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Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 Mededelingen Op donderdag 16 januari 1969 zal de heer Th.G. van Dijckin het &quot;Trefcentrum&quot; te Bunnik een lezing voor onze kringhouden over het onderwerp: &quot;Vervoer in de oudheid&quot;. Dr. J.G.N. Renaud hoopt op 25 februari 1969 in hotel &quot;deEngel&quot; te Houten een voordracht te verzorgen, getiteld:&quot;Utrechtse bisschoppen als kasteelbouwers&quot;. Het spreekt vanzelf, dat deze avonden de aandacht van alonze leden verdienen. Indien de onderwerpen U interesserenwilt U bovenstaande data wel even in Uw agenda noteren.Hartelijk dank. Contributiejaar. In het vervolg geldt de contributie per kalenderjaar, dus van1 januari tot en met 31 december. Bestuur en Redactie-commissie wensen U allen een zeer voor-spoedig 1969 toe.

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -2- 2300 joor geleden bouwden Romeinen bij Vechten een vlootbasis. door G. Koppert. Even ten zuiden van de rijksweg 12 Utrecht-Arnhem, terhoogte van het fort Vechten bil Bunnik is in het terrein nogduidelijk een verhoging zichtbaar, een terp die zich thans nogenkele meters boven het omliggende vlakke terrein verheft.Dit is de plaats waar de Romeinen ongeveer 2000 jaar geledeneen vlootbasis en een versterkte legerplaats bouwden. Nog inde 16e eeuw waren hier op het terrein &quot;De Burght&quot; de bouwval-len zichtbaar van het laatste uit + 200 daterende romeinse ca-stellum Fectio, dat geheel in steen was uitgevoerd. Voordienwaren er reeds meerdere, in hoofdzaak uit hout en aarde samen-gestelde versterkingen en legeringsruimten, waarvan de oudstedateren uit + 16 na Chr. Reeds in de 17e en 18e eeuw werden er te Vechten veelromeinse oudheden gevonden, maar van systematische, weten-schappelijk

geleide opgravingen was nog geen sprake. Dezebeginnen pas in de 19e eeuw. Vooral bij de aanleg van hethuidige fort Vechten in 1867 werden veel interessante vondstengedaan, die zich thans in het Rijksmuseum te Leiden bevinden.De eerste wetenschappelijk geleide opgravingen werden onder-nomen door het Provinciaal Utrechts Genootschap in de jaren1892-1894, 1914, 1920 en 1928, terwijl in latere jaren noggegraven werd onder leiding van de archeologen A.E. Remou-champs, prof. dr. A.E. van Giffen en dr. W.C. Braot. Vooraldank zij hun publicaties beschikken we thans over een vrijnauwkeurig beeld van de romeinse vestiging bij Vechten. Nu er in de directe nabijheid van het voormalige vloot-station geen stromend of bevaarbaar water meer te bekennenis, zal men zich afvragen wat de Romeinen bewoog zich juisthier te vestigen. Hiervoor is het noodzakelijk ietste weten vande waterstaatkundige toestand in ons land en in het KrommeRijngebied

omstreeks het begin van de jaartelling.Het grootste gedeelte van het door de Rijn uit Duitsland aan-

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -4- Nadat een eerste poging om ook Noordwest-Duitsland totaan de EIbe onder romeins gezag te brengen was mislukt, waar-bij Varus' legioenen werden vernietigd, beraamde Germanicusin pim. 16 na Chr. een nieuw veroveringsplan. Met een enormetangbeweging moesten vanuit het Rijngebied langs de Lippenoord-oostwaarts optrekkende legioenen kontakt maken met eenexpeditieleger, dat via Kromme Rijn, Vecht, Flevomeer, Vlie-stroom en Waddenzee zou worden overgebracht naar een gebiedgelegen tussen de mondingen van Eems en EIbe. Met het oog opdeze onderneming werd Fectio gesticht: het objekt was bestemdals inschepingshaven en verzorgingsbasis voor de troepen dienaar Noord-Duitsland moesten worden vervoerd. Maar ook dezeveldtocht leidde niet tot het beoogde doel, en op last van kei-zer Tiberius werden de verdere plannen opgegeven. De Rijnvormde hierna weer lange tijd

de grens van het romeinse impe-rium, waarbij Fectio zijn functie als militair steunpunt en aan-legplaats voor de scheepvaart behield. Van de oudste romeinse nederzetting in Vechten, die ge-heel in met hout verstevigde aardwerken was uitgevoerd, kon -de ligging en de omtrek nauwkeurig worden vastgesteld. Zijwas gelegen aan een 36 m brede en 1 1 m diepe Rijnarm. In1932 werd de aanlegsteiger voor de transportvloot over eenlengte van pIm. 160 m teruggevonden en blootgelegd. Opeen fundering van liggende boomstammen, die door inge-heide palen op hun plaats werden gehouden, was een kade vanklei opgetrokken, waarvan de zijkanten waren bekleed metbeschoeiingen van planken en rijshout. Reeds eerder, bij debouw van het fort in 1867, waren de resten van een brug ge-vonden, waarvan de constructie als typisch romeins kan wor-den beschouwd. Hij bestond uit jukken van 5 ingeheide hou-ten palen, waarvan de beide

buitenste palen schuin warengesteld in tegengestelde richting. Deze constructie werd ookin Duitsland op meerdere plaatsen aangetroffen, en in onslond in de uiterwaarden van de Waal bij Zuilichem. Jammer

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -5- genoeg is er van de padresten en van de nauwkeurige beschri]ving van deze brug in het museum te Leiden niets meer teachterhalen. Ook buiten de omwalling van de legerplaats, die onmogelijk

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -6- het gehele expeditieleger kon huisvesten, werd gekampeerd. Ditblijkt onder meer uit de aanwezigheid van talrijke waterputten,waarvan in de omgeving de overblijfselen werden aangetroffen. Tenslotte werd ten oosten van het huidige fort de plaatsteruggevonden van het kampdorp. Dergelijke nederzettingenbevonden zich in de directe nabijheid van elke romeinse leger-plaats. Ze boden huisvesting aan de vaste tros en vervulden eenbelangrijke functie in de dienstverlenende en vooral de recrea-tieve sector. Paalioerk van een in 19St ontdekte aanlegsteiger te Vechten, daterenduit de eerste jaren van onze jaartelling.

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -15- De klok in de toren van de Ned. Hervormde kerk te Houten. Gegevens hierover vinden we voor een groot gedeeltein de bestekken en rekeningen tot het repareren en opbouwenvan de kerk en toren te Houten. (1) De werkzaamheden warennoodzakelijk, omdat de stormramp van 1 augustus 1674 nietalleen in de stad Utrecht, maar ook op het platteland groteschade aan gebouwen, kerken en torens had toegebracht. (2) De aanbesteding geschiedde op 11 juni 1678. In hetbestek van de timmerman lezen we onder punt 5:&quot;En de aennemer sal gehouden wesen de clock in het torentjete brengen, behoorlijk in te hangen, so dat deselve weernae behooren can luijden. &quot; Hieruit weten we dus dat er eenklok aanwezig was, die na het opbouwen van de toren weermoest worden ingehangen. Vermoedelijk was dit dezelfde klokwaarvan sprake is in de rekeningen

van het kapittel van St.Marie 1563-1564. (3) &quot;Idem aan de kanunnik Jan Tielman van het kapittel van St.Marie worden 3 gouden kronen en een daalder uitbetaald, diehij op bevel van het kapittel aan de parochie van Houten heeftgeschonken, ter gelegenheid van de consecratie van de nieuwetorenklok. &quot; (vertaling uit het latijn) Waarschijnlijk heeft de architekt bij de vormgeving vande nieuwe toren niet voldoende rekening gehouden met de af-meting van de voornoemde klok. In de rekeningen van verte-ringen nl. door een van de gecommitteerden van Houten inge-diend, lezen we in de specificatie, dat op 16 augustus 1678met de klokkegieter Adriaan Dop over het hangen van de klokgesproken was, omdat men ondekt had, dat &quot;de kloek te grooten de lantaern&quot; van de toren te klein was. De schout vanHouten,, de oriogiemaeker&quot; en andere deskundigen werden tehulp

geroepen. Men kwam uiteindelijk overeen de klok in eenkleiner formaat te vergieten.

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -17- En in de verantwoording van de rekeningen: &quot;Doordien de klockegieter Dop leelijk hadde bedrogen, en beloofd die quitanfie (in) stukken te scheuren&quot; Hoe het met de kwaliteit van de klok gesteld was weten we niet. Het is bekend dat deze klok reeds na 18 jaar door een andere werd vervangen. In de letterband van de tegenwoordige klok staat namelijk te lezen: GEORGIUS BOLCK, PREDIKANT TOT HOUTEN, JASPAR VANLYNDEN, ANNO 1697. Wat er met de klok van Dop gebeurd is. Is niet bekend, wekunnen alleen maar vermoeden dat ze gebarsten Is. Onze interesse gaat thans uit naar de tegenwoordige klok.Wij moeten helaas geheel afgaan op de bestaande literatuur. (7)Vergelijkingen van letterband en randversiering geeft een tref-fende overeenkomst met de klok in Diepenveen, welke gegotenis door de Deventer klokkegieter Gerard Schimmel.

De randver-siering van beide klokken Is volkomen gelijk. Op grond hiervanmogen wij de klok In Houten toeschrijven aan de voornoemdeSchimmel(8). De heer J.W.C. Besemer uit Rotterdam is zovriendelijk geweest voor de klok in Houten een beschrijving tegeven, die wij hier laten volgen. Onmiddellijk boven de letterband (breed ca 4,5 cm) eenrandversiering van afwisselend een groot en een klein engelkopjetussen een blad en bloemornament, (randbreedte ca. 3,5 cm.

Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -20- Wljk bij Duurstede, dinsdag en zaterdag, 11 uur 's morgens, eenschuit van de Maartensbrug en om 12 uur eenschuit van Buiten Tolsteeg. Boden op: Bunnik: vice versa, dagelijks, 's middags ^2 uur uit het Scheepje op de Vismarkt,Bunnik en Odijk: 's morgens jlO uur, bij de Weduwe Scheffer, Ganzenmarkt,Schalkwijk: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, 1 uur 'smid- dags in de Hooiwagen, over de Tolsteegbrug,Werkhoven, Bunnik, Odijk en Vechten: dagelijks, 's morgens 85 uur in 't Glazenhuis, 9^ bijVan Munster, Ganzen-markt. A.G. EXCURSIE Op 21 december a.s. (zaterdag voor Kerstmis) organiseert de Histo-rische Kring een excursie naar het Centraal Museum in Utrecht. Dedeelnemers zullen dan de tentoonstelling &quot;De Chinese Porceleinkast'kunnen bezichtigen. Daarna is er uiteraard ook gelegenheid om depermanente verzamelingen van het museum te bewonderen. Zij dievoor deze Kerst-excursie

belangstelling hebben, dienen zich om2 uur 's middags bij het Museum, Agnietenstraat 1 in Utrecht, teverzamelen. A. Graafhuis /
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