
Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Varia Een klooster in Dwarsdijk te C'olhen? Tussen Rijn en Lek van december 1993 bevat een zeer lezenswaardig artikel vanLeen de Keijzer over Hendrik Jan van Lummel. Van Lummel heeft onder meerhet boek De Smidsgezel (1866) geschreven. De hoofdpersonen daarvan worden in1566 in Dwarsdijk ten zuiden van C^othcn in een klooster gevangengczet.In eenvoetnoot merkt De Keijzer op: 'Hier ging van Lummel met zijn fantasie te ver.Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster maar een kapel heeft gestaan'.Dat laatste is waar en het eerste zeer waarschijnlijk ook. Toch is daar iets merk-waardigs mee aan de hand. In of rond het jaar 1970 is te Dwarsdijk (vroeger ookNijendijk genoemd) de eeuwenoude boerderij van Albcrt Kromwijk afgebrand enniet meer opgebouwd. Wel staat er nog het restant van het bakhuis. Inwonersvan Dwarsdijk hebben mij

indertijd verteld dal die boerderij ooit een kloosterwas geweest. Van Amerongen (1972, p.9) meldt: 'Er zijn daar nog restanten vaneen gracht rond de hofstede te vinden en de tralies van de kelder zijn dooroudheidkundigen op 7 a 800 jaar geschat'.' De nog aanwezige fundamenten van de boerderij aan de Dwarsdijkseweteringliggen hemelsbreed zo'n 150 meter ten westen van de eveneens nog aanwezigefundamenten van de vcx)rmalige in de loop van de zeventiende eeuw (na 1623)afgebroken kapel aan de huidige Kapelleweg.^ De bisschop van Utrecht had in de middeleeuwen te Dwarsdijk een hof (curtis).Dekker (1983, p. 91) maakt duidelijk dat de hof was gelegen aan de Dwarsdijkse-wetering vlakbij de kapel. De hof was in 1324 al een oud gebouw*. Ik heb hetsterke vermoeden dat de afgebrande boerderij van Kromwijk is gebouwd op deresten van die hof. Nader archeologisch onderzoek ter

plaatse is geboden; inieder geval bepleit ik bescherming van beide historische lokaties!Voets (1949, p. 188) schrijft dat de kapel, toegewijd aan het Allerheiligste Sacra-ment, kort na 1260 is gesticht. Eertijds behoorde de kapel tot de parochie 1.    T. van Amerongen, 100 jaar Van Amerongen 1000 jaar Dwarsdijk. Z.p., 1972 (eigenuiteave). Gracht is wat overdreven: er ligt een diepe ronde vijver. I Ioogstwaarschi)nli)k is dit eendobbe of wat ze in het Kromme-Rijngebied een 'zuipersgal' (voor beesten) noemen. 2.    Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten van Utrecht, nr. 819. Schout en geburen van Dwarsdijkworden in 1623 genoemd als beheerders van de kapel aldaar. Zowel kapel als boerderij staan op dekaart van De Roij uit 1696 (zie de omslag van dit tijdschrift). 3.    C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Zuiphen 1983. 28





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 dijken of bisschoppelijke dienstwerken'*. De bisschop van Utrecht heeft omstreeks 1230 de kerk van Werkhoven aan hetSint Servaasklooster te Utrecht geschonken. Daarbij wordt de kapel te Dwars-dijk niet genoemd, wel die te Odijk*. Ik vermoed tentatief dat daarbij toen ookde bezittingen van de kerk van Werkhoven te Dwarsdijk aan hel Sint Ser-vaasklooster zijn geschonken. Wellicht is de opmerking 'een klooster te Dwars-dijk' van een en ander de verre echo. Wellicht is er nog een andere verre echo. In 1863 lag er in het gebied van hetvoormalige gerecht Dwarsdijk een hofstede genaamd 't Klooster (Kad. gem.Cothen, sec. C^, no. 7)! Die hofstede was in gebruik door Cornelis de Bruyn enlag aan de wat later is genoemd Oude Kromme Rijn'. Zeer waarschijnlijk is ditdezelfde boerderij als de boerderij op het huidige adres C^aspargauw 4-6 die uit1857 dateert*. De

laatstgenoemde boerderij ligt hemelsbreed ongeveer 2 km. tennoordoosten van het centrum van de buurtschap Dwarsdijk.Bovendien, er is ook nog zo iets als dichterlijke vrijheid nietwaar ... Ad van Bemmel, Leiden De Stichting Archeologie & Historie Schalkwijk heeft hulp nodig! De Stichting Archeologie & Historie vSchalkwijk is in het leven geroepen doorenkele personen die zich bezighouden met de plaatselijke historie. De archeokjgi-sche werkgroep bestaat thans slechts uit drie personen, en dat is te weinig. Erligt nog veel werk te wachten op hem of haar die de groep zou willen verster-ken. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het zware graafwerk in hetveld. Meer dan 20 jaar geleden werd door enkele jonge bewoners van Schalkwijk eenarcheologische werkgroep (genaamd: 'De kop is eraf) opgericht. Dit gebeurdenaar aanleiding van een geweldige lezing over Schalkwijk door de heer P. Heij-mink

Liesert. De eerste opgraving van de werkgroep betrof de resten vanboerderij De Knoest. Daarna werd ondermeer onderzoek gedaan naar een, doorbrand verwoeste, boerderij aan de Waalseweg te l'uU en 't Waal en er werdgegraven bij het bekende Slijkerveerhuis aan de Lekdijk. Aan de Brink werdenbij het uitdiepen van een kelder twaalfde-eeuwse aardewerkscherven gevonden. 5.    Oorkondenboek van het Sticht Utrecht lot 1301, deel 2, p. 295, nr. 880. 6.    Zie noot 3. Dat kon ook niet omdat de kapel toen waarschijnlijk nog niet bestond. 7.    RAU, Provinciaal bestuur inv. nr. 5299, 1863, 43. 8.    S. van Ginkel-Meester en A. Vernooij, Cothen, geschiedenis en architectuur. Zeist 1992.De boerderij ernaast op nr 8 heet Cloetingshofstede. 30


