Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 L De motte en ijskelder van Oud-Amelisweerd* Tieneke Breemhaar&quot; Amelisweerd dankt haar naam aan ridder Amclis, die in de dertiende eeuw indit gebied gewoond heeft. Na een beschrijving van de wijze waarop het landvoor bewoning geschikt is gemaakt, zal ingegaan worden op de heuvel die naasthet huidige landhuis Oud-Amelisweerd ligt, waarin zich een ijskelder bevindt. Eris onderzx)cht of het de plaats geweest is waarop een woontoren heeft gestaan. Voorgeschiedenis In de Romeinse tijd, die duurde van 50 jaar voor Christus tot 400 jaar naChristus, maakte de grond waar het huis Oud-Amelisweerd op staat deel uit vanhet str(K)mgebied van de Rijn. De Rijn stroomde toen van Wijk bij Duurstedenaar Utrecht en was op verscheidene plaatsen zo'n 60 meter breed. De rivier wasonbedijkt en overstroomde regelmatig. Tijdens zo'n overstroming bezonken dezwaarste

deeltjes die de rivier vervoerde, zx)als zand en grind, vlak naast haarloop, waardoor aan weerszijden oeverwallen ontstonden. De fijnste deeltjes (klei)bezx)nken het verst van de rivier af en vormden zo de huidige komgronden. Deoeverwallen aan de westzijde van de rivier werden al in de Romeinse tijdbewoond. De andere, lager gelegen zijde kon pas in de middeleeuwen bewoondworden, nadat de aanleg van een dam in de Rijn bij Wijk bij Duurstede eeneinde had gemaakt aan de vele overstromingen'. Na de Romeinse tijd werd door een verlegging van de stroomgordel - dat wilze^en een verandering van de loop van de rivier door het dichtslibben van derivierbedding - de Lek belangrijker voor de waterafvoer dan de Rijn. De Lek, dietot dan toe niet meer dan een smal stroompje was geweest, werd nu de rivier diehet meeste water afvoerde, wat ten koste ging van de Rijn, die geleidelijkveranderde in een ondiepe, op

sommige plaatsen verzandde rivier^. . Bi) het schrijven van dit artikel zijn een aantal mensen mi) zeer behulpzaam geweest. In hetbijzonder wil ik bedanken: Prof. Dr. C. Dekker en Dhr. L.M.J. de Keijzer, en verder Drs. G. vanHerwijnen, Drs. J.C. Besteman, Dhr. D. Koen, en Frank Rebel.. Studente middeleeuwse geschiedenis aan de Utuversiteit van Amsterdam. 1. C. Dekker, 'De dam bij Wijk' in: C. van de Kieft e.a. ed., Scrinium et scriptura. Opstel-len aangeboden aan Prof. Dr. H. van der Gouw (Groningen 1980) 248-266, aldaar 253. 2. H.J.A. Berendsen, De genese van het landschap in het zuiden van de provincieUtrecht, een fysisch-geografische studie (Utrecht 1982) aldaar 106 en 214. ??:«

1

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 Stroomgordels m«t e«nwatervoerende rivierbod-ding Fossiele stroomgordelsHuidige rivieren en Icanalen Afb. 1 Het rivierenpatroon omstreeks 250 na Christus. De dikke zwarte lijn is deRijn zoals die rond het jaar 250 stroomde. De smalle witte lijn is de Rijn na hetleggen van de dam in 1122, de Kromme Rijn.* = Oud-Amelisweerd

daardoor's winters dikwijls onder water te staan'. 3. Zie noot 1, p. 233 2

(uit: Berendsen, De genese van het landschap, 191). De verzandde Rijn leverde in de winter veel gevaar op voor overstromingen,doordat er in dit jaargetijde veel regen- en smeltwater aangevoerd werd. Dit hadtot gevolg dat de waterstand in de Rijn sterk steeg en problemen opleverde voorde afwatering van de lager gelegen gebieden aan de noord-oostkant. Het waterdat van de Utrechtse Heuvelrug kwam, kon - wanneer de waterstand in de rivierhoog was - niet worden afgevoerd. Het lager gelegen land kwam

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 v< H. ^1 -S Afh. 2 Amelisweert= Groenewoude/Nieuw-Amelisweerd, Melisweert= Oud-Amelis-weerd. Detail van de kaart van den landen van Utrecht, door B. de Roij, uitgegevenbij N. Visscher, Amsterdam 1696 (RAU, TA, 51-2 hlad V). onderdeel van een parkaaoleg. Dit gebeurde pas vanaf het einde van de achttien-de eeuw bij grote buitenhuizen met een park ingericht volgens de romantischeEngelse landschapsstijl. Er moet daarom naar een andere verklaring voor de functie van de heuvelworden gezocht. Waarschijnlijk is deze heuvel een kunstmatige verhoging,waarop in de dertiende eeuw een woontoren heeft gestaan: een motte. Motte-kastelen komen in Nederland voor vanaf de eerste helft van de twaalfde lot hetmidden van de dertiende eeuw. De term motte is als verbastering van het Frans

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 kasteel dal van het voorgaande type was afgeleid. De dertiende-eeuwse wasaanzienlijk kleiner en lager dan die voorganger uit de twaalfde eeuw en bovenopde berg stond geen militaire burcht, maar een houten of stenen woontoren metdaaromheen een houten pallisade. Het geheel werd bovendien door een grachtomgeven. Zo'n motte was minstens drie meter hoog, twee keer de lengte van Afb.5 Reconstructie van een dertiende eeuwse motte. (uit: Hoek, Een eiland in de delta, 14).

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 z(K)n wordt Amelisweerd bijna honderd jaar lang nauwelijks in de bronnenvermeld. Pas in 1395 wordt Amelisweerd weer genoemd in een lijst van leen-mannen van hel kapittel van Oudmunster^'. Dat Amelisweerd na de vermel-ding van de zoon van Amelis nauwelijks meer in de bronnen voorkomt zoukunnen duiden op de afname van hel belang van dit gebied en van haar bewo-ners. De hogere status kon niet langer in stand worden gehouden, waarna debewoners de motte verlieten. Dit beeld komt overeen met de resultaten van eenonderzoek dat C. Hoek in de omgeving van Rotterdam heeft gedaan naar dehofsteden Portugaal en Zwartewaal. Hoek heeft weten aan te tonen dal op dezeplaatsen in eerste instantie alleen sprake was van een boerderij, waarna hetgebied in de dertiende eeuw verrijkt werd met een motte. De motte vanPortugaal was in de

veertiende eeuw echter al weer verlaten&quot;. De motte vanZwartewaal was afgevlakt, zodat er in plaats van een woontoren een heleboerderij op kon staan^'. Archeologisch onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in het al dan niet aanwezig zijn van een motte opOud-Amelisweerd, is er onder leiding van Dhr. L.M.J. de Keijzer van dehistorische kring 'Tussen Rijn en Lek', een archeologisch onderzoek verricht.Dit onderzoek vond plaats van begin februari tot begin april 1992 en richtte zichop de heuvel die, net als de heuvel op de tekening uit ca. 1730, naast het huisligt (zie alb. 3). Over deze heuvel deden verscheidene verhalen de ronde. Onderde heuvel zouden de restanten van een oud huis liggen en vermoed werd dat erooit 'iets' op de heuvel had gestaan^^. Uit de kuilen die in de heuvel zijngegraven blijkt dat er vaak is gezocht in de hoop wat waardevols te vinden.Tegelijk met het onderzoek

naar de motie is de ijskelder, die tegen de heuvelaanligt, uitgegraven. Ijskelders komen in Nederland voor vanaf de zeventiendeeeuw en werden gebouwd om er ijs, dat in de winter uit de rivier werd gehakt,in op te slaan. In de zomer kon het ijs dan gebruikt worden om bederfelijk goedlanger te bewaren, of om koele dranken te kunnen serveren^'. Deze ijskelders 21.

zie noot 5, p. 434. 22.

C. Hoek, Een eiland in de delta Tentoonstelling Historisch Museum te Rotterdam maart-april 1973, p. 125-129. 23.

C. Hoek, 'De hofstad te Zwartewaal', Westerheem 23 (1974) p. 102-103. 24.

L.H. Albers, 'De geschiedfnis van de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen'in: L.H. Albers en J.T. Pemmelaar, Amelisweerd en Rhijnauwen, Historische reeksUtrecht 2, Utrecht, 1983, p. 21. 25.

A.W. Reinink en J.G. Vermeiden, Ijskelders. Koeltechnieken van weleer, IJmuiden,1981, p. 16. 11

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 1 Boekbespreking 'De tuin van Utrecht', geschiedenis en waarden van het landschap in hetlandinrichtingsgebied Groenraven-Oost, onder redactie van: J.D.H.Harten, J. Renes, R. Smouter en K.E. van der Wielen, deel 16 HistorischeReeks, uitgave van Stichting Matrijs 1992. Het boek is gebaseerd op een aantal bijdragen van deskundigen tijdens eenstudiedag onder de titel 'Cultuiu-historie in de stadsrand', ter gelegenheid van hettienjarig bestaan van de Historisch Geografische Vereniging Utrecht (HGVU) in1991. Centraal stond het historisch landschap ten oosten van de stad Utrecht. Deaanleiding vormde de herinrichtingsplannen van dit gebied. Het boek is gerichtop een brede groep belangstellenden en de samenstellers hopen dat het eenbijdrage levert aan een herinrichtingsplan dat recht doet aan de grote cultuurhis-torische waarde van dit gebied. De verschillende hoofdstukken, die chronologisch

zijn gerangschikt, geven eenbeeld van de landschapsontwikkeling door de eeuwen heen, voorts is eencultuurhistorische kaart bijgevoegd en is een excursiebeschrijving opgenomen.Inhoud: 1- Inleiding dcx)r A.A.M van Marrewijk, fysisch-geograaf. 2- Het natuurlijke landschap door H.J.A. Berendsen, fysisch-geograaf. 3- Oudste bewoning en Archeologische waarden door S. van Dockum,archeologe. 4- De Middeleeuwse ontginningen door A.L, Vernooy, historisch-geograaf. 5- I-andhuizen en buitenplaatsen door J.D.H. Harten, historisch-geograaf. 6- Militaire Werken door J.D.H. Harten. 7- Opmerkingen bij de cultuurhistorische kaart door J. Renes, historisch-geo-graaf. 8- Excursie d(K)r R. Smouter, planoloog en K.E. van der Wielen, historisch-geograaf. [ n.b. de verschillende vakrichtingen van de auteurs staan vermeld op de laatstebladzijde van het boek ] Van Marrewijk geeft (nogmaals, ook in het voorwoord) aan waarom de studie-dag

werd gehouden, namelijk als presentatie van de HGVU en de herinrichtings-plannen van de oostelijke stadsrand van Utrecht, Groenraven-Oost.Hij vergelijkt de problematiek van het stadsrandgebied Groenraven-Oost met dievan de Utrechtse stadsrand in het verleden. In feite is er niets veranderd. De 19

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 schaal waarop en het tempo waarin is alleen vergroot. Bij het herinrichtingsplanspelen verschillende belangen, waarbij Van Marrewijk zich afvraagt hoe decultuiu-historische waarden uit deze strijd te voorschijn zullen komen. Hij ziethet somber in. Er is volgens hem echter nog voldoende aan cultuurhistorische waarden in hetgebied, dat de moeite waard is om behouden te blijven. In de volgende hoofd-stukken wordt dit nader toegelicht. Berendsen gaat in zijn artikel in op de natuurlijke ontwikkeling van het land-schap tot op het moment van de bedijking van de grote rivieren omstreeks 1100en de menselijke ingrepen die rond dit tijdstip plaatsvonden.Hij geeft een helder beeld van deze ontwikkeling en eindigt met de opmerkingdat de natuiu-lijke ontstaanswijze een belangrijke rol heeft gespeeld bij deingebruikname van het gebied door de mens. Van Dockum begint

haar artikel met te ze^en dat bij besluitvorming overruimtelijke en landschappelijke ingrepen ook archeologische waarden een rolmoeten spelen. Dit is volgens haar tot nu toe te weinig gebeurd. Als belangrijk-ste oorzaak ziet zij de niet-zichtbaarheid van het overgrote deel van de interes-sante en waardevolle terreinen. Dit betekent echter niet dat zij niet kunnenbijdragen in de historische identiteit van een landschap. In het gebied Groenraven-Oost ligt een 30-tal archeologisch waardevolle terrei-nen, die nog lang niet allemaal geheel zijn uitgezocht, waardoor gegevens op debijgevoegde cultuurhistorische kaart onvolledig zijn. Vemooy gaat in op de agrarische ontginningen, grofweg verdeeld in de drogestroomruggebieden, reeds voor het jaar 1000 in gebruik als weiland of bouwlanden de natte komgebieden grotendeels in de 11de en 12de eeuw ontgonnen, nadatde afwatering in het gebied afdoende

was geregeld. Zijn verhaal is grotendeels gebaseerd op het bronnenonderzoek van C. Dekker(1983) naar de Middeleeuwse ontginningen in het Kromme Rijngebied.Vemooy besluit zijn verhaal met de opmerking dat eeuwenlang de ruimtelijkestruktuur ongewijzigd zou blijven. Kleine ingrepen waren de aanleg van buiten-plaatsen en verdedigingswerken. Veel ingrijpender acht hij de veranderingendoor de aanleg van nieuwe wegen en stedelijke uitbreidingen. Hij concludeertdat met name in het gedeelte waar de landbouw nog de belangrijkste ruimtelijkefunctie is, nog wel veel kenmerken van de historische structuur, zoals oudepercelering of wegenpatroon zichtbaar zijn in het landschap. 20

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 cultuurhistorische waarden in het landschap in Groenraven-Oost en door deindeling in structuren de nadruk legt op samenhangen in het landschap. Nieuwis ook de combinatie van bouwkundige, archeologische en historisch-geografischeelementen. Bovendien is een aantal waardevolle structuren buiten de grenzen vanhet gebied doorgetrokken. Tot besluit volgt een excursiebeschrijving door Smouter en Van der Wielen doorhet gebied om het een en ander met eigen ogen te gaan zien. enkele kanttekeningen: De cultuurhistorische kaart bevat erg veel informatie. Het is even zoeken, maarde toelichting in het boek en de legenda zijn verhelderend. De woonkernen/hetstedelijk gebied is niet gekarteerd, met uitzondering van een klein gedeelte vanBunnik, de voormalige eng aan de Provincialeweg. Wat ik me afvraag is waaromde aldaar gelegen algemene begraafplaats niet van een arcering is

voorzien enandere (bebouwde) stukken ervan wel? Deze begraafplaats is in 1889 aangelegdop een stuk grond gelegen op de eng van Bunnik. Ook is de keuze van monumentale boerderijen niet duidelijk (geen enkeleverklaring in de tekst). Alleen boerderijen langs de Achterdijk, Vinkenburgwegen Burgweg zijn opgenomen en dan nog een onverklaarbare selectie daar uit.Waarom dan ook niet een hoofdstuk over de gebouwde omgeving in hetalgemeen, dus niet alleen over buitenplaatsen en forten, maar ook over boerderij-complexen (hoofdgebouw, bijgebouwen en groen) en dergelijke. Zij zijn ookkarakteristieke en landschapsbepalende elementen binnen het gebied, die bij eenherinrichtingsplan meegenomen dienen te worden. Wat betreft het hoofdstuk Excursie zou het handig zijn geweest wanneer denummers, zoals in de excursiebeschrijving vermeld staan ook op het bijbehoren-de kaartje waren aangegeven. Het kaartje

vertoont nu niet meer dan een zwartelijn met nauwelijks leesbare straatnamen. Ook andere kaartjes in het boek zijn niet altijd even duidelijk met name bij deinleiding. Een aantal foto's is slecht (afgedrukt ?) en daardoor weinig informatief. Echter de algemene indruk is positief. De verschillende hoofdstukken zijninformatief en goed leesbaar geschreven. In samenhang met de kaart en deexcursie krijgt men een goed beeld van de cultuurhistorisch waardevolle elemen-ten in het gebied Groenraven-Oost, die men bij een herinrichtingsplan niet uithet oog mag verliezen. Saskia van Ginkel-Meester, architectuurhistorica.22

Tussen Rijn en Lek 1993 1. - Dl.27 1 Varia De redactie ontving van twee leden een aanvulling op de lijst van begraafplaatsenin het Kromme-Rijngebied (/.ie het themanummer, december 1992). Beidereacties betreffen C-othen, een plaats die (nog) niet in onze redactie vertegen-woordigd is.... Hel verloren kerkhof te Colhen 'Naar aanleiding van Uw artikel 'Begraven in het verleden' wil ik volledigheids-halve mededelen dal ik in Cothen ook een 'verloren kerkhofje' gekend heb. 'tZal er nu wel niet meer zijn, maar het lag, van Colhen komend, aan de Brede-weg (rechts). Ik herinner het mij als een kleinevierkante ruimte omzoomd door een hoge haag^een doornenhaag), 't Is wel een jaar of zestiggeleden.' (...) Utrecht, W. Stooker.Kerkhoven ie Colhen 'Met betrekking tot de informatie over Cothen wil ik een aantal opmerkingenplaatsen: 1. liet gesloten katholieke kerkhof lag naast de toenmalige waterstaalskerk diestond op

de hoek van de Kerkweg/Hinkerstraat. Dit gebouw, dat na de bouwvan de huidige katholieke kerk ongeveer vijftig jaar als parochiehuis functio-neerde, is rond 1965 gesloopt. Rond de huidige katholieke kerk is nooit eenbegraafplaats geweest. 2. De huidige hervormde begraafplaats ligt niet aan de Dorpsstraat, maar aan hetbegin van de Groenewoudseweg, (tussen de panden Groenewoudseweg 1 en 3in). 3. Tot ca. 1945 heeft Cothen aan de Bredeweg - ter hoogte waar nu Van derWorp woont (Bredeweg 24) - een zoge-naamd verloren kerkhof gehad. Daar

iwerden vooral onbekende zwervers begra- jLuu^ven. In het gebouwtje wat er bij stondsliepen doorgaans zwervers.' Cothen, Dr. C.G.Th. Vemooy 33
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Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 1. Kopie naar Jan Gossaert van Mabuse, Hercules en Antaeus, gedateerd 1523. Particuliere collectie.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 AJb. 2. Meester van Rhenen, De verovering van Rhenen door Jan II van Kleef in1499.

Amsterdam, Rijksmuseum.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 3. Pieter Saenredam, Toren van de Cunerakerk en het Koningshuis te Rhenen,tekening, gedateerd 1644.

Amsterdam, Rijksprentenkabinet.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 1 ^ ?? n I 1 yl/?». 4. Toegeschreven aan Abraham WilUerts, Familiegroep. Milaan, Museo d'Arte Antica, Castello Sforzesco. Collecties op het platteland. Naar de opvattingen van de zeventiende eeuw bedreef men op het plattelandlandbouw, en hoorden de neringen gevestigd te zijn in de steden. In Utrechtging dit zover dat de stad er doelbewust naar streefde zelfs de nijverheid in devoorsteden en de eigen stadsvrijheid te beperken, ten giuiste van het gebiedbinnen de muren.'* De luxenijverheden, waartoe de schilderkunst behoorde,vinden we bij uitstek in steden. Op het platteland ontbrak hiertoe het intellectu-ele kader. Een goede algemene vooropleiding, zoals die aan de latijnse scholenwerd gegeven, was voor aankomende kimstenaars onmisbaar. Wilde een kunste-naar enige kans op succes maken, dan moest hij in staat zijn zelfstandig de bijbel 15. M.J. Bok, 'Buiten de

Catharijnepoort. Een Utrechtse voorstad in verval, 1650-1730' (doctoraal-scriptie, Rijksuniversiteit Utrecht 1984) 39-40.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afh. 5. Dirck van Baburen, Granida en Daifilo, gedat. 1623. Particuliere collectie. Kunstschilders werkzaam in het Overkwartier. In het hiernavolgende zal ik twee kunstenaars ter sprake brengen die in een vande kleine steden hebben gewoond en gewerkt. De vele schilders, onder wieRembrandt, Ruijsdael en Aelbert Cuyp, die Rhenen of Wijk kozen als schilder-achtig decor, laten we hier buiten beschouwing (afb. 6). Zij kwamen van elders,aangetrokken door het landschap, dat pittoresk werd gevonden, maar niet methel doel er hun brood te verdienen. Zij werkten him in Rhenen of Wijkgemaakte tekeningen thuis uit en verkochten hun schilderijen aan klanten ineigen stad. Tientallen vooAeelden hiervan zijn te vinden in Deys' geschiedenisvan Rhenen in afbeeldingen.'' Enige invloed op het ciJturele leven van het 17. H.P. Deys, Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in

Rhenen(Rhenen 1981). 11

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 onderzoek van Ronald Rommes, dat in 1989 in Tussen Rijn en Lek werd gepubli-ceerd, hebben we voor het eerst enig inzicht gekregen in de ontwikkeling van debevolking van Wijk.&quot; Die liep op van rond de 2400 in 1597 tot circa 2700 in1635. Toen vaagde de pest ongeveer 20% van de bevolking weg en daarna ginghet voortdurend bei^af: van circa 2350 in 1650, via circa 1600 in 1675 - na devoor de hele provincie desastreuze bezetting door de Fransen -, naar ongeveer1400 in 1725. Dit betekent dat de bevolking in minder dan een eeuw teruglieptot bijna de helft van die in 1635. In Wijkse stukken wordt voortdurend geklaagd over de achteruitgang van debevolking en de nijverheid. Dat dit ook ernstige gevolgen had voor het cultureleleven blijkt uit het feit dat de kermis annex jaarmarkt het sedert 1653 moestdoen zonder de al meer dan een eeuw gebruikelijke spelen van de

stedelijkerederijkerskamer.&quot; De jaarmarkt te Wijk, die begin juli werd gehouden, moethet grootste jaarlijkse evenement in de stad zijn geweest. Behalve kermis enoptredens van de rederijkers werd dan ook de optocht van de schutters gehou-den. In heel Nederland was het gebruik dat men vanuit de verre omgeving naardergelijke kermissen toekwam. Zo blijken in de jaren 1630 ook de dekens vanhet Utrechtse Sint Lucasgilde, op uitnodiging van de 'kamer' (van rhetorica MJB)naar Wijk te zijn gekomen. In de rekening van het gilde over 1638 staat verant-woord: 'Noch betaeldt tot Bastyaen van de Kemp in Wyck te Duersteeden op hetOude Kerckhoff, hetwelck is verteerdt geworden soo nu ende dan, bydedekens als eenige gecommiteerden, wegens het versoeck van de kamer, desomma van 12-16-0. Ende is oock bij dese dekens quaets gevonden.'^Vermoedelijk waren de Utrechtse kunstenaars door de rederijkerskamer

uitgeno-digd om op te treden als jury. Met de achteruitgang van Wijk kwam aan dit alles geleidelijk een eind. Of deoptochten van de schutterij na 1653 wel zijn blijven bestaan is mij niet bekend.Hoewel wij dat misschien niet meer zouden verwachten, kreeg Wijk bij Dutu^te-de nog in 1664 een zelfstandig Sint Lucasgilde.^' Overal in de Nederlanden wasdit het gilde waarin de schilders waren georganiseerd.^ Bij de opstelling van het 18.

R.N.J. Rommes, 'De bevolking van Wijk bij Duurstede in de 17de en 18de eeuw,' in: TussenRijn en Lek li (1989) 9-24. 19.

R.J. Butterman, 'De jaarmarkt van Wijk bij Duurstede,' in: Tussen Rijn en Lek 22 (1988) 1-10,6. 20.

S. Muller, Schilders-vereenigingen te Utrecht (Utrecht 1880) 124. 21.

Gemeentearchief (GA) Wijk bij Duurstede, Stadsarchief 1300-1810, 616. 22.. Vaak in combinatie met andere ambachten, zoals die van glazenmakers en beeldsnijders. 13

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 7. Johan van Ysendoom, Mansportret (geheten Joost van den Vondel), paneel,79x63 cm.

Haarlem, Teylers Museum. 17

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 maar slechts naar Frankrijk. Mogelijk bleef Admirael dichter bij huis om dekosten te drukken, mogelijk ook omdat oom Johan slechte herinneringen aan deInquisitie had. Of de motieven voor deze reis van zuiver artistieke aard warenwaag ik evenwel te betwijfelen. Een dag na het opmaken van deze akte, op 11januari 1649, werd in de Gereformeerde kerk van Wijk een kind ten doopgehouden. De doopinschrijving luidt: 'Grietghen de meecht totten heer officier Isendoom heeft haer onecht kint ten doop gepresenteert, het kint is genaempt Dirck.' *^Ik weet niet of Dirck Admirael zich op dat moment al eigens tussen Wijk enParijs bevond, maar het feit dat Grietjes kind zijn voornaam droeg, moet iederdie op de hoogte is van de zeventiende-eeuwse gebruiken op het gebied vannaamgeving, aan het denken zetten. Ongetrouwde moeders vernoemden himkind naar de vader. De reis naar Frankrijk

duurde, zo zij al heeft plaatsgevonden, maar kort. Nogvoor het einde van het jaar komen we Admirael opnieuw in Wijk tegen. Op 17december werd in de resoluties van de magistraat aangetekend dat de kerkeraadopdracht kreeg de huwelijksproclamaties en de huwelijksvoltrekking van DirckAdmirael voort te laten gaan.^ Blijkbaar had de kerkeraad in eerste instantiegeweigerd hem in de echt te verbinden. Admiraal richtte zich toen met eenverzoekschrift tot de magistraat, waar hij zich bij voorbaat van de steun van zijnoom verzekerd wist. Helaas zijn de kerkeraadsnotulen voor deze periode nietbewaard gebleven, zxxiat wij geen kennis kunnen nemen van de overwegingenom Admirael en zijn bruid het huwelijk ie ontzeggen. Wie die bruid moet zijngeweest blijkt pas later. In tegenstelling tot wat wij misschien zouden verwachten is de huwelijksvoltrek-king niet de eerstvolgende vermelding van de jonge Wijkse schilder. Dat

blijktnamelijk de doopinschrijving te zijn van een dochtertje, op 17 februari 1650.*'Het kind stond op naam van de vader en werd vernoemd naar diens overledenmoeder Comelia van Ysendoom. De naam van de moeder vernemen we niet,maar we mogen er van uitgaan dat het niet de dienstmaagd Grietje, maar MariaJacobsdr. van Emmenes was. Met haar werd Admirael pas op 3 september 1650,ten overstaan van de gereformeerde gemeente van Wijk, in de echt verbonden.*Ondanks het ontbreken van de acta van de kerkeraad kunnen we op basis vandeze gegevens reconstrueren wat zich kan hebben afgespeeld.Toen Dirck Jansz. Admirael eind 1649 in ondertrouw wilde gaan met Maria 47.

ondertrouw 18-8-1650, voltrokken 3-9-1650. 21

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 482, 11-1-1649. 48.

GA Wijk bij Duurstede, stadsarchief 1300-1810, 51E, fol. 216, 17-12-1649. 49.

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 482, 17-2-1650. 50.

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 485,

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Jacobsdr. van Emmenes, zal de kerkeraad bezwaar hebben gemaakt omdat debruidegom al een kind verwekt had bij een andere vrouw. Grietje. Mogelijkheeft Grietje zelfs geclaimd dat Admirael trouwbeloften met haar heeft uitgewis-seld, wat de verplichting om met de moeder van zijn kind te trouwen alleen nogmaar dwingender maakte. Admirael heeft niet op de eisen van de kerkeraadwillen ingaan, hetgeen zijn beroep op de autoriteit van de magistraat verklaart.Formeel was dit een inbreuk op de in de Republiek heersende machtsverhoudin-gen. De in het voordeel van de contra-remonstranten besliste machtsstrijd uit dejaren 1610 draaide namelijk in niet geringe mate om de vraag of de wereldlijkeoverheid zou mogen ingrijpen in het kerkelijk leven, zoals de remonstrantenmeenden, of niet. In dit licht valt te begrijpen dat de kerkeraad de voltrekkingvan het huwelijk, niettegenstaande het gebod van de

magistraat, nog zevenmaanden na de geboorte van het dochtertje Comelia uitstelde. Een tweede kindwas toen al op komst en dit feit kan de kerkeraad hebben doen besluiten dat,ondanks de eerdere bezwaren, een huwelijk met Maria van Emmenes devoorkeur genoot boven langer ongetrouwd samenleven.*' De dienstmaagdGrietje had het nakijken. In de jaren 1650 werden nog drie dochters en een zoon geboren en uit het feitdat Admirael in 1658 van zijn oom Johan van Ysendoorn een huis op de hoekvan de Mimtstraat, tegenover de poort van Duerstede, kocht zouden we mogenopmaken dat het hem goed ging.&quot; Hierin vergissen we ons echter. Op 29 november 1660 liet de schilder een bewijsvan goed gedrag opmaken: 'Wij etc. doen cont ende certificeren bij desen dat Dirck Admirael endeMerrigjen Jacobs van Emmenes, echteluijden, sijn borgers ende inwoondersonse stadt, beijde geboren van eerlicke gequalificeerde ouders ende

familie,sijn beijde van goeden compoaemente, handel ende wandel, ende neerstichtot bevorderingh ende sustentatie van haer huijsgesin, dan dewijle denvoorn. Dirck Admirael is van de schilderconst, die alhier van geen grootestime ofte aftreck is, ende oversulcx genegentheijt heeft om sich met haerfamilie, bestaende in vijf kinderen, elders te transporteren, ende daeroverversoeckende onse certificatie, hebben wij haer sulcx niet connen weijgeren,maer seer geem toegestaen, des t'oirconde etc.'&quot;Kortom, er viel in Wijk bij Duurstede geen droog brood te verdienen voor eenkimstschilder en het gezin ging zijn geluk elders beproeven. Gezien de sterke 51.

Een dochter Sara werd gedoopt op 29-3-1651. 52.

RAU, RA Wijk bij Duurstede, 580-11, transporten en plechten, fol. 211-211vo., 27-10-1658. 53.

RAU, RA Wijk bij Duurstede, 585-13, Allerlei akten, 29-11-1660. 22

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 8. B. (Dirck Jansz.?) Admiraal, Mythologische voorstelling in een landschap,paneel, 37,5 x 50 cm.

zelfde periode in de sud Utrecht werkzaam waren. (Alle foto's bij dit artikel zijn afkomstig uit de collectie van de auteur). 24

Veiling New York, Christie's, 23 maart 1984, nr 81. Amsterdam, en in 1984 nogmaals in New York een schilderij geveild dat hierbijwordt afgebeeld (afb. 8). Het is een onduidelijke mythologische voorstelling ineen landschap en is goal voorstelbaar als Utrechts werk uit de tweede helft vande zeventiende eeuw. Hoewel ik hierover geen zekerheid kan verschaffen, wil ikde hypothese poneren dat dit een werk van Dirck Jansz. Admirael is. Slot. Ik heb geprobeerd bijeen te sprokkelen wat tot op heden bekend is over deschilderkunstige activiteit in het zuidoostelijke deel van het Sticht in de zeven-tiende eeuw. Het levert een karig en fragmentarisch beeld op, dat des te pover-der wordt wanneer wij het bezien tegen de achtergrond van de honderdenkunstenaars die in deze

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Mede gezien het korte tijdsbestek van het onderzoek is het natum&quot;lijk mogelijk dat met name het interieur niet altijd is onderzocht. Dit hebben wij getracht te ondervangen door aan de bewoners een vragenlijst te sturen met het verzoek om extra gegevens, bijvoorbeeld over waardevolle interieur-elementen. Een vergelijking met de Utrechtse binnenstad lijkt mij niet op z'n plaats. In Utrecht is immers al tientallen jaren een team van deskimdigen bezig en nog steeds ontdekt men daar oude elementen achter de gevels! De uitgave van Cothen moet, zoals ook die van andere gemeenten, gezien worden als een eerste integraal onderzoek en een basis voor verdere studie, voor nieuwe ontdekkingen en voor aanvullingen. Utrecht, Ronald K.M. Blijdenstijn,eindredacteiu- MIP Utrecht. Varia In memoriam C. Pater Jzn (1926-1993). Begin dit jaar overleed ons lid Cees Pater. Hij was

actief op tal van terreinen,maar vooral bekend als de uitgever/redacteur van het Bunniks/Houtens nieuws.In zijn krant nam hij altijd de aankondigingen van onze verenigingsactiviteitenop en daarmee heeft hij jarenlang bijgedragen aan de bloei van de vereniging.Zelf schreef hij ook over historische onderwerpen onze streek rakende. Vorigemaand verscheen het Zuidutrechts woordenboek, (zie verderop) waarin eenartikel verscheen dat hij samen met Henk Reinders schreef over de kersenteelt.Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie sterkte met dit verlies. Historische Reeks Kromme-Rijngebied: Rob Butterman: Het Sudsbestuur van Wijk bij Duurstede (1650-1700). In het tijdschrift kunnen wij bijdragen van meer dan 30 pagina's helaas nietopnemen. Aangezien de redactie de publicatie van omvangrijker werk uiteraardook graag mogelijk wil maken, hebben wij samen met uitgeverij Reinders uitRvmnik besloten

tot de uitgave van de Historische Reeks Kromme-Rijngebied. Erwordt naar gestreefd elk jaar een deel in deze reeks te doen verschijnen. Als eerste deel is zojuist verschenen de doctoraalscriptie geschiedenis van deWijkse gemeentearchivaris Rob Butterman, onder de titel Het stadsbestuur vanWijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Niet lang voor zijnte vroege dood in augustus 1990 was Butterman voorzitter geworden van deHistorische Kring 'Tussen Rijn en Lek'. Daarvoor had hij de kring 5 jaar 29
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Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 (HV): Hier ligt verborgen / [HJGaima Hij-mans / dochter van Getschlik letsek / en denaam van haar moeder was Bilah / ze isgestorven op zondag 2 Ijar 658 volgens deverkorte jaartelling / moge haar ziel gebon-den zijn in de bundel des levens.(NT): Hier nist / het stoffeUjk overschotvan mejuffrouw / Wendelina Hi)mans /geboren 6 februari 1813 / overleden te Wijkbij Duurstede / 24 april 1898 / ZJI.H.A.[- Zahg Rust Hare Asse](AV): Wendelina Hijmans: * te GoriiKhem6-2-1813, t WbD. 24-4-1898 (akte 25-4-1898,no. 35). Zij was de ongehuwde dochter vanGodschalk Isaac Hijmans en Betje Hijmans,zie no's. 5 en 8). Joseph Abraham de Vries,winkelier en Cornelis Albertus Groen, amb-tenaar ter secretarie doen aangifte van over-h|den. :'**«^ (HV): Hier ligt verborgen / een goede enrechtschapen vrouw / mevrouw Giteledochter van Josef / de weduwe van de heer/

Jitschak Jacobson / zij ging uit tot heteeuwige leven op de heihge sjabbat / 13Adar II &quot; en werd begraven / op de maan- De grafsteen van Betje Hijmans (no. 8). Foto auteur, 1991. dag de 15e daarop 632 van de verkortejaartelling / moge haar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.(NT): Hier rust / Judith Salomons / Wed.I. Jacobson / overl. 23 maart 5632. (AV): Judith Salomons: » ± 1788 te Haaksbergen, f Wbd. 23-3-1872 (akte 23-3-1872, no. 26),dochter van Joseph Salomon en Sara Koopman. Judith was weduwe van zowel Isaac Jacobson alslater van Juda Moses Simons.Arend Groen, cipier en Thomas Bijdebeeke, gemeenteveldwachter doen aangifte van overhjden. (HV): Hier ligt verborgen / Bilah wed. van Getschlik / Hijmans / dochter van Chaim Hijmans /en de naam van haar moeder van Reische / ze is gestorven op de tweede nieuwe maandsdag AdarII '* 635 [ foutieve datum: hier

had moeten staan 7 Av 635 ] van de verkorte jaartelling / mogehaar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.(NT): Hier rust / het stoffelijk overschot / van Betje Hijmans, / geb. Hijmans, / geboren 25 35. Aan de joodse kalender wordt in een schrikkeljaar een dertiende maand toegevoegd. Er zijn dantwee maanden met de naam Adar: Adar I en Adar IL Poeriem of Loten-feest (14 Adar) valt tijdenseen schrikkeljaar in Adar II. Adar 'valt' in de maanden februari-maart. 36. Zie de vorige noot. 13

Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Oude rivierlopen rond het Fort te Vechten. Henk Berendsen en Simon Wynia* Oud onderzoek In de jaren 1867-1870 werden op de Houtense vlakte bij Vechten ingrijpendebouwwerkzaamheden uitgevoerd. Het Nederlandse leger liet daar een fortaanleggen als onderdeel van de 'Nieuwe Hollandse Waterlinie', in dit geval terbescherming van de stad Utrecht. Het terrein 'De Btirg' bij het dorp Vechten was allang bekend als vindplaats vanRomeinse oudheden. Men vermoedde dat de Romeinen hier in het begin vanonze jaartelling een 'sterkte' hadden aangelegd ter beteugeling van de Friezen.Ongeveer een jaar na de aanvang van de bouwwerkzaamheden sloeg het Rijks-museum van Oudheden alarm: er gaat van alles verloren, valt er niet wat aan tedoen. Veel ministerieel heen en weer geschrijf had tenslotte tot resultaat dat dekapitein der Genie G.Z.P. Marcella te

Vechten belast werd met het toezicht opde oudheden. Resultaat: scheepsladingen vondsten werden naar Leiden getrans-porteerd, alles keurig voorzien van lijsten waarop aantallen en soort vermeldstaan. Afsluitend stuurde Marcella nog een situatieplan van het onderzochteterrein (Fig. 1). Daarbij vermeldde hij een opgegraven 'riviertak' en een 'over-togt' (brug). Marcella kon een en ander niet verklaren: de opgegraven 'rivier'(herkend aan 'lagen vrij grove grint') was 3^4 maal zo breed als de bestaandeKromme Rijn, en zijn bodem lag circa 0,5 m hoger dan deze rivier ter hoogtevan Vechten. Naar de beschreven 'brug' liep geen weg, hetgeen Marcella vreemdvond: 'Zou het dan ook niet kunnen zijn, dat de rivier reeds niet meer bestondin den tijd van de Romeinen'. Het zou tot in de jaren twintig van deze eeuw duren eer er enig inzicht kwamin de inrichting van het terrein in de Romeinse tijd. Het zou te ver

voeren dithier allemaal te verhalen: op De Burg heeft een aantal Romeinse forten gelegen,daterend van de eente eeuw na Christus tot laat in de derde eeuw'. * Dr. H.J.A. Berendsen, fysisch-geograaf, Faculteit Rtumtelijke Wetenschappen, Heidelberglaan 2,3508 TC Utrecht. Drs. S.L. Wynia, archeoloog, Archeologisch Instituut Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081HV Anister<lam 1. Polak en Wynia (1991), 17

Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Acht«rdi|k ^/ riartd^k A = brug a = schip f &quot; paalwerk B = grafstenen b = goot g - grindweg C = bedding c = tufstenen weg h &quot; vloer van D = kring waarbinnen gegraven d = duiker spaanders is bij het bouwen van het e = put i - put huidige fort j &quot; muurwerk Ten oosten van deze forten zijn ook veel sporen aangetroffen, die als haven,kaden, aanlegsteigers, maar ook wel als caissons, gebruikt bij landaanwinning,verklaard zijn. Nog weer oostelijker 7X)uden dan sporen van de bij een Romeins fort horendeburgerlijke nederzetting aangetroffen zijn. Veel is hier nog onzeker, en zal datvoorlopig ook wel zo blijven: alleen grootschalig onderzxjek zou hier wellichtuitkomst kimnen brengen. 18

Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 is organisch materiaal nodig. Wel is er een monster van plantenresten genomen,maar dit monster bleek bij nader inzien niet geschikt te zijn om te dateren (dekans dat de plantenresten verspoeld, d.w.z. van elders aangevoerd zijn, werd tegroot geacht). In de zomer van 1993 zal een nieuwe poging worden gewaagd ommateriaal te vinden, waarmee een goede datering kan worden verkregen.Een tweede belangrijke conclusie die het onderzoek heeft opgeleverd is, dat de'bedding van Marcella' niet de restgeul kan zijn, die het fort doorsnijdt van NWnaar ZO. De door Marcella beschreven grindlagen maken onderdeel uit van dekronkelwaard, waarop het Fort te Vechten grotendeels is gebouwd. De restgeulligt wat verder naar het oosten dan de bedding die door Marcella werd aangege-ven. Daardoor is het ook begrijpelijk, dat de grindlagen hoger liggen dan dehuidige

bedding van de Kromme Rijn; in de kronkelwaarden kan het zand velemeters hoger liggen dan in de feitelijke rivierbedding. Ook is vastgesteld, dat dedoor Marcella beschreven 'bn^' op de kronkelwaard moet hebben gelegen.Daardoor kan de 'brug' hoogstens gaiiend hebben om een drassige laagte over tekimnen steken, of eventueel om de aanslibbing te bevorderen. Van een echtebrug over een actieve rivier zal zeker geen sprake zijn geweest. Kronkelwaanlen van zeer verschillende ouderdom? Ten oosten van het Fort te Vechten ligt het terrein lager. Hier werden dan ookweinig of geen artefakten aangetroffen; het terrein was in de Romeinse tijdwaarschijnlijk al te nat voor bewoning. Het vermoeden bestond, dat hier eennog oudere stroomgordel (waarschijnlijk de Houtense of de Werkhovensestroomgordel) zou liggen. Dit vermoeden werd inderdaad bevestigd door derivierafzettingen die hier ontsloten

werden. Circa 325 m ten oosten van de Achterdijk is door de ROB (op circa 75 mwestelijk van de Rijsbruggerwetering) een N-2 lopende sleuf gegraven. Deze sleufgaf een prachtige doorsnede te zien door een zandige kronkelwaard. De zandigerivierafzettingen waren bedekt met een donkergrijze tot zwarte, kleiige begroei-ingshorizont (een zogenaamde laklaag), die in een groot deel van het KrommeRijngebied voorkomt, en die bekend staat als de Romeinse laklaag.In de sleuf waren verschillende zandige banken, met daartussen kleine geultjes(kronkelwaardgeulen, door de archeologen vaak ten onrechte 'beddingen'genoemd) te zien. De restgeul van het riviersysteem was helaas niet ontsloten.We weten echter wel, dat de res^eul vlak langs de Achterdijk moet hebbengelegen. In twee kronkelwaardgeultjes is een C-14 monster genomen. De C-14 datering inde zuidelijke geul (monster genomen op 140

cm -mv) leverde een uitkomst opvan circa 2600 BP. Dit betekent, dat de geul waarschijnlijk behoort bij de 22

Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Brood voor de armen van Cothen' Ad van Bemmel* Hadden Jan Gerritse Bieser en Elisabeth Rudolff Claas Rooyen dochter iets goedte maken toen zij op 20 november 1532 verschenen voor schout en schepenenvan Wijk bij Duurstede? Dat verhaalt de geschiedenis niet. In ieder geval gavenzij op die datum aan de toenmalige kerkmeesters van Cothen, Diederik AartsenVerwey en Jan van Vulf>en, voor 'eeuwiglijk en erffelijk' een 'mud goed weyds'.Van dit tarwe moeten de kerkmeesters elk jaar goed brood laten bakken datvervolgens onder de armen van Cothen moet worden verdeeld.Een mud tarwe stond in de provincie Utrecht indertijd ongeveer gelijk met 120liter.^ De tarwe is afkomstig van drie morgen land achter een boerderij aan deWijkersloot te Wijk bij Duurstede, over de Oude Wetering heen waar boven devicarie van Wijk bij Duurstede en waar beneden de erven van

Ludolff Clasenzijn gelegen. Omdat het tarwe afkomstig is uit Wijk bij Duurstede, wordt in destukken steeds van 'Het Wijkse Mud Weid' gesproken. Jan Gerritse Bieser en Elisabeth Ludolff Claas Rooyen dochter hebben hunzaakjes goed geregeld. Elk jaar krijgen de kerkmeesters van Cothen tarwe enlaten ze er brood van bakken voor de armen van Cothen. Ongeveer 220 jaarlang gaat dit goed. Totdat in de jaren 1752-1753 schout en schepenen van Cothenzich er mee gaan bemoeien. Ze maken het de betrokken kerkmeester, Comelisvan Eek, onmogelijk de tarwe onder de noodlijdende armen van Cothen teverdelen. Schout en schepenen zijn dat zelf gaan doen. Waarom is onduidelijk.Tot eigen meerdere eer en glorie? Is hier sprake van onvrede tussen het overwe-gend katholieke gerecht en de protestante kerk? Zijn er soms meer katholiekearmen dan protestante armen? Wie zal het zeggen. * Dr. A.A.B. van

Bemmel is sociaal-geograaf en al geruime tijd bezig met onderzoek luar de VanBenunels en Cothen. 1. Gebaseerd op een in mei 1974 aan mij door de heer A. van Eek te Cothen (overleden najaar 1990)ter hand gestelde kopie van een akte in het bezit van zijn familie. De akte bevindt zich ook in hetArchief van de Hervormde gemeente Cothen onder inv.nr.26 (Rijksarchief in Utrecht).2. ]M. Verhoeff (1982), De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam: P.J.Meertens Institutit, p. 81. 28
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Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Gedeelte van de hoofdwerkkas van het orgel in de Grote Kerk. ffoto Schallen 1976, Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 12

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) onder andere schoolmeester te Houten van 1840 tot 1848 Leen de Keijzer* Jeugdjaren in Amersfoort Hendrik Jan van Lummel werd geboren op 19november 1815 te Amersfoort'. Zijn vader Hen-drik van Lummel was onderwijzer aan de Diaco-nieschool te Amersfoort, maar dit leverde nietgenoeg op om zijn gezin te onderhouden, zodat hijdaarnaast het beroep van huisschilder uitoefende.Hendrik Jan kreeg zijn lager onderwijs niet op deschool van zijn vader, maar van meester Versloot,hoofdonderwijzer op de Departementale Schoolvan de Maatschappij tot nut van het Algemeen^. Inzijn vrije tijd hielp hij zijn vader in de schilders-werkplaats en leerde daar een handvaardigheid diehem later nog goed van pas zou komen. Zijn ou- ders waren lid van de Nederlands I lervormde Kerkzodat het niet verwonderlijk was dat de bijbel inhet leven van

Hendrik Jan een grote rol speelde. Hendrik Jan van Lummel(J 815-1877). Portretfoto uitJ. Kuyper (1904) p. 287. Na zijn lagere school ging hij doorleren met hetdoel om later als zendeling te worden uitgezonden. Dit kwam er niet van, want toen Hendrik Jan 16 jaar was, overleed zijn vaderen werd van hem verwacht dat hij voor zijn moeder en zusters de kost gingverdienen. Hij wilde zelf de Diaconieschool van zijn vader voortzetten, maardaarvoor vond men hem nog te jong. Als ondermeester op de school vanmeester Schoenmakers te Amersfoort werd hij echter wel aangenomen. Daar-naast studeerde hij verder voor de akte van hoofdonderwijzer. Hij behaalde ditdiploma met lof. In de vakken moderne talen en wiskunde blonk hij uit. *. L.M.J. de Keijzer is lid van de redactie en houdt zich intensief bezig met de geschiedenis enarcheologie van Houten. 1. J. Kuyper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in

Nederland,Amsterdam 1904, p. 242. 2.

F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijdam, Van strijd en zegen, Leiden, 1904, p. 571. 18

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Schoolwandplaat 'De bakkerij' geschilderd door H.J. van Lummel omstreeks 1845.Plaat 1 nr. XI, nieuwe reeks, uitgegeven door Keminck en y.oon te Utrecht. Foto: Peter Koch. Toen op 23 augustus 1857 geschiedenis als een verplicht vak werd ingesteld, gingmen de schoolwandkaarlen en platen van Van Lummel algemeen waarderen. In1867 werden voor het eerst zijn schoolwandplaten bij de firma Kemink en Zn.te Utrecht gedrukt. De litho's werden vervaardigd door de bekende firmaTreslong en Co. te Amsterdam. De schoolwandplaat had hiermee zijn intredegedaan. Pas later verschenen de produkten van beroepskunstenaars als: J.W. deJong, H. Wagenvoorst, J.H. Isings en C. Jetses. Maar Van Lummels school-wandplaten waren rond 1930 nog in veel schoolklassen te vinden. Positie in Houten Ondanks de waardering voor zijn grote inzet had Van Lummel het in Houtenniet

gemakkelijk. Zo was het voor hem als protestant moeilijk een openbareschool te leiden, waar hij zich in geloofszaken niet mocht uitspreken en zichneutraal moest opstellen. Hij ondervond veel onbegrip van ds Hellendoom,omdat hij op de school de psalmen niet uitlegde en van pastoor Robert omdat 20

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 hij te veel op de protestantse wijze liet zingen. Burgemeester van Raven namhem kwalijk dat hij als notulist van het waterschap om opslag had gevraagd.Buiten de schooltijden nam Van Lummel aktief deel aan het kerkelijk leven. Hijschilderde ondermeer in de Nederlandse Hervormde Kerk de, toen nog aanwezi-ge maar verbleekte rouwborden met de wapens van de adellijke families die inde kerk waren begraven. Ook was hij voorzanger in die zelfde kerk en kon menaltijd een beroep op hem doen'. Er bestond bij hem een zekere onrust, toen in1848 sprake was van de oprichting van een R.K. school te Houten. Omdat veelvan zijn leerlingen katholiek waren en zijn inkomsten voor en deel werdenbepaald uit de schoolgelden besloot Van Lummel uit te zien naar een school metmeer zekerheid'. Ook wilde hij zijn protestantse overtuiging meer uitdragen.Veel moeite heeft hij

daar niet voor hoeven doen. De meeste schoolbesturen inde provincie wisten dat er in Houten een onderwijzer voor de klas stond, diezijn tijd ver vooruit was. De Diaconieschool in Utrecht In 1845 werd onder leiding van mr. C.W. Baron van Boetselaar en mr. A.J. vanBeeck Calkoen in Utrecht aan de Springweg de vierde diaconieschool opgericht.Dit was een Hervormde school waar kinderen van onvermogende ouders leskregen'. Deze school werd door de diaconie en uit giften betaald; overheidsgel-den kwamen er niet aan te pas. Alleen Openbare scholen werden toen nog doorde overheid gesubsidieerd. Aan deze school werd H.J. van Lummel in september1848 als hoofdonderwijzer benoemd. Het schoolbestuur had bepaald geen slechtekeuze gedaan! Bijna 30 jaar heeft hij daar zijn beste krachten gegeven. Bij zijnkomst telde de school circa 200 leerlingen en onder zijn leiding groeide deschool uit tot

1200 k 1300 leerlingen'&quot;. Er was een tekort aan protestantseonderwijzers. Om hierin te voorzien werd onder leiding van Van Lummel op 2februari 1857 aan de diaconieschool een klas toegevoegd voor de opleiding vanonderwijzers. Van deze opleidingsklas, die ruim 20 jaar aan de school verbondenwas, behaalden 148 leerlingen hun onderwijsakten. Op 22 juli 1869 werd deschool een Stichting, die de naam kreeg 'Mamixstichting'. In deze periode schreef Van Lummel vele artikelen in tijdschriften en school-boekjes en heeft hij zijn schoolwandplaten uitgebreid met een serie bijbelse 7.

Als noot 5, p. 6 8. D. Wouters en W.J. Visser, Geschiedenis van de opvoeding van het onderwijs,Groningen, 1926. 9. H. Reinders, Met het oog op de heer, (150 jaar Mamixstichting), Biinnik, 1991. 10. zie noot 2, p. 578. n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Illustratie uit 'De Smidsgezel', 5e druk. Een groep Utrechters op weg naar Culemborgvoor het bijwonen van een preek. Onderweg, terwijl ze uitrusten op het landgoedWulven, krijgen ze bezoek van twee ruiters, Jhr. Hendrik van Brederode, heer vanVianen en Jhr Jan van Renesse, heer van Wulven. Korte inhoud van de historische romans In De Smidsgezel is Aart Cozijnse de hoofdpersoon die bij zijn vader EgbertCozijnsc in de smederij 'De Ploegschaar' op de hoek van de Lange Smeestraat ende Oudegracht in de leer was. Het was een vroom katholiek gezin, maar als in1566 Aart naar Amsterdam is geweest en daar kennis heeft gemaakt met deI lervorming verandert er veel in het gezin Cozijnse. Zo ook voor Jonkheer VanRenesse, een Utrechts edelman die de nieuwe leer had aangenomen. In dewerkplaats van zijn vader maakte Van Renesse kennis met Aart en

nodigde hemuit om met hem naar een preek in IJsselstein te gaan luisteren. Niet alleen VanRenesse, maar ook andere edelen als Van den Bongaard, Van Vronestein,Uteneng, Van Zuilen van Neyeveld en zelfs de domheer Cornelis van Nijenrodesloten zich daarbij aan, maar het moest toen nog wel in het geheim. Hierinkwam verandering toen Graaf Floris van Kuilenberg, zijn stad aan de geuzen af-stond, en men daar vrij naar de predikaties kon gaan luisteren. Zo vertrok op 29 23

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 juli 1566 onder leidirig van Aart Cozijnse een groep van twintig personen vanuitUtrecht om in 'Kuilenburg' naar een preek te gaan luisteren van een zekereGerardus die daar als voorganger was aangesteld. De stoet vertrok vanuit Utrecht over het Houtense pad, en om niet op te vallenging men vervolgens over de stille wegen van Heemstede, Wulven via deHoutense Wetering richting Schonauwen. En vandaar over de hoofdweg overSchalkwijk naar Culemborg. Toen de stoet door Schalkwijk trok, riepen debewoners: 'daar gaan de ketters!' Nadat ze in Culemborg in de Grote Kerk naarde preek van Gerardus hadden geluisterd ontstond de wens dat men zo'n dienstspoedig ook in Utrecht wilde houden. Om niet op te vallen koos men een andere route naar Utrecht terug, via deLekdijk en Dwarsdijk. In Dwarsdijk ten zuiden van Cothen werden ze in eenklooster met een list toch gevangen

genomen'^. Doch ze wisten te ontsnappenen kwamen laat in de avond, nadat de Stadspoort al was gesloten weer inUtrecht aan. Met behulp van een bootje wisten ze via de Oudegracht, zij helzeer laat, toch behouden thuis te komen. Op 8 augustus 1566 vindt er in Utrecht een preek in de openlucht plaats, metveel mensen uit de omliggende dorpen, zoals Jutphaas, de Bilt enzovoort. Ookde smid Egbert, zijn vrouw Machield en de vader en moeder van Aart zijn nuovertuigd en sluiten zich aan bij de hervorming. Zijn tweede boek De Bijlhouwer is een vervolg op De Smidsgezel. De hoofdperso-nenen zijn hier Gerard Baal van beroep bijlhouwer en lid van het gilde, en zijnvrouw Maria. Ook de knechten in de werkplaats van Baal waar meubels wordengemaakt, zijn in hel verhaal opgenomen. In dit boek wordt de beeldenstorm inde Geertekerk met alles wat daar aan vooraf ging beschreven. Op 27 augustus1566 kregen de

inwoners van de Stad Utrecht die tot de hervorming warenovergegaan, van Burgemeester ter Bol de Jacobikerk toegewezen voor het houdenvan kerkdiensten. Dirk Cater was er de eerste dominee. In zijn derde boek De Hopmansvrouw zijn we tien jaar verder in de lijd (1577)en gaal de schrijver terug naar de smederij van Aart Cozijnse. Zijn vader EgbertCozijnse is intussen overleden en Aart heeft de smederij overgenomen. Hij isinmiddels getrouwd met een zekere Ina en ze hebben drie kinderen. Op eenavond werd er aan de deur geklopt en er dient zich een oude bekende van Aart 14. Hier ging Van Lummel met zijn fantasie te ver. Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster,maar een kapel heeft gestaan. 24

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 mei 1577 toen de geruchten de ronde deden dat de Spanjaarden in aantochtwaren, trok een grote menigte vanaf het Janskerkhof gewapend met houwelen ensloophamers richting Vredenburg. De menigte werd aangevoerd door Catharinavan Leemputte en haar dienstbode Bertha. Bij het kasteel aangekomen ontstonder twijfel over het wel of niet slopen. Maar dan stapt Catharina naar voren enbegint als eerste met haar houweel op de deur van de hoofdingang te beuken,zodat de stukken in het rond vliegen. Dit was het sein voor de menigte om metde sloop van het kasteel door te gaan. Catharina van Leemputte, een vrouw hadde aanzet gegeven, mannen zouden dit werk afmaken. De dagen maar ook denachten die daarop volgen wordt er door gewerkt tot dat het kasteel zodanigvernield was en herstel onmogelijk was geworden. Met de val van het kasteelwas de vrijheid voor de inwoners

van de stad verzekerd en stond niets meer dehervorming in de weg. In deze trant schreef H.J. van Lummel in zijn trilogie over de woelige tijden inhet zestiende-eeuwse Utrecht. En ik denk dat hij door het noemen van van denamen van bekende personen, straten en gebouwen en geloofszaken de geschie-denis voor de lezer van zijn tijd heel duidelijk overbracht. Ook nu nog zijn dezeboeken het mijns inziens waard om gelezen te worden! // 26

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 waar (vermoedelijk als legerpredikant.)Gaat in 1645 met emeritaat. 1646-1649 Johannes Cupius (t 1672) 1643 ingeschreven als student te Utrechtsamen met Rutgerus Coesvelt, die naarBunnik ging. Cupius werd als propo-nent beroepen in Houten in 1646. Hijvertrok op 4 maart 1649 naar Ameron-gen, en op 4 september 1654 naar Rhe-nen, waar hij later overleed. 1649-1696 Isaak Schut Als proponent beroepen in 1649. Ver-trok in 1696 naar Utrecht, mogelijk ophet moment dat hij met emeritaat ging. 1696-1698 Georgius Bol(c)k (tl700) Comelis Kuyck van Mierop Als proponent beroepen in 1696. Zijn naam staat samen met die van Jaspar van Lijnden, schout van Houten, boven de sierrand van de torenklok, anno 1697. In 1698 is hij vertrokken naar Montfoort. Hij is overleden op 28 mei 1700. 1699-1704 Theodorus U(b)bink (tl709)Op 20 april

1699 beroepen.In 1704 is hij vertrokken naar Over-schie, in 1709 naar Alkmaar, waar hijnog het zelfde jaar overleed. 1704-1706 Cornelis Cuyck (ook wel: Kuyck) vanMierop of Nierop (tl718)Geboren te Jafnapatnam (Ceylon), op 31augustus 1704 beroepen. In 1706 is hijvertrokken naar Nijmegen, in 1709 naar's-Gravenhage, aldaar overleden op 6-9-1718. 1706-1709 Cornelis Houthof (1683-1752) Geboren te Rotterdam 19-12-1683. Hijkwam op 12 december 1706 naar Hou-ten. Hij vertrok in 1709 naar Haast-recht, 1713 naar Oudewater, 1713 Dor-drecht, 1719 Amsterdam, waar hij ookbibliothecaris was. Overleden te Am- Comelis Houthof 28

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 sterdam op 22-4-1752. 1710-1743 Nicolaas Cornelis Crollius (1687-1743) Geboren 7-1-1687. Deed zijn intrede op 31 augustus 1710, overledente Houten op 22 december 1743. Zijn grafsteen ligt voor in de kerknaast de kansel, met als opschrift: 'Nicolaas Cornelis Crollius inleven predikant te Houten, gestorven 22 december 1743, oud 56 jaar.'De steen heeft een familiewapen: boven een ster, beneden een halvemaan. 1745-1783 Cornelis Verlaan (1711-1787) Geboren in juli 1711. Deed zijn intrede op 18 juli 1745 en ging in1783 met emeritaat. 1783-1785 Slephanus Munteodam (1758-1849) Hij was de zoon van Johannes Muntendam en Antoinette Uil denBoomgaard. I lij werd geboren 26 mei en gedoopt te Schalkwijk op 28mei 1758, waar zijn vader Johannes Muntendam predikant was van1756-1796. Stephanus Muntendam vertrok in 1785 naar Ilpendam,1787

Muiden, 1807 Enkhuizen. Daar met emeritaat in 1837 enoverleden op 16 oktober 1849. Ook zijn zoon Johannes (1796-1859)was predikant. 1786-1788 Hendrik Lastdrager (1762-1831) Geboren te Amsterdam op 22-10-1762, als kandidaat bevestigd teHouten 29-1-1786, vertrokken naar 't Woud 1788, Koog a/d Zaan 1789, Willemstad 1793, Mijdrecht 1810, Etten & de Hoeve 1819,Abts en Simontskerke 1822, Ellewoutsdijk 1825, overleden 14-1-1831. 1788-1790 Hendrik Zadelhof (1763-1833)^ Kandidaat te Houten 14-12-1788, vertrokken naar Beets bij Hoorn, 1790, Aalsmeer 1798, Goedereede 1803, Werkendam 1807, overleden25-4-1833 Waalwijk. 1790-1811 Jan Rensen Hij heeft in Houten een zeer moeilijke periode gekend^. Dit wasvoornamelijk het gevolg van de nieuwe regels van de Bataafse vrij-heid, in de strijd om het bezit van het kerkgebouw tussen de Ned.Hervormden en de Rooms

Katholieken. Dat de kerk aan de Her-vormden is gebleven is vooral aan hem te danken. Hij trad in 1811uit en vertrok naar Amsterdam, waar zijn broer woonde. 4.

RAU, archief Ned. Herv. Gemeente te Houten nr. 7 ambtsdragers 5.

RAU, archief Ned. Herv. Gemeente te Houten, Geschillen n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Arnhem 1889. Overleden te 15 februari 1884 naar Rijswijk (Gld)Arnhem 4-7-1914. 1885-1890 Dr. Hendrik Iluibert Meulenbelt(1859-1939) Geboren te Rotterdam 4-3-1859. Studenttheologie Utrecht, 26-10-1878, kandidaatZuid-Holland, 1884. Hij deed zijn intre-de op 12 juli 1885. Baarn 1890, Oos-terhout 1923, Emeritus, 1926. 1890-1918 Klaas Arie de Groot (1861-1918) Geboren te Naaldwijk 31-12-1861, kan-didaat Gelderland 1890. Hij deed alsproponent op 24 augustus 1890 zijnintrede in Houten. Hij is overleden 10maart 1918 te Houten en aldaar begravenop de Algemene begraafplaats. 1920-1928 Pietcr Kuylman (1866-1963) Geboren 17-11-1866 te Harderwijk. Stu-deerde van 1887-1890 theologie inUtrecht, kandidaat Friesland, 1891.Bunnik 1891', Oud-Alblas, 1895, Zeg-veld 1899, Barneveld 1903, Oosterwolde1904, Lunteren 1913, 14-3-1920

Houten,28-10-1928 Doornspijk, Eemnes Binnen1932, Emeritus 1935, 97 jaar oud overle-den te Hilversum, 1963. 1930-1941 JacobG. Dekking (1857) Geboren te Utrecht, 30-4-1857. Hijkwam op 18 mei 1930 van Resterennaar Houten en ging op 1 juli 1941 metemeritaat. 1942-1945 Matheus Lekkerkerker Hij kwam in 1942 van Oosterwoldenaar Houten en vertrok in 1945. H.H. Meulenbelt Pieter Kuylman (Eig: NHgemeente Bunnik, reproduc-tie Arie van der Gaag) 7. Zie: Henk Reinders, De Oude Dorpskerk te Bunnik, uit het verleden van eengebouw en een gemeente (uitgave Hervormde Kerkvoogdij, Bunnik, 1988, p. 75. n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 1948-1949 Hendrik Arie Leenman Hij kwam op 14 maart 1948 van IJssel- muiden naar Houten en vertrok op 28 februari 1949 naar Bleskensgraaf.1951-1953 Willem Lambertus Mulder Op 8 april 1951 kwam hij van Maar-tensdijk naar Houten, en ging op 1 mei 1953 met emeritaat.1954-1959 Bastiaan J. Zaal Hij kwam op 28 november 1954 van Wijngaarden (Z-H) naar Houten en vertrok op 12 april 1959 naar Nieuwe Tonge (Z-H).1960-1970 Sijmen de Jong Hij kwam op 12 oktober 1960 uit Mole- Jacob G. Dekking naarsgraaf naar Houten en vertrok op 15 april 1970 naar Ouddorp (Z-H).1973-1982 Jan van der Haar Hij kwam in mei 1973 van Achterberg naar Houten. Hij ging op 18 mei 1982 met emeritaat.1983-

Anne C. Rijken Hij kwam op 5 oktober 1983 van Hedel (Gelderland) naar Houten. 32

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Varia sloop oude II. Barbarakerk te Bunnik Deze zomer is zonder veel ophef de oude katholieke kerk (Schoudermantel 47)in Bunnik gesloopt. Deze kerk werd gebouwd door P.Kusters in 1845 naar hetontwerp van architect W.J.Vogelpoel uit Utrecht en was een zeldzaam voorbeeldvan 19de-eeuwse neo-gotiek binnen de gemeente Bunnik. Een vergroting vondplaats in 1885, naar het ontwerp van architect L.C.I lezemans, die in die tijd ookwerkzaam was als restauratiearchitect van de St.Jan te 's I lertogenbosch. Dezekerk die de opvolger was van een schuilkerk uit 1718 bleef tot oktober 1940voor kerkdiensten in gebruik, toen de nieuwe I I.Barbarakerk, hoek Stations-weg/Julianalaan werd ingewijd. Tot aan de afbraak heeft de oude kerk, waarvande klokketoren inmiddels was afgebroken, dienst gedaan als koelhuis voor appelsen peren van de firma De Jong. Het

gebouw ging enigszins schuil achterloodsen, maar toch was het voor de wandelaar langs de Kromme Rijn of fietserlangs de provinciale weg van Bunnik naar Odijk nog altijd goed herkenbaar enintrigerend om naar te kijken. Bij de vier jaar geleden uitgevoerde Monumenten-Inventarisatie van de Provincie Utrecht (MIP) - zie: Saskia van Ginkel-Meester,Bunnik, Geschiedenis en architectuur (Zeist 1989) p. 227-229 met een oude en meerrecente afbeelding - kreeg het gebouw drie sterren, hetgeen staat voor 'pand metmonumentale waarde'. Het is jammer dat dit monument verloren ging. Marijke Donkersloot-de Vrij 150 jaar spoorwegen in Bunnik Van half december '93 tot half januari '94 is hierover in het gemeentehuis vanBunnik tijdens kantooruren een tentoonstelling te zien, ingericht door een groeponder leiding van Henk Reinders. In december 1843 was de aanleg van de railsvan de 'Rhijnspoorweg'

door Bunnik gereed. Alle facetten die met deze ingrij-pende wijziging in het landschap gepaard gingen, komen aan de orde. Op 18januari 1994 is er een lezing in de Witte Huisjes te Bunnik over 150 jaarspoorwegen. Die avond is de tentoonstelling nog te zien. De Witte Huisjesliggen naast het gemeentehuis. Let op de convocatie van het bestuur! Opgraving te Houten Bij boerderij Pelixhoeve aan de Koedijk 2 te Houten, wordt momenteel eenopgraving verricht naar de middeleeuwse voorganger van de huidige, uit 1892daterende, boerderij. Deze vooi^anger stond niet op dezelfde plaats als dehuidige, maar dwars erop. De fundamenten liggen onder de tuin achter deboerderij en vallen deels binnen het gebied dat binnenkort bebouwd gaat wordenin het kader van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 'Het Rondeel'. 33

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Reden om voor deze bouwactiviteit uit een opgraving te verrichten. Deze wordtuitgevoerd door de gemeente Houten in samenwerking met de archeologischewerkgroep en enkele vrijwilligers. Aan de hand van de vondsten van aardewerkis vast komen te staan dat er al vanaf de 14de eeuw op deze plek een boerderijheeft gestaan. Van deze vroegste bewoning zijn nog geen bouwsporen gevonden;wel zijn er funderingen van een kelder uit de 17de eeuw te voorschijn gekomenen een latere uitbreiding van de boerderij uit de 18de eeuw. In enkele sloten diein de directe omgeving van de boerderij lagen zijn grote hoeveelheden aardewerkgevonden met name uit de 17de en 18de eeuw. liet onderzoek zal vermoedelijkin december worden afgerond. Otto Wttewaall. Opgraving ROB in Wijk bij Duurstede. Donderdag 23 september bracht de redactie van Tussen Rijn en Lek een bezoekaan het 1800

m^ grote opgravingsterrein op de hoek van de Steenstraat en deZandweg in Wijk bij Duurstede. Direct voorafgaand aan de bouw van een AlbertI leijn-supermarkt verrichtte de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-derzoek (ROB) hier in amper zes weken tijd een intensief archeologisch onder-zoek. Onder leiding van de veldtechnicus R.E. I.utter is het in drie strokenverdeelde terrein met behulp van een speciaal vcxjr dit doel ontwikkeldemachinale schaaf tot op zo'n vier meter diepte laag voor laag afgegraven. Uit hetgecompliceerde patroon van kuilen, greppels en putten, dat minutieus in kaart isgebracht, kwam een huisplattegrond te voorschijn. Daarmee werden eerdereonderzoeksresultaten over de lokatie van de haven en de agrarische nederzettingvan het vroegmiddeleeuwse Dorestad bevestigd. Het Albert Ileijnterrein behoorttot het agrarische gedeelte van Dorestad, dat bestond uit rijen grote houtenboerderijen die

loodrecht met hun lengte-as op de verder oostwaarts gelegen(Kromme) Rijn hebben gestaan. De losse archeologische vondsten overtroffen deverwachtingen. Hoewel veel van de kuilen al bij de 19de-eeuwse bottengravcrijenonder handen bleken genomen, werd toch nog veel huisraad uit vier eeuwenbewoning vanaf de 7de-8ste eeuw aangetroffen. Interessant zijn ondermeer eenbetrekkelijk gave, enigszins versierde I'atinger kan uit de negende eeuw en eenkleine broche met crucifix van circa 1000. Het gevonden materiaal is direct opde ROB-werkplaats in De Geer gewassen en genummerd. Definitieve conclusieskunnen overigens eerst getrokken worden wanneer de verzamelde gegevens,vondsten en werktekeningen, door professor W.A. van Es zijn uitgewerkt.Na deze korte opgravingscampagne vlakbij de Wijkse binnenstad, bereidt deROB zich voor op een tweejarig bodemonderzoek in het nieuwbouwplan DeGeer, aan de

noordkant van de Romeinenbaan. Ria van der Eerden-Vonk 34
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