een aardewerkbord met een rebus. Zoals in de 12e jaargang van ons periodiek (1978) 3/4 p. 29-31 werdvermeld, werden in 1977 tijdens een opgraving bij de boerderij 'DeKnoest' gelegen aan de Schalkwijkse Wetering (gem. Houten) in eendaarbij gelegen gedempte sloot scherven van oud Delfts aardewerkgevonden. De scherven waren wit geglazuurd en versierd met een blauwe bloemen-rand. Al spoedig werden er meer scherven gevonden en kon er na veelgeduld een bijna compleet bord met een doorsnede van 22 cm. samenge-steld worden. Hierbij bleek dat in het midden vijf maal de letter 'W'was geplaatst. De eerste conclusie was dat het hier de beginlettersbetrof van de families De Wijkersloot-Walencourt-van Wateringen-Weerdensteyn en mogelijk ook Wttewaal, die in de omgeving van Tuil en't Waal, Houten en Schalkwijk al eeuwen bekend zijn. Bij navraag

bleekde familie de Wyckerslooth de Weerdesteyn echter borden van wit aarde-werk te bezitten met een blauw bladmotief in de rand en in het middeneen kroon met een 'W' eronder.



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 20 Direct werd de heer A. Pastoors, kenner van deze families, geraad-pleegd. Hij was zo vriendelijk om verschillende uittreksels van stam-bomen ter beschikking te stellen en schreef bovendien: &quot;...kunnen deletters op het bordje misschien bedoeld zijn als een aanduiding vaneen spreekwoord of gezegde, zoals er wel meer op dergelijke bordjesvoorkomen?&quot; Inderdaad bleek dat uit de overige scherven een ander bordkon worden samengesteld met een zelfde bloemversiering en met detekst: &quot;Dat Gaet In&quot;. De heer Pastoors vervolgde met: &quot;Omdat het bloemmotief mij aan tulpendoet denken heb ik mij afgevraagd of het bordje gedateerd mag wordenuit de tijd van de tulpenrage, die omstreeks 1630/40 haar hoogtepuntbereikte.&quot; Die jaren kloppen met een brandewijn- of papkommetje, gere-constueerd uit scherven van dezelfde vindplaats, dat in

de literatuurgedateerd wordt op 1630. Dit alles gaf echter nog geen bevredigend antwoord op de vraag naar debetekenis van de vijf 'W's. Dus werd besloten tot een oproep in onsperiodiek en in het Mededelingenblad van de Ned. Vereniging van Vrien-den van de Ceramiek (Nr. 96 (1979) 4) maar ook dit had geen resultaaten de borden werden voorzichtig opgeborgen. Het antwoord op de rebus Na ruim zes jaar trof ik in het 100-jaar oude illustratieblad 'EigenHaard' (jaargang 1886), een artikel aan onder de titel: &quot;De zomer in't land&quot;. Dit artikel gaat over het vroegere minnespel, waaronder ookde gewoonte om &quot;onder allerlei zinne- en raadselspel, onder allerhandespreuk- en zinnebeelden, te handelen van de liefde&quot;. Hierbij gehoordeook &quot;grasjes plukken en ze te meten om te sien wie eerst soud' sijn deBruyt&quot;. Het artikel eindigt met &quot;Och, goede oude tijd, toen men jongwas 't

wilde weten, dat men het was!&quot; Midden in het artikel wordt verteld dat men ook weleens een rebus inhet zand knutselt en geduldig wacht tot het antwoord op: &quot;^ie iJeet Vlathet hart VJel VJil gegeven is. Naar mijn mening lost de schrijver in'Eigen Haard' hiermee ook onze vraag uit 1977 op: geen adelijkefamilies maar een ondeugend spelletje! F.H. Landzaat



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 21 Jaaryerslag_1985 I. Het ledenbestand.Vele nieuwe leden meldden zich voor de kring zodat het ledenaantal nu265 bedraagt. II. Het bestuur. Op de jaarvergadering van 2A-1-1985 werden mevr. C.J. van der Grund-van Hengstum en de heer P.S.A. de wit herkozen.De samenstelling van het bestuur is als volgt: L.M.J. de Keyzer                                                    voorzitter C. Dekker                                                                   vice-voorzitter mevr. T. Springer-Stam                                       Ie secretarismevr. C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretaris P.S.A. de Wit                                                          penningmeester mevr. N. Rossner                                                    lid A.G. de Wit                                                               lid De kascommissie bestond uit mevr. Brey en de heer Knittel. Het bestuurkwam dit jaar twee maal bijeen. III. Het periodiekIn 1985 verschenen vier nummers

van het periodiek. De samenstellingvan de redactie bleef hetzelfde. Uitwisseling van periodieken werdaangegaan met de volgende verenigingen: 1. Nederlandse Genealogische Vereniging. 2. Stichting &quot;Oud-Woudenberg&quot;. 3. Historische kring IJsselstein. Het bestuur wil allen danken die zich voor de kring hebben ingezet enspeciaal de v^rijwilligers die de convocaten en periodieken rond hebbengebracht. IV. Het verenigingsprogrammaNa de korte jaarvergadering op 24 januari 1985 te Bunnik sprak de heerM. van Hoogstraten over: &quot;De molen... onze vriend&quot;.De 36 aanwezigen hebben geboeid geluisterd naar een enthousiastespreker die waarschijnlijk iedere molen in Nederland kent en daarbovendien prachtige dia's van heeft.



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 22 De ontwikkeling van de huidige molen, zowel de windmolen als de water-krachtmolen is niet met zekerheid te achterhalen. De heer vanHoogstraten heeft een hypothese dat de windmolen in de Arabischewereld is ontstaan, op grond van de hoge ontwikkeling in het Midden-Oosten tijdens het neo lithicum. De Romeinen kenden het gebruik vanwaterkracht. In Nederland heeft de molen sedert de middeleeuwen eengrote rol gespeeld zowel op economisch als op waterstaatkundig gebied.Veel polders zijn drooggemalen met windkracht en waarschijnlijk is in1036 al de eerste inpoldering geweest. Een tekening van het mechanisme in de molen en een korte technischeexplicatie lieten zien hoe de wind- of waterkracht omgezet wordt inenergie. De oudste in Nederland bekende molen is de standaardmolen,maar we kennen ook de bovenkruier, bergmolen en stellingmolen.

Dewindkrachtmolen werd niet alleen gebruikt voor het malen van graan-soorten maar ook bijv. voor het persen van olie en voor de bereidingvan zuur voor de leerindustrie. De waterkrachtmolen werd en wordt nogwel gebruikt bij de papierindustrie. Andere vormen van energie hebbenechter de wind- en waterenergie van molens goeddeels verdrongen. Van de vele duizenden molens die ons land heeft gehad is nog maar eengering aantal overgebleven, sommige in gebruik als graanmolen, andereals watermolen, maar allen een sieraad in het landschap. Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten was het onderwerp waarover op13 januari 1985 de heer T, van Straalen een lezing met dia's hield.De heer van Straalen, verbonden aan de Rijksdienst voor Monumenten-zorg, hield eerst een korte inleiding, daarna zagen we op de dia's water nog over is van de vele honderden kilometers stadswallen en stads-poorten,

wat er bij opgravingen nog te voorschijn komt, en de con-clusies die daaruit getrokken kunnen worden. Veel is gerestaureerd,maar er is ook veel verloren gegaan. Drs. H, Reinders sprak op 2h april 1985 voor 80 aanwezigen overBunnikse boeren, burgers en buitenlui. De heer Reinders, die een uit-gebreide studie maakt over Bunnik in de 17e, 18e en 19e eeuw, heefteen volledige reconstructie gemaakt van de Bunnikse bevolking van 1600tot 1860, van ieder perceel grond in Bunnik, de eigenaren en bewerkersvan 1596-1832 en alle bewoners en eigenaren van huizen van 1596-1940.Op deze lezing vertelde hij iets over het dagelijkse leven in Bunnikin de 18e eeuw. Aandacht kregen vooral de sociale structuur, de kle-ding en de dagindeling van de Bunnikse inwoners.













Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 1. IJzeren sleutel 2. Fragment v/an een benen kam 3. IJzer beslag met 2 koperen klinknagels 4. IJzeren gesp 5. mes



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 29 doet misschien wat overdreven aan, maar het is de enige manier ominzicht te krijgen in de grondsporen en hun datering zonder dat erbelangrijke gegevens verloren zouden kunnen gaan. Uit de grondsporen was af te lezen dat we te maken hadden met eensloot die uitgegraven was in het zand. De kanten waren bekleed metklei en de vulling bestond geheel uit humeuze zwarte grond, waarinzich vele scherven bevonden. De scherven zijn van Paffrath, Pingsdorfen Ardenne aardewerk uit de 12e en 13e eeuw. Alhoewel we nog geen duidelijke bewoningssporen hadden aangetroffen,werd besloten om enkele grotere putten te maken op het land aan deandere zijde van de greppel. Met een graafmachine werd de bovenlaagvan jf 50 cm. verwijderd. De put had een lengte van 16 meter en was 3meter breed. Het graven en schaven werd verder met de hand

gedaan. Intotaal werden vier van dergelijke putten aangelegd, evenwijdig aanelkaar. In put I en IV werden meerdere lagen uitgegraven, tot op eendiepte van 75 cm. Put II bleek alleen relatief recente sporen tebevatten. In put III kwamen twee merkwaardige rechthoekige kuilen tevoorschijn, de zwarte vulling stak sterk af tegen het omringende geel-witte zand. Voorzichtig werden deze putten uitgegraven volgens dequadranten-methode. Dit is een onderzoeksmethode die veel gebruiktwordt bij grafheuvels. Op de te onderzoeken plaats worden twee lijnenuitgezet die elkaar in het midden loodrecht kruisen. De plaats is nuin vier gelijke delen verdeeld. Twee tegenover elkaar liggende delenworden uitgegraven, de andere twee delen blijven bestaan. Zo heeft menlater nog de mogelijkheid om een eventuele gelaagdheid te bestuderen.In ons geval vielen de vondsten enigszins tegen. Na het

intekenen vande diverse wandprofilen werd de resterende vulling van de put ookdoorzocht. Benen glis (schaats)





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 31 jr 1. Pingsdorf randscherf met tuit 2. Pingsdorf randscherf3. Pingsdorf bodem 4. Paffrath randscherf 5. Randscherf uaneen inheemse kogelpot







Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 3A Helaas kon de schrijver slechts een klein deel van zijn materiaal inhet boekje vermelden. Om nog wat meer van hem te weten te komen iszijn naam door de machtige Werkhovense lobby in onze vereniging aanhet bestuur doorgegeven als kandidaat spreker. Het boekje kost slechts fl. 8,50. Het is o.a. te koop in Bunnik bijboekhandel van Ravenswaay. Henk Reinders Recensie: A. Graafhuis: de Utrechtse heren zeventien Ons redaktie-erelid A. Graafhuis kan het niet laten om behalve anderente stimuleren tot archiefonderzoek, zelf ook te snuffelen. Een pen-nevrucht van hem mogen we hier recenseren, handelende over de 17Utrechtse burgemeesters uit de periode 1813-1980. In een tijdschrift over het gebied tussen de Rijn en de Lek hoort ditboek thuis omdat de stad continu geprobeerd heeft (en probeert!) haarinvloedssfeer naar alle kanten uit te breiden. Zo kocht de stad in deloop van deze eeuw

de landgoederen Amelisweerd en Rijnauwen plus deboerderij Mereveld maar slaagde er maar ten dele in deze ook in telijven. Niet altijd hoeft dat een slechte zaak te zijn want het Uni-versiteitscentrum de Uithof hoort onbetwist bij de stad Utrecht maarstrekte zich aanvankelijk uit over de gemeenten Utrecht, Bunnik, DeBilt en Zeist. Het is alleszins te rechtvaardigen dat de stad het helegebied van de Uithof wilde inlijven. Minder enthousiast was de stadover het afstaan van randgebieden aan de omliggende gemeenten tercompensatie. Alle burgemeesters passeren de revue, van Jan van den Velden dieaantrad direct na het vertrek van de Fransen in 1813 tot Henk Vonhoffdie Utrecht slechts zes jaar geleden verliet. Er is een groot verschilin stijl en handelwijze tussen de diverse burgervaders. Vele werdengerecruteerd uit de adel zoals Baron van Heeckeren van Brandsenburg(geen onbekende naam in Werkhoven), van Asch van Wijck, Baron

vanLynden of Baron van Tuyll van Serooskerke. Er is in het boek eenduidelijke lijn te zien in de 'stijl' van de eerste burgers. Beginvorige eeuw werden ze gekozen uit de gemeenteraad en hielden zich dan





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 36 De Keijzer schildert de geschiedenis van Houtens kerk sedert de Noor-mannen. Er was al vroeg een eigen kerk, gebouwd in de 9e eeuw doorHerlulf. In 1593 ging de oude kerk over tot de Reformatie zodat deKatholieke Houtenaren geen eigen kerk meer hadden en naar de om-liggende dorpen Bunnik, Jutphaas en Schalkwijk moesten. In 1798 werdhet verbod op de openlijke uitoefening van de RK-eredienst opgehevenen nog in datzelfde jaar werd met de hulp van o.a. Hervormde Houtena-ren (die liever geld voor een nieuwe RK kerk gaven dan de oude terugte geven) een boerderij gekocht en verbouwd tot kerk. Een van de eerste pastoors was Gerardus van Heerden die de recensentgaarne met name noemt omdat hij uit Bunnik kwam waar hij in 1798 ka-pelaan was geweest bij pastoor Banens. De Keijzer vermeldt dat vanHeerden een vroom mens was met een zwakke gezondheid die in

1807 o-verleed en in de Hervormde Kerk werd begraven. Daar kan ik nog zijngeboortejaar aan toevoegen: 1764, zodat hij maar 43 werd. Het lijktvreemd dat een pastoor in de Hervormde kerk wordt begraven maar ditwas op vele plaatsen zo. Net als bijv. in Bunnik hadden oude katho-lieke boerengeslachten lang voor de Reformatie grafsteden gekocht inhun kerk en bleven deze gebruiken ook nadat in de kerk de mis nietmeer werd gelezen. Door stijging van de welvaart kon de kerk eerst vergroot en verfraaiden een eeuw geleden vervangen worden door een nieuwe. Bouwmeester Tepekreeg de vrije hand om een kostenbesparend experiment uit te proberen:geen toren voor de kerk maar er bovenop. De toren rust op vier stevigezuilen waar de kerk omheen is gebouwd. Zo spaarde men geld uit en werdbovendien een zeer origineel silhouet verkregen, iets waar Tepe alrekening mee had gehouden. Sedert een eeuw bepalen de

twee torens het'gezicht' van Houten. Te bescheiden is de parochie waar op pag 41tussen de kapelaans ene B.J. Alfrink verscholen staat, kapelaan inHouten van 1929 tot 1931, zonder dat men vermeldt dat dit de Alfrinkis, de grote Kardinaal. Het is een prettig leesbaar en keurig verzorgdboekje geworden dat wij ook bij U zouden aanbevelen als het niet doorde voorzitter was geschreven. Henk Reinders.
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Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -2- afb. 2c Foto van het Burgje anno 1968, met mevr. J.F.M,Hoek ing-Benschop en hun zoons Herman en Pieter. Welwil-lend ter beschikking gesteld door de huidige bewoners deheer en mevr. Mocking-Benschopo





Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -4- bezit van het kapittel van Sint Marie het oude huis van Willem vanOdijk zijn. Aan de andere zijde van de Vinkenburgsteeg blijkt eentiendblok te liggen geheten Valkenburgtiend, kennelijke verbasteringvan Vinkenburgtiend. Dit alles lijkt heel aannemelijk en is op dezewijze dan ook door Dekker in zijn boek in kaart gebracht (afb. 3): deontginning 'Vinkenburg', begrensd door de Vinkenburgsteeg, aan deandere zijde waarvan gelegen is het vroegere huis van Willem van Odijkalias Vinkenburg alias het Burgje. Toch zijn er enkele vragen. Allereerst is het vreemd dat de hofstedeVinkenburg niet ligt _in het gebied dat als tiendeenheid de naam Val-kenburgtiend (als verbastering van Vinkenburgtiend) draagt, maar er-naast. Voor de onderzoeker met genealogische invalshoek komt daar nogiets bij. Aan het begin van de zeventiende eeuw, als het proces

vanachternaamvorming in volle gang is, duiken er in Odijk opeens tweefamilienamen op: 'Verburg' en 'Van Vinkenburg'. Tenslotte komt in hetoudste schepenregister van Odijk in 1586 de hofstede 'Terborch' voor(7), naar zou blijken de benaming van het huis van Willem van Odijkalias het Burgje. Als circa 1625 de nazaten van Bernt Huibertsz zichVan Vinkenburg gaan noemen betekent dit, dat deze naam nog geenszinsin onbruik is geraakt, laat staan versleten tot Burgje of Terborgh: ermoest welhaast sprake zijn van twee hofsteden! De vraag rees of beidefamilies Verburg en Van Vinkenburg hun naam aan hofsteden hadden ont-leend en vervolgens of deze hofsteden zouden kunnen worden getraceerd. 2. Belastingcohieren: houvast voor een methodeBij onderzoek naar vroegere bewoners en bewoning in het Sticht kunnenbewaard gebleven registers, waarin werd bijgehouden wie bepaalde be-lastingen

moest betalen, enorme diensten bewijzen zoals ook in onsgeval zal blijken. Voor ons onderzoeksgebied betreft het heffingen opeigendom en gebruik van landerijen: uit de vijftiende eeuw zijn ver-schillende manualen van het Morgengeld bewaard gebleven welke onder-ling vergelijkbaar zijn (8). De verschillende percelen land wordenachtereenvolgens vermeld volgens een bepaald patroon (men liep kenne-lijk een 'vaste' route) waarbij tegelijkertijd werd opgeschreven wiede eigenaar was en wie de gebruiker, soms onder vermelding van betaal-de of nog uitstaande bedragen. Wij maakten gebruik van twee registers,een van ca 1434/6 en een van 1470: door beide met elkaar te vergelij-ken komen vele wijzigingen aan het licht in de eigendomsverhoudingenmaar ook voor wat betreft de verpachtingen in deze periode. Voor de







Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -7- De eerstvolgende oorkonde die bewaard is gebleven, dateert uit 1325wanneer dezelfde goederen, vermeerderd met 2 morgen bij het huis vanJohannes Utermeent, in lijfpacht worden gegeven aan Gijsbert vanRoemst en diens zoon Nicolaas (14). Vervolgens is een oorkonde bekenduit 1367 waarbij Alard van de Doem en Werner Braam, burgers vanUtrecht, dit land in pacht ontvangen (15). Gedurende vrijwel de gehelevijftiende eeuw zijn deze landerijen in gebruik bij leden van defamilie van Vianen van Rijsenburg (die het ongetwijfeld weer onder-verhuurd zullen hebben), waarna omstreeks 1487 het hele complex goede-ren van 42 morgen weer in afzonderlijke percelen wordt genoemd enverpacht. Dit blijkt uit de pachtregisters van het kapittel welkesedert het begin van de vijftiende eeuw werden bijgehouden (16). Zijleveren het volgende beeld op: 1410 Fya, weduwe Dirk

Gijsbertsz, 42 morgen in Odijk 1420 Gijsbert van Vianen van Rijsenburg, 42 morgen die Gijsbert Scade Dirksz had, te Odijk.1431 Gijsbert van Rijsenburg, 42 morgen1462 heer Gijsbert van Vianen van Rijsenburg, idem (Dirk van Dort wordt zijn zwager genoemd)1478 Zweder van Rijsenburg, 42 morgen op Atteveld.In 1487/8 worden dan de volgende losse percelen genoemd, alle meteenzelfdg toevoeging: &quot;zoals Zweder van Rijsenburg had&quot;:14 hond: Dirk Willemsz 1 hoeve op Atteveld: Paulus Willemsz Bogaard10 hond: Gosen Jansz, schout te Odijk 2 morgen: Deliana Herberts (ws. weduwe van Herbert Rumersz) 5 morgen: Gijsbert Herbertsz waarna pacht gelijk overgaat opDirk van Rossum Splintersz 6 morgen: Dirk van Rossum. Jan Hermansz tenslotte gebruikt 2 morgen die Gijsbert van Rijsenburghad; men ziet hier dus vrijwel de gehele oorspronkelijke partij lande-rijen uit 1288, in percelen

uiteengevallen. Van het goederenbezit van het kapittel van Sint Marie te Odijk zijnverschillende kaarten bekend. Behalve die welke in het boek van Dr.Dekker voorkomt en die de situatie laat zien van 24 hond land, is erook een ongedateerde kaart van 11 morgen in twee percelen van resp. 5en 6 morgen (afb. 4 en 5). Volgens bijschrift zijn deze 11 morgen landhet laatst gebruikt door Jan Aartsz Vereem en 'nu' door Eerst Daamsz(een Van Schalk). Beide kaarten lijken door dezelfde hand getekend envan bijschriften voorzien te zijn, zodat ook de ongedateerde van ca



Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -8-





Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -10- 6 morgen van de Scholasterij van de DOM br. Cornelis Adriaensz6 morgen van het Convent Jeruzalem en Vrouwenklooster br. Vereem4 morgen van Dhr. van Rijsenburg                                  br. Jan Willemsz 3 morgen van Cornelis Adriaensz br. Conelis Adriaensz zelfli morgen van Steven van Rumelaar, eigendom van een vicarie St. Jan br.Jan Jansz Vereem Aart van der Eem blijkt in 1536 in totaal 53 morgen land onder Odijkte gebruiken, waaronder de twee percelen van Sint Marie 'bij het huisvan Willem van Odijk' en 20 morgen van de Jofr.van Driebergen. Dezelaatst post moet de hofstede Terborch zijn welke in 1586 wordt gehypo-thekeerd: voor de belasting werd ook toen al naar beneden afgerond! Iser iets meer te vinden over de eigenaren van dit allodiale goed? Vol-gens Dr. Maris (21) wordt heer Vincent van Lokhorst in 1525 - onmondigzijnde - beleend

met de helft van de tienden te Vuilkoop, na overlij-den van Geertruid van Gent, weduwe van Jan van Driebergen. Blijkensleenacten van ditzelfde goed was Geertruid een dochter van Hendrik vanGent welke in 1457 werd beleend na dode van zijn vader Willem vanGent. Een dochter van Geertruid was: Cornelia van Driebergen die in15A8 weduwe heet van heer Geryt van Lokhorst, ridder (22), de oudersvan Vincent van Lokhorst. Het verband tussen Hendrik van Gent die in1487 bij de belending van 5 en 6 morgen van Sint Marie wordt genoemden de heer van Lokhorst op de kaart van 1583, alsmede de hypotheek-stelling van Terborch door Vincent van Lokhorst in 1586, is hiermedevoldoende gelegd. De manualen van het Morgengeld betreffende Odijkcompleteren dit beeld en geven tevens inzicht in de gebruikers van dehofstede: 1434/6 (23) Willam van Gent 10 morgen,Henrik van Luttikenhuis 12

morgen,Kosterij van DOM 6 morgen,(Jan Gijsbertsz gebruikt ook nog 3broek en 8 morgen van de Vrouwe van 1470 (24) Hendrik van Gent 10 morgen,Henrik van Luttikenhuis 12 morgen,Kosterij van OOM 6 morgen,Jan Gijsbertsz 3 morgen,Henrik van Braams weduwe 8 morgen br. Jan Gijsbertsz br. Jan Gijsbertsz br. Jan Gijsbertsz morgen van Eerst van Harden- Nijeveld) br. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splintersz Het land van het kapittel van Sint Marie is in de 15e-eeuwse















Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -17- schema II VAN VINKENBURG Bernt Hubert Berntssuit Houtentr. 1) Utrecht Neeltje Trans Fransdr te Odijk(alias Neeltje Frans Cornelisdr wed.Jan Jansz Stoock) 1605 en2) ca 1620 Elisabeth Adriaansdr van Schaick(meded. hr. van Werkhooven) 1619/27 schepen;1648 lid NH gemeente Odijk etc. Cornelia BerntHuybertsdr teOdijk tr. Utr.25/8 1625Jacob Corneliszvan Velthuysenwedr. PetertgenJansdr van Deyl(octr. om tetesteren 1633) Huybert Berntsspachter van ver-schillende per-celen rond Vin-kenburg; sterftvoor 1669 tr.Weyntgen Lau-rensdr. die alswed. AM te Odijkhuurt van SintServaas etc Adriaen Berntssburger en bakkerte Utrecht tr.Utr. 1646BeertgenCornelisdr.Polsbroek;testeren 1650 DirckgenBerntsdrvan Vinckenborchjdr vanOdijk tr.Utr. 19/51638 ClaesArienszVermeulen I Laurens Huybertszvan Vinkenburg1686 ca 33 jaar oudtr. Odijk gerecht24 october

1697WillemijntjeGerritsdr. vanHackfort









Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -21- DE KORENMaEN TE WERKHOVEN. De oude molenOp een oude kaart van Werkhoven (1) staat een molen afgebeeld aan hetbegin van de oprijlaan naar de Beverweerd, voorbij de 'meulepoppen'bij de brug over de Kromme Rijn. Aan deze molen ontlenen de meulepop-pen hun naam. De molen staat er al zeer lang. Dekker (2) meldt dat demolen er in 1395 al stond: &quot;voert'XII morgen lants gelegen benevenBeverweerde over den Rijn, dair die moeien op staet ende geheten isden Weert, mitten dagelixen gerichte, tijnse ende tienden groff endesmall&quot;. De molen stond er dus al zeer lang. Het was in de 18e eeuween open standaardmolen met een eigen loswal en bakkerij ernaast. Bij afb, 5. De oude molen te Werkhoven. RAU Sint Jan 328



Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -22- dit type draaide de hele molen rond een verticale houten spil van 80cm. dik, de standerd. De molen bestond uit een grote houten kast vanvele tonnen zwaar die in zijn geheel op de wind werd gedraaid. In diekast bevond zich het gehele systeem, inclusief de zware molenstenen.De molenaar hees de zakken graan naar boven waar ze in een trechter,de kaar, werden uitstort. In een dun straaltje liep het graan dan naarbeneden tussen de molenstenen door. Omdat dergelijke molens vooraluitmuntten in topzwaarheid, werd de standerd geschoord door acht dikkebalken die samenkwamen op vier stenen muurtjes. Op oude kaarten is eendergelijke molen dan ook meestal te zien als een kast op voetjes. Opkadasterkaarten herkent dit type molen meestal door de vierkantegrondvorm terwijl stenen molens meestal een ronde vorm hebben die opkadasterkaarten te zien is als

een rondje. Dit type wordt voor heteerst in de 13e eeuw genoemd. Eind 18e, begin 19e eeuw raakte het hieruit de gratie. Was de molen aan vervanging toe, dan werd een stenenmolen gebouwd. In 1832 was deze oude molen nog eigendom van molenaar de Bouter maardeze moet niet lang daarna de onverdeelde helft van de eigendom over-dragen aan kasteelheer Baron van Heeckeren. De molen lag daar aan de Kronnme Rijn enerzijds uitstekend i.v.m. hetvervoer van graan per schip maar anderzijds slecht want de molen stond afb. 6c De nieuwe molen te Werkhoven met rechts de oudeKatholieke kerk ca, 1890.           RAU Top, Atlas 2000,0,123

















Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -30- op het terrein rondom de genoemde kastelen Vuylcoop en Schalkwijk.Daar echter lopen de vondsten door tot in de negentiende eeuw. Aardewerk uit de beginperiode van de ontginningen. De meeste van deterreinen met vondsten uit deze periode liggen dichtbij of aan deSchalkwijkse wetering. Volgens Heijmink Liesert kwam dat omdat deSchalkwijker wetering als ontginningsbasis was genomen (1). Dat lijktlogisch want Schalkwijk kende lintbebouwing helemaal van Vuylcoop totaan de Heul bij de Lek toe. Toch is Dekker (2) het daar niet mee eens.In het speciale Schalkwijk-nummer dat gepland is voor december ditjaar, zal op deze vraag ongetwijfeld uitgebreid worden ingegaan.Een uitgebreid onderzoek naar de oudste bewoningssporen is nooitgedaan. Wel heeft onze eigen archeologische werkgroep op een enkelboerenerf detailonderzoek kunnen verrichten. Het

oudste materiaal datdaar tot nu toe werd aangetroffen was Siegburgh-aardewerk. Ouder schervenmateriaal werd door de werkgroep in 1976 aangetroffen bij het uitbaggeren van de Schalkwijkse wetering. Hier vond men: -een stukje van 2x5 cm Pingsdorf (met een bruin vlekje!, 10e-13e eeuw) -een stukje van 4x5 cm Andenne (lle-12e eeuw, zie afb. 11) -div. stukken Steengoed (vroeg Siegburgh of Schinveld, 12e-l4e eeuw) w^ ^P afb. 10. Vondsten gedaan door de archeologische werk-groep onder Brink 2 te Schalkwijk. Foto O.J. Wttewaal,
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Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 aan de andere kan liggen. Met de op de kaarten vermelde namen van deheer Hackfordt in 1631 en Tibbe Willemsz van Schaik in 1710, meendeikde eigenaren van de hofstede gevonden te hebben. Ten onrechte, naarzou blijken. Overigens bleek dit land dus niet tiendplichtig te zijnin de Valkenburgse tiend. Vicarie in Sint Nicolaaskerk, 8 morgen (75)Hoewel in het archief van de Sint Nicolaaskerk over deze vicarie nietste vinden was, bleek dit perceel wel in de 15e-eeuwse registers vanhet Morgengeld aanwezig: lo34/6 Jan de Wit, eigenaar van 8 morgen; betaald her Henrick vanSanten. 1470 Vicarie Sint Nicolaas 8 morgen; betaald Jan Claesz.In hoofdstuk 4 zagen we hoe bij de omschrijving van de hofstedeVinkenburg in 1473, deze beneden grensde aan genoemde vicarie. Gebruikmakend van de ervaring dat in de vijftiende eeuwse belastingregistersde percelen aan elkaar grenzend achter

elkaar worden vermeld, was dedirect op dit perceel volgende inschrijving significant: 1434/6 Hubert Zoudenbalch, eigenaar van 11 morgen 1470 Frank van Ysselsteyn en Lubbert Snouck, 11 morgen (helaasworden de gebruikers niet genoemd)Wanneer heer Evert Zoudenbalch in 1473 de hofstede Vinkenburg, in dehoefslag liggend voor 11 morgen, krijgt opgedragen, dan zijn blijkensde acte de vorige eigenaren: Adriaan Freyse als getrouwd HadewichFranckendr. van Ysselsteyn en Aleyd, weduwe van Franck van Ysselsteyn.Blijkens het artikel van Mevr. E.T. Suir (49) over de Utrechtse domka-nunnik Evert Zoudenbalch waren de weduwe van Franck van Ysselsteyn enEvert beide kinderen van Hubert Zoudenbalch welke in 1450 overleed.Met andere woorden: Vinkenburg en misschien wel het hele goed Ten Hertwas oud familiebezit van de Zoudenbalch's en wij hadden de hofstedeteruggevonden in de oudste registers van het

Morgengeld!Tenslotte bleek er toch niet iets over de Vicarie in de Sint Nicolaas-kerk te vinden. Bij de beschrijving van de 8+1 morgen van Beverweerdwaren wij een rijtje belenders/rechtsopvolgers tegengekomen, op welkspoor nog even werd doorgezocht: 1568 Jan Botter 1631 de heer Hackfordt 1710 Tibbe Willemsz van Schaik.Bij het zoeken naar de overgang Botter-Hackfort bleek via de klappersvan het notarieel archief in de stad Utrecht bij oppervlakkig onder-





Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -5- 1510 Aart Jansz en Adriaen Dircksz 'zijn dochtersman' 1522-1539 Adriaan Dirksz (die dus ook in het register van hetOudschildgeld over 1536 vermeld wordt!) 1547-1561 Cornelis Gherytsz 1564-1600 Frans Cornelisz 1600-1605 Jan Jansz Stoock 1608 Beernt Huybertss.Hoogstwaarschijnlijk mogen wij in deze personen ook de gebruikers vande Vinkenburg zien; dit geldt in ieder geval voor de zestiende eeuw eneen groot deel van de vijftiende eeuw, waar Johan Klaasz blijkens hettransport in 1473 gebruiker is van de 11 morgen van heer Evert Zouden-balch. In de rekeningen van 1408/1415 is de omschrijving van het land van hetCXjitse Huis als volgt: 7 morgen tussen de Woerdweg en de Trechtweg, 4hond bij Gijsberts hofstede van Schadewijck en 2 hond achter Aleid vanOostrum. In 1533 in een pachtbrief van Adriaan Dirksz luidt de omschrijving alsvolgt (55): 8 morgen aan drie

percelen: a) een stuk land belendend boven: Gerrit Knijff, beneden Jfr. vanRijn Evert Zoudenbalchszuster - strekkende van de Odijkerwegtot de Trechtweg b) een stuk land boven: vikarie van de Oom, beneden: Vikarie vanSint Jan, strekkende van het Toepad tot aan land dat aan deBekeerde Susteren toebehoorde en dat Adriaan Dircksz nu 'aanzich gekocht heeft' c) stuk land boven: Vikarie van de Dom, beneden: Jacob Jan Lub-bertss int Goy, strekkende van de Vlowijkerweg tot de Vlowij-kerwetering. In 1550 in een pachtbrief van Cornelis Gerritsz heet het (56): a) 3 morgen, waarboven landen die Claas Adriaansz gebruikt vanMr. Jasper van der Berch, beneden: Duitse Huis met land datWillem Woutersz gebruikt. b) land belendend boven: Jfr. van Culenborch (is doorgehaald enverbeterd in 'Vikarie Sint Niclaes te Oudmunster') c) 1 morgen ten Noorden waarvan belendend Herbert Hubertsz (watook is doorgehaald en

verbeterd in 'Jan Herbertsz') met EerstDaemesz. Vermoedelijk grensde althans een deel van het land van het Duitse Huisaan Vinkenburg, namelijk daar waar de omschrijving luidt: Jfr. vanRijn Evert Zoudenbalchszuster (1533) en de Jfr. van Culenborch/Jhr.



Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -6- Oan van Culenborch (1550), belendingen die kennelijk slaan op perceelnr. 78, het 'eigenlijke' Vinkenburg. Convent van Bethlehem, 6 morgen (77)De geschiedenis van dit perceel is ook tot de eerste helft van de 15eeeuw terug te voeren. De verschillende gegevens worden hieronderchronologisch weergegeven: 1434/6 Geryt van Rijn eigenaar van 6 morgen; bet. her Henrick van Santen (morgengeld)1444/6 Gerikt van Rijn c.s. transporteert 6 morgen op de Susterenvan de Wijngaart en het Convent van Bethlehem (voor wieoptreedt her Henrick van Santen. De belendingen zijn bo-ven: Henrick van Renen, borger te Utrecht en beneden hetDuitse Huis (57)1463 20/3 Convent van Onze Lieve Vrouwe in de Zon bij de Wijn-gaard verklaart vroeger gemeenschappelijk met Convent vanBethlehem te hebben gehad 6 morgen, belendend boven: Jande Wit en beneden: het

Duitse Huis met land dat Jan Claeszen zijn kinderen nu gebruiken. Dit land behoort nu geheelaan het Convent van Bethlehem (58).1470 Convent van Bethlehem, 6 morgen, bet. Jan Claesz (Morgen-geld)1536 Adriaan Dirksz gebruikt 6 morgen van het Convent van Beth-lehem (Oudschildgeld)1582/5 Frans Cornelisz gebruikt 5 morgen in Odijkergoyer (belen-dend als 1444!) van het convent van Bethlehem ingaande1572 (59)1607/8 In de helaas niet ver teruggaande rekening van het conventwordt voor het laatst Jan Stoock als gebruiker genoemd(60)1609/61 Bernt Huybertss is pachter; in 1661 heet hij Bernt Huy- bertsz van vinkenburg1662/7 Huybert Berntsz van Vinkenburg is pachter1668 Jan Cornelisz Keyser, Arien Berntsz van Odijck (kennelijkHuybert's broer, bakker te Utrecht) en Arie Gerritsz vanOverdam zijn pachters (61)Ook hier dus weer bevestiging van het beeld van opeenvolgende

gebrui-kers van de hofstede Vinkenburg - van Jan Claesz tot aan leden van defamilie van Vinkenburg - zoals wij dat uit andere bronnen al haddengekregen.









Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -10- 17 hond, gebruikt door Jacob Aartsz9 hond, gebruikt door Jacob Aartsz 5i morgen 2 hond, boven: Willem van Wesel, beneden Oudmunster,in gebruik bij Jacob Aartsz 6  hond, gebruikt door Jacob Aartsz 7  morgen, gebruikt door Johan Claesz 1 akker van 4 hond over de Wetering, br. Johan Claeszde hofstede &quot;tot Wynckenborch&quot; groot 11 morgen, gebruikt doorJohan Claesz.Het totaal van deze negen percelen is precies 47 morgen 5 hond, hetgoed Ten Hert omvatte dus drie hoeven. De 5i m 2 h die in 1581 wordenovergedragen aan Jan Gijsbertsz c.u. (72) herkennen we moeiteloos inbovenstaande opsomming. Het lijkt nu wel zeer waarschijnlijk dat totde 20 morgen 1 hond 80 schaft ook moet hebben behoord de hofstede Vin-kenburg - gerekend voor de hoefslag 11 morgen (zo ook in het Morgen-geld 15e eeuw) voor het Oudschildgeld 14 morgen;

14+5 morgen en 5hond is vrijwel 20 morgen! Helaas laat zich het hele goed Ten Hert in Odijk nog niet in de vijf-tiende eeuwse registers terugvinden, zij het waarschijnlijk wel hetgrootste gedeelte: 1434/6 Hubert Zoudenbalch                                11 morgen (VINKENBURG!) het goed ten Hert                                    9 morgen Hubert Zoudenbalch                                  6 morgen Hubert Zoudenbalch                                10 morgen 1470 Frank van Yselsteyn                                                    (VINKENBURG!) en Lubbert Snoeck                                   11 morgen br. Jan Claesz het goed ten Hert                                    9 morgen Frank van Yselsteyn (erboven: Geryt Jacob Aarntsz in Tollestege)en Lubbert Snoeck                                    6 morgen Hubert Zoudenbalch                              10 morgen (deze was toen al lang overleden: de verhoudingen waren kennelijk des-tijds al niet geheel helder)Er bleken nog drie

eerdere eigenaren voor Hubert Zoudenbalch met grotewaarschijnlijkheid genoemd te kunnen worden. Blijkens de omschrijvingvan het hele goed Ten Hert in 1473 kwam drie maal de belending 'Oud-munster' voor; de vraag rees of er pachtbrieven van Oudmunster uit dietijd bewaard waren gebleven. Dat bleek het geval^ In 1418 pachtteAalbert van Strymaat 11 morgen van Oudmunster (73) waarvan o.a. 8morgen boven: Gherit Zoudenbalchs erfg en 2 morgen boven: Gherit











Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -15- 59. SvU 937-1 60. GAU Bew. Arch. II 1276 61. idem 62. als noot 53 63. Archief Hervormde gemeente Odijk 128: Bernt Huybertsz betaalt 16266 gulden 5 stuivers voor de huur van de Elskamp, groot 2 morgen,de kerk toebehorend. Hij wordt 1657 voor het laatst in de reke-ningen vermeld; in 1658 voor het eerst: Huybert Berntsz (nietverder vervolgd). In dit nummer vindt men overigens op fol. 16naast elkaar de handtekeningen van Anthonis Cornelisz Verbourch,schout en Berndt Hubertss, kerkmeester - de bewoners dus vanrespectievelijk Ter Borch en Vinkenburg! (1627, zie afbeelding 9) 64. RA 1345-X fol 136/7 65. SvU 937 66. RA 227-3; 1619 maart 9 67. Bv. 1569 januari 17 (GAU 705 fol 32, 33) Jan Reyersz de Jonge,timmerman en burger te Utrecht x Marichgen transporteren op Corne-lis Gerritsz Overdam x Anthonia Roetersdr zijn stiefvader enmoeder, een huis. 1571 juni 16

(Sint Pieter 1097) Cornelis Gerritsz Overdam, wonendin het Overeind van Jutfaas etc. 68. Frans Cornelisz is de zoon van Cornelis Aalbertsz te Bunnik zoalsblijkt uit het volgende: GAU Bew. Arch. II 707, rekeningen van deSint Nicolaaskerk - 1562/3 ontvangen van een rentebrief 'die vanons kerckenwege beleyt is op enen genaemt Frans Corneliss wonendOdijck ende Cornelis Aelbertss sijn vader wonend Bunnick alsborge'. Vergelijk ook RA 13a5-X fol 69: 1580 januari 18 FransCornelisz te Odijk principaal en Cornelis Cornelisz zijn broer teBunnik borg etc. Deze broer Cornelis gebruikt 1600 als CornelisCornelis Aalbertss ca 40 morgen land in Bunnik (Fin. Inst. 1676) 69. RA 1345-X fol 171VS0, 172 70. Resp. SvU U3 en Fin. Inst. 1676 71. Meeus Claasz is de stamvader geworden van de Odijkse tak van eenfamilie van Swesereng; wij zien zijn kleindochter Bartha latergehuwd met Tibbe Willemsz van Schaik uit wiens boedel

in 1723 o.a.de Vinkenburg wordt verkocht (zie noot 78) 72. als noot 69 73. Oudmunster 1244; 1418 juni 23 74. Oudmunster 1244; 1372 juni 17 75. Oudmunster 934 fol XXIXvso











Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -20- Het waren deze elementen die, in balans, het karakter van dit land-schap bepaalden. Als straks de mens, door de ontginning van dit gebieddie balans verbreekt, zal dit, naast de winning van het begeerdenieuwe land, ook onvoorziene en vaak onwelkome gevolgen hebben. De ontginning van CattenbroeckVoorbereidingen. De ontginning van het Cattenbroeck was pas mogelijkna 1122. In dat jaar werd de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd (5)en bleef men voortaan gespaard voor de jaarlijkse overstromingen vandeze grillige rivier. Men moet direct na 1122 met de ontginning eenaanvang gemaakt hebben, anders was de schenking van de synodale rech-ten over het broek bij Zeist aan de Domproost in 1126 een zinloosgebaar. Terwijl men vroeger door verbranden van bos vrij simpel aancultuurgrond kwam, ondervond men bij de ontginning van moeras en broekveel

groter tegenstand. Zo'n ontginning eiste een professionele aan-pak, waarvoor een gedegen organisatie, aanzienlijke technische kennisen zware kapitaalsinvestering vereist waren. De neiging om wildernis te ontginnen werd in de 12e eeuw versterktdoor een aantal factoren: om te beginnen was er in die periode eensterke toename van de bevolking. In het starre domaniale systeem wastoen niet meer voor allen emplooi te vinden. De &quot;boventalligen&quot; warener tuk op nieuw land te krijgen. Bovendien gingen de graanprijzen indie tijd flink omhoog. En tegelijkertijd zaten de grote landeigenaars,kerk, kloosters en adel met het gegeven dat ze tot nu toe van hunuitgestrekte grondbezit maar een zeer lage grondrente kregen. Ontgin-ning van het onland beloofde hen meer inkomsten. We weten niet hoe de zaken in 1122 geregeld werden. Over de eigenlijkeontginningen, die toen heel gewoon waren, werd

vrijwel niet geschre-ven. Wel is het zeker dat de bisschop met een aantal concessionarisseneen copeverdrag gesloten heeft, waarbij hij waarschijnlijk een 'voer-slagh' in de nieuwe ontginning voor zichzelf bedong. De bisschopblijkt tenminste steeds eigenaar te zijn van Kouwenhoven in het Cat-tenbroeck. Maar van het copeverdrag zelf is niets bekend en evenminvan de concessionarissen. Als de bronnen gaan spreken, zo'n anderhalveeeuw na de ontginning, zien we dat de Abdij van Oostbroek en hetVrouwenklooster flink gegoed zijn in de ontginning. Gezien hun eigenstichtingstijd moeten we betwijfelen of deze kloosters tot de conces-sionarissen behoorden. Als adelijke eigenaars ontdekken we Renes,Grawaert van Weerdensteijn, van Amerongen, van Woudenberg, Ysselstein,van Valckendail, van Zuylen van Blikkenburg, van Cattenbroeck, het



Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -21- geslacht van Seijst en ook enkele rijke burgers uit Utrecht. Maar wievan hen eventueel tot de concessionarissen behoorde, is niet na tegaan. Wel mogen we aannemen dat het benodigde geld grotendeels van dekerk kwam; die is immers in de middeleeuwen de grootste geldschieter.Ook de adel kon daar geld lenen, met als eventueel onderpand zijnandere landen. De kennis voor de onderneming bezat men. In Vlaanderen, Holland enZeeland was men al veel eerder met dit soort werk begonnen. Ook deaanleg van de 'Rijsdijk' bij Wijk bij Duurstede in 1122 wijst erop datmen de techniek onder de knie had. Het werk geschiedde met handkracht. De inwoners van Zeist e.o., afge-zien wellicht van enkele 'daghhuerders', hadden genoeg werk op eigenbedrijf. Men zal dus arbeiders van buiten aangetrokken hebben: werke-lozen, lieden die graag een nieuw stuk land wilden en

varenslui dieals seizoenarbeider konden werken. Zeker is er een -doorgaans goedbe-taalde- landmeter bij betrokken geweest. En wellicht heeft een aantalconcessionarissen als commissie van toezicht durend oog gehouden opdevoortgang van het werk. Of er veel gebruik werd gemaakt van paarden-tractie weten we niet. We betwijfelen het; er zal in deze omgevingniet voldoende weidegrond voor het benodigde aantal dieren zijn geweest. De landmeter heeft, als gebruikelijk bij de copeontginning, hoevenuitgezet in het Cattenbroeck. De hoeven en de scheidingssloten staanniet helemaal haaks op de beide zijkanten, de Hakswetering en deKoppeldijk. Dat is ietwat ongebruikelijk bij een copeontginning (6).We menen dat dit het gevolg is van de werkwijze van de landmeter, dieo.i. bij het uitzetten van de hoeven begonnen is met het doortrekkenvan de lijn Waterige weg-noordzijde Cockardshoeve tot de Hakswetering.Ten

noorden van die lijn werden de hoeven evenwijdig aan elkaar uitge-zet zodat ze niet helemaal haaks stonden op Hakswetering en Koppel-dijk. De afstand hiertussen bedroeg de gebruikelijke 6 voorling(furlong) of 1250-1300 meter en om op de in deze streken gebruikelijke16 morgen per hoeve uit te komen werd de breedte gesteld op 30 roe(114 meter). Ten noorden van de Kouwenhovenselaan was deze verkavelingtot voorkort nog het mooist te zien. Soms vestigde zich een vrije boer aan de kop van zo'n hoeve die dan inde loop van de jaren de hele kavel ontgon. In het Cattenbroeck echterkwamen de meeste hoeven al zeer vroeg in handen van adel en kloostersdie liever grotere eenheden dan een enkele hoeve lieten ontginnen. Wij











Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -26- Hcnk Rcindcrs » B U N N I K« H&ii Voorpagina van het boek van Henk Reinders. afb. dorp, wordt de kerkelijke organisatie en de verdeling van de bevolkingover de Rooms-Katholieke en de Nederlandse Hervormde kerken besprokenen toegelicht door tien predikantenportretten. Het huwelijksleven, dekleding, de voeding en de vrije tijd komen dan aan de orde - alles metconcrete voorbeelden en details. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de werkzaamheden rondom de voorBunnik lange tijd economisch belangrijke boomgaarden. Het boek besluitmet een reconstructie van de wandeling die schout en schepenen -voorbelastingdoeleinden- in 1805 maakten langs de huizen die er toen warenen hun bewoners. De auteur voegt hier nog vele, ook latere, gegevensaan toe. Ook voor een niet-Bunniker is dit boekje zonder meer met vrucht enplezier te lezen - men mag aannemen

dat er tussen de Krommerijnsedorpen toch wel vele algemene overeenkomsten zullen zijn geweest. We
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Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -10- gunste van de plannen besloten. Aan dit bestluit werden nog wel enkelevoorwaarden verbonden, waarvan de voornaamste zijn: 1. Vanwege het Rijk of de provncie zal moeten worden gezorgd voor eenrechtstreekse verbinding tussen de huidge gemeente en Tuil en 'tWaal en wel via het pontveer te Houten, hetwelk alsdan vooreenieder kosteloos en dag en nacht ten gebruike zou moeten wordengesteld. 2. In het gebied van de gemeente Schalkwijk zal een hulpsecretariemoeten worden gevestigd. 3. Van overheidswege dient alle medewerking te worden gegeven dat inhet gebied van de huidige gemeente Houten een landbouwhuishoud-school zal worden gevestigd. Verschillende raadsleden van Houten voerden, buiten aangehaaldevoorwaarden, nog motieven voor en tegen aan, met name: a) dat de kernen te ver uiteen liggen; b) dat de afstanden voor Houten

buiten beschouwing blijven; c) omdat geen financieel voordeel voor Houten is te behalen, kan vangeen samenvoeging sprake zijn; d) dat vanwege het grote verschil in volksaard samenvoeging niet wen-selijk is. e) dat samenvoeging van alleen Schalkwijk met Tuil en 't Waal verwor-pen moet worden omdat de vrees gewettigd is dat het gedeelte vanHouten ten zuiden van Amsterdam-Rijnkanaal bij de nieuw te vormengemeente zal worden gevoegd, hetgeen een wel erg groot verlies aaninwoners en grondgebied voor de overblijvende gemeente Houten bete-kent. Hieraan werd als argument toegevoegd, dat Houten in verbandmet de expansiezucht van de stad Utrecht ook in de toekomst wel eengedeelte van het grondgebied aan die gemeente zal kwijtraken. Schalkwijk. De gemeenteraad van Schalkwijk vergaderde op 29 septem-ber 1958. Een uit die raad geformeerde commissie had, in overleg metmr.dr.

C.Ch.A. van Haren, advocaat te 's-Gravenhage, een rapportsamengesteld. De commissieleden waren eenstemmig in hun advies aan deraad. De gemeenteraad nam het advies over en liet G.S. op 6 oktoberweten, dat hij zich met de voorgenomen samenvoeging niet kon verenigenen dat hij zich, evenals in 1950, wel kon verenigen met de samenvoe-ging van Schalkwijk en Tuil en 't Waal, waarbij een zodanige wijzigingvan de grens met de gemeente Houten zou moeten plaats vinden dat denieuwe grens door het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal zou gaanlopen.









Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -14- januari 1954 Vleuten-De Meern door samenvoeging van Vleuten en Haar-zuilens met het grootste gedeelte van Veldhuizen en ongeveer de helftvan Oudenrijn, alsook per 1 september 1964 Bunnik door samenvoegingvan Bunnik, Odijk en Werkhoven en tenslotte per 1 juli 1971 Nieuwegeindoor samenvoeging van Jutphaas met Vreeswijk. Enkele gevolgtrekkingen naar aanleiding van de vorming van de gemeenteHouten. Het verdwijnen van het gemeentelijke bestuursapparaat uit eendorp als Schalkwijk betekent niet alleen dat een aantal gemeentelijkefunctionarissen voortaan elders hun werk moeten verrichten en dat deinwoners voor de verzorging van verschillende behoeften zich naar eenandere plaats moeten begeven, maar ook het verlies van een min of meerpersoonlijke dienstverlening. De sluiting van het gemeentehuis en hetvertrek van burgemeester en

gemeentesecretaris worden bovendien erva-ren als een achteruitgang in status van het dorp. De bevolking kanzich sinds die samenvoeging niet meer met de gemeente Schalkwijkvereenzelvigen en wil dat met de gemeente Houten niet (ook al vanwegede bestaande rivaliteit welke vanouds tussen de inwoners van het dorpHouten en die van het dorp Schalkwijk bestaat). Was er voor een nieuwegemeentenaam gekozen dan was een indentificatie aanwezig. Het dorpHouten ging er, als centrum van de nieuwgevormde gemeente, in statusop vooruit. Voor sommige raadsleden betekende de samenvoeging het einde van eenraadslidmaatschap. Voor andere openden zich daarentegen nieuwe pers-pectieven. In verband met de samenvoeging moesten er op 15 november1961 raadsverkiezingen worden gehouden. De samenstelling van de ge-meenteraad, naar vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten,

is: Verkiezingsjaar Houten Schalkwijk Tuil en 't Waal Totaal 1961 6 3 2 13 1966 8 3 2 13 1970 8 4 1 13 De politieke samenstelling van de raden van de voormalige gemeentenwas: Houten: 6 K.V.P., 1 A.R.P., 1 S.G.P, 1 C.H.U, 1 P.v.d.A..Schalkwijk: 6 K.V.P. en 1 Protestants-Chr. groepering (P.C).Tuil en 't Waal: 4 K.V.P., 2 P.C. De samenstelling van de raad van de nieuwgevormde gemeente Houtenwas: 8 K.V.P., 2 P.C, 1 S.G.P., 1 P.v.d.A. en 1 Gemeentebelangen. Sinds 1974 is er meer sprake geworden van vertegenwoordigers uit







Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -17- deningen en instructies. Bij het doen vervallen of handhaven, bij detoetreding tot, de uittreding en de aanwijzing van bestuurders in degeldende termijn van gemeenschappelijke regelingen (met andere gemeen-ten) hebben zich geen problemen voorgedaan. Wel gaf ook dit onderdeelnogal wat werk. Met ingang van de datum van samenvoeging hadden de archieven van deopgeheven drie gemeenten afgesloten moeten worden. Dit is verzuimd. Ervond nu een gedeeltelijke vermenging plaats van het archief vanSchalkwijk en dat van Tuil en 't Waal met het archief van Houten.Bovendien ontbraken inventarissen van de archieven van de drie opgehe-ven gemeenten. De archieven van de voormalige gemeenten waren trouwensonvoldoende toegankelijk voor diegenen die er voordien niet mee haddengewerkt. Aan de reconstructie van de archieven is tenslotte jarenlater veel geld en tijd

gestoken om tot volledige reconstructie eninventarisatie te komen. Bij dit alles moet wel worden opgemerkt, dat ten tijde van desamenvoeging weinig of niets bekend was van wat er exact zou moetengebeuren. De samenvoegingswet gaf zeer summiere richtlijnen. Al was ineen enkel geval was wel advies in te winnen, een draaiboek of iets vandien aard ontbrak. Alles werd min of meer overgelaten aan het lokalebestuur en aan het gemeentepersoneel. Na de samenvoeging werd de gemeentesecretarie gehuisvest in hetgemeentehuis van Houten, een voormalige (ambts)woning van de burge-meester. Er werd in die tijd geen enkele voorziening getroffen voor deuitbreiding welke na de samenvoeging ontstond. De hulpsecretarie in Schalkwijk heeft maar een tijdelijk karaktergehad. Bij een afname van de publieke belangstelling (omdat vele zakenop de gemeentesecretarie in Houten directer en sneller waren af tedoen of te

bespreken waren), volgde een geruisloze sluiting op 1september 1968. Onder politieke druk ging de hulpsecretarie echter op1 mei 1969 weer open. Omdat het hulppostkantoor in Schalkwijk volgens het Staatsbedrijfder P.T.T. te weinig draagkracht bleef houden om als zelfstandigeeenheid gehandhaafd te kunnen blijven, is in die tijd gezocht naar eencombinatie van werkzaamheden van het postkantoor in Schalkwijk met dievan de hulpsecretarie van de gemeente. Onder opheffing van de hulpse-cretarie met ingang van 1 januari 1975 en de sluiting van het post-agentschap in Tuil en 't Waal zijn vele werkzaamheden van de hulpse-cretarie toen overgeheveld naar het postkantoor. Eerder werd al opgemerkt dat het beter zou zijn geweest om voor de









Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -21- Het kaaspakhuis in 1986. Foto O.J.'Wttewaall trok voetje voor voetje opschoven. De vertrekkende boer had dan tevenshet nodige zout en stremsel en soms ook kaaskleursel ingeslagen. Demensen vonden het niet erg om te wachten. Ze waren toen niet zogejaagd en namen de tijd zoals het viel. Ze waren niet alleen enkonden onderling gezins-wederwaardigheden, weerperikelen, hooibouw endergelijke bespreken. Er waren veel boeren die kaas maakten en hetgebeurde dat het hele pakhuis vrijdags vol kwam. De totale capaciteitvan het pakhuis was ongeveer 35.000 a 40.000 Kg ofwel +_ 5.000 kazen.Die moesten weer weg voor de volgende vrijdag en derhalve kwam erreeds zaterdag een koper die practisch de hele voorraad wegkocht. Erwerden ook enkele winkels bevoorraad maar het grootste gedeelte werden masse verkocht. Zoals ik reeds in een eerder artikel

schreef(Tussen Rijn en Lek 18 (1984), 3 p. 1-9), werd 's maandags de kaas inde schuit geladen en via de wetering afgevoerd. In het begin van deze eeuw nam de zaak een grote vlucht. Vulto gingaanvankelijk met paard en wagen, later met een auto, wekelijks de boerop om daar de kazen te kopen. Door de intensivering van de veeteeltechter en de gemakkelijke manier waarop de boeren hun melk kondenafzetten, gingen de boeren steeds minder kaas maken. Dit had totgevolg dat de kaashandel in het kaaspakhuis sterk terugliep en ca.1960 geheel werd stopgezet. Nadat het kaaspakhuis nog enkele jaren alsopslag voor granen was gebruikt, werd het verkocht en daarmee was eenstukje Schalkwijkse geschiedenis afgesloten.                                       p, kooI Schalkwijk.











Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -26- Anaries Snoek in zijn zeer beroemde rol als 'den Cld' dagavond. Onderweg onderhield hij zich als 'gezellige praatvaar' metzijn medepassagiers. In Amsterdam speelde hij in 1828 zijn laatste rolals Rodrigo in 'Le Cid' van Corneille. Terwijl hij op zijn Amsterdamsekamer op 3 januari 1829 een rol aan het instuderen was, overleed hij.De begrafenis in de Zuiderkerk (begraven in de kerk mocht dat jaarvoor het laatst) werd door duizenden bijgewoond. Zes weken was er rouwin de Amsterdamse schouwburg.



Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -27- Lekdl.lk Bovendams Maria Hendrica Adams had nadat ze weduwe was geworden niets meerdat haar aan Schalkwijk bond. Ze zat er helemaal alleen aan het eindvan de wereld met haar stemkwaal en bleef na de begrafenis van Andriesbij de Majofski's in Amsterdam die zich over haar ontfermden. Op 11april, 3 maanden na het overlijden van haar man komt 'Bagatelle' alonder de hamer. Het wordt omschreven als &quot;Een aangenaam, welgelegen enin den Engelschen smaak aangelegd Buitenverblijf, genaamd Bagatelle,geteekend numero 123, met deszelfs modern betimmerd Heeren Huis, voorhetzelve een plein, waarvoor een Hek, voorts Koetshuis met Tuigenkast,stal voor twee Paarden, Hooi en strooizolders, wel aangelegden Tuin,Moestuin, Boomgaard, slingerlanen en slingerboschje met Hakhout bezet,te zamen groot vijf en Tachtig roeden. Elf Ellen...&quot;

(8). Dat was eenheel wat klinkerder omschrijving dan het &quot;...huis met omtrent een halfmorgen Tuin en Boomgaard&quot; waarvan in 1820 nog sprake was. Dat er veel aan gebeurd is blijkt ook uit de prijs. Had Snoek er in1820 maar 900 gulden voor betaald, bij opbod biedt Jan Spithoven,landbouwer uit .Cothen er 2200 gulden voor maar bij afslag doet hetcollege van de Lekdijk Bovendams daar nog eens 1600 gulden bovenopzodat 'Bagatelle' voor 3800 gulden van de hand gaat. Ongetwijfeld wasde naam 'Bagatelle' voor het eerbiedwaardige college veel te Amster-dams en werd er de zakelijke naam 'Dijkhuis' overheen geschilderd. Hethuis brandde in 1865 af en werd toen herbouwd in de huidige vorm. M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijken H. Reinders, Bunnik. noten (1) Brief d.d. 14 november 1962 van C.J. Reinalda te Bloemendaal. (2) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen

tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, z.p., 1830. (3) Losse knipsels in map 80 bij het Theaterinstituut te Amsterdam. (4) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332 (5) B.A. Fallee &quot;Andries Snoek&quot; in jaar- en zakboekje der kunst enwetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.,1829-1830. (6) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, 1830. (7) J. Hilman: Ons Toneel, z.p.,1879, p. 271-279. (8) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332.



Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -28-DE NACHTWACHT VAN SCHALKWIJK IN 1790 Inleiding.Het dorp Schalkwijk zal vroeger wel ongeveer dezelfde rust hebbenuitgestraald, die het nu nog heeft. Twee eeuwen geleden bestond debevolking voor het overgrote deel uit boeren, terwijl er verder eenaantal ambachtslieden woonden wier diensten in een agrarische maat-schappij onontbeerlijk zijn. Toch zullen ondanks deze rust diefstaldoor inbraak of beroving, baldadigheid, oplichterij en handgemeen inhet dorp zijn voorgekomen, zij het niet in een mate die zich aanmerke-lijk onderscheidde van naburige plaatsen. Dieven die in Schalkwijk hun slag hadden geslagen, zullen ermeestal niet in geslaagd zijn direct te ontkomen, maar gedwongen zijngeweest ergens een schuilplaats te vinden. Dit kan niet al te gemakke-lijk zijn geweest: de boerderijen zullen wel vrijwel zonder uitzonde-ring een waakhond

hebben gehad, hoewel we over de 'honddichtheid' vantwee eeuwen geleden althans voor Schalkwijk niet zijn ingelicht.Schuilplaatsen die de dieven overbleven waren verlaten en afgelegengebouwen als schuren en het hok waarin los aangetroffen vee geschutwerd, maar bijvoorbeeld ook het kerkhof. Kon de dief zo snel geengoede schuilplaats vinden, dan was hij in Schalkwijk slecht af. Deweinige wegen die er waren droegen de complimenteuze naam 'Kleiweg',maar zij lagen er tijdens de herfst en winter zo slecht bij, datvluchten erg moeilijk werd. Bovendien waren deze wegen vrijwel alle-maal recht, waardoor de mogelijkheoid om ongemerkt te ontkomen verderwerd verkleind. Gezien het voorgaande zal men er in het dorp gedurende het grootstedeel van de zeventiende en achttiende eeuw weinig behoefte aan hebbengehad om speciale bewakingsmaatregelen te nemen. Die behoefte ontstondaan

het eind van de achttiende eeuw echter kennelijk wel. Er moetenzich in die periode ontwikkelingen hebben voorgedaan waarin de Schalk-wijkse gemeenschap genoeg reden zag om een nachtwacht in te stellen.De rond 160 gulden die men er jaarlijks voor over had om op dezemanier de rust in het dorp te garanderen, was zeker geen geringe som.Het bedrag werd samen met de andere uitgaven van de plaatselijkeoverheid omgeslagen over de niet-armlastige ingezeten, waarbij ieder-een naar draagkracht werd belast. Wat zouden nu de redenen kunnen zijn geweest die het bestuur van deambachtsheerlijkheid Schalkwijk er in 1790 toe aanzetten om een bewa-kingsdienst te laten uitvoeren? Die redenen zijn waarschijnlijk niet^







Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -31- Boveneind -tegenwoordig Overeind genaamd- was de langste van de tweeen was ongeveer drie kilometer lang, een afstand die in ongeveer eenuur kon worden afgelegd. Die over het Benedeneind -de tegenwoordigeLagedijk en het Neereind- was een stuk korter. Vandaar de bepaling inhet reglement voor de nachtwacht dat de personen die het Benedeneindbewaakten, tenminste tweemaal per nacht het kerkhof moesten inspecte-ren op lieden met kwade bedoelingen die zich daar schuilhielden. Ookstond in de voorschriften, dat de 'benedenwacht' eveneens tweemaal pernacht moesten nazien of het sleutelgat van de kerkdeur open of ver-stopt was. Deze bepaling is op het eerste gezicht misschien wat onbe-grijpelijk, maar hij had wel degelijk zin. Degene(n) die kwaad in dezin hadden, zouden zeker willen voorkomen dat na het ontdekken van hunmisdaad alarm werd

geslagen, kerkklokken waren sinds een grijs verle-den het middel bij uitstek om de aandacht van de gemeenschap op eenbijzonder feit -zij het een belangrijke aankondiging door het plaatse-lijk bestuur of een noodsituatie- te vestigen. Daarom wilde men nagaanof iemand het gebruik van dat alarmmiddel probeerde te verhinderendoor de toegang tot de kerk te blokkeren. Een van de bepalingen die inhet reglement voor de nachtwacht voorkomt is dan ook, dat er middelsde kerkklok alarm moet worden geslagen wanneer er onraad is geconsta-teerd. Al snel zouden zich dan een aantal inwoners met hun honden bijde wachters voegen om de jacht op de gezochten in te zetten. Inderdaad kon worden verwacht dat het niet lang zou duren voordatsommige inwoners op het alarm zouden reageren. Dit hing samen met eenvolgende regel waar de nachtwacht zich aan had te houden, namelijk een.tijdmelding die de hele

wacht en daarom bijna de hele nacht duurde. Dewachters werden door het plaatselijk bestuur voorzien van een 'klep',waarmee zij voor alle woonhuizen moesten slaan en roepen hoe laat hetwas. Zo lang als de wacht duurde, namelijk van 's avonds tien tot devolgende ochtend drie uur was er daarom een aanhoudend geroep van denachtwacht te horen. Aan de tijdmelding werd ongetwijfeld nog eenzegswijze toegevoegd die er op neerkwam dat alles in orde was. Dewacht werd alleen tijdens het najaar en de winter uitgevoerd. Men ginger kennelijk van uit, dat er door het extra licht tijdens voorjaar enzomer gedurende zo'n groot deel van het etmaal mensen op de beenwaren, dat de kans op misdaad daardoor genoeg verkleind werd. Maar dewacht kan 's winters niet altijd even aangenaam geweest zijn. Men kanzich voorstellen hoe het was om in een dorp zonder enige openbareverlichting -het licht dat er was

kwam van de huizen en van de maan-in de koude nachten tussen tien en drie enkele malen de route langs dehuizen te lopen die zich in een lange rij uitstrekten. De wachters







Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 Lijste van het getal der Persoonen, die ziq in ijder hui.isqezinin den Gerechte van Schalkwijk woongagtig, bevinden. Bouwlieden &a 1 Den Dijkmeester Dirk de Ridder (Bouwman) zijn huijsgezin bestaat in 16 personen 2 Jan Uyttewaal (Bouwman)                                                                    8 3 Johannes van Lent (Bouwman)                                                            8 4 Jan van Amerongen (Bouwman en Daghuurder)                                3 5 Gerrit van Kooten (Bouwman)                                                            6 6 Klaas Verdam (Bouwman)                                                                     12 7 Jan den Hartog (Bouwman)                                                                  9 8 Gijsbert Pouw (Bouwman)                                                                   11 9 Gerrit Cornelisz van Roijen (Bouwman)                                        9 10 Anthonij van Dijk (Bouwman)                                                          11 11 Anthonij

van Roijen (Bouwman)                                                        8 12 Arie van Dijk (Bouwman)                                                                     3 13 Anthonij Vermeulen (Bouwman)                                                          5 14 Anthonij Hoofd (Bouwman) ,                                                               6 15 Gijsbert van Dijk (Bouwman)                                                            8 16 Sijmen van Zijl (Bouwman)                                                                8 17 Jan van Schaijck (Bouwman)                                                              5 18 Hendrik Tukker (Bouwman)                                                                   5 19 Arie van Kooten (Bouwman en tapper)                                          13 20 De wed. van Aart in den Eng (Bouwster)                                      7 21 Jan van Oostrum (Bouwman)                                                                9 22 de kinderen van Anthonij de Wit (Bouwlieden)                         7 23 Arie van Roijen (Bouwman)                                                     

        102A Willem Pouw (Bouwman)                                                                         5 25 Bastiaan van der Worp (Bouwman)                                                    7 26 Bernardus Baars (Bouwman)                                                               10 27 Gijsbert de Bie (Bouwman)                                                                8 28 Egbert Uijterwaal (Bouwman)                                                            5 29 Jan de Kruijff (Bouwman en Herbergier)                                    10 30 De wed. van Gerrit de Bree (Bouwster)                                        7 31 Dirk van Avezaat (Bouwman)                                                              8 32 Aalbert Blaas (Bouwman)                                                                    7 33 De Heer Freken                                                                                       3 34 De Heer Johannes Muntendam (Predikant)                                      9 35 De Heer Koetschruijter (Pastoor)                                                  3 36 Hermanus Maree (Schoolmeester) 

                                                    2





Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -36- 77 Johannes Dekker (Schipper)                                                               3 78 Arnoldus Rietveld (Rademaker)                                                        4 79 Adrianus de Beus (Thuijnman)                                                           6 80 Hendrik van den Brink (Kleermaker)                                              8 81 Willem Middag (Maarschalk-Dienaar)                                              2 82 Pieter Vorst (Kleermaker)                                                                 3 83 Jan Hoefsmit (Smit)                                                                             5 84 Engelhart Groen (Bakker)                                                                   A 85 Johannes van den Bogaard (Rademaker)                                          1 86 Lambert Vorstijne (Water Molenaar)                                              1 87 Johannes van Amerongen (Dekker)                                                    3 88 Pieter Limmen (Molen-maker)                                                             5 89 Bart

van den Bogaard (Thuijn-man)                                                4 90 Maria Goes (Tapster)                                                                           3 91 Arnoldus Appelhof (Schipper)                                                         11 92 Cornelis van Kooten (Kleermaker)                                                  6 93 Pieter Ladrak (Kleermaker)                                                              u 94 Steven Verheij (Schoenmaker)                                                           3 95 Pieter van den Oudenrijn^(Schipper)                                            3 96 Jan van Toorn (Smit)                                                                           3 97 Dirk Turkenburg (Winkelier en Tapper)                                        6 98 Cornelis van der Geer (Schoenmaker)                                            5 99 Roelof van Amerongen (Timmerman)                                                  7 100 Pieter Gadella (Verver en Glasemaker)                                        5 101 vrouw van Schaijck (Spinster)                                                     

   1 102 Huijbert van Amerongen (Dekker)                                                    5 Huijsgezinnen en Persoenen op Rietveld onder denGerechte van Schalkwijk, die in de consumptielas-ten haar Gemaal en zegel betalen in Tul en Twaal. 103 Willem de Bree (Bouwman)                                                                   3 104 Cornelis Swambach (Bouwman)                                                            6 105 Gerrit Arien van Roijen (Bouwman)                                                6 106 De wed. Aart van der Wielen (Daghr)                                            2 107 Dirk Verweij (Daghr)                                                                           4 108 De wed. Hendrik de Kruijf (Daghr)                                                2 109 Terus de Jong (Daghr)                                                                         3 110 Casper Hol (Daghr)                                                                               2



Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -37- 111 Bernardus van Pothuijsen (Daghr)                                                   3 112 Cornelis Stekelenburg (Daghr)                                                         3 113 Dirk de Kruijf (Daghr)                                                                       4 114 Jan de Leeuw (Daghr)                                                                           4 115 Johannes Schimmel (Daghr)                                                                 3 116 Jan van der Horst (Kleermaker)                                                       2 117 Jan Kouwenberg (Smit)                                                                         3 Onvermogende en gealimenteerd wordende huijsgezinnen en persoenen. 118 De wed. van Hendrik van Ree (Daghr)                                            2 119 Pieter Mastwijk                                                                                     2 120 Gerrit Pijselman                                                                                   1 121 Andries Teunisse                                                           

                       2 122 Daniel Stuijvenberg                                                                             5 123 De wed. Johannes van den Brink                                                      6 124 De wed. Barend Espenheuvel                                                               1 125 Geurt van Leeuwen                                                                                 5 126 De wed. Boudewijn van Dijk                                                               2 127 De wed. Huijbert van der Geer                                                        2 128 Dirk van Zijl                                                                                          1 129 Hendrik van Schaijck                                                                           a 130 Willem Mulder                                                                                         6 131 Jan Liefjes                                                                                              4 132 De wed. Hendrik Poffers                                                                     2 133 De wed. van Jacob de Kleyn                                                               3

134 Teunis van der Geer                                                                             2 135 Bart Ewijk                                                                                                2 136 De wed. van Lambert van Dijk                                                           1 137 Jan Putjes                                                                                                2 138 De wed. van Aalbert de Heus                                                             1 139 Hendrik van der Horst                                                                         6 140 Hermanus Oostveen                                                                                 4 141 Lijsbet de Kruijf                                                                                 2 141 Huijsgezinnen uijtmakende te zamen 654 personen Aldus deese Lijste geformeerd, ingevolge ordere enaanschrijvinge van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden



Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -38- Staten 's Lands van utrecht in dato Ue Julij 1786, door Schout en Schepenen van Schalkwijk op den 25e Julij 1786. w.g.: A.C. de Normandie van Schalkwijk Gerrit van Reijen Bernardus Baas In kennisse van mij C. v. Beest, secretaris. Op de lijst komen 141 'huijsgezlnnen' voor. De toevoeging 'huijs'heeft geen betekenis. Enkele beroepen verdienen uitleg: Bouwman (1), Bouwster (20), Bouwlieden (22) = boer, boerin en boerenDaghr (4)                                         = daghuurder, dagloner of arbeider. De gebruikelijke verdeling in (vaste) arbeiders en (losse) dagloners is in de lijst niet gemaakt.Tapper (19)                                     = kroeghouder Chirurgijn (37)                          = Een soort EHBO-er die zich als arts .voordeed maar het beslist niet was. Chirurg en Chirurgijn is niet hetzelfde!Zich generende met de Melkerij (70) = melkknecht of melkslijter?Rademaker (78)           

                  = wagenmaker Thuijnman (79)                              = groentekweker Maarschalk-Dienaar (81) = gerechtsbode<Dekker (87)                                     = rietdekker Verver en Glasemaker (100) = schilder en glaszetterConsumptielasten (na 102) = het totaal van de indirecte belastingenGemaal en Zegel (na 102) = twee indirecte belastingenGealimenteerd (na 117) = die bijstand ontvangen Overzicht: aantal in % v.d. aantal in % v.d. gemiddelde + beroep beroepsbev. personen tot. bevolking gezinsgrootte 35 boeren 24,8% 267 40,8% 7,6* 42 arbeiders 29,8% 157 24,0% 3,7 77 agr. gezinnen 54,6?$ 4Z.i 64,8% 5,5 5 elite 33/37 3,5% 23 3,5% 4,6 35 middenstanders 24,8% 139 21,3% 4,0 40 overige beroep 28,4% 162 24,8% ^,1
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