














Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 9 Plattegrond van het huis Muntstraat 36 uit 1950, gemaakt door het architectenbureau Dionisius te Drumpt (liel)-Culemborg. Situatie van de begane grond voor de verbouwing van 1950 Ook op deze verdieping waren twee biind-ra-men aangebracht, niet boven die van de par-terre maar juist boven de geopende vensters,wat afbreuk deed aan de harmonische orde vande gevel. De zolderverdieping tenslotte hadals voltooiing een tamelijk eenvoudige dak-kapel. Het interieur De benedenverdieping Door de nogal drastische metamorfose die devilla in de jaren vijftig van deze eeuw heeftondergaan, is het moeilijk geworden om zichde luxueuze aankleding van het oude notaris-huis voor de geest te halen. De gestucte pla- fonds, die volgens het bestek bestonden uitplinten, kroon- en perklijsten en verder nogversierd waren met 'agraphen, hoek- en mid-denstukken'^\ zijn nog slechts in drie kamersin het zicht. Elders bevinden zich wellicht nogrestanten van het stucwerk achter de thansaanwezige

gipsplaten. Ook van de oorspronke-lijke muren van de kamers, die bij de opleve-ring in 1869 voorzien waren van houten lam-brizeringen en halverwege bespannen warenmet behanglinnen is weinig over&quot;. Alleen metbehulp van de foto's die rond 1935 zijn ge-maakt, kunnen we ons nog een beeld vormenvan het aanzien van de kamers.Hoewel de ontwerptekeningen uit de bouwtijdvan het huis niet zijn overgeleverd, beschikken 8





Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 12 Plattegrond van het huis Muntstraat 36 uit 1950. gemaakt door het architectenbureau Dionisius te Orumpt (Tiel)Culemborg. .Situatie van de eerste verdieping voor de verbouwing van 1950 In een latere periode werd deze ruimte afwis-selend als zomereetkamer, ontbijtkamer enhuiskamer gebruikt. De linkerachterzijde van de parterre werd ge-heel in beslag genomen door dienstvertrekken.Hier bevonden zich de keuken, de bijkeukenen de provisiekamer. De provisiekamer be-stond in feite uit twee gedeelten die door mid-del van een glazen drielichtpui van elkaar ge-scheiden waren; het meest rechtse stuk fun-geerde als de eigenlijke voorraadkamer'*.Haaks op de gang leidde een smalle corridorenerzijds via een smalle trap naar de kelder en anderzijds naar het kantoor van de notaris. Hetkantoor bestond uit twee kamers (de notaris-kamer en een kamer voor de klerken), eensmalle gang en een privaat.Vanuit de klerkenkamer kon men zichtoegang verschaffen tot de brandkamer ofkluis,

waarvan de constructie tijdens de bouwvan de villa overigens een punt van discussievormde tussen notaris Van Heyst en zijn broerHendrik Paulus, die er blijk van gaf goed op dehoogte te zijn met bepaalde bouwkundigeprincipes&quot;.               / 10



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 vormde een opengewerkte bogenrij die op deoverloop van de verdieping was geplaatst eneen doorkijk gaf op de daarachter liggendebadkamer en kleedkamer. De aanleg van debadkamer, inclusief ligbad, was niet in hetoorspronkelijke bestek opgenomen. Van Heysthad tijdens de bouw van de villa de opdrachthiertoe echter reeds gegeven. Dankzij de pompdie zich op de binnenplaats bevond, was hetmogelijk om het water van beneden naar bo-ven te transporteren, waar het tenslotte ver-warmd kon worden. Naast de badkamer waseen inpandige kamer die slechts vanuit debadkamer bereikt kon worden. Het ligt voor dehand dat deze kamer als kleedkamer dan welals kamer voor het wasgoed werd gebruikt.Hoogstwaarschijnlijk werd bij de indeling vande kamers rekening gehouden met aparteslaapvertrekken voor de heer des huizes envoor zijn echtgenote. Hoe deze indeling erprecies heeft uit gezien, viel helaas door ge-brek aan bronnen niet meer te achterhalen.Wel is gebleken dat aan het begin

van dezeeeuw de grote kamer die direct aan de tuingrensde (nr. 8) de kamer van Mr. HenricusJacobus van Heyst was. In het bestek van dearchitect is reeds sprake van 'de kamer vanmijnheer'. Het is goed mogelijk dat de zoonHenricus Jacobus de traditie voortgezet heeften van 'de kamer van mijnheer' later de zijnegemaakt heeft. Vermoedelijk fungeerde kamernummer 10 als de kleedkamer van mijnheer.Hoewel in het bestek van 1868 niet wordt ge-sproken van een 'kamer van mevrouw' mogenwe er nochtans wel van uit gaan dat er ookvoor de vrouw van de notaris aparte vertrek-ken moeten zijn geweest. Waar de kamers vanmevrouw precies hebben gelegen, is niet hele-maal duidelijk, maar het is verleidelijk omdeze aan de straatzijde van het huis te situeren(nrs. 5 en 9), zodat ze de pendant vormden vande kamer van de notaris. Het is aannemelijkdat tijdens het ontwerp van de villa rekening isgehouden met kamers voor de kinderen''&quot; enlogeerkamers. De eerste bevonden zich waar-schijnlijk tussen de kamers van mijnheer endie

van mevrouw: de kamers nummers 6 en 7.De logeerkamers tenslotte zullen zich wel aande gang achter (nrs. 12 en 13) hebben be- 13   De overloop De eerste verdieping De eerste verdieping was, zoals gebruikelijk,gereserveerd voor de slaapvertrekken. Dezeetage was te bereiken via een ruime trap waar-boven een traplicht, dat een roedeverdelinghad, die deels uit gegalvaniseerd ijzer en deelsuit eikenhout bestond. Een waar pronkstuk 14   De slaapkamer van Mr. H J van Heyst 11









Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 wachten. In augustus 1983 sloot de schooldefinitief haar deuren. Stichting De Nieuwe Schakel Na het vertrek van de Huishoudschool bleef devilla in de Muntstraat in het bezit van de ka-tholieke kerk. Het voormalige schoolgebouwdeed nu enkele jaren dienst als ontmoetings-centrum, totdat het in 1990 door de StichtingDe Nieuwe Schakel werd gekocht. De Stich-ting bood aanvankelijk in het huis ruimte aanniet-gesubsidieerde groepen (zoals een biljart-club, een yogaclub en een schilderclub) dieelders in de stad niet konden worden gehuis-vest. Inmiddels hebben ook andere instellingen(Vluchtelingenwerk en de Vereniging voorNatuur en Milieu) hier een onderkomen ge-vonden. Bouwkundige maatregelen van enige betekeniszijn sinds de komst van de Huishoudschoolachterwege gebleven. Herstel van de villa en tegen de huisvesting van de Huishoudschool inhet pand aan de Muntstraat, omdat het niet vol-deed aan de 'normale eisen' die aan een school-gebouw gesteld werden. De toenmalige

inspec-trice 1. Schrale weigerde dan ook toestemmingte geven voor verdere veranderingen aan hetgebouw. Zij adviseerde het bestuur van deHuishoudschool om bij de staatssecretaris vanonderwijs een plan in te dienen voor een nieuwte bouwen school op een ander terrein. Deplannen voor de nieuwbouw hebben vanaf hetbegin van de jaren zestig een stroom aan brie-ven opgeleverd, maar een definitief besluithierover liet steeds op zich wachten. Uiteinde-lijk was het dalende leerlingenaantal funestvoor het zelfstandig voortbestaan van deschool. In het schooljaar 1977-1978 was hetaantal aanmeldingen zo gering dat moest wor-den afgezien van het vormen van eerste klas-sen&quot;''. De opheffing van het katholieke huis-houdonderwijs liet toen niet lang meer op zich 18 De Muntstraat met links de nrs 21-25 en rechts het koetshuis en de monumentale kastanjeboom van nr. 36 (foto doorJ R van Nijendaal ca. 1900, Topografische Atlas Rijksarchief in Utrecht) 15











Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 middeleeuwse omwalling en de Moerenpoort.De bus bracht ons vervolgens naar Eersel waareen diner volgde. Aan tafel werden de veleindrukken besproken, waarna de thuisreisvolgde. *  Op 7 oktober bezocht de Historische Kringhet vernieuwde Rijksarchief in Utrecht aan deAlexander Numankade 201. De heer D. Koenverzorgde de rondleiding langs de depotswaarin ook de de historisch-topografische atlasis ondergebracht. Kaarten, etsen, foto's enprentbriefkaarten van het Kromme-Rijngebiedwaren speciaal voor ons klaargelegd. De groepvan 40 personen werd om organisatorischeredenen gesplitst. Terwijl de ene groep eenrondleiding kreeg, verzorgde ons bestuurslidde heer mr. C. van Schaik in de collegezaalvoor de andere groep een korte lezing getiteld:'De Bataafse omwenteling te Houten in 1795'(in uitgebreide vorm gepubliceerd in HetKromme-Rijngebied, 1995 (29-4)). *  Voor 49 aanwezigen werd op 8 november inWijk bij Duurstede een lezing gegeven doordrs. C. Staal met als thema

'Een beeld van Wil-librord'. Voor aanvang van de lezing was hetmogelijk om in 'Museum Dorestad' een kleinetentoonstelling over de aartsbisschop van deFriezen te bezoeken. De heer Staal verteldeniet alleen de geschiedenis van het leven vanWillibrord, maar liet tevens aan de hand vandia zien hoe kunstenaars zich hem in de loopder eeuwen hebben voorgesteld, met name inde zeventiende eeuw en later. H.J.J. Steenman m.m.v. K. van der Wiele-Pasterkamp Financieel jaaroverzicht over 1995 Ontvangsten Contributies Rente bank Verkoop losse nummers Advertenties Totaal ontvangsten l litgaven Drukken periodiek Porti Bestuurskosten Bankkosten Statuten Folder Zaalhuur Kosten lezingen Convocaties Attenties Kosten excursies Totaal uitgaven f 13941- 588 - 1815 -  475 - 16819 f18008 - 1623 -  881 -  836 -  783 -  693 -  495 - 463 -  403 -  304-/- 38 -24451 Per saldo een vermogensafname van f 7632In de post drukken periodiek zijn de nagekomenkosten van de drukker opgenomen over de jaren1993 en 1994. ) 'erloop

vermogenspositieStand 1-1-1995:Rabobank r.c. 32.98.07.498Rabobank excursies 31.23.06.490Rabobank spaarrek. 32.98.287.555 f 4391 - 365-15000-19756 Stand 31-12-1995:Rabobank r.c. 32.98.07.498Rabobank spaarrek. 32.98.287.555Kas - 1877 - 15430:__165 -17472 - 2285 -  315 - 2269-2763f 7632 Per saldo een afname vanVooruitontvangen contributieVooruitontvangen verkopenTe betalen kosten (om. drukker)Per saldo een vermogensafname van W. Donselaar 20











Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 [i'^\ nT^<v vy &quot;Lv Leenkamers in het Kromme-Rijngebied Jacob Kort zegel, van de rechtshandeling meegeven. InUtrecht gaan de oudste akten over lenen juistover ontslag van de leenband'. Nietteminmaken deze stukken duidelijk, dat het leen-stelsel bestond en dat het Ieengerecht func-tioneerde. De optekening van door een leen-heer gedane beleningen in registers begon inUtrecht wat later dan in Holland. Het thansoudst bekende register - in de vorm van een'manboek' - is afkomstig van het leenhof vanAbcoude, gevestigd te Wijk bij Duurstede enhet grootste in het Kromme-Rijngebied. Integenstelling tot het gebruikelijke register,waarin de akten chronologisch zijn inge-schreven, bestaat dit 'manboek' uit lijsten van Heer Willem van Abcoude (t 1407), detail van een laat-zeventiende-eeuws schilderij naar een voorbeeld van eenouder doek (orgineel in kleur, formaat 91 x 73 cm, Col-lectie Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede,foto H. Dirksen 1995) Ontwikkeling van het leenstelsel Tijdens Karel

de Grote (768-814) kwam eeninstelling van militaire aard tot ontwikkeling,die wij het leenstelsel noemen. Een man ver-plichtte zich tot trouw aan een heer, die hij metraad en daad zou bijstaan. In ruil daarvoorwerd hem het vruchtgebruik van een goed, hetzogenaamde leen, toegewezen, waarmee hij inzijn onderhoud kon voorzien. Deze formulewas zo succesvol, dat velen het voorbeeld vande legendarische vorst volgden en een legertjeleenmannen op de been brachten. Zo was hetleenstelsel in de latere Middeleeuwen in grotedelen van de westelijke wereld in zwang tot deFranse revolutie het in 1795 afschafte.Inmiddels was de feitelijke uitwerking van hetleenstelsel sinds de tijd van Karel de Groteaanmerkelijk gewijzigd, al bleef het in theoriehetzelfde. Dit was het gevolg van een ontwik-keling, waardoor de leenman steeds sterkerkwam te staan ten opzichte van zijn heer enzijn recht op het goed steeds beter beschermdwerd. Voorts werd ook de dienst beperkt. In dedertiende eeuw, wanneer de registratie van delenen door de graaf van Holland

begint, wasdeze ontwikkeling daar voltooid. In Utrechtbegon de geregelde registratie meestal eeneeuw later maar was het niet anders. Het leen-stelsel, waarbij leenmannen aan een bepaaldeheer, die zetelt op een versterkt huis - of zelfshet restant daarvan, dat onbewoond is - wordtdan gereduceerd tot een gerecht, waarvoorleenroerige goederen moeten worden overge-dragen of verkregen. In dit laatste opzicht wijkthet leenhof af van het gewone gerecht, dat aan-komst bij versterf niet registreert. Bij het leenwas het echter noodzakelijk de verwervingbinnen 'jaar en dag' na de dood van een ver-want - meestal vader of moeder - van hetleenhof te verkrijgen, daar het goed anders aande leenheer verviel. Met een technische termnoemen wij dat bezit op bijzondere titel. Oudste registratie De leenheer hield aanvankelijk geen registratievan de door hem gedane beleningen bij. Welkon hij de leenman een akte, voorzien van zijn 25



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 repertorium weggelaten; zakelijk gezien pleegthet dan ook niets bijzonders in te houden. Allein de akte vermelde feiten worden echter in hetrepertorium opgenomen. Eigenlijk is deze be-werking niets anders dan de methode, die deregistratoren tot 1795 zelf toepasten om detoegankelijkheid van de chronologisch inge-schreven akten te waarborgen. Zij plachtenzich echter tot uittreksels te beperken, thanswordt alles opgenomen.De kop wordt als volgt opgebouwd: vooropkomt de oudst overgeleverde omschrijving vanhet goed, waarna wijzigingen tussen haakjesworden toegevoegd met opgave van het jaar,waarin de verandering het eerst optreedt. Zokrijgt men, als het goed is, voor een langereperiode de beschikking over omschrijvingenvan een perceel uit de periode voordat hetkadaster was ingevoerd. Omdat het leenstelselin 1795 werd opgeheven, blijft echter een gatvan dertig jaar bestaan, waarvoor de gegevensvan de eigenaren moeilijker te verkrijgen zijn.Ik maakte

zojuist een voorbehoud bij de om-schrijving van de lenen. Zeker zou het ideaalzijn, wanneer de belendingen van tijd tot tijdwerden bijgewerkt, maar dat was lang nietaltijd het geval. Wanneer deze bestond uitmeerdere straten of andere onveranderlijkezaken, was daar natuurlijk weinig reden toemaar personen, die meestal als belender voor-komen, waren sterfelijk. Hun vernieuwing wasdus wenselijk. Helaas waren leenhoven mindergoed dan de dorpsgerechten in staat de voort-schrijdende tijd en hun personen bij te benen.Zij schreven de belenders uit de oude akte, diede nieuwe leenman bij zijn belening mee dien-de te nemen, eenvoudig over. Dit deed hetleenhof van de proost van Oudmunster teUtrecht bijvoorbeeld ten eeuwigen dage: deopgaves van de registratie, die begint in 1438,waren in 1795 nog ongewijzigd! Daarmee kanzeker niet bewezen worden, dat deze belendershet eeuwige leven hadden; onderzoek in anderebronnen moet uitwijzen, bij welke tijd zij inwerkelijkheid hoorden. Maar de meeste

leenkamers waren actiever dandeze gezapige proost. Zo vroeg het leenhof vanCulemborg in het begin van de zestiende eeuwnaar een bijgewerkte omschrijving van de le-nen. In de akte werd dan de oude versie gege-ven, waarna de leenman daarna op verzoek denieuwe belenders opgaf Zeker deed de admini- leenmannen met een opsomming van hunlenen met aantekening van latere overgangen.Er werden slechts weinig volledige akten in-geschreven. Het werd ingericht voor Willemvan Abcoude, die dit leenhof verkreeg in 1379.Ook een iets ouder kladregister van Zwedervan Abcoude bleef bewaard maar biedt hiet hettotale overzicht van het 'manboek'.In 1381 begon ook de bisschop van Utrechteen 'manboek'. Pas in 1394 werd hier een chro-nologisch register in gebruik genomen. Eenouder register met akten van 1367 ging blijk-baar verloren. Was het register in eerste aanleg bedoeld omde leenheer inzicht te geven in zijn rechtentegenover de leenman, door de akten, die wer-den opgemaakt bij

gelegenheid van de over-gang van een leen, geeft het de onderzoekergeheel andere mogelijkheden. In de eersteplaats moest de leenheer een omschrijving vanhet leen ter beschikking staan, om dit eventueelaan zich te kunnen trekken bij wanprestatie vande leenman. Ook wij kunnen van die gegevensgebruik maken door het perceel - ook met hulpvan de kohieren van het oudschildgeld en der-gelijke - op de kaart te tekenen. Wel moet wor-den bedacht, dat van dit perceel een beschrij-vende situering geleverd wordt via belen-dingen, zoals tot de invoering van het kadastergebruikelijk was. Een en ander is van belangvoor het lokale.onderzoek.Daarnaast vormt de beschrijving van de erfop-volging in het leen een belangrijk aankno-pingspunt voor de genealoog. De leenregistersbieden veelal gegevens, die ouder zijn dan deDoop-, Trouw- en Begraafboeken, die meestalin de zeventiende eeuw beginnen. Zoals opge-merkt begint de registratie van de leenhoven alin de veertiende eeuw ^ Repertoria Om de

gegevens van de leenhoven in hand-zame vorm bijeen te brengen zijn daarvanvooral in het tijdschrift Om Voorgeslacht vande Zuid-Hollandse genealogische verenigingvanaf 1956 met enige regelmaat bewerkingen -zogenaamde repertoria -verschenen. Het reper-torium biedt onder een kop, die bestaat uit deomschrijving van het leen, de serie bezittersdaarvan met opgave van de vindplaats van hunakten. Omdat het formulier van deze akten ge-woonlijk onveranderlijk is, wordt dat in het 26





Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 In onderstaande lijst is per afkorting aangege-ven, of een leenkamer bewerkt is. OV slaat ophet tijdschrift Ons Voorgeslacht en NL op DeNederlandsche Leeuw. De bisschoppelijkelenen zijn - ten dele- bewerkt door A. JohannaMaris in een afzonderlijke publikatie. 1.  Abcoude (142). 2. Bisschop van Utrecht (113).3.Culemborg(90). 4. Goye (OV, 82). 5.  Proost ten Dom (ca. 30). 6.  Beverweerd (14). 7.  Proost van Oudmunster (13). 8.  Proost van Sint Pieter (12). 9.  Hinderstein(IOa 15). 10. Cuyk(OV. 9). 11. Graaf van Holland (OV ter perse. 8). 12-14. Amstel (OV), Meerten en Oostrum (NL ter perse, allen 7).15-18. Deken van de Dom (NL), Hagestein (OV), Montfoort (OV) en IJsselstein (OV, allen 6).19-20. Abt van Sint Paulus en Nijveld (NL ter perse, beiden 6).21-26. Graaf van Gelre (Werken Gelre), Bloemen- stein (OV), De E'ng (NL ter perse), Heukelum, Loenersloot en Mijnden (allen 3).27-33. Neerijnen alias Klingelenberg, Roetert, Ster- kenburg. Wulven, Zuilen,

Zuilenburg (eerste) en Zuilenburg (tweede) (allen 2) en tenslotte34-37. Heulestein (OV), Graaf van Kleef, Nijenrode en Vianen (OV) (allen 1). Heer Jacob van Gaasbeek (t 1459), detail van een laat-zeventiende-eeuws schilderij naar het voorbeeld van eenouder doek (origineel in kleur, formaat 91 x 73 cm. Col-lectie Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede,fotoH. Dirksen 1995) de omstreeics 1350 verkreeg.Zo was Abcoude het grootste leenhof vanUtrecht. Het was daarom niet verwonderlijk,dat de bisschop - een goede tweede op dit ge-bied - er op uit was om dit leenhof over te ne-men. Dit gelukte voor zover Utrecht betrof in1459, toen de familie Van Abcoude uitstierfmet Jacob van Gaasbeek. Van dat moment afkwam de bisschop als leenheer in zijn Sticht endaarmee het Kromme-Rijngebied op de eersteplaats. Voor de kennis van de respectieve leenhovenzijn wij afhankelijk van de bewaarde registra-tie. Daarmee is het wisselend gesteld. Van Ab-coude bleef bijvoorbeeld betrekkelijk veel be-waard,

van het huis Beverweerd rest thansslechts het laatste register van de vijf dat uit deachttiende eeuw dateert. Soms is zelfs niets vande registratie bewaard en moeten wij afgaan opverspreid aangetroffen gegevens.Het zou in dit kader te ver gaan van elk leenhofde staat van de registratie op te geven, hiervoorverwijs ik naar mijn werk, genoemd in noot 2. Dr J.C. Kort promoveerde in 1981 op het ar-chiefvan de graven van Holland en is werk-zaam bij het Algemeen Rijksarchief in DenHaag. Noten 1. ,S. Muller Fz. en A.C. Bouman, Oorkondenboek van hetSlicht Ulrecht lot 1301, deel I. Utrecht, 1920, nr. 378anno 1139. 2 Over het voorgaande uitvoeriger: J.C. Kort, Overzichtvan de leenkamers in Holland. 's-Gravenhage, 1987^met index op plaatsnamen. Van dit werk staat een derdedruk op stapel. 3. Hierover in het algemeen: C Dekker, Hel KrommeRijngebied in de Middeleeuwen. Zutphen, 1983. 4. Hierover nader: B. Olde Meierink (red.) et al.. Kastelenen ridderhofsteden in Ulrecht. Utrecht, 1995. 28

















Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 soldij) naar het bedreigde grensfort. Over hetalgemeen heeft de afname in het aantal mun-ten, die in de tweede eeuw is begonnen, zich inde derde eeuw doorgezet.Van keizer Postumus, die in 259 zijn Gallischerijk heeft uitgeroepen, zijn veel munten inVechten gevonden. Deze keizer heeft ernaargestreefd de binnengevallen Franken te ver-drijven tot over de Rijngrens. Gezien de tien-tallen munten van Postumus die in Vechtenzijn aangetroffen, is het niet ondenkbaar datVechten een rol heeft gespeeld in de politiekvan deze keizer. De Franken hebben rond 274 en 275 in hetgrensgebied verwoestend toegeslagen, waarnade Rijn nooit meer die sterke Romeinse verde-digingslinie is geworden, die het twee eeuwenlang was geweest. De muntenreeks van Vech-ten werd na de regering van Tetricus (270-273)beduidend minder (zie afb. 4). Na de muntenvan Tetricus volgen twee losse munten vanMaximianus Herculeus (286-305) en vanDiocletianus (296-297). Na een gat van

twintigtot dertig jaar volgt pas de eerste daaropvol-gende munt, een foUis van Constantinus I.(Follis is de benaming van de meest gangbarekoperen munt uit de eerste helft van de vierdeeeuw). Met andere woorden, hier is duidelijk tezien dat Vechten aan het einde van de derdeeeuw is verlaten, waarschijnlijk als gevolg vande Franken-invallen van 274/275. De vraag isof Vechten daarna nog opnieuw in gebruik isgenomen door de Romeinen. In de vierde eeuwhebben verschillende Romeinse keizers po-gingen gewaagd om de macht over de Galli-sche provincie te heroveren. Slechts een tientalvierde-eeuwse munten is in Vechten gevonden.Dit relatief kleine aantal munten levert op heteerste gezicht geen bewijs voor aanwezigheidvan Romeinse militairen. Vergeleken met an-dere Romeinse legerplaatsen in Nederland ishet echter nog een respectabel aantal. Wat hier-van de oorzaak is, valt moeilijk met zekerheidte zeggen. Wellicht dat verder onderzoek hier-over uitsluitsel kan geven. Drs Iris D. Tymann is werkzaam

bij het Rijks-museum Het Koninklijk Penningkabinet in Lei-den als Projectleider Conservering. Zij is in1994 afgestudeerd in de Archeologie van deKlassieke Wereld, met als specialisatie numis-matiek. van het limesgebied werd gezonden, om devoorbereidingen en de uiteindelijke uitvoeringvan de invasie in Brittannia te financieren. Dedreiging die uitging van de Bataafse opstand(68/69 na Chr.) moet zeker gevoeld zijn binnenhet fort, getuige een in de grond verborgengouden muntschat met veelal aurei van Nero.Uit de aaneengesloten muntenreeks van Vech-ten blijkt dat het fort als gevolg van de opstandniet, of in ieder geval niet voor langere tijd,verlaten is geweest. De na de opstand volgendereorganisatie van de Rijngrens door Vespasia-nus, vanaf 70 na Chr., heeft ook zijn sporen inVechten achtergelaten. Tussen de munten vanVechten bevinden zich veel exemplaren die tentijde van Nero (vanaf 64 na Chr) geslagen zijnen tevens uit de periode van Vespasianus enDomitianus. De nieuwe regeling van de

grensvormt de basis voor een vreedzame ontwikke-ling van Germania Inferior tot in de derdeeeuw. In de tweede eeuw neemt het aantalmunten, vergeleken met de eerste eeuw, af Van Hadrianus tot Constantinus I Tot in de derde eeuw waren er weinig militaireactiviteiten in het Rijngebied. In het onderwor-pen gebied was het zelfs zo rustig dat deRomeinen het veilig achtten troepen aan deRijngrens te onttrekken. Zo werd in 104 hettiende legioen, dat na de Bataafse opstand inNijmegen was achtergelaten, naar elders ge-zonden. Uit de regeerperiode van Hadrianus zijn inVechten drie aurei gevonden. Het is bekend datdeze keizer de aan de Rijn gelegen hulptroepengereorganiseerd heeft en begonnen is met debouw van permanente forten langs de limes.De gouden munten uit Vechten houden wel-licht verband met deze reorganisatie van delimes. Het archeologische materiaal toontduidelijk aan dat het houten fort in Vechtenvervangen werd door een stenen.In de derde eeuw dienen de eerste tekenen vanGermaans

gevaar zich aan en wel in de rege-ringsperiode van Caracalla (211-217). UitVechten zijn wijdingen uit deze periode aanbeschermende (lokale) godheden bekend, eenteken dat de vijandelijke druk in dit fort ge-voeld is. In de aantallen munten per keizer isvlak na de regering van Caracalla een oplevingte zien, wat wellicht te maken heeft met hetsturen van extra mankracht (en daarmee ook 36



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 Noten 1. De in 1994 samengestelde catalogus van Romeinsemunten uit Vechten telt in totaal 1518 exemplaren,waarvan 1283 munten volledig gedetermineerd kondenworden. De catalogus maakt onderdeel uit van de doc-toraalscriptie van de auteur Munten uil Vechten, recon-structie van de bewoningsgeschiedenis van het Romein-se fort. aan de hand van munten. Leiden 1994. 2 Het citaat is overgenomen uit de tentoonstellingscatalo-gus van CA. Kalee en W.J. van Tent Van speerpunt totkanonschot, (\99\), 12. 3. J.H. Jongkees, 'De Romeinsche muntvondsten vanVechten en Arentsburg'. Jaarboek voor Munt- en Pen- ningkunde, 37 {\950),\-26 4. Zie M. Polak en S.L. Wynia, 'The Roman forts at Vech-ten, a survey of the excavations 1829-1989' Oudheid-kundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudhe-den te Leiden, 71 (1991), 143. 37

































Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 het Franse keizerrijk in 1810 betekende hetdefinitieve einde van de middeleeuwse rech-terlijk-bestuurlijke indeling. Keizer Napoleonvoerde de in de rest van Frankrijk al bestaandeorganisatie ook in de nieuw verworven gewes-ten in. Er werden departementen gevormd, diegeen rekening meer hielden met de grenzenvan de oude provincies. Zij werden onderver-deeld in arrondissementen, deze in kantons endie weer in gemeenten. 1 Rhijnauwen l Buntiili 3 Odiih ( Werkhovenf/'//^ Gevoegd bij: gemeenle CollienEXX3 Ge» oegd bij: gemeenle Houten De gemeentelijke indeling van 1816(uit; Dekker. 1968) Vechten en de mini-gerechten, met inbegripvan Maarschalkerweerd en Grote en KleineKoppel. De gemeente Werkhoven werdsamengesteld uit de oude gerechten Werkho-ven en Odijk. Beide gemeenten behoorden tothet kanton Wijk bij Duurstede en het arrondis-sement Amersfoort en lagen in het departe-ment van de Zuiderzee (hoofdstad Amster-dam). De gemeenten van 1811 bleven in

dezevorm bestaan ook na het vertrek van de Fran-sen en het herstel van de Nederlandse onaf-hankelijkheid in het najaar van 1813, totdathet 'Provinciaal reglement van bestuur tenplattenlande van Utrecht' op 29 juni 1816enige wijzigingen aanbracht, die concessiesaan de oude toestand inhielden.De gemeente Bunnik werd gesplitst in degemeenten Bunnik en Rijnauwen (omvattendde voormalige gerechten Oud- en Nieuw-Ameliswerd en Rijnauwen), de gemeenteWerkhoven in de gemeenten Werkhoven enOdijk. De bevoegdheden en taken van debesturen bleven ongewijzigd. De maires vanBunnik (Hendrik Kamperdijk) en Werkhoven(Hermanus de Vriendt) bleven in functie metde titel van schout, die echter enige tijd laterwerd vervangen door die van burgemeester.Zowel de burgemeesters als de leden van de De gerechtsgrenzen in 1802 en de gemeentegrens vanBunnik en Wcii<hoven in 1812.(stippellijn = gerechtsgrens; gesloten lijn = gemeente-grens) Betekenis van de cijfers: l=Bnnnik en Vechten; 2=Rijnauwen;

.1=Amelisweerd: 4=Maarsclialkerweerd; .'S=Grote Koppel; 6=Kleine Koppel; 7=Slagmaat-Sint-Jan; 8=Ter Hul; 9=Odijk; l()=Werkhoven. (kaart getekend door H. de Lanooy Meijer. 1996) De gemeenten werden zuiver bestuurlijkeinstellingen. De rechterlijke taak kwam eenechelon hoger te liggen, bij het kanton. Aanhet hoofd van een gemeente kwam eenbestuursainbtenaar te staan met de Franse titelmciire, benoemd door de prefekt van het depar-tement. In de plaats van het schepencollegekwam een gemeenteraad, waarvan de ledeneveneens werden benoemd. Over verkiezingensprak niemand ineer. De gemeentelijke indeling bleef vooralsnogdie van de oude gerechten maar met veron-achtzaming van de mini-gerechten. Bij keizer-lijk decreet van 21 oktober 1811 werd de inde-ling gewijzigd. De gemeente Bunnik zouvoortaan omvatten het oude gerecht Bunnik en 53































Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 woningen annex een medisch centrum ontwor-pen. Mr drs H. Reinders (Buiinik) studeerdegeschiedenis en recliten in Utrecht. Zijn spe-cialisatie betreft Biinnik in de 17de-19de eeuw.Hij was raadslid van Bunnik in de periode1990-1994. Hij werkt als schrijver en uitgeveren publiceert veel in het 'Bunniks Nieuws'waar hij een eigen historische rubriek heeftonder de titel: 'Tussen Rein en Lek'. Achterkant van het gemeentehuis, dat binnenkort zal wor-den afgebroken ten behoeve van appartementennieuw-bouw. Op de voorgrond de Kromme Rijn.(dia: Marijke Donkersloot - de Vrij. januari 1996) brieic Van Raak (Langstraat 10). Begin 1997zal de aanwezige vervuiling onder de voorma-lige machinefabriek worden schoongemaakt.Voor de ruimte die dan vrijkomt, heeft archi-tect Nanninga van Van den Berg architecteneen appartementengebouw voor 31 senioren- Het gemeentehuis aan de Langstraat dat onlangs werd verlaten en

binnenkort /al worden afgebroken. Het rechtergedeeltewerd in gebruik genomen als gemeentekantoor in 1971, de linker aanbouw is van 1983»(foto; Ank van Asperen Vervenne - van Zanten, Odijk, 1996) 68















Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 Het interieur van de raadzaal (circa 1920). Boven de hou-ten kroonlijst van de schouw een schilderij van (de nogjonge) koningin Wilhelmina. De wanden zijn bekleed meteen houten lambrizering, waarboven behang en eengestuct plafond met omgezet lijstwerk. Op de tafel is devoorzittershamer zichtbaar. Deze hamer is thans niet meerin gebruik, de huidige voorzittershamer stamt uit Werkho-ven,(reproductiefoto in collectie Arie van der Gaag, Bunnik) Gedeelte van de voorgevel van het gemeentehuis, circa1950. Links, naast de ingang, de toegangsdeur naar degarage van de brandweerwagen,(reproductiefoto in collectie Arie van der Gaag, Bunnik) tekst: 'Gesticht 1897 mr. G. C. D. R. Baronvan Hardenbroek. burgemeester. G. Vogt, A.van Dijk, wethouders. A. H. J. van Wijngaar-den, secretaris'. Ir P. S. A. de Wit (Odijk) is architect (als zoda-nig gedurende een aantal jaren werkzaamgeweest bij architectenbureau Wentink teBaarn) en voorzitter van de Historische Kring'Tussen Rijn en Lek'. Bronnen

-Gemeente-archief Bunnik: Inventaris nummer 10, nr..1.^3. M4. .344a, 34.5, 345a, .346, 1116, 2105. 2158.-Blijdenstijn en Stenvert (1994).-Van Ginkel-Meester (1989).-Stenvert en Verweijen (1995), 75



















Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 De periode 1847-1873 Met C. W. E. C. Baron de Geer die in 1846werd benoemd tot burgemeester van Werkho-ven veranderde er nogal wat. Hij moest hetvertrouwen van de Werkhovenaren zien terugte winnen, nadat zijn voorganger Hermanus de waar de zaken van de gemeente werden afge-handeld. Ondertussen wisselde het huis van eigenaar.Eigenaars die er overigens zelf niet woonden.In 1853 legde Baron de Geer het burgemees-tersambt neer en spoedig verkocht hij het huis.In 1854 werd de nieuwe eigenaar H. J. C. J.Baron van Heeckeren van Enghuizen. Bever-weerd en Odijk, die het huis het jaar daarop alweer overdeed aan Arie van Bennekom, land-bouwer in Werkhoven. Diens zoon Antonius,verkocht het aan Hubertus Beemer in 1886'&quot;.In 1932 werd het pand gesloopt en kwamen ertwee woningen voor terug&quot;. Herberg De Zwaan In de raadsvergadering van 4 april 1873 deeldeburgemeester Jhr Mr F. H. de Pesters mede datAntonius

van Bennekom, de eigenaar van hetpand waarin de raadkamer was en ook veld-wachter Willem van den Heuvel woonde, erzelf wilde gaan wonen''. En zo gebeurde. Develdwachter kreeg een salarisverhoging van50 gulden per jaar en verhuisde. De gemeente-raad besloot om de raadkamer opnieuw in eenherberg onder te brengen. Voor 30 gulden per Plattegrond van de dorpskern van Werkhoven. Fragmentvan de kadasterkaart uit 1832 , nagetekend door H. deLanooy Meyer. ca 1980. De locaties van de gerechtska-mers c.q. raadkamers, in chronologische volgorde:I = De Stalen Boog; 2 = De Balans; 4 = de locatie in deperiode 1847-1873; 5 = De Zwaan.(3 = Huis ten Halven, buiten de kom gelegen, ontbreekt) Vriendt, burgemeester in de periode 1812-1846, wegens malversaties was afgezet en inde Utrechtse gevangenis belandde, alwaar hijoverleed. Om schoon schip te maken moet de nieuweburgemeester gedacht hebben dat het beterwas om op een andere plek te vergaderen danzijn

ongelukkige voorganger. Baron de Geerkocht in 1847 het huis van Petronella van Vos-sestein, de weduwe van Wulfert de Bruin'. Dithuis lag aan de Herenstraat direct naast en tenzuiden van De Stalen Boog; hierin kwam deraadkamer. Ruim 25 jaar, bleef dat de plaats Uithangbord van herberg De Zwaan, dat aan de gevel hingtot de sloop in 1966. Thans hangt het in de Rabobank aande Brink in Werkhoven,(foto van de auteur, 1993) 84











































Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 Maquette van kasteel Duurstede, vervaardigd door J. Ypey. Links de ingebouwde vierkante donjon en op de rechterhoekde ronde Bourgondische toren (origineel Museum Dorestad; foto door Hans Dirksen 19%. Atlas gemeente Wijk bijDuurstede) partij bij Eemnes en dat hij op de vlucht wasvoor achtervolgers. De vluchteling had in zijnkerker in kasteel Duurstede steeds zijn beursbij zich gehouden. Dit kwam hem nu goed vanpas: de veerman was na betaling van eengouden penning bereid om zijn knecht en bootbeschikbaar te stellen voor zijn late bezoeker.Eenmaal in de boot op de Lek vroeg Walravenaan de knecht om diens mes, want hij wildezich eventueel kunnen verdedigen tegen zijntegenstanders uit Eemnes. De stemming ver- anderde, toen de knecht meldde dat hijWalraven in Culemborg zou afzetten. Datwilde Walraven niet, want Gerrit, heer vanCulemborg, was de schoonvader van Frederikvan Egmond en een tegenstander van Adolfvan Gelre.*&quot; Daarom dwong Walraven

deknecht met zijn mes om naar Hagestein tevaren. Hier ging hij aan wal en betaalde deknecht nog een gouden penning voor zijnwerk. Walraven wist zich veilig in Hagestein,want hij was sinds 1465 drost van deze plaats 105



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 Foto van kasteel Duurstede met links de Bourgondische toren en rechts de donjon, tijdens het Klank- en Lichtspel datdaar vanaf 1958 zes zomers lang werd opgevoerd (foto Philips Lightingservicebureau Eindhoven, Atlas gemeente Wijkbij Duurstede)                                                                                                                 ,' 106
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