Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 ^ ^ OC'^ ^ 6$&quot; Afscheid van Dr. Giselle de Nieals eindredacteur van het tijdschrift Met ingang van 1 januari 1989 nemen wij afscheid van mevrouw de Nie alseindredacteur van ons periodiek. Op 1 januari 1972 werd zij lid van de redactie. Toen op 1 januari 1979 deheer A. Graafhuis afscheid nam als eindredacteur, nam mevrouw de Nie dietaak op zich. Dat hield in het verwerven, verwerken en corrigeren van dekopij, en het onderhouden van de contacten met de auteurs van de artikelen. Al waren dat nu artikelen over een dorpspomp, een brug over een water-gang of een wetenschappelijk artikel over de historie van het KrommeRijngebied, het moest altijd volledig zijn en er mocht geen bron ontbreken. Dat heeft er toe geleid dat het tijdschrift wetenschappelijk wordt gewaar-deerd. Het bestuur en de leden van de Historische Kring zijn haar

daarvoor zeerdankbaar. De redactie zal trachten deze lijn door te zetten. Wij wensen mevr. de Nie veel succes en hopen dat zij het tijdschrift metplezier zal blijven lezen. De redactie.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Jaarverslag van de archeologische werkgroep 198J In 1988 heeft de archeologische werkgroep niet gegraven, maar is zij beziggeweest met het bewerken van het vondstmateriaal uit de opgraving van 1987van het herenhuis 'Zorgvliet' te Houten, in totaal kwam de werkgroephiervoor op 44 zaterdagen bijeen. Dit werk zal ook in 1989 nog geruime tijddoorgaan. De vondsten (glas, aardewerk, been, hout en leer) worden gedetermineerden beschreven. Vaak moeten hiervoor bronnen worden geraadpleegd, hetgeenveel tijd in beslag neemt. Ook worden indien mogelijk gebroken voorwerpengerestaureerd en passende scherven aan elkaar gelijmd; daarna wordt allesgetekend en gefotografeerd. De vroegste aardewerkscherven zijn van grijsblauwe kookpotten uit de14de eeuw gevolgd door het steengoed uit de 15de en 16de eeuw.

Hetsteengoed-aardewerk is een importproduk tuit de omgeving van Keulen. Dezeperiode wordt afgesloten door een brandlaag. Nadat het huis in een geheel andere vorm weer is opgebouwd, ligt hethoogtepunt van de daaropvolgende periode in het begin van de 18de eeuw. Debewoner is dan een welgesteld persoon die zich het duurdere aardewerk zoalsDelfts Blauw, Chinees porselein, maar ook drinkglazen en veel wijnflessen kanveroorloven. De werkgroep zal trachten door middel van archiefonderzoekmeer over deze bewoner aan de weet te komen. Tot slot wil ik de leden van de werkgroep bedanken voor hun trouweopkomst en hun bijdragen aan het werk van de archeologische werkgroep. L.M.J. de Keyzer.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De bevolking van Wijk bij Duurstedein de 17de en 18de eeuw Toen in 1795 in Nederland de eerste 'nationale' volkstellingen werdengehouden telde Wijk bij Duurstede 1480 inwoners'. Tussen 1795 en nu is debevolkingsontwikkeling vrij nauwkeurig te volgen aan de hand van volkstel-lingen, die tot en met 1971 regelmatig gehouden zijn (zie grafiek 1). In dezeperiode nam de bevolking vrijwel voortdurend toe, slechts onderbroken dooreen korte stagnatieperiode rond 1900. 50001(000 -300O20001000 19^0 igoo 1S50 1600 Grafiek 1: Bevolkingsontwikkeling Wijk bij Duurstede 1795-1971 In dit artikel zal ik de bevolkingsontwikkeling van Wijk bij Duurstede in detwee eeuwen voorafgaande aan 1795 reconstrueren en enige factoren terverklaring ervan aandragen. Om de bevolkingsontwikkeling te reconstruerenheb ik gebruik gemaakt van twee

bevolkingstellingen, een huizentelling en deretro-acta van de Burgerlijke Stand (doop-, trouw- en begraaf boeken). 1. Volkstellingen in De Nederlandsche Republiek uitgegeven Oplast der commissie tot het ontwerpen van een plan van consti-tutie voor het volk van Nederland, 's-Gravenhage, 1796.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 1. De bcvolkingstcllingcn van 1597 en 1749 Volgens een opmerking in de magistraatsrcsoluticn van 17-2-1597 woonde een&quot;menuchte van personen oudt ende jonck in't getall 2385&quot; in de stad enVrijheid (stadsjurisdictie) van Wijk bij Duurstede'. Dit getal suggereert dat ereen bevolkingstelling heeft plaatsgevonden. Het doel van deze telling iswaarschijnlijk de schatting geweest van de hoeveelheid graan die nodig was omde bevolking tijdens de voedselschaarste van dat jaar te voeden'. Bij gebrekaan verdere gegevens over deze telling zullen we het aantal van 2385 inwonersvoortaan 'kritiekloos' moeten overnemen. Uit 1749 is de bevolkingstelling voor een hoofdelijke omslag bewaardgebleven waarin per huis de bewoning en de hoogte van de omslag is aan-gegeven'. Volgens deze telling waren er 1411 personen, waarvan 340 in deVrijheid, in .366 huizen.

Hierbij zou dan nog een achttal personen opgeteldmoeten worden die in het gasthuis verbleven' zodat er in totaal 1419 personenin Wijk bij Duurstede woonden. 2. De huizcntellingvan 1673/1675 De huizentelling die in de jaren 1673/75 moet zijn gehouden*^ betreft slechtsde stad en bevat geen gegevens over de Vrijheid. Cicteld werden 377 huizen diebij een gemiddelde bewoningsgraad van 3,6 personen (zoals uit de telling van1749 blijkt) op 1357 bewoners wijzen. Om de totale bevolking te bepalen moetde bevolking van de Vrijheid geschat worden. Als we ervan uitgaan dat 24%van de bevolking in de Vrijheid woonde (zoals in 1749) dan komen we op 429bewoners van de Vrijheid en 1786 van heel Wijk bij Duurstede. 2.

Utrecht (RAU), Archief Staten vanUtrecht, nr. 546. 5.

Tegen waardige Staat der V ere e nigdeNederlandenXU(m2),p.94. 6.

GAW nr. 87: dit stuk is gedateeerd op ca. 1725, doch het handschrift en denamen op de lijst duiden op de jaren 1673-1675. Voor de datering gaatmijn hartelijke dank uit naar de heer R.J.Butterman, archivaris van Wijkbij Duurstede. 10

Gemeente Archief Wijk bij Duurstede van de oudste tijden tot deinvoering van het Fransche bestuur (GAW) nr 51, 17-2-1597. 3.

ibidem. 4.

GAW nr. 323; tevens Rijksarchief

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Dit aantal lijkt me echter om twee redenen te hoog: a.

het is waarschijnlijk dat de bewoningsgraad van de huizen in de stad lagerwas dan in 1749 omdat een aantal personen de stad ontvlucht was vanwegede Franse bezetting van 1672-1673; b.

de ontwikkeling van de verhouding stad/Vrijheid van het aantal aange-slagenen voor het familiegeld wijst op een bevolkingsaandeel van deVrijheid van 20% in plaats van 24%\ Als ik nu beide bezwaren tegen de aanvankelijke schatting omzet in eennieuwe schatting (bij een gemiddelde bewoningsgraad van 3,4) dan kom ik opeen aantal van 1602 inwoners rond 1675. 3. De doop- trouw en begraafregisters. Volgens de gegevens van de besproken tellingen zou een aanzienlijkebevolkingsachteruitgang hebben plaatsgevonden tussen 1597 en 1749. Dezeachteruitgang werd dan gevolgd door een lichte

groei tot 1795. Om dit grofgeschetste beeld te toetsen heb ik de doop- trouw- en begraafregistersbestudeerd. Met name de telling van jaarlijkse doopaantallen kan een vrijbetrouwbaar beeld geven van de bevolkingsontwikkeling&quot;. De hervormde doopboeken beginnen in 1635 en kennen slechts enkelelacunes aan het einde van de 17de eeuw. In totaal staan hierin 5238 dopen(inclusief 3 volwassenen) aangetekend tot en met 1810. Hiervan zijn er 133buitenechtelijk (2,5%)' terwijl in 308 gevallen de vader als militair werdomschreven (6%). De grote invloed van de aanwezigheid van garnizoenendoet zich hier gelden'&quot;. 7.

en R.S. Schofield, The populationhistory of England 1541-1871. A reconstruction, London, 1981. 9.

Opvallend is het zeer hoge percentage buitenechtelijke kinderen (meerdan 6%) over de periode 1711-1750. 10. De perioden met de hoogste percentages 'soldatenkinderen' waren 1635-1649 (8%), 1666-1680 (6%) en 1738-1748 (13%). Dit zijn perioden vanoorlog en/of oorlogsdreiging waarin het garnizoen waarschijnlijk eengrote omvang had. 11

GAWnr. 418-427: de gegevens gaan van 1675 tot 1725, een periode waarinhet aandeel van de Vrijheid opliep van ca. 20% naar ruim 24%. 8.

De grote reconstructie van de bevolkingsontwikkeling van Engeland is opbasis hiervan gedaan: E.A. Wrigley

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De hervormde huwelijksboeken zijn bewaard gebleven vanaf 1597 doch deregistratie laat nogal te wensen over: van veel huwelijken is wel een aanteke-ning gemaakt maar ontbreekt de bevestiging dat het huwelijk ook in Wijkgesloten is. Het gaat hier vaak om huwelijken die elders gesloten zijn doch inWijk aangetekend omdat het inwoners van de stad betreft en/of toestemmingverleend is om elders te trouwen. Ook bij de hervormde huwelijken weegt deaanwezigheid van het garnizoen zwaar: 18% van de huwelijken betrof eensoldaat. In de eerste decennia van de 17de eeuw kwamen veel van dezesoldaten uit Frankrijk en Engeland. De rooms-katholicke doopboeken (sinds 1685) bevatten veel lagere per-centages buitenechtelijke (1%) en 'militaire' kinderen (0,3%) dan dehervormde. Ruim 21%vandegedooptekinderen kwam uit omliggendedorpendie geen

rooms-katholieke kerk hadden (Cothen, Langbroek enz). De rooms-katholicke huwelijken werden zowel voor het gerecht(wettelijk) als in de kerk (religieus) gesloten. Van de gerechtshuwelijken zijngegevens sinds het begin van de 17de eeuw en van de kerkelijke sinds 1685.Huwelijken van militairen maakten nauwelijks 1% van het totaal uit. De sterfteregistratie is pas sinds 1776 volledig opgenomen in de regis-ters&quot;. In de rekeningen van de kerkmeesters'^zijn echter vanaf 1610/1611 debetalingen voor het overluiden en begraven van de doden aangetekend waaruitinformatie over de sterfte te halen is. Vanaf 1679 zijn hierin ook de pro deobegrafenissen genoteerd en is de sterfteregistratie volledig (enkele lacunesbuiten beschouwing gelaten). De resultaten van de tellingen zijn in de grafieken 2 en 3 weergegeven. (Om de ontwikkeling zo zuiver mogelijk weer te geven zijn ze gecorrigeerd

opvreemden, militairen, passanten, katholieken uit omliggende dorpen). 11. RAU, verzameling doop-, trouw- en begraafregisters nr. 607. 12. RAU, Archief hervormde gemeente Wijk bij Duurstede 169-182. 12
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Dopen en begrafenissen per tien-jaarlijkse periode (om de vijf jaar): 1 = hervormde dopen 2 = katholieke dopen 3 = totale aantal dopen 4 = begrafenissen Hier wordt de eerder beschreven teruggang tussen 1597 en 1749 zichtbaargemaakt, evenals de lichte groei tussen 1749 en 1795. Deze vond vooral plaatsna 1783 en is toe te schrijven aan een natuurlijk verloop: het aantal geboortenovertrof hgt aantal begrafenissen met meer dan 167&quot;. Op grond van het feitdat de bevolkingsgroei van Wijk bij Duurstede tussen 1749 en 1795 slechts 61mensen telde, moeten we concluderen dat een aantal inwoners weggetrokkenis en elders begraven. Er was sprake van een vertrekovcrschot. Dit vertrek-overschot kan ook verantwoordelijk worden gesteld voor

de bevolkings-achteruitgang tussen ca. 1675 en 1749 (11-12%). Deze achteruitgang vondplaats ondanks een geboortenoverschot van ca. 600 personen gedurende dezeperiode&quot;. Er vertrokken in deze periode ca. 800 personen meer dan er zich Er waren 2221 dopen, waarbij ik 62 (2,8%) ongedoopt begraven kinderen heb opgeteld; hiervan zijn 2116 begrafenissen af getrokken (er waren 2140 begrafenissen waarvan 24 van militairen) zodat er een overschot van 167 was. Het geboortenoverschot was 418 tussen 1685 en 1749. Hierbij heb ik een geschat geboortenoverschot van 180 over de periode 1675-1685 opgeteld. 13. 14. 13

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 kwamen vestigen. De perioden waarin dit zich het sterkst voordeed zijnwaarchijnlijk 1685-1695 en 1715-1725 geweest. IftO VjO lf,/,()
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1760 Grafiek 3: Huwelijken per tien-jaarlijkse periode(om de vijf jaar) 1 = hervormden 2 = rooms-katholieken voor het gerecht 3 = rooms-katholieken in de kerk 14

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Het inwonertal is zeker hoger geweest dan dat van 1675. Op grond vangemiddeld 61 hervormde dopen is bij een doopcijfer'&quot; van 38,5 (zoals rond1675) de hervormde bevolking op 1585 te schatten. Het aantal katholieken inde statie van Wijk bij Duurstede wordt in 1656 op 1200 geschat waarvan eenaanzienlijk deel echter buiten de stad woonde&quot;. Bij het begin van de bewaardedoopregistratie kwam 45% van de gedoopten van buiten de stad. Als we ditpercentage aanhouden voor 1656 dan komen tot ca. 660 katholieken in Wijk. Behalve hervormden en katholieken waren er ook nog joden en remon-stranten&quot;. Als dit er tesamen 100 zijn geweest dan kan de hele bevolking rond1650 op 2.345 geschat worden. Tussen 1650 en 1675 zou de bevolking met 30% zijn afgenomen. Dezegrote teruggang in korte tijd is voor een deel te verklaren door een

aantaljaren met zeer lage doop- en/of zeer hoge sterfte-aantallen: 1651-1653, 1662-1667 en 1672-1673. Behalvedezeuitzonderlijk slechte jarenwaserwaarschijn-lijk ook al sprake van het vertrekovcrschot zoals dat later steeds heeft bestaan. De grootste bevolkingsomvang bereikte Wijk bij Duurstede waarschijnlijk inde jaren 1630-1635, vlak voor de grote pestepidemie van 1636. Deze heersteal in Utrecht sinds 16.34'° doch Wijk bij Duursteds werd pas zwaar getroffenin de zomer van 1636. In juni begon de grote sterfte, die een hoogtepunt kendein september met 101 betaalde begrafenissen. In totaal waren er tussen 1november 1635 en 1 november 1636 363 betaalde begrafenissen (waarvan 4van militairen) hetgeen negen maal het gemiddelde van de voorgaande tienjaren is. Tijdens de pestmaanden juni-oktober vonden 302 betaalde begrafe-nissen plaats: 66 van jonge kinderen (22%), 88 van

mannen van ca. 10 jaar enouder (29%) en 148 van vrouwen van ca. 10 jaar en ouder (49%). Om de totale sterfte te berekenen moet het aantal betaalde begrafenissen 16. Een doopcijfcr is het gemiddeld aantal gedoopte kinderen per 1000inwoners. 17. A. van Lommei, &quot;Rclatio seu descriptio status religionis Catholicac&quot; inArchief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 10(1882), p. 192. 18. Het aantal joden bedroeg in 1809: 46; voor remonstrantie zien H.Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam, 1951, p. 79. 19. A.J. van der Weyde, &quot;Bijdrage tot de geschiedenis der pest te Utrecht&quot; inNederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 71 (1927), p.3137. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 vermeerderd worden met de pro dco begrafenissen. Dit aantal heb ik geschatop de helft van het aantal betaalde begrafenissen zodat de totale sterfte opca. 540 geschat kan worden'&quot;. Bij een bevolkingsomvang van ca. 2700 betekentdit dat in 1636 een vijfde van de bevolking van Wijk bij Duurstede is gestorven.Omdat het uitgesloten lijkt dat de stad deze klap te boven is gekomen (desterfte bleef nog enige jaren vrij aanzienlijk) kan deze pestepidemie gezienworden als een beslissende gebeurtenis in de bevolkingsontwikkeling. De eerste decennia van de 17de eeuw worden gekenmerkt door groei diete verklaren is uit de grote aantallen hervormde huwelijken en nieuwepoorters in die periode. De vele nieuwe poorters suggereren dat Wijk bijDuurstede economische mogelijkheden bood, terwijl het in de stad (stads-muren, garnizoen) bovendien

veiliger was dan op het platteland tijdensoorlogvoering (tachtigjarige oorlog). Om deze redenen zal de emigratiewaarschijnlijk ook gering zijn geweest en was er sprake van een vestigings-overschot. De snelle daling van het aantal nieuwe poorters daarna wijst er opdat de situatie sterk verslechterde met als gevolg dat het vestigingsoverschotverdween in de loop van de eeuw. Na de pestepidemie van 1636 was hetachteruitgangsproces ononkcerbaar geworden. 4. Conclusie bevolkingsontwikkeling Als we bovenstaande gegevens samenvatten moet allereerst gewezen wordenop het overwegende belang van de migratie. Deze leidde tot eenvestigingsoverschot en groei in het begin van de 17de eeuw en tot eenvertrekoverschot in nagenoeg de gehele verdere periode. Het vertrekover-schot overtrof de natuurlijke groei en leidde tot een daling van de bevolkings-omvang ofwel verhinderde een

groei ervan tot ver in de 18de eeuw. Aan-genomen kan worden dat een groot deel van de vertrekkers naar Holland isgegaan doch duidelijke gegevens hierover ontbreken. Dergelijke gegevens zijner wel van een deel van de personen die een eed op het burgerschap hebbenafgelegd in Wijk bij Duurstede. 20. Schatting op grond van vergelijking van het totale aantal begrafenissenmet de betaalde begrafenissen in 1639 (een opgave van het totale aantalbegrafenissen bevindt zich in het RAU, Archief hervormde gemeenteWijk bij Duurstede nr. 211). 17

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Als we de mensen die in Wijk bij Duurstede geboren zijn niet meetellen (10%van het totaal) dan komen we tot de volgende herkomstcijfers: gewest Utrecht 29% Gelderland 28% Duitsland/Pruisen 12% Holland 12% Brabant 6% rest van de Republiek 5% andere landen 7% Het lijkt erop dat de overheersende migratierichting oost - > west was zodatHolland als doel van de vertrekkers waarschijnlijk is. Een opvallend aspect van de bevolkingsontwikkeling is de verandering inreligieuze samenstelling: tussen het midden van de 17de en het midden van de18dc eeuw bleef het aantal katholieken min of meer gelijk (ca. 650) terwijlhev aantal hervormden van bijna 1600 tot ruim 70a terugliep. Tot in het beginvan de 19de eeuw bleef het aantal hervormden vervolgens constant terwijl hetaantal katholieken opliep tot 1043 in 1809 (56,7% van de bevolking). Tussenca.

16.50 en 1809 verdwenen de remonstranten geheel. Voor deze religieuzeaardverschuiving zijn twee oorzaken aan te wijzen: a.

1735opgemerkt wordt dat de overgrote meerderheid van de immigrantenkatholiek is. 18

de katholieken hadden een hoger geboortecijfer. Zo werden in de 18deeeuw uit 100 katholieke huwelijken gemiddeld473 kinderen geboren tegengemiddeld 434 uit 100 hervormde huwelijken. b.

Bij de mensen die vertrokken was het aantal hervormden relatief grootterwijl onder de immigranten de katholieken zwaar in de meerderheidwaren^'. 5. Aanzet tot een sociaal-economische verklaringvan de bevolkingsontwikkeling In het voorgaande is de migratie naar voren gekomen als sleutel tot debevolkingsontwikkelingvan Wijk bij Duurstede. Aangezien de migratie vooreen belangrijk deel samenhangt met de sociaal-economische ontwikkeling ishet zaak hier enige aandacht aan te besteden. 21. L. Cortenraede, p. 21, citeert de magistraatsnotulen waarin in

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De daling van het aantal nieuwe poorters in het begin van de 17de eeuwsuggereert dat de economische bedrijvigheid achterbleef bij de bevolkings-groei waardoor mogelijk sprake was van overbevolking en werkloosheid. Demagistraat was zich in ieder geval bewust van de &quot;verloopen staaet endedecadentis der stede&quot; en deed in mei 1638 een verzoek (dat ingewilligd werd)tot vermindering van de belastingsom die aan de Staten van Utrecht betaaldmoest worden&quot;. Een ander voorstel van de magistraat aan de Staten vanUtrecht beoogde &quot;datter een lijnpadt met een peerdt getrocken mocht gemaecktworden om de schuijten in de Crommen Rijn op ende af f tetrecken&quot;. Ook wordt voorgesteld om &quot;mede eenige grachten ofte vaerten te doen graven,dendealsoohaer coorn, fruijt endeandere waeren naar Utrecht af

teschepen, 't welck nu met wagens ende grote costen endemoeijten eede niet sonder 't fruijt te quetsen ende te be-schadigen elders heenen wordt gevoerd&quot;. Men hoopte door een goede verbinding met Utrecht (en via Utrecht metAmsterdam) meer schepen over de Lek aan te trekken die &quot;tot Wijck sullenlossen ende overschepen&quot;&quot;. In het kader van &quot;middelen tot redres vande vervallen staet der stede Wijck&quot; werd bovendien een lening afgeslotenter verbetering van de lakennering en werd een vulmolen gebouwd&quot;. Steunvoor de lakennering was zeker gewenst: in grafiek 5 is de ontwikkelingaangegeven van de bedragen waarvoor de inning van de belasting op de(wollen en zijden) lakenen werd verpacht. De grote teruggang van debedragen is een bewijs voor het verval van de lakennijverheid, die rond 1630inzette en na 1650 definitief werd

(ondanks een kleine opleving aan het eindvan de 17de eeuw). 22. GAWnr. 51,15-2-1645. 23. ibidem. 24. ibidem; GAW nr. 339. 19

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 In de tweede helft van de 17de eeuw werden de economische problemengroter. Vanaf ca. 1665 ging de stad, als marktplaats voor het omliggendeplatteland, de negatieve effecten voelen van de agrische depressie, eenperiode van ruim een halve eeuw met lage prijzen van landbouwproduktcn. Inplakkaten van de Staten van Utrecht wordt de Vrijheid van Wijk bij Duurstedegenoemd bij de gerechten die getroffen zijn door de zeer lage graanprijzen enkrijgt de stad 2/3de van het te betalen oudschildgeld (grondbelasting) over1666 kwijtgescholden&quot;. Dat de Vrijheid kwetsbaar wasvoor lagegraanprijzcn blijkt uit hetfeit datin 1676 de helft van de grond als bouwland gebruikt werd (hetgeen ook in 1815zo was)'&quot;. De achteruitgang van de graanhandel wordt weerspiegeld in dedalende pachtsommen die voor de inning van de belasting op het

&quot;uitgaendecoorn&quot; werden betaald (grafiek 5). De nekslag voor de kwijnende economie was waarschijnlijk de Fransebezetting. De stad bleef weliswaar gespaard voor direct oorlogsgeweld dochde last van de inkwartiering van Franse (1672-7.1) en Poolse (1674) troepenheeft zwaar gewogen. De magistraat reageert in 167.3 in een brief op hetmisnoegen van de Staten van Utrecht over het feit dat &quot;verscheideneImpositien niet ten comptoir zijn gebracht&quot;: &quot;...vertonen den miserahilen toestandt van onse Borgerijegecauseert door de swaere inquartieringe hij occasie vandebrugh op de rivier, hetgesladigearbeijden van onse Borgerijeaende fortificatien als anders, daer van de Borgers vandeandere steden geen gevoelen hebben ge had t, ende de gemenebeswaringe vanl garnisoen dat bij ons extraordinaris is...&quot;^. In een 'Memorie van de .schade' (1675) wordt 4000 gulden en

18 stuiversbegroot voor de reparatie van muren, poorten, bruggen, een wachthuisje, desteenstraat naar Utrecht en de planting van 300 jonge essen''. 25. Johan van de Water, Groo//7/acoa(/)oefc ... 's Lands van Utrecht II,p. 551-552: plakkaten van 19-12-1668 en 1-4-1669. 26. 1676: GAW nr. 371; 1815: J.M.G. Boon, De Utrechtse gemeenten in7«75, Utrecht, 1972, p. 127. 27. RAU, Archief Staten van Utrecht nr. 279. 28. GAW nr. 203. 20

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 1^5100 75 50't O30?010 1600 16;'0 I6it0 1660 1680 1700 1720 17^*0 Grafiek 5: Pachtsommen betaald voor de inning van belastingen pertien-jaarlijkse periode (om de vijf jaar) 1 = zijden en wollen lakenen 2 = uitgevoerd graanBron: GAW nr. 316-317 Een nijverheid die zich tot in de 18de eeuw goed heeft kunnen handhaven wasde linnenweverij. Onder de nieuwe poorters waarvan een beroep bekend is(132 van de 286) waren in de periode 1641-1730 15 linnenwevers (11,4%,exclusief 3 weversgezellen). Uit het feit dat de laatst bekende linnenwever in1729 als nieuwe poorter werd ingeschreven, en in de beroepentelling van een 21

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 &quot;Landvrughten daer in de eenige suhsistentie van deprincipaelste van onse Borgerije bestaedt...&quot;^'. Rond 1770 wordt geschreven dat: &quot;de koophandel is vervallen en tegenwoordig bijna geheelvervallen. Rondsom de stad, zijn eenige wei- en bouwlanden,met welke te bearbeiden veele ingeseetenen zij geneeren&quot;^. Met de beroepsgegevens uit 1808 krijgen we tenslotte een indruk van deberoepsbevolking van dat jaar. Ik heb deze gegevens gerangschikt pereconomische sector en ze vergeleken met die van het omringende platteland&quot;: Wijk bij Duurstede

platteland sector

aantal

% aantal

%. 33 9,7% 219 29,0% 98 28,7% 128 16,9% 75 22,0% 98 13,0% 13 3,8% 28 3,7% 122 35.8% 283 37.4% 341 100% 756 100% landbouwnijverheidhandel en verkeermaatschappelijke

dienstenarbeiders en dagloner Totaal: Uit de gegevens blijkt dat Wijk bij Duurstede zich van het platteland konblijven onderscheiden door het geringer belang van de landbouw en het groterbelang van nijverheid en handel en verkeer. Het was dus niet zo dat Wijk bijDuurstede was afgezakt tot een puur agrarische gemeenschap. De nijverheidbestond vooral uit kleine ambachtslieden die voor de lokale markt gewerktzullen hebben. Meer allure hadden waarschijnlijk de zaagmolen (opgerichtin 1801)&quot;, de bierbrouwerij, de jeneverstokerij en de soldeerselfabriek. In de 31. RAU, Archief Staten van Utrecht nr. 279. 32. Tegenwoordige staat der Ver e e nigdeN e der lande nX\l{\112o,^.95. 33. De gebruikte plattelandsgegevens betreffen Amerongen, Darthuizen,Overlangbroek, Neerlangbroek,Sterkenburg,Cothen,Werkhoven,Odijk,Schalkwijk, Schonauwen en Honswijk. 34. H.

Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam, 1951, p. 58. 23

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 categorie 'handel en verkeer' voerden kleine middenstanders de boventoon;winkeliers, tappers, melk-, groente- en fruitverkopers worden tesamen 56maal genoemd. Het aantal kooplieden en 'negotianten' bedroeg 13. Zeeropvallend is het ontbreken van schippers, vooral omdat er in de voorafgaan-de eeuwen minstens honderd het burgerschap hadden verkregen. Mogelijk iseen registratief out de oorzaak. S. Slotconclusie Als we het verhaal overzien, dan blijken de bevolkingsontwikkeling en degeschetste sociaal-economische ontwikkeling bij elkaar aan te sluiten -hetgeen te verwachten was. Veel zaken blijven echter duister en verdienennader onderzoek. Zo zou de landbouw in de stadsvrijheid nader onderzochtkunnen worden en dan met name de rol van de belangrijke fruitteelt (in 1683bestond 12% van de Vrijheid uit boomgaarden&quot;). Ook de invloed van

hetgarnizoen zou onderzocht kunnen worden: enerzijdsvormdehet garnizoen eenbelasting voor de stad, anderzijds brachten de soldaten met hun vertering inde stad extra mogelijkheden voor de 'middenstand' met zich mee en gaf hetgarnizoen het stadje enige allure. Ten slotte zou nader onderzoek gewenstzijn naar de ontwikkeling van de verhouding tussen rijk en arm (in 1749 werd8% van de gezinnen ondersteund) en tussen de godsdiensten. Voor de overzichtelijkheid heb ik hieronder de bevolkingsontwikkeling vanWijk bij Duurstede tussen 1597 en 1809 nog eens samengevat: jaai inwoners 1597 2385 1635 ca. 2700 1650 ca. 2350 1675 ca. 1600 1725 ca. 1400 1749 1419 1795 1480 1809 1838 Utrecht, Ronald N.J. Rommes (historicus). 35. GAWnr.569. 24

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 kalkoenen. Het doel van de stoot is wederom een beter houvast op drassigebodem. Ter weerszijden van de stoot zien we twee hoefnagels,die in hethoef ijzer zijn blijven steken. afb. 3 Op afbeelding .3 zien we een ijzer uit de latere middeleeuwen. Dit ijzer,gevonden nabij Utrecht, weliswaar niet in het Kromme Rijngebicd, wordt hierbesproken, omdat het een bijzondere vorm heeft. Het ijzer is niet vlak, maaraan de bovenvlakte hol, aan de ondcrvlakte bol. Wc zien op de foto deondervlakte. De takken van het ijzer lopen spits toe en zijn voorzien van kortekalkoenen. Bij een dergelijk ijzer met een holle bovenvlakte werd de hoefzodanig bol gekapt, dat het draagvlak van de hoef op het ijzer paste. Een ijzervan deze vorm vergemakkelijkt tijdens de beweging het afrollen van de hoef,voordat het been wordt opgenomen. Maar het geeft een labiele ondersteuningbij het staande been.

Dergelijk hoef beslag is voor het paard erg onnatuurlijken het wordt in onze tijd niet meer toegepast. Op afb. 4 en 5 zien we hoefijzcrs uit de renaissance. Deze beide ijzerswerden bij Vechten gevonden. Alleen van het ijzer op afbeelding 5 zijn meergegevens vermeld: het werd in 1884 opgegraven ongeveer drie voet (eenmeter) onder de grond in een lecmbodem. Het hoef ijzer van afbeelding 4 is vrij karakteristiek voor de ijzers van de16de-17de eeuw. Het heeft een holle bovenvlakte en een bolle ondervlakte.Voorts is het zeer breed in het toongedeclte en versmalt het zich naar detakken, die aan het einde voorzien zijn van hoge kalkoenen. Deze veroorzakeneen verplaatsing van het zwaartepunt van de hoef naar voren. Deze vorm vanhoefbeslag is evenals die op afbeelding 3 zeer onnatuurlijk voor het paard. Op afbeelding 5 zien we een minder extreem hoef ijzer uit die tijd, waarvan 28

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 de bovenvlakte minder hol is en de takken zich minder duidelijk versmallen;de kalkoenen aan de takeinden zijn wel weer flink hoog. Afb. 4 afb. 5 Ter afronding nog iets over de ouderdom van de boven beschreven hoef ijzers:gezien de vindplaats in de nabijheid van een rivier (in het stroomgebied), lijktmij een datering niet goed mogelijk. Door de vorm der ijzers is, vergelijkendmet hoef ijzers elders in Nederland en in andere landen van Europa gevonden,wel iets te zeggen. Ik heb bij het uitzoeken van de ijzers voor de illustraties uitvroege en latere middeleeuwen respectievelijk de renaissance geprobeerdvoorbeelden te vinden, die enigszins karakteristiek zijn voor deze periodes.Maar dat onderscheid is kunstmatig, want in onze verzameling kunnen we inalle vermelde periodes vanaf de 5dc tot en met de 17de eeuw ijzers vinden, diezeer

veel op elkaar lijken. Het handhaven van deze indeling is meer eenkwestie van respect tegenover de leraren van's Rijks Veeartsenijschool (1821-1918), die de verzameling hebben aangelegd, en de hoogleraar prof. dr. H.M.Kroon van de vervolgens tot Veeartsenijkundige Hoogeschool verheveninstelling (1918-1925), die de verzameling heeft geordend en gerubriceerd endie de eerste catalogus vervaardigde. (De hogeschool werd in 1925 alsFaculteit der Veeartsenijkunde toegevoegd aan de Rijksuniversiteit teUtrecht, in 1956 volgde een naamsverandering tot Faculteit der Diergenees-kunde.) De gegevens omtrent de hoefijzers zijn zeer karig. Het zal zeer moeilijktot onmogelijk zijn nu, zoveel jaren na de totstandkoming van de verzamelingmeer gegevens te verkrijgen. Alleen wanneer bij opgravingen hoefijzers worden gevonden in lagenwaarvan men de ouderdom kan

vaststellen en/of te zamen met andere 29

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Het gehele werkje is doorspekt met dergelijke humorvolle stukjes en wieKoops kent. verbaast zich daar niet over. Door de verschillende standplaatsen van Koops is het geheel wat van de hakop de takkerig. maar toch boeiend, omdat het vertelt over het herkenbareleven van alledag, gezien door de politiebril. Voorzien van tekeningen en wat foto's 'uit de oude doos' is het de moeite vanhet aanschaffen, maar ook van het lezen zeker waard. Bunnik, adjudant R.J. Kooring,vervangend groepscommandant Rijkspolitie Bunnik. A. Koops, Veertig jaren diender langs Kromme Rijn en Leidse Rijn, Bunnik, uifg. Henk Reinders,1988, 135 pp. ISBN 90-72507-02-9. fl. 22,50. Te bestellen door overboeking op Postbank 5404619of Amrobank 492047294 t.n.v. H. Reinders en te koop bij Bruna in Bunnik, de l.ektuurshop te Odijken bij garage van der Wiele, Herenstraat 113 te

Werkhoven. 32
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Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Het meso-niveau wordt in het onderzoek gezien als zijnde de instanties,waarmee het boerengezin in zijn woonplaats of regio te maken heeft; instan-ties die voornamelijk plaatselijk of regionaal werkzaam zijn en zowelinstellingen als verenigingen kunnen zijn. Op macro-niveau gaat het vooral om buiten de regio, bijvoorbeeld oplandelijk of provinciaal niveau, beleid makende instanties. Hierbij kan gedachtworden aan het beleid van de landelijke en provinciale overheid, maar ook aanhet beleid van de katholieke kerkprovincie of landelijke organisaties ofinstellingen. 2.

Hoe verhouden de bevindingen van het onderzoek bij de katho-lieke boerengezinnen in het Kromme Rijngebied zich tot anderestudies? 3.

Welke sociaal-pedagogische bemoeienis treft men in de periode1930-1985 aan en welke in het onderzoek gedane bevindingen moetengevolgen

hebben voor het sociaal-pedagogisch handelen? In het uitgevoerde onderzoek lag het hoofdaccent op de eerste vraagstelling.Het gezinsleven tussen ouders en hun kinderen (jeugdigen) in de periode1930-1985 werd in het onderzoek afgelezen op een drietal levenssectoren,namelijk de onderlinge omgang tussen ouders en kinderen over: - het toekomstig beslaan van de jeugdigen; - de levensbeschouwing; - de contacten van jeugdigen met leeftijdsgenoten. in het onderzoek zijn zij als leden van een boerengezin beschouwd, van wie deouders door een boerderij een bestaan in de landbouw hadden/hebben. Hier-door zijn bij het onderzoek ook personen betrokken die zelf geen boerderijhadden/hebben. De keuze om in het onderzoek het boerengezin als socialeeenheid te bestuderen, hield mede in dat werd nagegaan hoe het omgaat metjeugdigen die later geen zelfstandig bestaan in de

landbouw zullen hebben. Voor de uitvoering van het onderzoek werd in de periode 1930-1985 een drie-tal groepen onderscheiden, naar het trouwjaar van de ouders: - Groep 1: tussen 1915 en 1930 getrouwden. - Groep 2: tussen 1930 en 1945 getrouwden. - Groep 3: tussen 1945 en 1960 getrouwden. De groepen werden gekozen vanwege hun samenhang met maatschappelijkeontwikkelingen in de periode 1930-1985. Zo voltrok het jeugdig zijn van dekinderen van groep 1 zich grotendeels tijdens de economische crisis van dejaren dertig en tijdens de tweede wereldoorlog. Het jeugdig zijn van de kin-deren van groep 2 voltrok zich voor een belangrijk deel in de tot ongeveer1960 durende periode van naoorlogse opbouw, die in Nederland gepaard gingmet een grote maatschappelijke rust. Het jeugdig zijn van de kinderen van

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 groep 3 voltrok zich vooral in de zestiger en zeventiger jaren, hetgeen eenperiode was die gekenmerkt door zowel ingrijpende veranderingen in delandbouw als in de samenleving. Voor het onderzoek vonden er met ongeveer 135 personen afkomstig uitde drie onderscheiden groepen uitvoerige open gesprekken over het gezins-leven rondom de drie levenssectoren plaats. In het onderzoek werden vooralgegevens verzameld bij leden van groep 3. De motivering daarvoor was, datdeze ouders in het onderzoek een zekere 'scharnierf unctie' hadden. Als jeug-digen groeiden ze op in de periode 1930-1945 en vanaf de zestiger jarenkwamen ze als ouders met hun kinderen in een samenleving te staan die zowelgrote maatschappelijke als grote veranderingen in de landbouw kende. Metongeveer 75 personen uit groep 3 vonden in het kader van het onderzoekgesprekken plaats. 3.

Onderzoeksresultaten 3.1. De bevindingen met betrekking tot de historische en maatschappe-lijke dimensie van de eerste vraagstelling. De gemaakte historische schets over de periode van het begin van de jaar-telling tot ca. 1930 laat zien, dat het Kromme Rijngebied sinds ca. 1000 naChr. een in hoge mate door de mens in cultuur gebracht landschap is. Tot dehervorming heeft de katholieke kerk, onder andere door haar vele bezittingenin het gebied, een grote greep op de bewoners. Tijdens en na de hervormingblijft de bevolking grotendeels katholiek. Invloeden van de Franse revolutie,het communisme en het socialisme vinden geen weerklank in het KrommeRijngebied. De landbouw in het Kromme Rijngebied kenmerkt zich door deeeuwen heen door grote bedrijven, waaronder verhoudingsgewijs veel huur-boerderijen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw neemt de akkerbouw af tengunste van het weidebedrijf

en de fruitteelt, welke dikwijls beide in degemengde bedrijven worden aangetroffen. Over de periode 1930-1985 kan naar aanleiding van het onderzoek hetvolgende gezegd worden: - De landschappelijke situatie in het Kromme Rijngebied laat vanaf de tweedehelft van de 20ste eeuw een toenemend ingrijpen van de mens in het landschapzien. Met name na 1960 is het gebied landschappelijk, mede vanwege land-bouwkundige ontwikkelingen, aan grote veranderingen onderhevig. Vanafdie tijd raakt het ook door de verstedelijking haar voormalige agrarischekarakter voor een belangrijk deel kwijt. - De landbouwkundige situatie in de periode 1930-1985 is, dat het weidebedrijfen de fruitteelt, in de praktijk dikwijls in de vorm van een gemengd bedrijf aanelkaar gekoppeld, tot ca. 1965 de belangrijkste bedrijfstakken zijn. Vanaf

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 buiten het katholieke boerenmilieu andere &quot;morele houdingen, kennis enkunde&quot; (Kooy 1985) het boerengezin binnen brengen. Door bij het onderzoekin het Kromme Rijngebied van een opzet in drie groepen uit te gaan, kan dedoor Kooy gegeven typologie van het traditionele en moderne gezin aangevuldworden met die van het overgangsboerengezin. 3.4. De derde vraagstelling De onderzoeksbevindingen naar de derde vraagstelling van het onderzoeklaten zien, dat met name in de periode 1930-1960 van diverse zijden sociaal-pedagogische bemoeienis met jeugdigen uit boerengezinnen is waar te nemen.Het betreft dan vooral bemoeienis van de zijde van de kerk, de agrarischeorganisaties zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, en vanoverheidsinstanties. Na 1965 loopt de bemoeienis met agrarische jeugdigenin betekenis terug

en zij is na 1970 grotendeels verdwenen. Een aantal in hetonderzoek gedane bevindingen dient consequenties voor het sociaal-pedago-gisch handelen te hebben. Het gaat daarbij zowel om problemen die nietspecifiek zijn voor het boerengezin als om enkele problemen die samenhangenmet het agrarische gezinsbedrijf. Een aantal meer algemene problemen dientde aandacht te krijgen van de instanties die verantwoordelijkheid dragen metbetrekking tot het gebied waarop die problemen zich voordoen. Het gaat danom het hoge alcoholgebruik in sportkantines, het na alcoholgebruik deel-nemen aan het verkeer door jeugdigen, de discriminerende opmerkingen diein het onderwijs dikwijls gemaakt worden tegenover jeugdigen van boeren-afkomst en de afnemende godsdienstigheid bij jeugdigen. Verder is sociaal-pedagogische aandacht nodig voor enkele problemen die met het

agrarischegezinsbedrijf verbonden zijn. Het betreft de problematiek van de bedrijfsover-name en het ongewild ongehuwd blijven van verschillende bedrijf sopvolgers. Cothen, C.G.Th. Vernooy,(onderwijsdeskundige)

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Tolsteeg tussen stad en platteland. Een buitengerecht van de stad Utrecht in het Kromme Rijngebied. Inleiding De relaties tussen de stad Utrecht en het omringende platteland trekken delaatste jaren veel aandacht. Inspiratiebron en voorbeeld is de studie van pro-fessor Dekker over het Kromme Rijngebied'. In het collegejaar 1984-'85 bogenstudenten middeleeuwse geschiedenis aan de Utrechtse Rijksuniversiteit zichover het onderwerp 'stad en platteland in het Nedersticht', gewapend metDekkers boek. Het onderzoek betrof in het bijzonder de relaties van indivi-duele Utrechtse burgers met het platteland: woonden zij, als ze rijk waren,bijvoorbeeld 's zomers buiten? Bezaten zij gebruiksrechten op stukken landbuiten Utrecht? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden moetmen wel eerst vaststellen wie er eigenlijk burgers van Utrecht

waren in de15de eeuw. Op grond van bronnen uit het Utrechtse gemeentearchief kwamer een groot kaartsysteem van Utrechtse burgers tot stand. Een andere vraag speelde ook een hoofdrol: hoever strekte de macht vande Utrechtse raad zich uit over het platteland? Welke rechten bezat de stad inde zone rond Utrecht en hoe was zij aan deze rechten gekomen? Er blijkentwee 'cirkels' rond Utrecht te liggen, eerst de stadsvrijheid, waarbinnen destad de zogeheten hoge rechtsmacht uitoefende en daarbij de doodstraf konopleggen en uitvoeren, en ten tweede de banmijl, waarbinnen mensen die deraad uit de stad had verbannen niet mochten komen^ 1.

omringende plattelandaan de hand van de Utrechtse stadskeuren uit de 14e en 15e eeuw.Doctoraalscriptie geschiedenis, Utrecht, 1986; H.L.F. Lagers, Destadsvrijheid van Utrecht in de middeleeuwen. Een onderzoeknaar de grenzen van het Utrechtse rechtsgebied aan de hand vande stedelijke keuren. Doctoraalscriptie geschiedenis, Utrecht, 1988.

C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Eeninstitutioneel-geografische studie,Z.ui^hcn, 1983. 2.

J.K. Radder, Burger, boer en bisschop. Een onderzoek naar debetrekkingen tussen de stad Utrecht en het

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 steeg in het Kromme Rijngebied ligt behandelt Dekker het niet, omdat dit bui-tengerecht onder de stadsvrijheid viel. Hij stelt dat &quot;vanwege de grote invloedvan de stad het gebied binnen de stadsvrijheid nauwelijks als een plat-telandsdistrikt aangemerkt kan worden&quot;'&quot;. Terecht heeft Dekker alle ruimtein zijn boek benut voor het Utrechtse platteland. Toch neemt dit niet weg datTolsteeg in feite de uiterste noordwesthoek vormt van het Kromme Rijnge-bied. De grenzen van Tolsteeg met het platteland heeft Dekker vastgesteldin zijn hoofdstuk over de rechterlijke organisatie. Hij brengt Tolsteeg weldegelijk ter sprake, maar vrij terloops. In dit artikel wil ik een aantal uit-spraken van Dekker over Tolsteeg bijeenbrengen en ze toetsen aan mijn bevin-dingen. Daarnaast heb ik regelmatig situaties in Tolsteeg vergeleken met hetKromme Rijngebied. Uiteraard

probeer ik hier Dekkers stelling te beproevenwaarmee hij het uitsluiten van Tolsteeg verklaarde. Gaat die stellinginderdaad op voor Tolsteeg? Was de invloed van de stad zo overheersend? In het nu volgende gedeelte komen allereerst de grenzen van Tolsteeg aande orde. Daarbij steun ik vrijwel geheel op Dekkers onderzoek. Daarna bekijkik waar en waarheen de Tolsteeg liep. Het stellen van die vraag houdt tevensin dat ligging en loop van de Gansstecg onderzocht worden. Vervolgens komtde naam voor de Kromme Rijn bij Tolsteeg en Abstedc ter sprake. Daaropvolgt een bespreking van het verschijnsel mini-gerechten. Bestonden diealleen in het Kromme Rijngebied? Als er in Tolsteeg ook een mini-gerecht zouzijn, naast het buitengerecht,hoe stedelijk is Tolsteeg dan? Tot slot ga ikdieper in op de invloed van stad en platteland op Tolsteeg. Gegevens overwerk, rijkdom, de religieuze praktijk en

agressie staan ons hier ten dienste.Daarnaast wordt de term buurraden vergeleken met termen als buren, heem-raden en schepenen. Leken de buitengerechten op Utrecht of op de gerechtenin het Kromme Rijngebied? Wisselden de buurraden jaarlijks van samenstel-ling? Kwamen ze bijeen op een vaste plaats? Ter afsluiting volgen mijnconclusies. In het vervolg zal ik, waar mogelijk, verwij/cn naar Dekker of naarmijn scriptie. Als het voor mijn betoog nodig is, vermeld ik in de noten exactmijn bronnen. Vanwege mijn onderwerp ga ik vooral wat betreft archivalia uithet Utrechtse gemeentearchief verder dan Dekker&quot;. Kaart 1:

vijf eeuwen, Utrecht, 1989, nr 140': Caspar Specht, 1696. 10. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 25; Vervaart, Rondom Utrecht, p. 49. 11. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 17-21; Vervaart, Rondom Utrecht,p. 147-152. 12

Rechterpagina -> ligging van de buitengerechten van de stad Utrecht in de 15de eeuw.auteur: O.M.D.F. Vervaart bron: Y.M. Donkersloot-de Vrij, Kaartenvan Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de staduit

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 De grenzen van Tolsteeg De Vaartse Rijn en de Kromme Rijn vormen belangrijke delen van de grenzenvan Tolsteeg, namelijk aan de west- en aan de noordkant. Om de grenzenprecies vast te stellen helpen het al genoemde besluit van Maria vanOostenrijk uit 1539, een schilderij dat naar aanleiding daarvan in 1541 isgeschilderd door Evert van Schayck en de grenzen van de stadsvrijheid weer-geeft, en een kaart die uitgegeven is door Caspar Specht in het jaar 1696 opbasis van het besluit van 1539&quot;. LEGENDA Ijige Weide HoRe Weide Ijinpad/Catharijne Tolsteeg Abstede Wittevrouwen Bemuurde Weerd. Nieuwe Weerd Lauwerecht Pylsweerd Nyen&ord Hogelanden Proosdij &quot;an St. Jan (.Tanenbofstede-Domproosteneng Ondiep (geen gerecht) OBB BW ra ODB 12. Y.M. Donkersloot-de Vrij,/Laa/-f e/l van Utrecht. Topografische

enthematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen, Utrecht, 1989,nr. 138: schilderij door Evert van Schayck, 1541; nr. 140': kaart van CasparSpecht. 13

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Kaart 2: Een reconstructie van het buitengerecht Tolsteeg in de 15de eeuw -auteur: O.M.D.F. Vervaart. -Bronnen: Donkersloot-de Vrij, Kaarten van Utrecht, nrs l'iO':Caspar Specht (1696); 62 en 27: Falkplan 1961 en 19H6.Dekker, Kromme Rijngebied, p. 236 en 414. G. Koppert,De forten rond Utrecht, Utrecht, 1983, p. 8: militairestafkaart van Utrecht en omgeving (ca. 1900). 14

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 r Kaart nr. 1 heb ik gemaakt met gebruik van Spechts kaart. Bovendien is dekaart die Dekker liet tekenen van de gerechten in het noordwesten van hetKromme Rijngebied van groot belang. De gerechten Raven, Kleine Koppel,Grote Koppel en Maarschalkerweerd grensden aan Tolsteeg. Dekker steldede grenzen van deze gerechten vast uit vele middeleeuwse bronnen&quot;. Met be-hulp tenslotte van Dekkers kaart van de ontginningen onder Bunnik enVechten is er de nodige topografische informatie om te zien langs welke we-gen en waterwegen de gemeenschappelijke grenzen liepen van de genoemdegerechten en Tolsteeg&quot;. Het resultaat van dit alles is weergegeven in kaart nr.2. Laten we de grenzen van Tolsteeg eens langslopen: vanaf de Kromme Rijnbij Galgenwaard en Maarschalkerweerd gaat het langs een naamloos slootjein

zuidelijke richting naar de Kovelaarsbrug. Vanaf die brug loopt de grenslangs de Kovelswaderwetering -langs Maarschalkerweerd- tot aan het gerechtGrote Koppel, vervolgens langs de Koppeldijk tot aan de boerderij de Koppel.Dan gaat het pal west naar de Laagravensedijk, vanaf die dijk langs de Hoog-ravensedijk tot aan de Galgwetering en door dit water naar het westen, naarde Vaartse Rijn. Dat water vormt verder de westgrens, behalve bij de uit-monding in de stadssingel. In de buurt van de huidige Bleekstraat lag een klein huizenblok ten westen vande Vaartse Rijn. Jacob van Deventer tekende dit al rond 1569 op zijn bekendeplattegrond van Utrecht&quot;. De grens loopt verder vanaf de uitmonding van deVaartse Rijn door de stadssingel tot aan de monding van de Kromme Rijn.Deze rivier vormde de aan de noordkant van Tolsteeg het laatste deel van degrens. 13. Dekker,

Kromme Rijngebied, p. 414. 14. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 236. 15. Donkersloot-de Vrij, Kaarten van Utrecht, nr. 2. 15

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Waar en waarheen Hepen de Tolsteeg en de Gansstecg? Tot nu toeschreef ik afwisselend over Tolsteeg en over de Tolsteeg, over hetbuitengerecht en een straat met dezelfde naam. Er bestaat nog een wijk Tol-steeg in Utrecht, maar geen straat die zo heet. Er is nog wei een Gansstraat.Men mag niet zonder meer aannemen dat de Gansstraat de verbrede opvolgeris van de middeleeuwse Ganssteeg, omdat we niet weten waar de straat Tol-steeg liep. Liep de Tolsteeg op de plaats van de huidige Gansstraat of langsde Vaartse Rijn en heetten zowel Oostcr- als de Westerkade Tolsteeg? In de middeleeuwen gebruikte men plaatsaanduidingen even vanzelfsprekendals tegenwoordig. Slechts zelden lichten wij een straatnaam toe. De bronnenover de middeleeuwse Tolsteeg en Gansstecg maken ons amper wijzer over deprecieze ligging van beide 'stegen'. Helaas zijn er

dus geen onbetwistbarefeiten vast te stellen over dit onderwerp. Die bronnen staan slechts toe voor-zichtig enkele overwegingen te formuleren. Na 1122, toen de Kromme Rijnwerd af gedamd, werd de Vaartse Rijn de belangrijkste vaarroute. Naar mijnmening is het waarschijnlijker dat de weg of wegen langs dit water Tolsteegheetten of gingen heten dan de weg langs de af gedamde Kromme Rijn&quot;. Hetzou namelijk wel heel vreemd zijn als de Tolsteeg naast de Kromme Rijn liep.De steeg daar langs heette in 1370 slechts &quot;die steghc byder Nymynnc&quot;&quot;. Denaam Tolsteeg kwam al in 1260 voor. De naam Ganssteeg dook pas na 1370voor het eerst op, namelijk toen er bij de oprichting van het Sint-Joostsgasthuis in 1377 sprake was van een kapel in de Ganssteeg&quot;. Op de kaartvan Jacob van Deventer uit ca. 1569 ligt dat gasthuis aan de straat die nuGansstraat heet&quot;.

Daarnaast mogen we aannemen dat de belangrijkste wegvan het buitengerecht ook zijn naam er aan heeft gegeven. Als we instemmen met deze overwegingen, wordt Dekkers interpretatievan de oudste vermelding van de Tolsteeg in 1260 minder vanzelfsprekend. Bij 16. Vervaart, Rondom Utrecht, p.32; C. Dekker, &quot;De dam bij Wijk&quot; inNederlands Archievenhlad 84 (1980),p. 248-266. 17. Goederenregistcr van het Bartholomeusgasthuis, &quot;Liber Hospitalis SanctiBartholomei&quot;, (Jemeentelijke Archiefdienst Utrecht (CjAU), BewaardeArchieven (BA), Tweede Afdeling (II), nr. 1619, f. 55 (1370 april 21). Hetafschrift van de oorkonde dateert uit ca. 1412. 18. GAU BA II, nr. 2505 (1377 juni 28), uitgegeven door S. Muller Fz., 'Stich-tingsbrieven van Utrechtse gasthuizen' in archief voor de geschiedenisvan het aartsbisdom Utrecht 30 (1905), p. 42-148, aldaar p. 67-70. 19. Donkersloot-de

Vrij, Kaarten van Utrecht, nr. 2. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 De Kromme Rijn bij Tolsteeg Op hel eerste gezicht geeft de naam Kromme Rijn geen enkel probleem, maarhij komt pas voor het eerst in de 16de eeuw voor&quot;. Nu geeft de loop van deKromme Rijn aanleiding tot naamsverwarring, want even buiten Utrecht ver-takt de Kromme Rijn in twee stromen. De noordelijke stroom, de Minstroom,mondt uit in de stadssingel tegenover de Nieuwegracht. De zuidelijke stroomloopt tussen Abstede en Tolsteeg door en komt uit bij de Oudegracht. Hoe heette deze zuidelijke tak? Er komen twee namen in aanmerking, teneerste de &quot;Riin&quot; en ten tweede de &quot;Nymynne&quot; ook wel Nyerminne gespeld.Dekker maakte duidelijk dat de naam &quot;Riin&quot; gebruikt werd voor de VaartseRijn. Hij signaleerde bijvoorbeeld een stuk uit 1461 waarin sprake was

van de&quot;Riin&quot; bij Laag Raven, een plek waarlangs de Kromme Rijn beslist nietstroomt^. Ziet Dekker dan Nymynne als de naam voor de Kromme Rijn bijTolsteeg? Nee, volgens hem slaat deze naam op de Minstroom^'. De naamMinstroom is al evenmin middeleeuws. Daarom moeten we ons eigenlijk ookbuigen over de naam van de noordelijke tak. Dekker citeert echter een stuk uit 1533 waaruit volgens mij duidelijk blijktdat daarin met Nymynne de Kromme Rijn is bedoeld. Het stuk betreft deschouwbevoegdheid van het waterschap Vechter- en Wulverbroek. Hunbevoegdheid strekte zich onder andere uit &quot;van den weteringe die streckendeis beneven Oudewulven tot na de Nyeuwe Minee wert (...)&quot;&quot;. Met de genoem-de wetering doelde men op de Oudwulverbroekse- of Covelswaderwetering.Het is op iedere kaart

zonneklaar dat die wetering uitmondde in de KrommeRijn. Men moet zich wel in heel vreemde bochten wringen om in de 'NyeuweMinne&quot; niet de Kromme Rijn te zien. Dekker maakt bij dit citaat geenaantekening welke Rijntak bedoeld kan zijn. Hij veronderstelt kennelijkstilzwijgend dat men in 1533 weer de Minstroom bedoelde. Verder kan men zich afvragen op welk water de naam Nyminne zoumoeten slaan in de vele oorkonden van de schout en buurraden van Tolsteeg.Ook uit hun oorkonden blijkt dat met de naam &quot;Riin&quot; de Vaartse Rijn werdaangeduid^. Als Nyminne in deze oorkonden over Tolsteeg de Minstroom zouaanduiden, slaan die oorkonden eenvoudig niet op dat gerecht, maar op het 24. Ibidem, p. 238 n. 140: in ieder geval al in 1581. 25. Ibidem, p. 617-618, n. 16. 26. Ibidem, p. 177, n. 47; 421; 613, n. 4. 27.

Ibidem, p. 613, n. 4 en de kaart op p. 612. 28. Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, nr. 958(1393 maart 27). 18

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 \an stedelijke en reizionalc bronnen maakt het mogelijk om de/e vergetenuithoek diepgaand te \erkennen. Zo komt misschien uiteindelijk hel eigenkarakter van hel Kromme Rijngehied in tic middeleeuwen nog beter naarvoren. Utrecht. Otto Vervaart,(historicus). 32
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Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 Twee boerderijen aan de Houtensewetcring, boven: nr 33/33a, een inoorsprong uit de IHdc ecu w daterende dwarshuisboerderij, helaas in1986 afgebrand; onder nr. 47: een langhuishoerderij uit 1872. J

Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 De 17de ecuwse krukhuishoerderij &quot;Cieerestein&quot;, Waalseweg 85. 'Gcerestein' (Waalseweg 85, Tuil en 't Waal). Van minstens evenveel (lokaal)belang zijn de boerderijen 'Grijpenstein' (Lange Uitweg 57, Tuil en 't Waal),'t Hooge Land' (Houtcnsewetering 23, Houten) en 'Den Eng' (Provincialcweg66a/66b, Schalkwijk) Grijpenstein wordt ai in de veertiende eeuw vermeld als een bisschoppelijkleen. Hel was een omgrachle boerderij die niet zonder militaire betekenis wasgezien het feit dat zij door de bisschop van Utrecht als open huis werdgebruikt. Historisch gezien is het dus een zeer belangrijke boerderij, maaromdat zij in 1883 werd vervangen door de huidige hofstede, kwam zij niet inaanmerking voor plaatsing op de Rijkslijst. Naast de historische waarde heeftGrijpenstein nog een meerwaarde door de aanwezigheid van een bijzonderzomerhuis annex

kaasmakerij, een smeedijzeren hek, leilinden en de restantenvan de middeleeuwse omgrachting.

Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 Gedeelte van een kaart van de Lekdijk Bovendams uit 1876, metdaarop aangegeven de wielen die ontslaan zijn na een dijkdoorbraakin 1624 onder Tuil en 't Waal. te noemen de Oosterlaak en de Engsloot als restanten van de prehistorischeloop van de rivier de Rijn, en de Hoon als natuurlijk stroompje, gelegen in hetlaagste deel van de polder Vuijlcoop. Ook een element als het wiel datoverbleef na een dijkdoorbraak van 1624 onder Tuil en 't Waal heeft eenzekere historische betekenis als herinnering aan de talloze dijkdoorbrakenwaarmee de vroegere inwoners van de gemeente te kampen hadden. Utrecht, Jan Smits (architectuurhistoricus)en 't Goy, Otto Wttewaall (historicus). 12

Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 stuivers en 8 penningen niet wilde voldoen'. Het eerwaarde college van schouten schepenen besteedde er een halve vergadering aan, maar noteerde niet hoehet afliep. Of Jan Cree schoenmaker was, is onduidelijk, maar uit de verteerdegelagen maak ik op dat er toen wel degelijk een kroeg in het huis gevestigdwas. De eerste bewoner die uitdrukkelijk een horecaberoep opgaf, wasCornclis Galesloot(h) die van 1696 lot zijn dood in 1699 als beroep &quot;herber-gier&quot; opgaf. In zijn huis hangt in 1698 een bus voor de armen* (ook in 1721 noggenoemd) en dit duidt op een kroeg. Het was goed gebruik dat iemand die eenrondje gaf ook de armen met enkele penningen bedacht en wie in de kroeg eenovereenkomst sloot of voor het gerecht een rechtshandeling verrichtte (hetverschil was lang niet altijd aan te geven), had ook de morele plicht om dearmen

hiervan mee te laten genieten. Jan Cree werd door het gerechtbenoemd tot schutmeester. Dat hield in dat hij de opdracht kreeg om koeien,varkens en schapen die zich wederrechtelijk op het land van een ander zoudenbevinden, mee te nemen en in de gevangenis op te sluiten. Het verschil tussenmens en dier lag toen nog niet zo scherp als nu. Het was nog niet zo langgeleden dat in Leiden een hond die een kind had gebeten in het openbaar werdopgehangen als voorbeeld voor de andere honden! Schutmeester was geenbaan die door weigestelden werd geambieerd en ook uit de belastingen krijgenwe niet de indruk dat het met Jan Cree nu zo florissant ging. In 1708 hertrouwtzijn weduwe, Hendrina Goyertsz van Doorn met Gijsbert Jansz van Rossum,ook geen hoogvlieger, want hij ondertekent bij de accijnsbetaling aan helgerecht met een rondje waar hij een kruisje doorheen zet. In 1718

wordtHendrina voor de tweede keer weduwe, hetgeen haar niet belet om de kroegtot 1726 alleen voort te zetten. In 1726 komt ze achter de tapkast vandaan alshel gerecht in haar opkamer zilting houdt omdat ze nu zelf een akte laatmaken. Ze noemt haar naam: Hendrina (joyertsz, herbergierster in hetgerechlshuis (!) en verklaart dal ze niet meer in staal is om haar huishoudente &quot;gouvernercn&quot; daar ze er te zwak voor is. Haar neef Jan Ruys mag allespullen hebben en de zaak voortzetten als hij haar de rest van haar leven wilonderhouden. Vanaf dal moment is Jan Ruys(ch) er herbergier en hij zal hetlang blijven: lot 1736'. De eerste twee jaar moet hij zijn tante onderhouden.Jan Ruys(ch) is geen opvallende dorpsfiguur. We komen hem bijna nergens 7.

GBnr. 1, p. 399-400. 8.

GBNr. l,p.428. 9.

GBNr. 37. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 tegen. Hij koopt geen grond, betaalt weinig belasting en betaalt op tijd zijnhuur. Er wordt dus weinig papier voor hem verbruikt. Ondertussen was het huis enkele malen van eigenaar veranderd. Van Dijkuit Jutphaas was overleden en zijn dochter Hillegunda, ook wonende inJutphaas, had haar eigendom niet laten registreren bij het gerecht. Dal wasook niet verplicht bij erfopvolging van ouder op kind, maar helaas weten wedaardoor niet wanneer vader van Dijk is overleden. Hillegunda van Dijk sterftongehuwd en kinderloos in 1723. Dan moet er wel een akte gemaakt worden,want bij vererving in zijlijn moest successierecht betaald worden en daarvoorwerd het huis getaxeerd. De waarde werd gesteld op 400 gulden en dat wasniet erg veel^°. De eigendom gaat over op Elizabeth van Dijk, weduwe vanCornelis de Ruyter, bouwster ( = boerin) te

Jutphaas. Als zij in 1729 kinderloossterft moet er weer getaxeerd worden voor de neefjes Adrianus en Hendrikvan Dijk en de waarde blijkt dan plotseling een stuk hoger: 600 gulden^\ HeeftElizabeth haar nieuwe eigendom onder handen genomen, was de waardeplotseling zo gestegen of heeft het gerecht plotseling anders getaxeerd? Er was ondertussen een nieuwe huurder in de kroeg gekomen die nieuwelan meebracht. Het was Huybert van der Lee, voor Bunnik een onbekende,maar voor Adrianus en Hendrik niet. Hij was gehuwd met Aletta vanWiersdijk uit een bekende Jutphase familie. In 1736/7 had hij de huur van JanRuys(ch) overgenomen en het bedrijf bloeide direct op. Er komt blijkbaar geldin de zaak en dat is te merken ook. De belastingaanslag van Huybert van derLee is op alle fronten stukken hoger dan die van Jan Ruys(ch), een teken vanhogere welvaart. Al twee

jaar na zijn komst kan hij de herberg kopen&quot; enbreidt zijn bezittingen snel uit. Hij koopt in twee afzonderlijke transacties deboomgaard van 5,5 morgen ernaast^^, moet ieder jaar meer belasting betalenen houdt er in 1750, het laatste jaar van zijn leven, zelfs een paard van plezierop na&quot;. De belasting hierop was hoger dan die op boeren-werkpaarden. Alsberoep gaf hij op: bouwman (= boer), tapper en herbergier. Bouwman gaf ineen boerendorp het meeste aanzien, dat stond dus voorop. Hij had een aantaldochters, die allen met rijke zonen van grote boeren uit het dorp trouwden en 10. RAU, RA 1347-4 f, 163. 11. RAU, RA 1347-4 f. 163. 12. RAU, RA 1347-5 f. 31. 13. RAU, RA 1347-5 f. 36 en 47. 14. GBnr.47. 17

Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 Na de iwintif^er jaren. Let op de schoorsteen rechts en de bovenlich-ten boven deur en ramen, die zijn vervangen door glas-in-lood. (Collectie Arie van der Gaag) een /oon Comclis, (1748-1827), maar dic was doof geboren en doof in dic lijdbelckende aulomalisch ook doofstom, hetgeen in hel dorp gelijk stond metgek. Cornelis werd dan ook als een gek behandeld en hoewel niets erop wijstdat hij dit ook werkelijk was, kreeg hij een voogd en werd door iedereen zieliggevonden. In 1752 trouwt Huyberis weduwe met de veel jongere Zeislcnaar CornelisDirkse van Broekhuizen (1728-18t)4), bouwman, tapper en ...bakker! Dezehoudt er een grote staat op na en is ook gewoon rijk. Op een goed momentbetaalt hij zelfs meer belasting dan kasleelhccr Pcsters van Callenbroek. Zijnzakelijke succes werd gesteund door zijn rckkelijkheid op politiek terrein.Jarenlang, van

1773 lol 1795 was hij min of meer uil naam van de Prins vanOranje schepen van Bunnik, maar toen de Fransen binnenvielen weerhield dit 18
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Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Voor 1954: orgelbalkon en org el mei de preekstoel er nog onder. Collectie: A-ie van der CSaag. september 1839 werd het wederom in gebruik genomen. In 1911 verklaarde de orgelbouwer Sanders dat er niets meer aan het orgel te doen was en dat een nieuw orgel aangeschaft moest worden. Een jaar later kreeg de orgelbouwer Jan de Koff opdracht van dekerkvoogdij een nieuw orgel te bouwen. Het is misschien interessant hier tevermelden dat Jan de Koff in 1902 het bedrijf van Johan Frederik Witte hadovergenomen en door hem opgeleid was. J.F, Witte had het bedrijf op zijnbeurt overgenomen van zijn vader Christian Ciotlieb Friedrich Witte die hetbedrijf in 1849 van de gebr. Batz had overgenomen na eerst bij hen gewerktte hebben als meesterknecht. Gelukkig heeft Jan de Koff in 1912 een ook voor die tijd ouderwetsen degelijk

orgel gebouwd. In die tijd was de pneumatische tractuur in op-komst, een techniek die de firma de Koff later veelvuldig heeft toegepast.Was dit toen ook in Bunnik gebeurd dan zou het orgel niet in die bruikbarestaat geweest zijn waarin het nu is. In het orgel zijn invloeden van De Koff's leermeester Witte tebespeuren. Het front heeft een duidelijke overeenkomst met het front vanhet voormalige orgel van de Pieterskerk in Utrecht. Ook de constructie vande balgen en de windladcn loont aan dat Jan de Koff is opgeleid door deorgelbouwer Witte.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Na 1954: orgelbalkon. De preekstoel is verplaatst. foto: A'ie van der (kiug, I9HH. De dispositie was als volgt: Hoofdinanuaal Bovenmanuaal Bourdon 16' Salicet 8' (in feite Vioolprestant) Prestant 8' Holfluit 8' Roerfluit 8' Viola 8' Octaaf 4' Roerfluit 4' Octaaf 2' Trompet 8' Pedaal Subbas 16' (transm.) Behalve de gebruikelijke koppelingen was het gehele orgel geplaatst in eenzwclkast en was het voorzien van een tremulant die over het gehele orgel 3

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 werkte. Op advies en onder leidingvan Lambcrl Ernc werd het orgel in1968 gerestaureerd en mede naarhet toen geldende ideaalbeeld vanhet barokorgel gewijzigd. Zo werdde zwelkast verwijderd, op eenkantsleep werd een Mixtuur 3 tot 4sterk op het hoofdmanuaal bijge-plaatst en bovendien werd de Viola8' van het bovenmanuaal vervangendoor een Woudfluit 2'. Hel resul-taat was dat het orgel nu aanmerke-lijk beter geschikt voor de begelei-ding van de gemccntezang en rede-lijk geschikt is voor spelen vanbarokmuziek. Wat hebben we nu in de oudedorpskerk van Bunnik? Een bij-zonder orgel? Ik geloof het niet.Wel is hel een degelijk orgel, meteen mooie warme klank, voor wat A' N.H. kerk te Bunnik 1939/1954 foto: A-ie van der Ciaag. betreft intonatie en geluidssterktevoortreffelijk aangepast aan de akoestiek van de kerk en

uitermategeschikt voor de gemeentezang.Bovendien laai hel zien hoe Jan de Koff in hel begin van deze eeuw heeftgebouwd volgens de lessen van de orgelbouwer Wille. Lang is gedacht daldit orgel hel eersle is dal Jan de Koff zelfstandig gebouwd heefl; dit blijklc'hter niet waar te zijn: in Lexmond staat een De Koff-orgel uil 1911. Bunnik,C'.F.W. Rietveld (organist van de oude dorpskerk te Bunnik).

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 De dispositie van dit orgel is als volgt: Hoofdwcr k Prcslant 8' (discant) Gedekt 8' Prestant 4' Gcmshoorr i4' Octaaf 2' Scxquialter Jl (discant) Mixtuur 1 1/3'11-IV Dulciaan 8'b/d Pedaal Bourdon 16' Gedekt 8' Rugwerk Holpijp 8' Roerfluit 4' Prestant 2' Ouint 11/3 Vox Humana 8&quot; (nog niet geplaatst) Koppelingen ManuaalkoppelPedaal-Hoofdwerk In het hoofdwerk zijn maar liefst vier registers opgenomen met een pres-tantmcnsuur, de Prestant 8', de Prestant 4', het Octaaf 2' en de samenge-stelde vulstem Mixtuur 1 1/3. Daarnaast telt ook het rugwerk twee pres-tantregisters, de Prestant 2' en de vulstem Ouinl 1 1/3. Alles bijeen eenvoor een klein orgel zeer omvangrijk prestantenkoor. Voorts is het hoofd-werk uitgerust met een pregnant klinkend tongwerk, de Dulciaan 8'. Dc/estemmen kunnen worden aangevuld of afgewisseld met de (iedekt

8&quot;, eenregister met gedekte labiaalpijpen, de (iemshoorn 4' met een hybridemensuur en de Sexquialter II als samengestelde vulstem. In het rugwerkzijn nog een open en een gedekt fluitregister, de Holpijp 8&quot; en de Roerfluit4'. De Vox Humana is nog niet geplaatst. De pedaalrcgisters, de Bourbon16' en de (Jedekl 8', bestaan beide uit gedekte pijpen met een fluitmcnsuur.Deze dispositie maakt het orgel met name zeer geschikt voor het spelen vanbarokmuziek. De orgelkast en ook de registers van het hoofdwerk zijn danook een kopie van het uit 1711 daterende orgel te Ried (Friesland). Daar-aan zijn registers in het rugwerk en pedaalregisters toegevoegd. Het orgelte Ried bezit een loos rugwerk en een aangehangen pedaal.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Het orgel van de Oude Kerk te Werkhoven&quot; Het door de firma J.J. Vollebregt & Zoon uit Vught vervaardigde balustra-deorgel boven de westelijke toegang van de kerk uil 1862 is een geschenkvan Baron van Heeckeren, wiens wapen op de middentoren van de orgel-kast prijkt. In 1976 onderging het orgel, dat nog in zijn originele staatverkeerde, een grondige restauratie door de firma Gebr. Van Vulpen teUtrecht. Het orgel telt twee preslantregisters, een Prcstant 8' en eenOctaaf 4', die het orgel zijn voorname klank geven, twee gedekte fluitre-gisters, een Bourbon 8' en een Gedekte fluit 4&quot; die een zeer zachte enigszinsgedempte klank opleveren en twee hoge, open fluitregisters, de Nachthoorn2&quot; en de Flageolet 1&quot;, die wat helderder van klank zijn. De torens van deorgelkast suggereren de aanwezigheid van

pedaaircgisters, maar deze zijnslechts aangebracht voor de sier. Het pedaal van het orgel is aangehangen.Dit eenvoudige orgel is vooral geschikt voor begeleiding van de kerk/ang. Dispositie Prcstant 8' Bourbon 8' Octaaf 4' Ciedekte fluit 4' Nachthoorn 2' Flageolet r Aangehangen pedaal. Zie voorts (i. Vermeer, De Oude of Sint-Stevenskerk te Werk-/j«ve/i, Zuthpen, 1977. 8

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Hel orgel in de N.H. kerk te Werkhoven. f oio: Ton van de Ven. Utrecht,G. Vermeer (kunsthistoricus).

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 pedaal met pneumatische windla-dcn aan weerskanten van de kas.Hel is nu veranderd in een orgelvan een heel andere slijl: de Cornelis tot /wijgen gebrachl, door afsnij-den op opschuiven van hel pijpwerkzijn klank en loonhoogle veran-derd. Het orgel is aan de liturgischebehoeften en aan een romantischideaal aangepast. Een Voix Cclestcop het /wclwerk bekroont de meta-morfose. 1978: ingrijpende restauratie Omstreeks 1'^7() wordt er gespro-ken over een restauratie van hetorgel. Duidelijk wordt echter, datde/e niet hel instrument van deMonicakerk /al betreffen: de paro-chie /al namelijk worden samenge-voegd met de Nicolaasparochic, en Hel or^vl in tic Monicakerk Ie Uirccfit. Folo:Cicniccntclijkc .4-chicfcliensl, Uircchl. de Monicakerk /al aan hel kerkelijkgebruik worden onttrokken. Voorde sloop van de kerk wordt het orgel gedemonteerd

en voorlopigopgeslagen. De nieuwe bestemmingvoor hel instrument wordt de rooms-katholieke St. Nicolaaskcrk die methel oog op de komst van het Bal/orgel ingrijpend wordt gerestaureerd endaardoor een betere akoestiek krijgt. Het orgel wordt door de fa. Vermeu-len uil Weert gerestaureerd en in de Nicolaaskcrk geplaatst. Adviseurs /ijndr. M.A. VenIe en Hans van der Harst. Uilgangspunt bij de restauratie ishel terugbrengen van het orgel in de staat van 1758. De in de loop der jarenverdwenen onderdelen worden naar Bal/-factuur bijgemaakt: de tractuurwordt geheel gereconstrueerd, de oude rode kleur wordt weer aangebracht,de Trompet en een aantal pijpen van Preslant 8', Bourdon 16', Roerfluit 8'en Mixtuur worden in stijl nieuw gemaakt, de oude toonhoogte wordthersteld, de lol /wijgen gebrachte Cornet en hel dubbelkoor van de Pres-tant worden weer sprekend gemaakt,

en de uit drie spaanbalgen bestaande 12

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 V'oor het bovenstaande artikelwerd gebruik gemaakt van dedissertatie van Gert Oost, &quot;Deorgelmakers Batz, een eeuworgelbouw in Nederland&quot;; vanartikelen van restauratieadvi-seur Hans van der Harst in hetmaandblad &quot;Het Orgel&quot; en vanmededelingen van de heer P.M.Heijmink Liesert teSchalkwijk. Secretariaat &quot;Stichting vrien-den van het Balzorgel te Schal-kwijk&quot;: A.C. Bosboom, Biesterlaan 17..^99HKG Schalkwijk, tel.034I)<)-166S. Hel eerste door de stichtinggeorganiseerde concert zalplaatsvinden op vrijdag 5 janu-ari 1090. De Domcantorij uitUtrecht en Domorganist JanJansen zullen dan concerteren. Biilz- orgel in de Si. Mu liuelskerk te Sclialkwijk. foto: Agnes de Kok. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Een bijdrage tot de geschiedenis van het orgelvan de St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede Inleiding In het midden van de l.'>de eeuw mi)et er al een orgel zijn geweest. Eeninstructie van de schoolmeester uit 1450 vermeldt, dat tot zijn taak ook hetbespelen van het orgel behoort'. In de rekeningen van het kapittel van St.Jan Baptist van na die tijd komen betalingen voor aan organisten, diemeester&quot; worden genoemd\ Omstreeks het midden van de lf)dc eeuw moet er een nieuw orgel zijngebouwd op de laat-gotische tribune. De kas van dit instrument is nogaanwezig. Met zijn spitse zijtorens, de torenachtige bekroningen en hetbeeldhouwwerk is het typerend voor de vroege Hollandse renaissance. Demaker van dit orgel is onbekend; het zou een vertegenwoordiger van deUtrechtse School kunnen zijn. We moeten daarbij

denken aan CierritPetersz en zijn zoon Cornelis (Jerritsz. Ook is het niet onmogelijk datHendrik Niehoff de maker is, die in het begin van zijn loopbaan ook nogborstwerken bouwde'. Bouw van een nieuw orgel De eerste informatie over hel orgel zelf stamt uit het begin van de 17dceeuw. Net als in andere steden zal na de Alteratie, in Wijk bij Duurstede in1.581, het orgel buiten dienst zijn gesteld. Na enige decennia ontstaat echterde behoefte aan i)rgelspel in de kerk. De kerkmeesters van St. Jan Baptist laten in 1612 bij hel kapittel vanSt.Salvator of Oudmunstcr in Utrecht een verzoek bezorgen om eenbijdrage voor het herstel van het orgel. In de stad zelf is een inzamelinggehouden imder de burgers en men benadert ook het zojuist genoemde 1.

Rijksarchief Utrecht (RAU), Archief St. Jan Baptist (AJB), nr. 169en 170. 3.

M.A. Vente, Die Brabanter Orgel, Amsterdam 1963, p.85, Schoon-hoven. 17

Gemeentelijke Archiefdienst Wijk bij Duurstede (CjAW), OudArchief Wijk bij Duurstede (OA. Wijk), nr. 2.3. 2.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 I)e grolc kerk te Wijk hij Duurstede. H. Spilnuin naarj. de Beijer, 1745 kapittel, omdal er veel van zijn grondeigendommen in Wijk bij Duurstedeliggen. De kapittelheren beloven een bedrag van 50 Carolus guldens, dalbetaald /al worden als hel orgel gereed is'. In de kerkrekening van 1616/17wordt een bedrag verantwoord dat is uitgegeven aan reiskosten per schipdoor Jonker Berndi van Oostrum. De/e heeft mei de Stalen van Utrechtonderhandeld over de verkoop van percelen grond buiten de stad. Het is debedoeling om met de opbrengst onder andere hel orgelherstel te financie- 4. RAU, Archief Kapittel van Oudmunster, nr. 21, in: C.C'. Vlam enM.A. Vente, Bouwstenen voor de geschiedenis der toonkunstin de Nederlanden, deel I Amsterdam, 1965, p. 275. 18

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 rcn^ De missie heelt succes gehad daar de verkoop is doorgegaan. Wcwelen dit uit een verklaring die is opgesteld door de magistraat\ Deopbrengst van de landerijen is /o verdeeld, dat de helft van de rente metaftrek van de huuropbrengst ten goede komt aan de predikanten. De anderehelft /al ten dele worden gebruikt voor het orgel en ten dele voor eenvergoeding aan de schoolmeesters. Dc/e moeten echter verklaren, dat /ij,en ook hun nakomelingen, in de toekomst geen rechten /uilen ontlenen aande jaarlijkse bijdrage. De verklaring is gedateerd 16 december 1617 enondertekend door drie personen. Op 8 december is er al een balgentrapperbenoemd op een traktement van 25 gulden'. Op 2 maart 1618 krijgt organist Gabriel Advise tien gulden opslag,waardoor zijn traktement van de stad op 100 gulden komt', l'it de

betalin-gen van de kameraar blijkt dat hij al vanaf september 1617 in dienst is'. Inde rekeningen van de ontvanger van de stadsimposten vinden we vanaf 1618jaarlijkse betalingen van negen gulden aan de orgelmaker Kiespenning voorhel onderhoud van het orgel'&quot;. Vanaf 162'P gaan de betalingen over op dekameraar. Albert Kiespenning moet dus de maker van het binnenwerk vanhet orgel /ijn geweest. Dr. .I.van Bie/en onder/ocht het pijpwerk tijdens deopslagperiode in 1971 en stelde vast dat hel in het begin van de 17de eeuw isvervaardigd. Hij veronderstelde toen dat Albert Kiespenning de maker is.Zijn conclusie was mede gegrond op het feit, dat toen de betalingen aanKiespenning uit de rekening 1629/30 van de kameraar bekend waren&quot;.Albert Kiespenning moet in 1626 /ijn overleden; /ijn zoon Gerrit volgdehem op. In 1626 ontvangt organist Claes

Floris 36 stuivers voor hel stellenvan het orgel. Men laat in 1631 &quot;de orgelmaker uit Amersfoort&quot; komen omhet orgel te stellen voor eveneens negen gulden'\ Dit kan niemand anders 5.

RAU,AJB, nr. 171. 6.

OA.Wijk,nr..'>lB,f.47. 7.

OA.Wijk,nr. 51B,f.46v. 8.

OA.Wijk, nr..51B,f.49v. 9.

OA.Wijk,nr. 275, 1617/18. 10.

OA.Wijk, nr. .305, 1617/18 tot 1628/29. 11.

J. Van Bie/en, &quot;Het 17de eeuwse orgel in de St.Jan Baptist of (iroteKerk te Wijk bij Duurslede&quot;, in A. Danning, Visitatio organoriim.Buren, 1980, p. 17-.35. 12.

OA.Wijk, nr. 275,1631 /32. 19

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 dcrd door Josna van Mouswijk voor 23 gulden&quot;. Uitbreiding door Verhofstadt Op 11 mei 1716 besluit de magistraat op verzoek van de kerkmeesters &quot;hetorgel te laten visiteren door een bcquaam persoon en naer bevint vansaecken dcselve te doen repareren&quot;&quot;. Deze persoon blijkt Jacob Han,organist van de Dom te Utrecht, te zijn. De kerkmeesters zoeken eenorgelmaker en vinden die in Utrecht, waar Verhofstadt bezig is met hetnieuwe orgel van de Lutherse Kerk. Op 6 augustus rapporteren ze dat er aleen orgelmaker is geweest en dat deze heeft geconstateerd, dat het orgeldoor verval en ouderdom grote defecten vertoont, die alleen met grotekoslcn kunnen worden gerepareerd. Ze hadden Verhofstadt een besteklaten maken en een begroting van de kosten, die 600 gulden zouden bedra-gen. De heren burgemeesters vinden

&quot;dat het orgel niet alleen het voor-naamste ornament en cieraet voor de kcrck, macr oock een sonderlingchulp en dienst van de gemcijnte in het exerceren van de godsdienst is'&quot;. Dekerkmeesters zullen het werk aan Verhofstadt op contract aanbesteden enproberen de aanncemsom nog wat lager te krijgen. Uiteindelijk worden zehet met de orgelmaker eens op 57.5 gulden. Het contract is in de volgendewoorden in de resoluties van de magistraat van 10 augustus 1716 opgeno-men: &quot;Alsoo eenige nodige reparatien te doen sijn aen het orgel in de kerckder stad Wijck bij Duerstedc, soo isscr een contract gemacckttusschen de Heeren Matthcus Luis borgemecster deser stadts, als totde directie en opsicht van de kcrck bij de magistraat der selver stadlgecommitteert, Hcnrick Vermeulen schepen en raad deser stadt enPeter van de Ham als kerckmcesters cnde gcsamentlijck ter

desersijde bij de magistraat der selver stadt gecommitteert bij resolutievan dien ten eenre, en Matthias Verhof stad ter andere sijde, in deservoegen, dat de voornoemde Verhof.stad op sijnc kosten aen hetvoorsz.orgel sal maken off repareren als volgt: drie nieuwe blaesbalken ider lanck seve voeten, brcet vier voeten envier duimen dcselve met dubbelt leer voorsien; 23.

RAU,AJB,nr. 177. 24.

OA Wijk, nr. 51, deel 1716-1722, f. llv, 11 mei 1716. 25.

Ibidem, f. 23, 6 augustus 1716. 22

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 een nieuw secreet bestaende uittien registers, ende volcomen cla-vier in vier octaven, te weten desenaervolgende registers:Prcstant acht voetenHolpijp acht voetenCornet vier dubbeltOctave vier voetenOuint drie voetenSexquialter drie dubbeltSuper octave twee vt)etenMixtuer vier dubbeltTrompet bas/Trompet discant achtvoeten; nieuwe wintiaden van het grootewerck en de selve met leer en pcrc-kement voorsien; een nieuw walsbort, ende met pe-dael met lang clavier;nieuwe regcringc van het treckevan de registers, met nieuwe tree- Detail druiper onder middentoren. Foto: T.W.F, den Toom. kers ende tuijmelaers van dien, vanijser; bij elcke register vier van de groot-ste pijpen bij te maken en boven bijclcke register vier van de klcijnste pijpen; alle de pijpen die beschadigt sijn tol hunnen volcomen proportie tebrengen, en alle pijpen

die qualick komen aen te spreken tot hunnetoon te brengen en moet het gehele werck in een volcomen accoorlgebracht worden, lot proeff van alle liefhebbers. Alle twelcke sal moeten gedaen sijn pinxteren des aenstaende jaers17' en sevenlien offkorting dagen onbegrepen. Het wercken gedaenen bij lieden des verstaende wel bevonden sijnde, sal aen den voor-noemden Verhof stadt, daer voor worden voldaen, de somme van vijffhondert vijff en tsevcntich guldens, in drie termijnen, alsoo deneersten termijn ter somme van twee hondert guldens bij de opnemin-ge van het werck, de tweede termijn insgelijcks van twee hondertguldens pinxteren 17' en achtien en den derden of lesten termijn van 23

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Hnol'dmanuaal Prcstant 8' Roerfluit H' Octaav 4' Fluit 4' Super octaav 2' Ouint 3' Cornet Scxquialtra Mixtuur bas/disc Trompet bas/disc .8' Borstwcrk Holpijp

8' Roerfluit

4' Octaav

2' Flageolet

1'Octaav B. / Sexquialter D. Frestant D.

4' Verdere lotgevallen. Van de geschiedenis zijn enige fragmenten bekend, die ik in het kort /al beschrijven&quot;. 1747: Een onbekende orgelmaker, mogelijk Johan Warner die in 1747 ookin Ticl werkte, /et met hulp van timmerman Vermeulen een uitge-vallen f rontpijp op zijn plaats&quot;. 1758/59: Werkzaamheden door een onbekende orgelmaker, mogelijk ookJohan Warner, die het orgel tot 1787 onderhoudt&quot;. 1819: Johan Caspar Friederichs uit Gouda verwijdert het borstwcrk enmaakt met gebruik van enige registers hiervan een rugwerk. Hij vulthet pijpwerk aan lot vier

octaven en plaatst een Viola di Ciamba 8'.Omdat hij het borstwerkklavier moet vervangen, maakt hij tevens eennieuw klavier voor het hoofdwerk en een, tot dan toe niet aanwezige,koppeling. Om plaats Ie maken voor het rugwerk, wordt het orgelbalkon sterkgewijzigd. Het zwaluwnest komt te vervallen, er komt een balkonvoor in de plaats tussen de muren van het schip. 32.

Hoogendoorn, zie hierboven, noot 13. 33.

RAU, AJB, nr. 183. Voor Warner zie: A.H. Vlagsma, &quot;De orgels enorganisten van de St.Maartenskerk te Ticl&quot;, in De Mixtuur no.56,febr.1987, p.248. 34.

V. Timmer, Faradisiana&quot;, in De Mixtuur no.36/37, november 1981, p. 259. 25

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 De dispositie is na de restauratie: Borstwcrk (C.D.E.F.G.A. c') Holpijp

8' Roerfluit

4' Prestant D.

4' Octaaf

2' Flageolet

1' Regaal

8' Hoofdwerk (Cc') ?c\2st.) Prestant 8'(c Roerfluit 8' Cornet D. 4 si. Scxquialter D. 2st. Octaaf 4' Fluit 4' Ouint 3' Octaaf 2' Mixtuur B./D. 1,4 Trompet B./D. 8' Pedaal (Cd') Bourdon 16' Octaaf 8' Trompet 8' Tremulant Hoofdwerk- BorstwerkTremulant BorstwerkKoppel Pedaal-Hoofdwerk. Analyse van het werk van Verhof stadl Bij de restauratie is duidelijk geworden wat het werk van Verhofstadtprecies inhield en hoe het is uitgevoerd. Om de toonomvang van C-c' te kunnen realiseren, maakte hij eennieuwe lade voor het hoofdwerk. Deze moest plaats bieden aan acht pijpenextra, de vier laagste en de vier hoogste. Dit betekende een

langere lade,die alleen geplaatst kon worden als de kas aan weerszijden werd uitgebreid.Hij loste dit op door de zijwanden uit de kas te halen en vlakke torens aante bouwen met ieder drie frontpijpen. De zijwanden werden weer aange-bracht in de nieuwe torens. De torens werden ondersteund door rijkgebeeldhouwde consoles. De buitenste torenstijlen werden bijgemaakt metovereenkomstig snijwerk, evenals het blinderingssnijwerk. De kappen vande torens werden bekroond met versierde puntdaken, een weinig elegantemaar toch niet storende oplossing. De lade heeft de voor Verhofstadt kenmerkende indeling, die ookaanwezig is in Culemborg, zij het dat daar twee laden zijn gemaakt. Om watmeer ruimte in de kas te krijgen werd de achterwand ca. 25 cm verplaatst envoorzien van nieuwe grenen deuren. (Bij de restauratie heeft men kansgezien om de lade

weer binnen de oude begrenzing te brengen.) Door de 27

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Borstwcrk Kicspcnning Holpijp 8' 39 Roerfluit 4' 41 Prestanl 4' Octaaf 2' 22 Sifflet 1' 4 Regaal 8' Vcrhofstadt Van VulpcnOnbckcnd 4

2 4242341 45

__ 144

2 Van het totale pijpenbestand blijktnog ca. 50% van Kiespenning en25% van Vcrhofstadt te zijn. Ge-zien deze percentages en de staatwaarin de pijpen zich bevinden, isdit het belangrijkste orgel dat isovergebleven uit het begin van de17de eeuw. Bovendien is het waar-devolle werk van Vcrhofstadt uilhet begin van de 18de eeuw be-waard. We zien hier een voorbeeldvan een orgelmaker, die met grotezorgvuldigheid het werk van eenvoorganger van een eeuw eerderuitbreidde en aanpaste aan hetmuzikale gebruik van zijn tijd. 106 De la il kaplijst mei lurenljcs enklankbord foto: T.W.F, den Toom 29

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 planken of spanen. Tongwcrk: Register met tongpijpen, bestaande uit een stevel met daarinccn van een tong voorziene keel en daarop een schalbekcr.Tractuur: 1. Verbinding tussen klavier en windlade, bestaande uit abslrac-ten, tuimelaars en een welicnbord. 2. Verbinding tussen de slepen van dewindlade en de registerknoppen bestaande uit trekkers en tuimelaars.Tremulant: Speelhulp die door middel van een balgje in of op het windka-naal de orgelwind regelmatig doet golven. Veel gebruikt bij de Vox huma-na. Tuimelaar: Een onderdeel van de tractuur waarmee een hoek van 90graden wordt gemaakt. In de registertractuur is het een hefboom aan deslepen. Voet: Aanduiding van de toonhoogte. De grootste pijp van de Prestant 8'laat de toon C horen en is ca. 8 voet lang. Een 4' klinkt een octaaf hoger.Wcllenbord: Een uil delen

samengesteld bord waarop de achtkantigeliggende wellen, draaiend in dokken, zijn gerangschikt. De wellen bezittentwee armen, de ene verbonden met een toets, de andere met een ventiel.Hierdoor is het mogelijk vanaf het klavier ieder ventiel van de lade tebedienen. Voorb.: toets C zit uiterst links, de grootste pijpen staan in hetmidden. Windkanaal: Verbinding tussen balgen en windladen, waardoor de orgel-wind, met een druk van ca.75 mm waterkolom, wordt getransporteerd. Wolvega,A.H. Vlagsma b.i. 31

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Reinders, H., Recensie A. Graalhuis, De Utrechtse Heren Zeventien Reinders, //., Recensie L.M.J. de Keyzer, 100 jaar R.K. kerk te Houten 1885-1985 Kemp, M.S.F., Vinkcnburg en het Burgje I. De vroegste geschiedenis van twee hofsteden in Odijk Wiele, I. van der en H. Reinders, De korenmolen te Werkhoven Landzaat, F.H., 850* jaar vondsten in Schalkwijk Kemp, M.S.F., Vinkcnburg en het Burgjc II. De vroegste geschiedenis van twee hofsteden in Odijk Klootwijk, D.R., Enige opmerkingen omtrent de ontginning van het Cattenbrock Nie, G. de. Recensie: H. Reinders, Bunnik Heimink Liesert, P.M., De samenvoeging van Houten, Schalkwijk, Tuil en 't Waal, 25 jaar later Kool, P., Het kaaspakhuis Bijleveld-Scholts, M. en H. Reinders, ... en hetwelk hem ter verpoo/ing verstrekte Butterman, R.J., De Nachtwacht van Schalkwijk in

1790 Reinders, H., Een volkstelling uit Schalkwijk van 1786 Reinders, H., Recensie: P.M. Heimink Liesert, 80 jaar fanfarekorps Schalkwijk 20 20 20 20 2020 20 2020 2020 20 20 20 33 35 1 21 281 18 251 20 22 283339 52 53 54 55 5657 58 5960 34 44 4 4 4 63 1987 66

Springer-Stam, T., Jaarverslag van de secretaris 21over 1986 67

Wit, P.S.A. rfc, Jaarverslag van de penningmeester 21over 1986 68

Keyzer, L.M.J. de. Jaarverslag van de archeologi- 21sche werkgroep over 1986 69
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