Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 voor de aanvang van de jaartelling en eindigde bij de uitbreidingsplannenvan de jaren '70 en '80 van deze eeuw. De grote excursie op 20 mei voerde dit jaar naar Breda en Mechelen. Met45 deelnemers werd eerst een interessante stadswandeling door Bredagemaakt, waarbij onder andere het kasteel en het begijnhof werden be-zocht. In Mechelen werden de S. Romboutskathedraal en het museum Hofvan Busleijden bezichtigd, die beide meer dan de moeite waard bleken. Ookwerd een stadswandeling gemaakt. Enkele leden zouden de voorkeur gege-ven hebben aan een minder vol programma zodat de onderdelen uitvoerigerkonden worden toegelicht. Met deze opmerking zal bij volgende excursiesrekening worden gehouden. Een stadswandeling door IJsselstein werd gehouden op 16 september. Erwaren 40 deelnemers, die

IJsselstein ervoeren als een stad waar veel histo-risch interessante zaken zijn te zien. Bezocht werden het stadhuis, de over-gebleven toren van het kasteel en de onlangs gerestaureerde molen DeWindotter. Daarnaast werd de grote of S. Nicolaaskerk bezichtigd. Dezekerk heeft een aantal bouwkundig interessante aspecten, waaronder detoren in renaissance-stijl. Daarnaast waren er de indrukwekkende middel-eeuwse grafmonumenten van de heren en vrouwen van IJsselstein. DeS. Nicolaasbasiliek van Tepe heeft een zeer fraai interieur met daarin ookhet beeldje van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren'. De toelichting over dezekerk was ook van een hoog gehalte. ?n-'iil) (it^m>i:yji i'Uolh tpoT .j'ibOOp 19 oktober hield mevr. drs. L.I. Kooistra voor 40 aanwezigen een lezingover voedsel en voedselproductie in de Romeinse tijd. Hoewel er wel enigeliteratuur over dit onderwerp

uit die tijd is, moet kennis over eetgewoonten-zeker in de Lage Landen- van archeologisch onderzoek komen. De spreek-ster gaf daarom een overzicht van wat er bij opgravingen in bijvoorbeeldHouten, Wijk bij Duurstede en Voerendaal in afvalputten uit die tijd is 1. Zie hierover het artikel van K. Westerink in ons periodiek van septem-ber 1987.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 Jaarverslagvan de archeologische werkgroep over 1989 In 1988 kwam de werkgroep op 34 zaterdagen bijeen. Op acht zaterdagenwerd een aantal vondsten van de opgraving op Zorgvliet in 1988 beschre-ven. Drie zaterdagen werden besteed aan het zoeken naar archeologischmateriaal op geploegd land. Op 23 zaterdagen werd met hetzelfde doel opterreinen Waar graafwerk werd verricht ten behoeve van de nieuwbouw inHouten, onderzoek verricht. De vele vondsten, waaronder potscherven, zijn met vermelding van devindplaatsen overgedragen aan de provinciaal archeoloog, drs. W.J. vanTent. Bij dit graafwerk is een belangrijke vondst gedaan aan de Standerd-molen, waar een waterput en een afvalkuil werden gevonden uit het eindvan de tweede, begin derde eeuw. In de afvalkuil werd een groot aantalinheemse en Romeinse

potscherven gevonden. De waterput was gevuld metRomeinse bouwmaterialen, onder andere tufsteen, dakpan fragmenten en-wat heel bijzonder was- brokken wandschilderingen met strepen in dekleuren rood, groen en zwart op een witte achtergrond. De Rijksdienst voorhet Oudheidkundig Bodemonderzoek vond deze vondst belangrijk genoegom ter plaatse een opgraving te doen. Het resultaat was dat op korte af-stand van de waterput funderingen werden gevonden van een Romeinsgebouw, vermoedelijk een voorraadschuur. En ook daarbij werden grotebrokken wandschildering gevonden, zodat het vermoeden bestaat dat nietver van de vindplaats een stenen gebouw heeft gestaan, gedekt met dakpan-nen en van binnen versierd met wandschilderingen. Zo'n woning was hethoofdgebouw van een landbouwcomplex in de Romeinse periode (12 voorChr. - 400 na Chr.).

In dat hoofdgebouw woonde de eigenaar of de beheer-der van dat complex. Het gehele landbouwcomplex noemde men toen eenvilla, maar de naam villa is voor de archeoloog ook een begrip gewordenvoor het hoofdgebouw. Kort samengevat: een belangrijke vondst. Tot slot wil ik alle medewerkers van de werkgroep heel hartelijk bedankenvoor de prettige samenwerking en de grote inzet bij onze werkzaamheden. / L.M.J. deKeijzer.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 Detail van de chromo-topografische kaart van het Koninkrijkder Nederlanden (blad 486, verkend in 1885). De dikke lijngeeft de grens aan van Pothuizen J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 10 Oudste geschiedenis Opgravingen van de archeologische werkgroep Schalkwijk onder leidingvan F.H. Landzaat hebben aangetoond dat er al in de (late) ijzertijd bewo-ning in Pothuizen moet zijn geweest'. Er is zowel inheems als Romeinsimportaardewerk aangetroffen, doorlopend van de late ijzertijd tot ca. 200na Chr. Uit de hoeveelheid van de gevonden scherven en de aanwezigheidvan slakken van smeltprocessen met tin, zink en ijzer kan worden afgeleiddat er van een heel bijzondere nederzetting sprake was. Sestertius van Trajanus. Op de keerzijde Pax. Munt gevonden in Pothuizen. Over de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Pothuizen is niets bekend.Na de bedijking van de Lek, die in de 9dc eeuw begon, ontwikkelde zich denederzetting Tuil en 't Waal, Deze was via de Uitweg dwars door het nogniet ontgonnen

Schalkwijkerbroek verbonden met de Houtense stroom-rug*°. Het tussenliggende gebied bestaat uit oeverwallen waarop verspreidebewoning voorkwam en vooral uit moerassen. 9. Zie: W.J. van Tent in: Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht,19SH.10.Dekker, Kromme Rijngebied, p. 36. J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 11 Ook in Pothuizen zal enige bewoning zijn geweest, maar daarvan is nietsbekend. Dit gebied werd door de graven van Goye (of 't Goy) voor debisschop van Utrecht bestuurd. In deze tijd moet de Pothuizerwetering zijngegraven in het kader van de ontginningen. Vrij zeker is dat al voor 1122 deLekoever met een ondiepe strookverkaveling en een achterwatergang, hiergenoemd de Pothuizerwetering, is ontgonnen. Pothuizen wordt veronder-steld een oeverontginning van 't Goy te zijn. Een deel van het land is doorde Lek opgeslokt, (waarschijnlijk) rond het jaar 1122. 1122

I 1122 was voor de hele Kromme Rijnstreek een belangrijk jaar. De KrommeRijn werd in Wijk bij Duurstede afgedamd zodat de hoofdstroom, die zichtoch al naar de Lek aan het verleggen was, voortaan via de Lek en nietlanger via de Kromme Rijn

ging. In die tijd begon men met de aanleg van deVaartse Rijn tussen Vreeswijk en Utrecht. Nu was het ook mogelijk omSchalkwijk te ontginnen. Het water stroomde van de Pothuizerwetering viade Schalkwijkse wetering naar de Vaartse Rijn. Daarna begonnen de groot-scheepse ontginningen. Sinds de 13de eeuw komen we af en toe ver-meldingen van Pothuizen tegen, zowel in transporten van onroerend goedals bij gelegenheid van overstromingen en dijkherstel. Vooral dat laatstewas nogal eens nodig, want regelmatig waren er grote overstromingen.Herstel kostte veel geld en plaatselijke benamingen herinneren daar nogaan zoals Costverloren&quot; in het noordwesten van Pothuizen. 11. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 249 n. 6.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 12 Lage rechtsmacht Wilhelmus de Upgoye (de graaf van Goye) nam in 1122 aan een opstandtegen keizer Hendrik V deel en werd daarop door de keizer uit zijn ambtontzet'^. De grafelijke bevoegdheden werden toen overgedragen aan deproosten van de kapittels. I Rechtsmacht over Pothuysen. Archief bisschoppen van Utrecht. De dagelijkse rechtsmacht over Pothuizen zou tot 1330 aan de bisschop vanUtrecht blijven. Pothuizen was een mini-gerecht. Deze door Dekker be-dachte kwalificatie hield in dat een bepaald, soms heel klein, gebied -vaak 12.P.M. Heijmink Liesert en L.M.J. de Keijzer, 't Goy door de eeuwen/iee/j,1966, p. 27.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 15 De tiendcommissie stelde de omvang van het tiendblok Pothuizen vast op25 ha, 24 a en 77 ca^'. De grenzen werden als volgt omschreven: &quot;ten noord-oosten door den Macadamweg van Schalkwijk naar den Lekdijk; tennoordwesten door den Pothoekschendijk; ten zuidwesten door den Schei-dingsweg of grensscheiding der gemeente Tuil en 't Waal; ten zuidoostendoor de rivier de Lek&quot;. De belastingplichtigen waren: Johannes Vulto, landbouwer te Schalkwijk, Johannes Spithoven, landbouwer te Schalkwijk, Hendrikus Oostveen te Schalkwijk, Wilhelmus Miltenburg, vrachtrijder te Schalkwijk, Cornelis Schouten, landbouwer te Schalkwijk, Everardus Martinus van Wijk, landbouwer te Schalkwijk, Gijsberta van den Brink, weduwe van Dirk de Kruyf, Hermanus Petrus van Hazendonk, landbouwer te Tuil en 't Waal, Arie Verhaar,

landbouwer te Schalkwijk, Theodora Spithoven te Schalkwijk, Geertruida Bouman, weduwe van Anthonie van Mourik uit Odijk,

;, ; Anthonie Luden te's-Gravenhage, Jan Albertus van Dillen, timmerman te Schalkwijk en Cornelis Spithoven, landbouwer te Schalkwijk. Op de lijst komt het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams niet voor,evenmin als de erven Wentink die ca. 30 ha bezitten. 23.RAU, Tiendcommissies, dossier 186 V : Pothuyzen.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 16 Eigenaars en gebruikers van grond in Pothuizen Het vrouwenklooster, het convent van St. Cecilia bezit in de jaren 1428/29tien hont land in Pothuizen&quot;, volgens de blafferd van het oudschildgeld&quot; inhet jaar 1600 in gebruik bij Jan Gerrits Smits. In 1711 blijkt het vrouwen-klooster het land nog te hebben. Dan koopt Jan Hendriks in den Eng tweemorgen bouwland in Pothuizen, van de heer Borchard de Vrij, hetwelkgrensde aan land van George van Lamsweerde, en het land van het vrou-wenklooster. Op 30 april 1712 wordt van Mr. Johan van der Dussen twee morgen aange-kocht tot in de Pothuizerwetering en de dwarssloot van de erfgenamen vanAdriaen Willemsz^. Op 13 april 1732 wordt deze vier morgen bouwland opPothuizen overgedragen aan zijnbroer Theunis in den Eng en danblijkt het land van het vrouwen-klooster in

eigendom te zijn van deheren 'Edelen en Ridderschap van't Land van Utrecht'. Het land vanGeorge van Lamsweerde is dan ineigendom bij zijn dochter juffrouwElizabeth van Lamsweerde. De zoon van Jacob Spruyt, GerytBaers Jacobsz, wordt in 1451 ge-noemd als schout van Honswijk enin 1456 als schout van Schalkwijk.Hij is eigenaar en gebruiker vanlanderijen te Schalkwijk in Pothui-zen, waaronder twee morgen leen-goed van Beverweerd. Zijn broers Zegel van Jacob Sprayt, 1435. GAU, charter 948^. 24.Gemeentearchief Utrecht, bij het stadsarchief bewaarde archieven. Vrouwenklooster het convent van St. Cecilia nr. 937.25. Het oudschildgeld was een soort onroerend-goedbelasting die van de 16de tot de 18de eeuw geheven werd. Het register heet &quot;blafferd&quot;.26.RAU, Dorpsgerechten nr. 1820, f. 125. ._J

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 17 zijn heer Geryt Jacobsz, pastoor te Honswijk en Schalkwijk en Dirk van derWeyde Jacob Spruytssoen. Hij gebruikt hetzelfde zegel als zijn vader JacobSpruyt en zijn grootvader Dirk van der Weyde Hendrik Trantssoen. Andere gebruikers en bezitters van grond in &quot;den gericht van Pothusen&quot; inde jaren 1444 en 1445 zijn: ?

Culemborg&quot;. ?

een morgen, grenzend aan het land van Peter Lamberts en in gebruik bijPeter Andriessoen. Een morgen, in gebruik bij Dirc Evertssone UterHove, grenzend aan het land van Hubert 's Papan kinderen en JacobMaessone. ?

Zeven hont land, in gebruik bij Heylwich Dirc Willemsone dochter vanPothusen, grenzend aan het land van Dirck Willemsone van Pothusen.Op 14 april 1445 wordt Johan Valckenaer, broer van Wouter en Danielvan Loenresloet, met het bovengenoemde land beleend door Johan, heervan

In het morgengeldregister&quot; van Schalkwijk over het jaar 1470 komt eenbedrag voor, betaald voor land onder Pothuizen, onder andere de aleerder genoemde twee morgen van Beverweerd, welke belasting betaaldwerd door Hendrik Geryt Jacobsz, dezelfde als Hendrik Gerytsz op deHeul in de 'Taeffele van de leenen en de thinsen die gehouden werdenvan den huyse ende heerlycheyt van Beverweerde&quot;. Zijn zoon JacobHendriksz komt voor als gebruiker van 28 morgen land in Schalkwijk inde periode 1501-1511 en betaalt aldaar in 1517 drie gulden huisgeld^'. Dezoon van Jacob Hendriksz, genaamd Aelbert Jacobsz, heeft in 1525 eenhuis in Schalkwijk en gebruikt daar in 1536 in totaal acht percelen land,samen 40 morgen, waaronder de twee morgen van Beverweerd. Hij was 27.Rijksarchief Gelderland, archief der Heeren en graven van

Culemborg, regest R1218.28. Het register van een soort grondbelasting.29.Kemp, zie hierboven, noot 5.

; '?S

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 19 overgedragen aan Splinterusvan Pothuysen&quot;, dominee teEemnes, later Naarden,Schagen, Hilversum en Nij-megen, alwaar hij overleedop 7 september 1702 en be-graven werd in de St. Steven-skerk. Hij schreef het boekSleutel der kennis en iseen zoon uit het tweede hu-welijk van Cornelis Adriaensvan Pothuysen en AgatheSplintersdr van Schayck. jC.7\Pct^ui^n. Namens Splinterus van Pot-huysen, wonende te Nijme-gen, wordt op 2 augustus 1688 de twee morgen land inPothuizen verkocht aan de Wapen H. v. Polhuijsen, 1674: een keperwaarin een vis, vergezeld van 3plompe-bladeren (2, ]). (GAU, leeszaal 1, wandkaart) kinderen en erfgenamen vande heer Johan van Dussen, inleven schout te Rhenen, dieerfgenaam zijn van de heer Jacob van Dussen, in leven(oud-) burgemeester der stadUtrecht'\ En zoals we aan het begin van

dit hoofdstuk hebben gelezen,worden op 30 april 1712 door een van de twee (klein) kinderen, Johan vanDussen, advocaat aan het hof van Utrecht, de twee morgens verkocht aanJan Hendriks in den Eng&quot;. 31. RAU, Dorpsgerechten nr. 1819, f. 142.32.RAU, Dorpsgerechten nr. 1819, f. 187.33.Ibidem,nr.l820, f.125.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 24 De Heulin het begin van deze eeuw. Links de molen. Verzameling W. van den Heuvel, Schalkwijk. potheek erop. Als ze achter komen met betalen moeten ze &quot;huyzinge, hof-stede, bepotinge en beplanting&quot; met zeven morgen boomgaard en weilan-den overdragen aan hun geldschieter, Marcus Bonnet, gewezen kameraarvan de Lekdijk Bovendams. Via Hendrik Tukker (overl. 1805) en de ervenGoes komt het huis in 1816 aan Johannes Spithoven. Het wordt omschrevenals &quot;Een Huis met omtrent een half morgen Tuin en Boomgaard (: lang vijfen twintig roeden, en breed elf roeden :) gelegen in de Gemeente vanSchalkwijk, aan de Heul, strekkende uit den Zouwendijk langs de Kerk-weg....&quot;**. In 1820 wordt het huis gekocht door Andries Snoek&quot;'. 46.RAU, Lekdijk Bovendams, nr. 332. 47.M. Bijleveld en H.

Reinders, &quot;... en hetwelk hem ter verpoozing ver-strekte&quot; in Tussen Rijn en Lek 20 (1986) nr. 4, p. 22v.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 27 1852 verkocht aan de Schalkwijkse landbouwer Hendrik Verhaar die hethuis in 1887 doorverkoopt aan Arie Verhaar. Zijn erven verkopen de hof-stede in 1917 aan Evert van Leur, landbouwer te Schalkwijk die de hofstedeuitbreidt. In 1929 wordt Nicolaas van Zijl de nieuwe eigenaar. Zijn ervenhebben het nog in eigendom. Het veer Culemborg-Pothuizen Het veer lag vroeger een mijl stroomopwaarts, bij de bocht van de zuide-lijke Lekdijk ofwel tegenover De Nadorst. Bij de verkoop van zijn goederen te Culemborg, door Jan van Culenborch,ridder, heer van Woudenberch, aan zijn broer Hubrecht Schenk, heer vanCulenborch, op 18 juni 1341'', is in de betreffende stukken sprake van eenpoort &quot;die men uut riit tot Pothusen waert&quot;. Ghisbrecht, oudste zoon totBueren, verkoopt zijn veerstad te Pothusen over Culenborch aan z'n

neveheer Hubrecht, heer van Culenborch en van der Lecke op 6 augustus 1396**. Op de plattegrond van Culemborg van circa 1760, getekend door JacobPerrenot, staat &quot;het oude veer&quot; nog vermeld. Tegenwoordig heeft een huister plaatse aan de Redichemse zijde de naam Het Oude Veer. Zoelen,Ir. H.M. Pothuizen. 53. Rijksarchief Gelderland, Archief van de heeren en graven van Culem-borg nr. 3, reg. 128 en 129. 54.Ibidem reg. 386a. Ook in: P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper, Culemborg,beeld van een stad,\9SS,p.n.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 28 Oudheidskamer Vreeswijk, duikerpak.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 29 Oudheidskamer Vreeswijk Een bezoekje waard Sinds april van het vorig jaar is in de gemeente Nieuwegein een historischmuseum gevestigd. Nu is Nicuwegein nog een erg jonge gemeente en kentnauwelijks geschiedenis, ware het niet dat binnen de gemeentegrenzen devoormalige zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk gelegen zijn. Oud-heidskamer Vreeswijk, zoals het kleine museum heet, richt zich dan ook opde geschiedenis van het schippersdorp Vreeswijk. Niet alleen voor Nieuwegeiners zal het een hele verrassing zijn te ontdek-ken hoe rijk de geschiedenis is van Vreeswijk, het voormalig zelfstandigedorp aan de Lek. Op een wand in het museumpje wordt verhaald, hoeVreeswijk ontstaan is uit de oude Friese nederzetting Frisionouuic, gelegenop een kleirug aan de Lek, de zogenaamde Wierse rug. Enkele fraaie

arche-ologische vondsten, uitgestald in een vitrine, illustreren dit verhaal.Andere interessante dingen, die in de oudheidskamer te zien zijn, zijnonder andere voorwerpen betreffende de geschiedenis van het zware be-roep van de beugeiaars (zandbaggeraars) en op het gebied van de water-werken in en om Vreeswijk (bij voorbeeld een duikerpak uit de dertigerjaren), de handel rond scheepvaart (een hoek is gewijd aan de tagrijns,handelaars in gebruikt scheepsmateriaal) en foto's van straatgezichten uithet begin van deze eeuw. Erg leuk is de woonkeuken uit dezelfde tijd. In een hoekje zit een kapiteineen krantje te lezen, terwijl zijn vrouw bezig is met een handwerkje. Ach-terin een nagebouwd keukcnblokje uit die tijd, gevuld met huishoudelijk ge-reedschap en materialen. Zo te zien betreft het een redelijk welvarendgezin, want de lamp hangt recht. (Bij de armere mensen hing de

lamp vaakscheef om toch nog het laatste restje olie te kunnen gebruiken. &quot;De lamphangt scheef&quot; was een gevleugelde uitspraak in Vreeswijk om aan te gevendat het financieel niet zo best ging). Elders wordt iets uitgebeeld over &quot;werken in Vreeswijk&quot;. Momenteel verteltdit hoekje iets over de vele bakkerijen, die het dorp vroeger telde. Veleaardige voorwerpen (onder andere een miniatuur-bakkerswagen) werdenter beschikking gesteld door nakomelingen van vroeger bekende bakkers,zoals Spronk en Maarten van den End.

Tussen Rijn en Lek 1990 1. - Dl.24 1 31 mer onder leiding van een gids, een wandeling door het historische Vrees-wijk en een kopje koffie met gebakje. Het programma wordt geheel aan dewensen van de groep aangepast. Oudheidskamer Vreeswijk is gevestigd op Fort Vreeswijk 2 in Nieuwegeinzuid op het einde van de Wierselaan, tel. 03402-60090. Het museum is niettoegankelijk voor rolstoelers of mensen die moeilijk ter been zijn, want ermoet een trap beklommen worden. , Nieuwegein,Jos Benders (buurtopbouwwerker).
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Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Boven en rechts: Onderschrift van de kaart van het 'Hollandse' kadaster van Odijk uit1810, met de handtekeningen van de landmeter A.A. Holster en de verificateur G. Beest.Rijksarchief in Utrecht, TA. 136.2-(IV.2) De grondgedachte bij het 'Hollandse' kadaster was trouwens ook, dat dekaarten na 15 jaar verouderd zouden zijn en dat er dan opnieuw gemetenzou moeten worden. Het idee dat ook een kaart bijgehouden zou kunnenworden, telkens als er een verandering was geconstateerd, moest noggeboren worden^ In 1813 verlieten de Fransen ons land en in die verwarde tijd werd ook deopmeting voor het Kadaster stopgezet. Eerst in 1817 werd het nuttig ge-vonden er mee door te gaan, zij het met enkele wijzigingen en verbeterin-gen. Het ging echter in een traag tempo en al spoedig kwam men tot deconclusie, dat als de plaatselijke situatie

veranderd was, er herzieningen 2. A. Scheffer, 'Het &quot;Hollandse&quot; Kadaster', in Nederlands GeodetischTijdschrift, 1977 nr. 7, p. 17-26, en in Nederlands Archievenblad1978 nr. 82, p. 25-40.

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Gemeente 'Hollandse' kadaster 'Franstalige' kadaster Definitieve kadaster (1806-1811) (1811-181.'?) (ca. 1816-1832) jaar & landmeter jaar & landmeter jaar & landmeter Runnik 1829.1. Vesters Cothen 1829 J.B. van Zijlmans Houten 1828 J.B. van Zijlmans Langbroek 1828 A. Slits Odijk 1810 A.A. Holster 1829 J. Vesters Oud Wulven 1827 J. Vesters Schalkwijk 1828 J.B. van Zijlmans Schonauwen 1828 J.B. van Zijlmans Sterkenburg 1828 A. Slits Werkhoven 1828 J.B. van Zijlmans Wijk bij 1828 A, Slits Duurstede Zuilen' 1810 J.B. van /.ijlmans t812C.D. Vaillant 1819 geen naam1831 J. Vesters 'Zuilen is ter vergelijking toegevoegd. Het betreft een gemeentewaar men reeds in de Franse tijd met de metingen was begonnen. Over deze Vaillant is mij verder niets bekend. De andere landmeterskwamen alle uit Brabant en zij hielden daar ook hun

thuishaven, metuitzondering van Vesters, die (althans in 1832) in Utrecht woonde. Veel isover de omstandigheden, waaronder zij werkten, en over de techniek, diezij toepasten, niet bekend, maar gelukkig is wel de volledige ambtelijkecorrespondentie inzake het kadaster uit die periode bewaard gebleven'.Als alles goed en normaal verloopt is een dergelijk ambtelijk archiefstukoersaai. Maar zodra van de regels wordt afgeweken of als er verschillenvan inzicht optreden, wordt het interessant. En nu was Slits een persoon-lijkheid, die zijn directe chef, de ingenieur-Verificateur van het Kadasterin de provincie Utrecht, P. van den Bosch, nogal eens voor problemenstelde. Deze laatste was geen sterke figuur, en hij deed vaak zijn beklag bijzijn superieur, de Gouverneur van de Koning in de provincie Utrecht.Dank zij de ruzies die ontstonden is over Slits in tegenstelling tot de ande- 5. RAU,

Archief van de Provincie,nr. 8805-B (29 delen) 1826-1844.

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 / Een gedeelte van het kadastrale minuutplan van het dorp Houten. J

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 tooien. De problemen met Slits sleepten zich voort. Hij is eind 1828 metzijn zoon, die hem hielp bij de metingen, voor de Kerstdagen naar huisgegaan. Op 3 januari 1829 meldde de ingenieur-verificateur aan de Gou-verneur, dat Slits met zijn zoon &quot;de vier achter(een)volgende Heiligenda-gen een kleine uitstap huiswaarts meende te doen en van daar tot op hedenniet zijnde geretourneerd&quot;. De gouverneur reageerde hier niet op. Na nog meer moeilijkheden, wordt Slits tenslotte op 14 januari 1830met zijn zoon naar Makkum in Friesland gestuurd. Hij had echter de me-tingsresultaten van Maarn nog niet ingeleverd en de ingenieur-verifica-teur wilde deze controleren, waarbij hij opmerkte dat het &quot;een zeer uitvoe-rig daardoor langdurige verificatie vereischende&quot; zaak zal worden. Datwas een reden

te meer voor Slits om er zelf bij te willen zijn en hij vroegdaarom uitstel &quot;tot dat het ijs uit het water (is) en de stoomboot wedervaart, als wanneer ik het traject van Haarlingen op Utrecht in een dag eneen nagt kan afleggen&quot;. Hier werd negatief op beslist en toen hij vervol-gens de stukken direct moest overdragen, verklaarde hij dat de plans inRijsenburg gehaald konden worden, &quot;alwaar dezelfde door mij in het al-daar zijnde logement zijn vervaardigd geworden&quot;. Natuurlijk constateerdede ingenieur-verificateur &quot;grove misslagen&quot; in de metingsstukken, die'weinig of niet beter zijn te achten, ais die welke vroeger zoo onvolkomenonder het Fransch bestuur ... zijn vervaardigd geworden&quot;. Van Zijlmansmoest ze op kosten van Slits verbeteren en op 15 mei 1830 is de verificatievan Maarn voltooid. Slits en zoon werden in

juni 1830 naar Gelderland overgeplaatst. Bij deinvoering van het Kadaster in 1832 werd eerst alle personeel ontslagen, envervolgens werden voor de bijhouding van de kaarten en registers enkelelandmeters weer, volgens een ander beloningsstelsel, in dienst genomen.Maar Slits was daar ondanks zijn verzoek niet bij. Wel kreeg hij een admi-nistratieve baan bij de Bewaring van het Kadaster te Helmond. Hij is laternog &quot;schoolonderwijzer&quot; geweest. In 1854 verhuisde hij naar Aarle Rixtel,waar hij op 4 september 1858 overleed. Met de vervaardiging van kaarten was het Kadaster nog niet klaar. Ermoesten registers' worden aangelegd en de waarde van de grond en de 9. Deze kaarten en registers kunnen nuttige informatie verschaffen bijhistorisch onderzoek. Het valt buiten het kader van dit artikel om daar

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 8 gebouwen moest getaxeerd ( = geschat) worden. Dit laatste gebeurdeonder leiding van een speciale functionaris: de inspecteur van het Kadas-ter. Het resultaat moest vervolgens in registers verwerkt worden. De invoering van het aldus voltooide Kadaster leverde echter zoveelbezwaren op over de hoogte van de nieuwe belasting, dat deze gefaseerdingevoerd moest worden. Over de bijhouding van de kaarten en de regis-ters had men nog maar nauv^elijks nagedacht. De daarvoor gestelde regelsmoesten diverse malen bijgesteld worden, maar er werden in de loop vananderhalve eeuw zoveel verbeteringen aangebracht, dat het Kadasterthans tot een moderne dienst is uitgegroeid. De huidige landmeter metzijn automatische apparatuur is niet te vergelijken met de landmeter dieomstreeks 1828 de eerste metingen, ver van zijn gezin uitvoerde, en

dieonder primitieve omstandigheden zijn kaarten vervaardigde. Ir. E. Muller,(gepensioneerd hoofd-ingenieur van het Kadaster in Utrecht), Bunnik. De watertoren en de nabijgelegen Oude Kromme Rijn. Foto: Otto Wttewaall nader op in te gaan. meer gegevens zijn te vinden in de Kadastergidsvan F. Keverlingh Buisman en E. Muller, &quot;s-Gravenhage, 1979 (Eenuitgave van de Rijksarchiefdienst).

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Heeft U een watertoren te koop? De watertoren van Werkhoven: van bedrijfsfunctie naar woonfunctie Samenvatting In dit artikel geeft de auteur in hoofdlijnen aan hoe de drinkwaterleidingin het zuidelijke deel van de provincie Utrecht in de dertiger jaren totontwikkeling komt. Hij gaat in op de plaats van een watertoren in eendrinkwaterleidingsysteem. Hij beschrijft een aantal zaken van de bouwvan de toren van Werkhoven waarbij blijkt, dat er lokale bouwmensen aante pas zijn gekomen. Er is een verband tussen de toren van Werkhoven endie van Lopik. Tevens is er een relatie met de watertoren van Mijdrecht.Na ruim 50 dienstjaren is de watertoren van Werkhoven zoals zoveelandere watertorens in Nederland, buiten gebruik gesteld. Dit kan dooreen gewijzigde bedrijfsvoering bij de waterleidingbedrijven onder meerdoor winning binnen een

kleiner verzorgingsgebied en lokale pompstati-ons. De toren van Werkhoven wordt echter, mede gelet op de cultuur-historische waarde, niet afgebroken. De auteur beschrijft tenslotte deverkoop van de toren aan een particulier met als bestemming woondoel-einden. Inleiding Water tapt U zo uit de kraan. U rekent er op, dat u er over kunt beschik-ken, dag en nacht, jaar in, jaar uit. Water is een primaire levensbehoefte,voor zowel mens als dier en plant. Maar dan moet het water wel aan be-paalde kwaliteitseisen voldoen. U vertrouwt er dus blindelings op, dat uw drinkwaterleidingbedrijf diekwaliteit en dus gezond water levert. U kunt vandaag de dag niet zelf inwater gaan voorzien zoals men dat vroeger deed. U kunt niet meer letter-lijk naar de pomp lopen, naar uw eigen waterton gaan, desnoods als u datallemaal teveel moeite is, water gaan scheppen uit bijvoorbeeld de Krom-me

Rijn als u daar vlak bij zou wonen. Hoeveel water u per dag verbruikt, merk u een beetje als u met tent ofcaravan op een camping staat. Alleen al voor het koken, afwassen en watkleren wassen moet er vele keren per dag naar de kraan gelopen worden.Tel daar nog bij het toiletbezoek en het douchen. Zo ongeveer dezelfde

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 11 een rendabele exploitatie van een waterleidingbedrijf te komen moet menkunnen leveren aan minimaal een bepaalde hoeveelheid afnemers en diewaren in de steden natuurlijk eerder en dichter bij elkaar te vinden dan ophet platteland. De verslechtering van het oppervlaktewater in de dorpenen kleinere gemeente bracht gemeenten op de gedachte om dan toch maarsamen een drinkwaterleidingbedrijf te starten. Een goed functionerende drinkwatervoorziening is, historisch gezien,mede te danken aan artsen, die - zoals gezegd - gezondheid en water metelkaar in verband brachten. Maar het is ook dank zij bestuurderen, die -soms tegen de stroom in - aan die oproepen van artsen gehoor gaven. Enook dank zij technici, die adviezen gaven, zoals prof. ir. Chr. K. Visser,hoogleraar in Delft, dat deed aan het provinciale bestuur van Utrecht.

Ontwikkeling watervoorziening Zoid-Utrecht De ontwikkeling van een drinkwatervoorziening voor het zuidelijke ge-deelte van de provincie Utrecht kwam in het begin van de jaren dertig opprovinciaal niveau aan de orde, omdat in dit gebied niet (meer) in behoor-lijk drinkwater kon worden voorzien. Veel steden en ook enkele niet-stedelijke gebieden hadden in die tijd al waterleiding, zoals bijvoorbeeldAmsterdam sedert 1853, Den Helder vanaf 1856 met de eerste voor dedrinkwatervoorziening in Nederland gebouwde watertoren en, zoals ge-noemd, Utrecht in 1883. De ontwikkeling van de drinkwaterleiding wasrond 1930 in Nederland op zijn hoogtepunt. Omstreeks die tijd waren al150 watertorens in bedrijf. In het jaar 1932 kreeg het ingenieursbedrijf Mabeg' te Utrecht van deprovincie Utrecht opdracht voor een onderzoek naar de mogelijkhedenvan een drinkwatervoorziening, eerst

alleen voor het westelijke gedeelteen korte tijd later ook voor het oostelijke gedeelte van het zuidelijke deelvan de provincie Utrecht. Zoals elders in landelijke gebieden ook hetgeval was, luidde het advies, dat alleen gemeentelijke samenwerking konleiden tot een rendabele en betrouwbare openbare drinkwaterleidingvoor-ziening. In 1934 volgde de oprichting van de Stichting DrinkwaterleidingZuid-UtrechtHet verzorgingsgebied van de genoemde stichting was te onderscheiden in Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven.

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 12 Zuid-Utrecht West en Zuid-Utrecht Oost(ook wel aangeduid met Zuid/Oost). Zuid-Utrecht West omvatte uiteindelijk - afge-zien van latere gemeentelijke herindelin-gen - de gemeenten Lopik, Jaarsveld, Willi-ge-Langerak, Benschop, Hoenkoop enPolsbroek. Dit gebied werd bediend vanuitde watertoren te Lopik, die daarin centraalgelegen is. Het gebied Zuid-Utrecht Oost omvatteuiteindelijk de gemeenten Wijk bij Duur-stede, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Lang-broek, Houten, Schalkwijk, Tuil en 't Waalen Cothen. In dit deel van het verzorgings-gebied stond de toren van Werkhovencentraal om water te leveren. Teven wer-den kleine delen van de gemeenten Haast-recht, Jutphaas, Vreeswijk en Willeskopbediend. De toren van Lopik, die nog in bedrijf is,ligt 18 kilometer verwijderd van het oor-spronkelijk enige waterwinpunt, het pomp-station

Schalkwijk/Vreeswijk. De torenvan Werkhoven staat er 12 kilometer van-daan. Tussen het pompstation en de torensliggen kabels voor de automatische mel-ding ter regeling van de watervoorzieningvanuit het pompstation naar de torens enkabels voor de telefoonverbindingen. Zomelden de torens aan het pompstation w- DD Oostgevel van de watertoren te Werkhoven.Fragment uit de bestektekening(WMN blad nr. T-08/5, 24-6-69) JL CXJSTGEVEL J

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 13 anneer en nog 100 kubieke meter in het reservoir aanwezig is. De reinwa-terpomp van het pompstation pompt dan water uit de voorraadkelder enstuwt het water door een leiding naar de toren. De waterstand in het re-servoir wordt via de kabels aan het pompstation gemeld. Bij de hoogsttoelaatbare stand geeft de toren een signaal, waarop de reinwaterpompautomatisch wordt gestopt. De stand van het water in het reservoir van de toren wordt ook aan hetpompstation gemeld, zodat men daar steeds een beeld heeft van het water-verbruik in de betreffende regio. In het pompstation is via een automatische regeling de voorraadkeldergekoppeld aan de ruwwaterpomp. Als het waterniveau van de voorraad-kelder tot een bepaald minimum is gedaald, wordt de ruwwaterpomp inge-schakeld. Die zuigt het water uit de putten die men in de grond

heeftgemaakt en perst het door filters om zo de voorraadkelder te vullen. Is devoorraad in de kelder op voldoende niveau, dan stopt de ruwwaterpomp.Op deze manier heeft de toren van Werkhoven, tot hij werd afgekoppeld,in het waterleidingsysteem gefunctioneerd. Functies van watertorens Een watertoren heeft in een drinkwaterleidingsysteem twee belangrijkefuncties. De eerste functie is het leveren van voldoende en constante drukin het gehele leidingennet naar de gebruikers; dit is een expansiefunctie,voor het opvangen van drukschommelingen. De tweede functie is die vanbuffer voor het opvangen van pieken in het waterverbruik. Door de hoogte van het water boven de grond ontstaat vanwege dezwaartekracht onder aan de leiding die uit het reservoir komt een druk.Die druk is afgerond 1 atmosfeer per 10 meter waterkolom. De waterdruk,benodigd voor een goede

watervoorziening naar de kranen van de gebrui-kers, ligt rond 3 atmosfeer. Het waterniveau in het reservoir moet derhal-ve minstens 30 meter boven het laagste punt van het leidingnet liggen. Demeeste watertorens voor uitgestrekte plattelandsnetten zoals in Werkho-ven, hebben hun reservoir voor de benodigde druk op een hoogte tussende 35 en 40 meter, soms 45 meter. In meer stedelijke gebieden geeft eenhoogte van 25 tot 30 meter al voldoende druk in het hele leidingennet, ookbij diegenen die, zoals dat heet, aan het eind van de leiding zitten. Hogeregebouwen kunnen hiermee niet bediend worden; zij moeten eigen voor-zieningen hebben. Pieken in het waterverbruik treden op als bijvoorbeeld iedereen de

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 15 gebouwde reinwaterbassins van veelal grotere omvang dan de &quot;kleine&quot; 400m' van de watertoren. De verfijnde elektronica met al of niet via compu-ters bestuurde regelsystemen maken dat de signaleringen en regelingensneller, nauwkeuriger en met kleinere apparatuur uitgevoerd kunnenworden, waarbij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de watervoorzie-ning gegarandeerd blijven. De Nederlandse watertoren heeft zijn langste tijd gehad. Voor zovertorens nog in gebruik zijn voor de watervoorziening hebben ze in de eersteplaats een expansiefunctie en slechts ten dele een bufferfunctie. Signalement van de watertoren in Werkhoven De toren in Werkhoven is, evenals die van Lopik, in opdracht van de Stich-ting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht ontworpen en gebouwd door hetIngenieursbureau Mabeg te Utrecht. De naam Mabeg is

met veel waterto-rens verbonden. Voor zover viel na te gaan is ir. .1. Gerber uit Bussumindertijd de ontwerper geweest. De toren ligt in de gemeente Bunnik aan de Wa-tertorenweg en is kadastraal bekend als Gemeen-te Werkhoven, sectie C nr. 564. Het bouwjaar is1937. Het terrein heeft een oppervlakte van0,1490 ha (14 are, 90 ca). De doorsnede van de toren meet 10,50 x 10,50meter. De top van het dak ligt op 43 meter bovende grond. Kenmerkend voor het signalement ishet vierkante uiterlijk. Wiskundig gezien is dievorm het omgeschreven vierkant van de buitencir-kel van het reservoir. Hij heeft een dubbel, cirkelvormig betonnenreservoir met een inhoud van 360 m'. De onder-kant van het vat ligt op circa 28 meter boven degrond. De hoogste waterstand in het vat ligt opcirca 35 meter. Het reservoir heeft een hoogte, zou wilt diepte, van circa 7 meter en een grootstediameter van

ruim 9 meter.Midden in dit reservoir is een cirkelvormige wand Overzicht verstrekt door ingenieursbureau Mabeg van door hen ontworpen en gebouw- de watertorens: 1928 Breukelen 1934 Den Bommel 1938 Doetinchem 1923 Hardinxveld 1915 Hazerswoude 1910 Heinenoord 1929 Klaaswaal 19.36 I,opik 1937 Mijdrecht 1925 Sassenheim 1941 Sommelsdijk 1925 Utrecht 1928 Wassenaar 1937 Werkhoven 1926 Winterswijk 1952 Zandvoort 1928 Zoetermeer

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 19 Bouwers aan de voel van de toren (1937). Foto ter beschikking gesteld door mevr. J.M.van Wijk-Maton te Cothen. schoonzusters. De volgende generatie treffen wij ook aan bij de bouwers. Zo brengt dehier boven genoemde Hannes van den Linden (tweede foto, tweede vanrechts) zijn zoon Eef mee op het werk en die komt, uiterst rechts op degrond zittend, ook op deze foto voor. Of Eef ook werkelijk bij de bouwbetrokken is geweest, is mij niet verteld. Maar deze Eef heeft een neef, dieook Eef heet, en die is een zoon van Janus van den Linden, een broer vanHannes. Laatstgenoemde Eef heeft als metselaar aan de toren gewerkt enstaat op beide foto's: op de eerste foto links, op de rug gezien, en op detweede foto als derde van links op de achterste rij. Watertoren te koop Het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland laat in januari 1988 aan

deGemeente Bunnik weten, dat men de toren in Werkhoven wil afstoten.Gevraagd wordt of de Gemeente Bunnik belangstelling heeft om dezetoren voor de boekwaarde aan te kopen, voordat men opdracht tot bemid-

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 21 die op dat moment in Utrecht wonen. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar vrij snel op. In oktober 1988komt een koopovereenkomst tot stand tussen de eigenaren de herenHoogveld en Jansen enerzijds en de heer Smeulders en mevrouw Nagte-gaal (echtgenote van de heer Smeulders) als kopers anderzijds.De Gemeente Bunnik laat in november 1988 aan de familie Smeuldersweten, dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft beslotenonder een aantal voorwaarden medewerking te verlenen aan de realiseringvan het bouwplan tot verbouw van de voormalige watertoren in Werkho-ven. Een van de voorwaarden is, dat aan de watertoren zelf de bestemming&quot;woondoeleinden klasse Ilb&quot; respectievelijk &quot;voor/zijtuin&quot; c.q. &quot;tuin zon-der gebouwen&quot; zal worden toegekend. Op 15 december 1988 sluiten

de Gemeente Bunnik en de heer Smeuldersten behoeve van het voorbereidingsbesluit een overeenkomst. De als&quot;woondoeleinden klasse Ilb&quot; aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemdom te worden gebruikt voor een vrijstaande woning, met de daarbij beho-rende andere bouwwerken en andere werken. De woning moet voldoenaan de volgende bepalingen: a. gerekend vanaf de begane grond mag voor woondoeleinden een maxi-male hoogte van 13 meter worden benut; b. zowel de lengte als de breedte van de woning dienen beide 10,50 meterte bedragen; c.

een aanvraag bouwvergunning voorkleine bouwwerken in. Op het ter inzage gelegde bouwplan worden tweebezwaarschriften ingediend. In april 1989 worden bij besluit van het Colle-ge van B&W van Bunnik beide bezwaarschriften ongegrond verklaard. Op5 juni 1989 wordt de bouwvergunning verleend. Van bedrijf sbestemming naar woonbestemming Na het verlenen van de bouwvergunning gaan de eigenaren aan de slag. Zoals zij zelf zeggen wordt het een meerjarenplan. Op de begane grond zijn een entree en een garage gepland. Men gebruikt

de goothoogte van het bouwwerk mag niet meer en niet minder dan39,80 meter bedragen en d. het bouwwerk dient te worden afgedekt met een kap, waarvan de dak-helling ca. 30 graden bedraagt. Eind december 1988 dient de heer Smeulders met als gemachtigde dearchitect Ben van Hagen uit Utrecht

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 22 de bestaande slalen trappen om

'f naar de toekomstige eerste verdie-

* ping op drie meter hoogte te gaan.

*| Deze verdiepingsvloer moet geheel

1 nieuw in de toren worden aange-

| bracht. Op die verdieping komen

r. een ruime badkamer met sauna,

I drie slaapkamers alsmede de een-

1 trale verwarming en warmwater-voorziening. Van de eerste naar de tweede ver-dieping loopt weer de bestaandestalen trap. Op deze bestaande,maar nog wel te versterken vloerkomt een hal met toilet, de keuken 4±1 en een woonkamer met een opper- vlakte van 60 m^. Tot zover zou men kunnen den-ken aan welke vorm van bouwendan ook. Maar

niets is minder waar.Men moet wel bedenken dat eenwatertoren gebouwd is ais een inhakken van het eerste raam van de slaap-bedrijfsgeboUW met de daaraan te kamer op de eerste verdieping (voorjaar Stellen eisen. Zo moest de construc- 1990). tie van deze toren in vol bedrijf een f'o'&quot; gemaakt door mevr. Smeulders-Nagte-reservoir met water torsen, een ge- ^^^wicht van zo rond 400.000 kg op ruim dertig meter hoogte. De afmetingen van de kolommen zijn er danook naar. En wat te denken van de isolatie? Als bedrijfsgebouw behoeftmen daar niet veel van te verwachten, maar voor woondoeleinden moetmen andere eisen stellen. Het zal voor de familie Smeulders niet te ver-mijden zijn, om de gehele torenmantel aan de buitenzijde te gaan isoleren.Het behouden van de oorspronkelijke staat is mooi gezegd, maar brengtwel de nodige problemen met zich mee. In dit verband is te

wijzen op debestrijding van het vele condens- en doorslagvocht dat eigen is aan water-torens. Elke temperatuurwisseling is duidelijk te merken in de hoeveelhe-den vocht die op een koude toren condenseren, want spouwmuren zijn erniet.

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 23 ^wrypMt^'VLwasfW' 'V6^(S'/^kS &e<3AMe tBRDUb 2°\^KDra^Aj^ Oorspronkelijk schetsplan voor het watertoren-woonhuis van architect Ben van Hagen. Tekening ter beschikking gesteld door de familie Smeulders.

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 27 (langs de Mazijk) met essen te beplanten. Op dezelfde dag was sprake vaneen voormalige enthof van de stad: werden hier stekken tot jonge bomengekweekt? Op 27 februari 1682 werd besloten, de &quot;rijs&quot; langs de Wijkerweg publiek teverkopen; dit waren waarschijnlijk wilgetenen die gebruik werden bij demandenmakerij en versterking van schoeiingen. Op 14 oktober beslootmen tot de aanplant van essen langs de Wijkerweg en elders. Het magvreemd lijken dat het Wijkse stadsbestuur hier een beslissing nam overbeplanting van een weg buiten zijn grondgebied, maar de weg was al in1367 door de stad aangekocht en sindsdien door haar onderhouden. Enke-le weken later, op 4 november, blijkt waar de jonge essebomen door destad werden gekocht. Zij werden aangeschaft bij de heer van Broekhuizen(tussen Overlangbroek en

Leersum) en kostten 10 gulden per 100 stuks.Essen werden volgens besluit van 10 februari 1690 ook gepoot langs deSingel. Dat fruitbomen van belang bleven wordt onder andere duidelijk op15 september 1692: dan is er langs het Onze Lieve Vrouwe-pad (tussenkasteel en Lekdijk, bij de vroegere Onze Lieve Vrouwe-kapel) sprake van?note-, kerse- en pruimebomen. Wijk bij Duurstede,R.J. Butterman (gemeentearchivaris).

Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 28 Varia in familie-archief van Bemmel Een familie-archief is een waardevol bezit. Ik ben in het gelukkige bezitvan het archief van een familie Van Bemmel afkomstig uit Cothen. Destukken in dat archief hebben betrekking op de laatste 275 jaar. Naast dein familie-archieven gebruikelijke testamenten, boedelscheidingen, koop-en verkoopcontracten bevindt zich in bedoeld archief een aantal varia.Varia waarvan de herkomst niet duidelijk is. Wellicht kan met uw hulpdaaromtrent meer duidelijkheid worden verschaft: 1.

stukje aan de voor- en achterzijde in elk twee kolommen metpotlood beschreven kladpapier dat inkomsten vermeldt van allerleikerken in de provincie Utrecht. Het kan van belang zijn te weten datmijn overgrootvader van 1857 tot en met 1900 tiendschatter was bij hetkroondomein. Mijn belangrijkste vraag is of het stuk daarmee verbandhoudt en uit welke periode het dateert.

Een perkamenten omslag van een boek (20 cm breed, 32 cm hoog, 1,5cm dik). Op de omslag staat in zwarte inkt de volgende ten dele zeermoeilijk te lezen tekst: Transport = boeck van de verkogte Landen......der Domeinen in den jaeren 1718, 1719, 1720, 1721. Heeft iemand enig idee waar dit boek thuishoort? (zie ook hetvolgende:) 2.

Een
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Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 van de mens, door tot in de gema-tigde klimaatzone. Ook in Europa moet de kalebas alsinds de Grieken en de Romeinenbekend zijn. De plant wordt name-lijk herhaaldelijk in historischebronnen genoemd. Toch is het deeerste keer dat er stukjes van dekalebasvrucht in Europa zijn ge-vonden. Er zijn echter wel zadenvan de kalebas gevonden en wel inBratislava, Tsjechoslowakije, in een14de eeuwse en een 17de eeuwsecontext (Hajnalova 198.5). Om iets te weten te komen overhet gebruik van kalebassen grijpenwe terug naar de historische bron- Afb. 4: Fragmenten van dekalebas uit Houten (maatbalk =10 cm) nen. De kalebas wordt in de Ro-meinse bronnen niet alleen ge- noemd maar zelfs uitgebreid be-schreven. De Romeinse schrijverPlinius' beschreef de plant, een eenjarige zeer vorstgevoelige soort, en gafaanwijzingen voor het

verbouwen van kalebassen. Tevens gaf hij de ge-bruikswaarde van de soort aan. In dat kader meldde hij dat de groene on-rijpe vruchten als groente gegeten konden worden. Dat de kalebas als voed-sel diende blijkt ook uit de kookboeken van de Romein Apicius; er staanmaar liefst acht recepten in voor het bereiden van kalebasvruchten (Veh-ling 1977). Wanneer de vrucht echter rijp wordt verhout de schil en is hijniet meer eetbaar. In deze vorm, de rijpe vrucht, is de kalebas het bestbekend. Uit de rijpe vruchten kunnen namelijk allerhande flesjes en bakjesgemaakt worden. Iets wat Plinius ook al memoreerde. Naast het gebruikvan de vrucht als groente of als voorraadpot is de vrucht bij de Romeinenen later ook bij de mensen uit de vroege middeleeuwen bekend als medi-cijn. 1. Pliny Natural History Book XIX 69-74 & 117, vertaald door H. Rack-ham.

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 10 Oude kaarten. Welke zijn er van het Kromme Rijngebieden waar zijn ze te vinden? Iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de eigen plaats ofstreek zal van tijd tot tijd oude kaarten willen raadplegen'. Kaarten immerskunnen de topografische situatie en de toponiemen die in de loop der eeu-wen aan veranderingen onderhevig waren verduidelijken. Ze zijn eigenlijkonmisbaar als aanvulling op de geschreven bronnen. Het opzoeken vankaarten die de onderzoeker verder kunnen helpen is lastig. In de historischecartografie - die in ons land wordt gedoceerd aan de Utrechtse universiteit -wordt dan ook grote nadruk gelegd op het beter toegankelijk maken van deoude kaarten^ Met name de laatste decennia zijn er heel wat publikatiesverschenen die het vinden van kaarten vergemakkelijken. Er is van deKromme Rijnstreek nog geen

afzonderlijke kaarteninventarisatie uitge-voerd, zoals dat recentelijk bijvoorbeeld wel voor de Gelderse Vallei werdgedaan\ In dit artikel wil ik in het kort nader ingaan op de vraag welke kaarten erzoal zijn en waar men ze vinden kan, en dat toegespitst op het KrommeRijngebied. De oudste kaarten Kaarten zijn al uit de prehistorie bekend, dus nog voordat men het schriftkende. Uit ons land zijn daarvan geen voorbeelden te geven, men moet 1.

vadis?&quot; in KartografischTijdschrift 15 (1989), 2, p.23-31. 3.

H.P.Deys, De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten.Utrecht, 1988; zie bijlage 2 (p.153-243) waarin 690 kaarten zijn be-schreven.

Zie W.J.Alberts en A.G. van der Steur, Handleiding voor de beoe-fening van lokale en regionale geschiedenis. Weesp, 1984 (twee-de druk) en J.J.J.M. Beenakker, Historische geografie: landschapen nederzetting. (Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis,3). Zutphen, 1989. In beide publikaties zijn aparte hoofdstukken opge-nomen over het raadplegen van oude kaarten. 2.

G.Schilder, &quot;Historische Cartografie: quo

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 14 a/fe. 2: (pagina 14 en 15): De kaart van Cornelis Anthonisz.Hornhovius, 1599, gegraveerd door Jodocus Hondius,

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 r 15 uitgegeven door Clement de Jonghe, derde kwart 17de eeuw. (Rijksarchief Utrecht TA nr 11)

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 17 Zeer recent' is vast komen te staan dat Hornhovius rond 1565 enige jarenmonnik is geweest in de St.Laurens Abdij in Oostbroek. Deze abdij is in1580 afgebroken; de kloostergoederen gingen toen over in het bezit van deStaten van Utrecht. Later was Hornhovius proost van het klooster Klaarwa-ter (Hattem). Rond 1580 zei hij het katholieke geloof vaarwel en werdpredikant te Zeist in de periode 1581 tot 1594 (of mogelijk later). In 1592wordt hij in de archivalia genoemd in de hoedanigheid van 'administratorvan den convente van Oostbrouck'. De naam Hornhovius nam hij pas op heteind van zijn leven aan. Het meest staat hij bekend als Cornelis Anthonisz.van Utrecht, terwijl hij korte tijd ook de naam Molenaer aannam. Hij is in1540 of 1541 geboren en in 1601 of 1602 overleden. Hornhovius - deze naamstaat op de kaart vermeld - was dus

geen kaartmaker van beroep. Zijn kaartvan de provincie Utrecht is het enige kartograf ische produkt dat hij maakte,voor zover thans bekend. Er waren reeds vermoedens, maar nu is toch weldefinitief aan te nemen dat hij de gegevens voor de vervaardiging van diekaart putte uit de bibliotheek van de Oostbroekse Abdij, waar veel geogra-fische en kartograf ische informatie over de provincie Utrecht voorhandenwas. Bernard de Roij (1638 - 1707) daarentegen was landmeter van beroep en alskaartmaker zeer produktief. Hij was afkomstig uit Holland, maar voorna-melijk werkzaam in de provincie Utrecht. Zijn kaart van de provincie be-rust grotendeels op eigen metingen en terreinopname. Overzichtskaarten van waterschappen en polders Een andere, specifiek Nederlandse, categorie overzichtskaarten wordtgevormd door de kaarten van waterschappen en polders. Ze werdenmeestal

vervaardigd in opdracht van de bestuurscolleges, dijkgraaf en(hoog)heemraden, van de verschillende grote en kleine waterschappen enbevatten met name de voor de waterstaatszorg relevante topografie (dijken,sloten, sluizen, molens enz.). Deze kaarten werden veelal in druk uitgege-ven en opgesierd met de familiewapens van de leden van het waterschaps-bestuur en andere decoraties, waardoor ze ook heel duidelijk een represen-tatieve functie vervulden. Vooral van de waterschappen in Noord- en Zuid- 9. M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer, Herfsttij over OostbroeksAbdij. Politiek rond abtsbenoemingen uit de nadagen gespie-geld aan het begin. Zeist, 1990, p.39,107-110.

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 18 ( } 'V^f/'/^r//A7 'J / J, r Afb. 3: Detail van de kaart van Jacob Perrenot, ca. 1760. {Universiteitsbibliotheek Leiden, CBN 41-28).

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 21 grondgebruik (bouwland is dan vrijwel altijd met de kleur geel of bruinaangegeven en hooi-of weiland met olijfgroen). Doordat ze meestal op eengrote schaal zijn getekend, ca. 1:1000 tot ca. 1:3000, kunnen ze veel bijzon-dere topografische details bevatten. Met name hierdoor zijn ze voor hetlokale historische onderzoek van groot belang. Een groot aantal van dezesoort kaarten is als serie vervaardigd en veelal in een band (met een bijbe-horend register met informatie over de percelen) samengevoegd. Zulkeverzamelingen worden kaartboeken genoemd. Terwijl de oude functie vanlosse pre-kadastrale kaarten&quot; niet altijd meer is vast te stellen, geldt voorde kaartboeken en series dat ze verband hielden met de administraties vaninstitutioneel (groot)grondbezit, met name die van landgoederen van abdij-en, kloosters, kapittels en gasthuizen en in

mindere mate met die van par-ticulier grondbezit. Bij enkele kaartboeken hebben de gemeten percelenbetrekking gehad op de verdeling van dijklasten, waterschapsbelasting ofverponding. Het aantal kaartboeken, met name van kapittels en kloostersen gasthuizen, dat bewaard wordt in het Rijksarchief in Utrecht (afb.4) enhet Gemeentearchief van Utrecht is zeer groot'*. Hierin komen ook pre-kadastrale kaarten van gebieden in de Kromme Rijnstreek voor&quot;. Aan dezekaarten zijn onder meer de namen verbonden van de landmeters Jan vanBerck (werkzaam laatste kwart zestiende eeuw), Jan Rutgersz. van denBerch (werkzaam tussen 1593-1610), Henrick Verstralen (werkzaam eerstehelft zeventiende eeuw). Jan van Diepenem (werkzaam vanaf 1631) en zijnzoon Floris van Diepenem (werkzaam vanaf 1661), Bernard de Roij (werk-zaam tweede helft zeventiende eeuw) en Justus van

Broeckhuysen (werk-zaam tussen 1695-1724). 13. De in noot 7 genoemde literatuur ( nrs 347 t/m 353 en nr 357) geeft vanenkele losse pre-kadastrale kaarten van gebieden in de Kromme Rijn-streek de beschrijving. 14. De in noot 7 genoemde literatuur geeft de beschrijving van de kaart-boeken in het Rijksarchief in Utrecht op p.168, kaartboek nr 26 blad-wijzer VIII e.v. De kaartboeken van het Gemeentearchief wachten nogop een beschrijving. 15. C.Dekker heeft er - hoe kan het ook anders - bij zijn historisch onder-zoek in het Kromme Rijngebied veelvuldig gebruik van gemaakt en erin zijn publikaties de nodige afbeeldingen van opgenomen.

Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 2Z 4 De kaartboeken die bewaard worden in het Rijksarchief Utrecht,diverse landmeters, 16de t/m ISde eeuw. Civiei- en cultuurtechnische kaarten De kaarten die gemaakt zijn naar aanleiding van civiel- en cultuurtechni-sche werken zijn onder andere in verband te brengen met landontginning(veenafgraving en het in cultuur brengen van woeste gronden), wegaanleg,bebouwing en riviercorrectie (de aanleg van dammen, dijken, kribben,sluizen, kanalen enz.). Er is over het algemeen weinig van deze kaarten inde archieven en de afzonderlijke kaartcnverzamelingen terug te vinden. Deoorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar verhoogde slijtage door hetwerken met dit soort kaarten in het terrein kan ertoe hebben bijgedragendat ze eerder werden weggegooid. De rivierkaarten zijn nog het meestbewaard gebleven. Van de Kromme Rijn afzonderlijk zijn geen

kaartenbekend, maar wel van de Lek&quot;. Bij deze technische kaarten moet men er 16. Zie C.Koeman. Handleiding voor de studie van de topografischekaarten van Nederland 1750-1850. Groningen, 1963. Nrs R 129, R154, R 156, R 157, R 158, R 159 en de in noot 7 genoemde literatuur op
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Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Molen en molenaars van Bunnik De eerste gegevens over de Bunnikse korenmolen dateren van rond hel jaar1600, maar er moet ongetwijfeld al eerder een molen zijn geweest, vermoe-delijk al wel sinds de 14e eeuw, mogelijk nog vroeger. In het verleden konmen meel namelijk niet erg lang goed houden. De meeste huizen warenvochtig, de bewaarmethoden primitief. Meel bedierf snel en men moestdaarom vaak met graan naar de molen. De afstanden waren weliswaargering, maar de wegen slecht, de wind onbetrouwbaar en de molens traag.Het gevolg was dat er in vrijwel ieder dorp, hoe gering ook, een molenvoorkwam. Bunnik is ontgonnen tussen de 9e en 14e eeuw. Sedert de I4eeeuw had Bunnik zo'n 200 inwoners die redelijk welvarend waren zodat zezich een eigen stenen kerk konden veroorloven. Die stenen kerk bestaatnog steeds in het centrum van Bunnik en

biedt plaats aan circa .300 kerkgan-gers. Voor zo'n gemeenschap was een eigen molen wel nodig, want zoalsgezegd, het waren maar primitieve molens die maar een kleine hoeveelheidgraan tegelijk konden malen en stil stonden als de wind wegviel. Om dit opte vangen hadden sommige molenaars een rosmolen naast de windmolen.Als er geen wind was, werd het paard ingespannen en kon men met paarde-kracht malen. Dat gold met name voor stadsmolens die niet alleen korenmaalden, maar ook industrieel in bedrijf waren (oliemolens etc) zoals je zekon vinden in Wijk bij Duurstede en vooral in Utrecht, maar ook in Werk-hoven. Kleinere molenaars konden zich die luxe meestal niet permitteren.Als de wind wegviel, was het wachten geblazen. Uit Cothen weten we dat deboeren dat niet zo erg vonden'. Ze zetten hun wagens in de rij en doken dekroeg in, waar ze vaak maar weer met moeite uit te krijgen

waren. Menkeek niet op een dag (borrel) meer of minder. Tijdens het onderzoek naar de molen uit Werkhoven kwam ik toevallig eenkaartje in het archief van Beverweerd tegen, waar de Bunnikse molen uit1711 op wordt afgebeeld (afb. 1). De oudste echte lijkende afbeelding die ikken van de Bunnikse molen dateert van 1769 en is van de hand van Dirk vanden Burg (afb. 2). Op deze afbeelding zien we links het molenhuis dat er nunog steeds staat en waar o.a. groothandel van Dijk in is gevestigd. Rechts isde hofstede Ter Hul te zien en de tekenaar moet dus op de Provincialeweghebben gestaan, ongeveer ter hoogte van de huidige Gereformeerde kerkDe Gaarde. Door bebouwing is dit heden niet meer te controleren. De 1. Mededeling van gemeentesecretaris L.C.H. D'Hert uit Cothen.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Afh. 2: De slanderdmolen te. Bunnik. Tekening door Dirk vanden Burg, 1769.

molenaarster uit deze streek.

RAU, topografische atlas nr. 713. graan mee de molen in. Het resultaat was een bruine soort meel/poep com-binatie, dat onverkoopbaar was en dus door die boeren zelf maar werdgegeten. De molenaar had het bij deze keuterboertjes vaak liever overkeutelboertjes^. De grotere boeren, vooral zij die voor de markt produceer-den, hielden hogere standaarden aan. maar in de meeste gevallen was dekwaliteit die de molenaar met /'n stenen wist te bereiken veel slechter danwal we nu aan fabrieks-gemalen brood gewend zijn. Hel is bepaald niet zodat graan dat op de molen gemalen wordt kwalitatief beter is. Die situatie bleef tot rond 1800 bestaan. Toen was de houten standaard-molen uit de mode, hetgeen niel betekende dat al die molens direct vervan- 2. mededeling van een oud

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 10 gen werden. Tenslotte had een molen een lange levensduur en was de mole-naar in staat om bij windstilte /elf kapotte tmderdelen te vervangen en eenkwastje verf over zijn trots te halen. In Bunnik was rond die tijd zelfs eenaparte molenmaker woonachtig' Maar ook bij de best onderhouden molenskwam er ooit een moment waarop hij de zeilen voor de laatste maal moeststrijken. Bepaalde onderdelen konden niet worden vervangen zoals destandaard want dan moest de hele molen worden afgebroken. Zo'n stan-daard ging eeuwen mee want hij was gemaakt van een eikeboom en had eendikte van soms wel bijna een meter, maar bij zeer zware storm wilde er nogwel eens een molen sneuvelen. Als levende bomen van een meter dik al weleens afknappen (denk aan de februari-stormen van dit jaar), dan gold ditzeker voor een droge staander. Als een

molenaar met zo'n calamiteit werdgeconfronteerd, had hij de keuze tussen herbouw van de houten molen ofnieuwbouw in steen. Dat laatste was veel duurder, maar een stenen molenkon ook hoger zijn, was beter storm-bestendig en had een grotere maalca-paciteit. Dergelijke stenen molens werden niet meer vierkant, maar rondgebouwd. De romp werd tot een meter of twintig/dertig in steen opgetrok-ken en men hoefde alleen maar de kap op de wind te draaien. Dit was ookhet geval met de Bunnikse molen. We weten niet of hij gesneuveld is in eenstorm of dat hij gewoon versleten was, maar in ieder geval was de molenaarkapitaalkrachtig en kon hij zich steenbouw veroorloven.Als we eens naar de namen van de molenaars gaan kijken, dan kunnen weltot het jaar 1600 terug. In het oudschildgeld&quot; (een belasting op onroerendgoed) staat voor dat jaar ene .lan Jansz. als eigenaar en

molenaar te boek.Over de molenaars weten we niet al te veel want er is uit die tijd niet zo veelarchiefmateriaal. Wel ben ik er in geslaagd een sluitende lijst van eigenarenen huurders te maken. Onder de molenaars zitten mensen met prachtigenamen zoals .lan Cornelisz Stam van Thoorn en Elisabeth de Provier, re-genten als Thomas en Arnoldus de Wijkersloot, maar ook streekgenoten alsCornelis van Odijk en Arien Cierritsz van Eep, die zich ook wel: van Bunniknoemt'. Meestal was de molenaar ook eigenaar, maar in 1728, een moeilijke .^. Het betreft Willem Dunk. zie: H. Reinders, Bunnik rond 1800, doc-toraalscriptie geschiedenis, RUU 1982 (niet gepubliceerd, in te zien ophet instituut voor geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht) 4.

mogelijk zelfs op die van 1536. 5.

Alle gegevens stammen uit hel schepenenregister te Bunnik, vroeger

RAU, Staten van Utrecht 971-972 en Gemeentearchief Bunnik No. 28(171f), 1735, 174.5, 1776 en 1796). De lijst van 1716 gaat terug op die van1599 en

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 13 De tekst luidt: &quot;Gysbertusvan Viegen oud 64 jaar heel t den eersten steen aan dj&quot;t gebouw gelegt opden 23 mey 1800 Ruth dje gjng het koorn leezen jk maal het fyn alzonder vreesen djt js der molenaars genoegen daarom wjlt het my toevoegen&quot; In deze jaren was de Bunnikse molen op z'n top. Gijsbertus was een gezienman, het ging hem voor de wind en hij kon zich in 1804 de luxe van eenrenteniersbestaan veroorloven. Vanaf dat moment wordt de verdere ge-schiedenis van de Bunnikse molen er een van een trieste aaneenrijging vanschulden en jong-gestorven molenaars. Gijsbertus verliet de molen in 1804en ging wonen in het Slot&quot;. Naar dit huis is de Bunnikse straat Het Slotgenoemd. Het staat links van de hoofdingang van de supermarkt C-1()0().Zijn zoon Souverein &quot;kreeg&quot; de molen van vader Gijsbertus, maar moestzijn

vader jaarlijks een flink bedrag betalen. Hij trouwde en ging een geluk-kige toekomst tegemoet - naar het scheen&quot;. Zijn vrouw was hoogzwangervan het eerste kind toen Souverein plotseling kwam te overlijden. Hij werdbijgezet in de grafkelder van zijn vader^&quot;. Misschien had die in 1793 beter 16. tussen de I en de J werd hier geen onderscheid gemaakt. 17. De molensteen is nog steeds aanwezig in de molenromp. Hij is te zienvia het kantoortje van de huidige benzinepomp van Van Zijl B.V. in deMolenweg te Bunnik. 18. Vroeger genummerd in de Langstraat, na de aanleg van de Eendrachts-traat hernummerd: Eendrachtstraat 11 en thans ingebouwd in hetwinkelcentrum &quot;Het Slot&quot; en hernummerd tot: Het Slot 30. 19. Het was ongebruikelijk dat inwonende kinderen zelfstandig lakenvervulden, maar de dertigjarige Souverein werd eind 1798 diaken.Daardoor kon zijn vader niet

herkozen worden tot ouderling. Het is mijniet bekend waarom hij zijn twee-jarige termijn niet afmaakte en al naeen jaar bedankte. Was hij soms ziekelijk? 20. RAU, leeszaal. Groene f otokopieboek No. 65.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 15 De Bunnikse molen begin jaren dertig. RAU, Topografische Atlas 129-3. houten molen had kunnen laten staan. In 1831 wordt ook Dirk bijgezel inkelder 13, bij zijn enige zoon Cornelis. Er bleven twee dochters over, waar-van de jongste met Grardus van E(e)de(n) trouwde, die het bedrijf voort-zette. Ook in de latere geschiedenis zou het steeds een trieste aaneenrijgingworden van jong-overleden molenaars en weduwen die achterblijven metkleine kinderen. Molenaar was een zwaar en gevaarlijk vak, al kon je er welgoed in verdienen. De nazaten van de families van Viegen en Grardus vanBeden wonen nog steeds in deze omgeving. Wat dacht U van namen als devoormalige domorganist Stoffel van Viegen en de keeper van FC Utrecht.lan Willem van Ede? Tot begin deze eeuw waren de molenaars steeds hervormd. Daarna komt(jcrrit v.d. Hoven, de eerste

katholiek op de molen. Over diens dood doentwee verschillende versies de ronde. In de ene zou hij niet goed uitgekekenhebben en onder de trein zijn gekomen. Omdat de trein niet hard reed,overleefde hij het, liep naar huis en vertelde daar zijn vrouw lachend hoe hijonder de trein was gekomen - en viel dood neer. In de tweede versie -die ikvan een oud leerlinge van de Barbaraschool hoorde- zou hij bij het stationzakken meel aan het laden zijn geweest, toen de stoomfluit van de houtwerf

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 16 van Van Dam ging waardoor de paarden op hol sloegen en hij onder dewagen kwam. Daarop kon &quot;ome&quot; Piet van Zijl, boerenzoon op de boerderijTer Hul aan de molenweg in Bunnik de molen kopen. Hij moderniseert hetbedrijf, gaat over op elektrisch malen en laat de wieken naar beneden ha-len. Hoe curieus de spelingen van het lot zijn bleek in de vijftiger jaren,toen Piet van Zijl brandweercommandant was en zijn molen, in gebruik alssilo, in brand raakte. De molen was namelijk volgestouwd met zakken graanen ais je die met water blust, zetten ze uit en barst de molen uit elkaar. Menheeft hem toen maar laten branden en de schade viel eigenlijk wel mee.Weliswaar zijn alle vloeren eruit gebrand, maar de muren lijken intact.Hopelijk is er op de gemeentebegroting over een aantal jaren weer eens eenmeevaller van een paar ton, zodat na de

Werkhovense molen, ook deBunnikse in oude glorie hersteld kan worden. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983. H. Reinders, Bunnik, Utrecht, 1986. H. Reinders, De oude dorpskerk te Bunnik, Bunnik, 1988. S. van Ginkel-Meester, Bunnik, geschiedenis en architectuur, Zeist, 1989. Het land van de zeven tuinen, red. J. Hagendoorn, Utrecht, 1990. (uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Streekver- band Zuid-oost Utrecht).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 19 J f *A.-.. 'ii'ili I - .___
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/' De Colhcnse molen op een kaart uil 1560 van Cornelis van Berck. RAU, Domkapittel nr. IHOO. worden maar door bezuinigingen van de RijksoYcrheid heeft hel Rijksar-chief te Utrecht, waar het zich bevindt hiervoor geen geld. In betere staatbevinden zich de boeken van het Oudschildgeld waar we in het jaar1.599/1600 lezen op fol. 186: &quot;Die capel op den dwersdijk, 4 hont lants ... nueigenaar ende bruycker .lan .lansz mculenaar tot Cothen&quot;. Hoewel deze 4hond niet de molen betreffen en de molen zelf niet in de lijst voorkomt,weten we er wel uit dat in 1600 ene Jan Jansz molenaar in Cothen was.Demoed, die het schepenenregister nog wel heeft mogen inzien, geeft inzijn boek &quot;In een lieflijk landschap&quot; de oudste geschiedenis van de molen alsvolgt aan: &quot;Oorspronkelijk stond hier een houten

standerdmolen,die is aangegeven op een kaart uit omstreeks 1560' van enige perce- 3. Bedoeld is bovenstaande kaart van Cornelis van Berck.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 21 De eerste Van Eek op de molen was Gerrit van Eek (1752-1822). Maarvoor hem hadden zijn vader en grootvader ook al in Cothen gewoond, bei-den als hoefsmid. Gerrit van Eek (ca. 1685-1750), de eerste generatie, isniet geboren te Cothen, mogelijk kwam hij zonder achternaam uit Eek engaat hij zich in Cothen 'Van Eek' noemen. In 17.33 zien we een andere VanEek: Jan Gerritse Van Eek in Cothen trouwen met Annigje van Esch. Mo-gelijk was hij een zoon van Gerrit. Jan Gerritse blijkt te zijn geboren in eenandere Betuwse plaats: Beusekom (nu: Beusichem) Gerrit legde in 1716samen met 'syn huysvrouw' in de Hervormde Kerk zijn geloofsbelijdenis af.De naam van de vrouw staat er niet bij en ook zien we ze de komende jarenniet terug als doopouders. Of ze tijdelijk elders woonden dan wel dat hetwoord 'huysvrouw' hier verkeerd werd gebruikt, is niet

zeker. 'Huysvrouw'betekende niets anders dan vrouw of echtgenote. Het toevoegsel 'huys' hadverder geen betekenis. Het was zeker niet de beroepsaanduiding 'huis-vrouw', want dat vonden onze vroede vaderen geen beroep en bovendienhoorde een vrouw in die tijd geen beroep te hebben maar thuis te zitten omhet huishouden te doen, veel kinderen te krijgen en haar dagen te slijten inonderdanigheid. In het Hervormde doopboek van Cothen nam men in de17e eeuw meestal niet eens de moeite om de naam van de moeder te nole-ren! Het krijgen van een kind werd blijkbaar gezien als prestatie van deman. Ook in het geval van Gerrit van Eek staat de naam van zijn vrouw erniet bij. Hel is niet zeker of ze in 1716 al wel gehuwd waren, want pas in1722 laten ze hun zoon Willem in de Hervormde Kerk van Cothen dopen enhet volgende jaar Rijk. Hel kan natuurlijk zijn dal het eerste kind uit

helhuwelijk pas na meer dan zes jaar werd geboren, maar hel is ook niet on-denkbaar dat ze een aantal jaren elders gewoond hebben of dat ze pasverloofd waren. In dat laatste geval woonde Gerrit misschien al in Cothenen was hij verloofd met een meisje uit zijn geboortedorp dal de belijdenissamen met hem in Cothen aflegde. Mogelijk had ze een 'dienstje' in debuurt. De dominee die hel dus had over Gerrit van Eek en 'syn huysvrouw'had het dus eigenlijk over Gerrit en zijn toekomstige vrouw moeten hebben.Een verlovingslijd van 6 jaar was toen helemaal niet ongebruikelijk. Dat helhuwelijk niet in Colhen gesloten werd, kan komen doordal men dit meestaldeed in het geboortedorp van de bruid, temidden van de familie en oudevrienden. Helaas is dat geboortedorp van de bruid onbekend. Ook de ge-boorte- en sterfjaren van de beide partners zijn onbekend. Wel kunnen weeen schatting van die

jaren maken. Als ze in 1716 al waren gehuwd of min-stens verloofd, dan zijn ze waarschijnlijk tussen de vijfentwintig en vijfen-dertig. Hun geboortejaren zullen dus tussen 1680 en 1690 liggen. Zoon Rijktrouwt in 1751. Dat is een aanwijzing dat de vader toen was overleden. Hel

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 23 voor het huwelijk kunnen zien maar hij had blijkbaar in de bruid die hijkende, voldoende fiducie. In dat vertrouwen werd hij niet beschaamd wantna drie jaar heeft ze haar man zover dat deze ook belijdenis doel. Hun zoonGerrit, de latere molenaar, was toen al geboren. Rijk sterft in 1810. Gerrit van Eek (1752-1822), de derde generatie, werd geen hoefsmidzoals zijn vader, maar nam in 1777 de molen over. In 1781 trouwt hij metHendrina van Wis(ch) uit Amerongen die in 1800 overleed. Gerrit hoefdeniet te wachten op de dood van zijn vader om te trouwen omdat ze nietbeiden van hetzelfde bedrijf hoefden te leven. Hij zal het zijn geweest diede standaardmolen molen rond 1800 verving door een (houten?) grondzei-ler. Gerrit van Eek laat de molen, getaxeerd op 5000 gulden, in 1822 na aanzijn kinderen. Jan van Eek (1794-1849), de vierde generatie, was tot

aan het overlij-den van zijn vader landman (boer) geweest terwijl zijn oudere broer vaderop de molen hielp. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat dieoudere broer blijkbaar niet het risico aandurft om met schulden een molenover te nemen, zodat de jongere zoon Jan de kans krijgt, geld leent en deanderen uitkoopt. Daarmee legt hij de basis voor de hoge lasten die demolenaars nog lang zouden blijven achtervolgen. Voor een molenaar warenvolwassen zoons bij zijn leven een zegen, maar als de erfenis na zijn doodonder vele kinderen verdeeld moest worden, werd de spoeling dun. Wie demolen overnam, moest de rest uitkopen en daarvoor leningen aangaan diezijn draagkracht eigenlijk te boven gingen. Soms bleven ongehuwde broersen zusters inwonen zonder hun erfdeel op te vragen om het de gehuwdebroer mogelijk te maken het bedrijf voort te zetten, maar dergelijke bandenwaren

vaak broos en een flinke ruzie of huwelijksplannen van de inwonendebroer of zuster konden ze doen breken. Het opvragen van het erfdeel,waartoe men op ieder moment bevoegd bleef, was een langzaam tikkendetijdbom om ieder bedrijf die pas ophield met tikken als de inwonende onge-huwd en zonder moeilijke testamentaire bepalingen het tijdelijke met heteeuwige verwisselde. Jan durfde dus wel wat zijn oudere broer niet durfde.Hij nam het bedrijf over en trouwt nog hetzelfde jaar (1822) met Gerrigjevan Laar die hem acht kinderen schenkt. Als enige jaren later het kadasterde molen komt opmeten heeft hij een ronde vorm. Daaruit weten we datook deze molen niet langer een standaardmolen was, maar dat er sprakewas van een ronde molen. Meestal waren deze molens van steen, maar inCothen was de molen vermoedelijk een ronde houten. Uit het afbreken eneven groot herbouwen van de

molen rond 1869 mogen we echter -denk ik-wel afleiden dat de Cothense molen bij wijze van uitzondering een rondevan hout was. Het vervangen van een houten molen door een even grote

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 26 De molen tijdens de restauratie in 1985/86 Foto: Kees van Cothen. /onder dat er iets aan de vorm van het perceel hoeft te veranderen. Demolen bestond toen uit een smal oprijpad recht naar de molen toe die in hetmidden van een cirkel prijkt. Het lijkt op de kadasterkaart precies een mid-getgoifhole, compleet met wat groot uitgevallen gaatje. Als de bouw van demolen in volle gang is (januari 1870) moet Willem, die zo zwaar in de schul-den zat, verkopen, maar hij weet de molen wel binnen de familie te houdenwanl de koper is zijn broer Gerrit uit Achterberg (niet te verwarren met dedichter Gcrrit Achterberg). Deze had blijkbaar beter geboerd. De verkoop-prijs was door de herbouw gestegen naar 10.500 gulden maar Gerrit moetde eerste 8.52.5 gulden gebruiken om vier hypotheken (!) die hij op de mo-len heeft gevestigd af te lossen. De molenaar hoeft de

eerste zeven jaargeen grondbelasting voor de molen te betalen (dal was gebruikelijk bijnieuwe gebouwen) en als de molen in 1877 voor de grondbelasting wordtgeschat, stelt men de huurwaarde op 200 gulden, hetzelfde als de oudere

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 29 op: &quot;Gebroeders van Eek CV.&quot; aan de Dorpsstraat 33 te Cothen. Dewaarde van het bedrijf is nog steeds 16.000 gulden maar er is wel een schuldvan 1000 gulden op gekomen. Na het overlijden van G..).A. van Eek in 1957wordt de CV. voortgezet door de oude vennoot Teunis, samen met .F.A. vanEek die zijn overleden vader opvolgt en zijn moeder, mevr. G.H. vanEek-Lam als Commanditair Vennoot. In 1985 werd de ruimte in Cothenvoor het bedrijf te klein en werd het bedrijf verplaatst naar het industrieter-rein van Wijk. Inmiddels was een stichting zich met het behoud van demolen gaan bezighouden zodat de terreinen aan de gemeente Cothen kon-den worden verkocht. Op vrijdag 13 september 1985 (wie is er bijgelovig?)brandde de molen echter geheel uit nadat er door laswerkzaamheden vonk-jes waren blijven smeulen in houtkrullen. Gelukkig

was het metselwerk vande molen (evenals van de Bunnikse molen die in de jaren '50 afbrandde)niet onherstelbaar beschadigd zodat de herbouw op kosten van de verzeke-ring opnieuw begon. Op 21 oktober 1986 kon een nieuwe kap worden ge-plaatst en drie weken later, 11 december, werden de wieken gestoken. Demolen werd op 23 mei 1987 feestelijk in gebruik genomen. In het weekendwordt gemalen en is de molen (gratis) te bezichtigen. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983 E..L Demoed, In een lieflijk landschap, Zaltbommel, 1974. , *

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 30 Kaart van de gemeente Houten waarop de ligging van de molens isaangegeven.0= korenmolens

i^= watermolens.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 32 De Loerikse korenmolen op een foto uil ca. 1900; de enige af beel-ding ervan, die we kennen. Het was een molen van het type grond-molen met een ronde stenen onderhouw en een houten achtkantigebovenbouw (foto uit part. collectie).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 34 Tekening van de korenmolen DeHeul uit 18SS toen deze werdomgebouwd tot stoomkorenmo-len. De tekening behoort bij deaanvraag voor een hinderwetver-gunning door J. Vulto voor hetoprichten van een stoommachinedie de maalstenen in de molen inbeweging moest brengen (gem.Arch. Schalkwijk nr. 635).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 40 De Werkhovense molen Enkele nieuwe gegevens over molen en molenaars Over de Werkhovense molen is de laatste tijd veel gepubliceerd, zowel inons periodiek als elders. Ina van der Wiele en ondergetekende schreven inhel juni-nummer van 1986 al over &quot;De korenmolen Ie Werkhoven&quot;, waarinde toenmalige stand van hel onderzoek naar voren kwam. Het onderzoekhad zich voor dat nummer vooral toegespitst op de eind 19e, begin 2()eeeuwse geschiedenis. Inmiddels is ook Koos Zweens uit Werkhoven actiefmet archiefonderzoek en daar zijn nog wat nieuwe gegevens uit gekomen.Zo is met name de 17e en 18e eeuwse geschiedenis aan een onderzoekonderworpen in het kader van een artikelenreeks in hel &quot;Trefpunt&quot; ten tijdevan de f und-raising acties voor de restauratie. Oudste gegevens Dekker meldt dal er in 1307 alleen maar sprake was van het

huis met 40morgen, terwijl er in 1395 ook sprake is van ... voert' XII morgen lantsgelegen heneven Beverweerde over den Rijn, dair die moeien opslael ende geheten is den Weert^. Hel lijkt dus een redelijke veronder-stelling dat de molen gebouwd is lussen 1307 en 1395. Dit is overigens nielde zelfde molen als de huidige, noch lag hij op dezelfde plaats. De oudemolen stond aan de andere kant van de (huidige) Prtwinciale weg, aan heteind van de Molenhoeflaan. In het oudschildgeld van 1536 en 1599 komenwe de molen tegen' en ook in hel Beverweerdse archief zijn er diversevermeldingen van. In 1610, als Lodewijk van Nassau, de natuurlijke zoonvan Prins Maurils op de Beverweerd gaat wonen, is er sprake van &quot;zijndehet erf ende gront daer de koornwint en rosmolen, mitsgaders hetwoon en backhiiys, dat de molenaer gehruijckt op staen..&quot;. 1.

Middeleeitwen,Zulphen, 1983 p. 479 noot 415. 3.

In hel gemeentearchief is de legger (blaffaard) van het Oudschildgeldniet meer aanwezig, maar Theodorus Backer, schout van Odijk enrentmeester van Beverweerd heeft de gegevens in 1710, toen de leggernog wel aanwezig was, gebruikt om een legger van Beverweerdse goe-deren Ie maken. De legger van Theodorus Backer bevindt zich op helRAU, archief huis Beverweerd 22.

= voorts. 2.

C. Dekker Hel Kromme Rijngel)ied in de

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 41 Oude kaarten1606 De oudste afbeelding van de molen die op dit moment bekend is,stamt uit 1606. We zien hierop de Molenhoeflaan die om de molen heen eenscherpe bocht maakt, recht op huis Beverweerd af. Midden voor boerderijMolenhoef, op deze kaart &quot;Pijssel&quot; genoemd (de bewoner heette Pijssel-man), is een driesprong waar Molenhoeflaan, Beverwcertseweg en hettalud van de brug bij elkaar komen. Voor wandelaar, een edelman te paarden voor een kleine wagen was de brug geen enkel probleem, maar met hetgroter worden van de rijtuigen zal deze bocht wel een probleem zijn gewor-den. Een bossage tussen de Beverwcertseweg en het huis Molenhoef ont-trok zowel het huis Molenhoef als de Molen aan het zicht vanaf het kasteel.Tussen deze bossage en het huis staat &quot;iets&quot; wat je met wat fantasie voor

eenvoetgangersbrug zou kunnen aanzien. Misschien was het niet meer dan eenlosliggende plank waar het personeel over kon lopen. Schippers kondendeze dan even weghalen. Misschien was het ook maar een roeibootjc. Deze&quot;overgang&quot; kwam uit net buiten de slotgracht naar Beverweerd en vormdewaarschijnlijk een korte weg voor personeel naar het huis zodat het perso-neel niet over dezelfde weg en brug hoefde als de Heer van de Beverweerden zijn gasten. In het landschap is van deze brug niets meer te herkennen.Verder zien we nog een weg tegenover de molen het weiland inlopen rich-ting Krommerijn. Die weg ging naar de loswal. 1631 Toen David de Caers in 16.31 rentmeester van huis Beverweerd was,liet hij door de landmeter Hendrik Verstralen tekeningen van de bezittin-gen maken*. bekend, maar Theodorus Backer tekende de kaartjes in 1710 over,

meteronder de tekening van de situatie uit 1710. In 16.31 zijn twee wegen mettwee bruggen te zien, zodat het &quot;iets&quot; uit 1606 inderdaad wel een brug zalzijn geweest. Als nieuw element duikt in 1631 een huis op tegenover demolen. 1710 De molen staat nog op dezelfde plaats, maar de infrastructuur erom-heen is volledig gewijzigd. De brug die het dichtst bij huis Beverweerd lag,is nu verdwenen. De weg uit 1631 ligt er nog, maar is in 1710 nog slechts eenpad dat de Kromme Rijn inloopt. 4. Blaffaerd van de hof stedekens en landerijen specterende aan de HuyseBeverweerd. R.A.U., Huisarchief Beverweerd, nr. 186.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 42 Kaart van Jan Riitgersz van den Berch uit 1606. Let op de liggingvan de brug, midden voor hofstede &quot;De Pijssel&quot; R.A.U., kapittel van St. Jan nr. 328-40. De hoofdbrug uit 1606 en 1631 ligt er nog wel, maar de weg ernaartoe isgedegradeerd tot een pad dat bovendien niet meer rechtstreeks vanaf hetdorp Werkhoven bereikbaar is. Er is een stukje uit de Beverweertsewegomgezet in boomgaard. De Beverweertseweg maakte daardoor in 1710 een

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 43 » K. * y / /^ ? De situaties van 1631 (hoven) en 17 10 (onder) RAU, Beverweerd no. 22.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 47 van Hendrik de Vriendt is verdwenen&quot;, komen we de molen pas weer bij hetoverlijden van Jasper van Maurik in 1782 tegen. De rosmolen blijkt danhelemaal te zijn vervallen. Zijn erven zijn verplicht om deze weer op tebouwen, maar kunnen dat niet aan. Met de heer van Beverweerd, EvertFrederik van Heeckeren, die jaars tevoren gehuwd was met de enige doch-ter van Hendrik Carel van Nassau, komen ze overeen dat ze de rosmolenlaten voor wat hij is en alleen met de windmolen verder zullen gaan, maardat ze Van Heeckeren als schadeloosstelling voortaan niet langer 40 maar45 carolus guldens erfpacht zullen betalen. Ondanks deze toegeeflijkheidvan de heer van Beverweerd kunnen de weduwe van Jasper en haar minder-jarige zoon Gijsbert van 23 (men werd toen pas meerderjarig met 25) hetniet bolwerken. Blijkbaar

was het toen voor een Hervormde weer nietmogelijk om een bestaan als molenaar op te bouwen. Van Heeckeren zalechter nog steeds geen behoefte hebben gehad aan een Katholieke mole-naar, maar hij slaagt er niet in om een Hervormde molenaar te vinden diezo gek is dat hij zich vestigt tussen Katholieken die hem liever zien gaan dankomen. Na enige maanden leegstand gaat Van Heeckeren ook naar Katho-lieken kijken, maar er is geen molenaarszoon die trek heeft in zo'n verval-len molen. Tenslotte vindt hij een katholiek uit Utrecht bereid: Gijsbertusde Bonter. Deze was al zestig toen hij met zijn twee ongehuwde zoonsTheodorus (30) en Jan (25) op de molen kwam. Hij zal de molen dus wel 15. Het verhaal gaat dat Hendrik de Vriendt, tot 1846 gemeentesecretarisvan Odijk en Werkhoven en rentmeester van Beverweerd niet goed hetverschil tussen mijn en dijn

kende. Zo schijnt er nogal geld dat voor degemeentekas van Werkhoven of de heer van Beverweerd bestemd was,in de zak van de rentmeester terecht te zijn gekomen. Blijkbaar is ereen onderzoek naar zijn gangen ingesteld en toen hij in de gaten kreegdat men hem kwam halen, had hij niet genoeg tijd om uit te zoekenwelke stukken belastend waren en welke niet. Om zijn sporen uit tewissen, heeft hij toen maar alle archiefstukken van Odijk en Werk-hoven in de kachel gestopt. Hij heeft zijn laatste jaren gesleten in deUtrechtse gevangenis. W.B. Heins is zo voorzichtig geweest om ditapocriefe verhaal niet in zijn inleiding op de inventaris van de gemeen-tearchieven van Bunnik, Odijk en Werkhoven op te nemen. In 1857haalde De Vriendt het in zijn hoofd om een schenking aan de gemeenteWerkhoven te doen, zodat het gemeentebestuur ook nog dank U weltegen hem

moet zeggen (Gemeentearchief Werkhoven, No. 587).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 48 voor hen gekocht hebben. Dit verhaal heeft al in ons periodiek van 1986gestaan. De familie de Bouter blijft een eeuw malen op de oude molen,eerst als mede-eigenaar, later ais pachter. Op 4 maart 1882 krijgt GerardusArnoldus de Bouter toestemming om buiten het dorp Werkhoven een nieu-we molen te plaatsen, waarna de oude is afgebroken. Het was een rondemolen, ca. 20 meter van steen met daarop een vijf meter hoge ronde houtenkap. In 1921 wordt er een huisje aan de molen gebouwd met een elektromo-tor zodat er ook gemalen kon worden als het niet waaide. Enkele jaren laterwerd nog uitsluitend met de elektromotor gemalen. In 1933 ging in elk gevalde kap eraf en kwam er een afdichting van mastiek op. In 1986 ontstondende plannen voor restauratie. Er werd een stichting opgericht die geldenbijeen zamelde. Er kwamen bijdragen van de Gemeente, van

particulierenen uit een pot van de provincie en dit jaar is de restauratie begonnen. Tot zover de tussenstand van het onderzoek. Er is ongetwijfeld nog veelmeer te vinden in notarisarchieven en misschien ook wel in de persoonlijkecorrespondentie van de adellijke eigenaren met hun rentmeesters. Veel vandie correspondentie ligt overal verspreid door het land. Het onderzoekwordt voortgezet en als er nieuwe feiten te melden zijn, komen die bij eenvolgende gelegenheid aan de orde. Met dank aan Ina van der Wicle, Koos Zweens en Marijke Donkersloot, Bunnik,Henk Reinders. //
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