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Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Mededelingen, Op donderdag 9 december om 8 uur wordt U verwacht in hetgebouw van het rijks- en gemeente-archief. Alexander Numan-kade 199-201 te Utrecht (te bereiken: Berenkuil, Biltstr.,Dondersstr., Alex. Numankade), voor een excursie naar de ten-toonstelling over Utrecht en zijn bisschoppen; zie elders indit blad. Wie deze unieke kennismaking met het archief wilmeemaken en geen eigen vervoer bezit, gelieve zich op tegeven bij de penningmeester, de heer De Wit te Odijk(tel. 1888). Op maandag 10 januari zal, na een korte huishoudelijke ver-gadering, de heer RoF. Vulsma te Amsterdam de praktijk vanhet genealogisch onderzoek, dus het opstellen van een stam-boom, behandelen onder de titel: Op zoek naar eigen voorouders. Deze bijeenkomst vindt plaats in de consistorie van de her-vormde kerk te Odijk en vangt aan om 8 uur.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 De archeologische werkgroep. De archeologische werkgroep van onze historische kring zal,nu de vakanties weer ten einde zijn, wederom de nodige akti-viteiten aan de dag leggen. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe seizoen worden aangevangenmet het opnieuw inrichten van de oudheidkamer in het ge-meentehuis van Houten. Ook zal de archeologische vondsten-kaart met oppervlaktevondsten worden uitgebreid. Hiertoe zalhet noodzakelijk zijn om in het najaar verschillende terreinenaf te zoeken. De vondsten zullen na het wassen worden gede-termineerd en verder verwerkt. Waar nodig zal de werkgroepook andere aktiviteiten aan de dag leggen.Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmeldenbij: mevr. P.M. Zwart-de Vries, Burg, van de Weijerstraat 5 teBunnik;en de heer L.M.J. de Keijzer, Binnenweg 2 te Houten.Te zijner tijd zal een schriftelijk

uitnodiging voor de eerstebijeenkomst aan degenen die zich hebben opgegeven wordenverzonden. Het bestuur. Bijschrift behorende bij de foto op pag. 5: Oorkonde, waarin het domkapittel en de stad Utrecht, in ver-band met het aanleggen van een openbare weg, 2 hofsteden ophet Oudkerkhof met elkaar ruilen.

20 december 1338. Met de zegels (van links naar rechts)van het domkapittel en de stad Utrecht. Gemeentelijk Archief I nr. 313.6

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Het Nederlandse woonhuis. In de architektuur-historische studies heeft het woonhuisaltijd een ondergeschikte plaats ingenomen. De wisseling vanstijl was het eerste merkbaar in de grote wereldlijke- enkerkelijke gebouwen waar men in staat was belangrijke bouw-meesters aan te trekken. Deze gebouwen zijn door de eeuwenheen nagenoeg ongeschonden, stijl zuiver, tot ons gekomen.Van de belangrijkste woonhuizen - misschien is het beter vanstedelijke paleizen te spreken -werden slechts de gevels stijlkritisch bekeken. Een echte studie van het woonhuis, zijnruimtelijke indeling en de ontwikkeling welke een bepaaldwoonhuistype doormaakte was er tot voor kort nog nooit ge-maakt. Dit is wel verklaarbaar en wel om de volgende redenen:In de architektuur begint het begrip &quot;wonen&quot; heden ten dageweer sterk op de voorgrond te komen,

na een periode waarin- althans voor het woonhuis - hooguit van gevelarchitektuurgesproken kan worden. Bovendien is een woonhuis sterk aanverandering onderhevig. Elke generatie verbouwde en wijzigdenaar gelang de dan heersende opvatting omtrent het &quot;wonen&quot;.Er is dan ook geen enkel oud woonhuis dat nu nog de oor-spronkelijke toestand weergeeft, Pas bij een volledige restau-ratie komen alle sporen van vroegere indelingen te voorschijn.Het huis gaat dan &quot;praten&quot;. Beter dan welke geschreven bronook toont het oude huis voor de opmerkzame onderzoeker zijngehele ontwikkeling. Aangezien de restauratie van het woonhuisin de laatste 15 jaren pas goed op gang is gekomen, mag destudie van het woonhuis jong worden genoemd. Een van de voornaamste elementen waaromheen zich hetwoonhuis heeft ontwikkeld is het vuur. Vuur was noodzakelijkvoor

het koken en gaf de nodige warmte in de winter. Tege-lijkertijd was het vuur de grootste vijand van een middel-eeuwse stad met haar vele houten huizen. Stadsbranden, waarbijde helft of soms driekwart van het aantal huizen in de as werdgelegd, waren helaas geen zeldzaamheid. De eerste stadswoon-huizen waren, evenals de agrarische huizen waaruit zij mede

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 ontstaan zijn, zuiver funktioneel van opzet. Het waren soberebouwsels welke duidelijk aan de prirrraire woonbehoefte warenaangepast. Naar mate de steden zich meer gingen ontwikkelen,werden er handelsbetrekkingen aangeknoopt met de gehelebekende wereld, In het stedelijke leven ontstond een kultureleversnelling welke direkt ingreep op het gehele leefpatroonvan de mens en, misschien als laatste, toch ook op het wo-nen. Buiten de eerste funktie van beschutting en warmte ko-men steeds meer invloeden de wijze van het wonen bepalen.Het wonen en ook het bouwen is sterk aan tradities ge-bonden. De technische mogelijkheden bij het bouwen bleveneeuwenlang gelijk. Binnen dit raam van technische mogelijk-heden, sterke bouwtradities en gebondenheid van bepaalderuimtelijke indelingen vond de ontwikkeling van het woonhuisplaats. Het belangrijkste element

van het middeleeuwse huis waswel de zaal, In deze ruimte vond men het enige of hetgrootste vuur van het huis, de haard. Bij de eenvoudige hui-zen valt de zaal het duidelijkst op, doch ook bij de groteremiddeleeuwse huizen is de zaal meestal gemakkelijk herken-baar, hoewel er vele ruimten aan zijn toegevoegd. De ele-menten van het middeleeuwse woonhuis kunnen worden ver-deeld in ruimten welke in de zaal zijn gebouwd door onder-verdeling van de oorspronkelijke zaalruimte, ruimten welkeboven en onder de zaal zijn aangebracht - zoals de verdie-ping en de kelder - en ruimten welke naast de zaal zijngeplaatst - als achter- en zijkamer-. De zaal, met of zonderzolder, is het enige element dat van oorsprong, zowel bij hetlemen en houten huis als bij het stenen huis, voorkomt.Alle andere elementen van het middeleeuwse huis, de ver-dieping, de kelder en de toegevoegde kamers, zijn aan hetstenen huis

ontleend en later bij de houten huizen nagevolgd.De &quot;zaal&quot; werd vroeger met verschillende namen aangeduid.Waarschijnlijk werd deze ruimte vaak &quot;huis&quot; genoemd, omdathet overgrote deel van de huizen uit niets anders bestond 8

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Tuil en 't Waal vroeger Foto: G.M, Staal, Odijk. Tuil en 't Waal, thans (=1969)10

Foto: G.M. Staal, Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Schalkwijk vroeger Foto: G.M. Staal, Odijk. de Brink te Schalkwijk. 196911

Foto: G.M. Staal, Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 het huis en ontstond door van het voorhuis een gedeelte afte nemen. Deze smalle zijkamers behoefden minder hoog tezijn dan de zaal. Men kon dit bereiken door er een opkamervan te maken, waardoor het mogelijk was een kelder onderde zijkamer te plaatsen. Boven de zijkamer ontstond een in-steekruimte, welke wellicht voor slapen of berging is gebruikt,of ook een soort zitkamertje geweest kan zijn. Voor de indeling van de zaal is ook de plaats van debuitendeur van belang. De meeste zaalhuizen in onze stedenzijn gebouwd op smalle kavels. Het huis heeft dan slechtseen deur in de voorgevel, welke uitkomt in het voorhuis.Wanneer er echter een gang naast het huis was welke naarde achtererf voerde, werd een tweede deur in de zijgevel aan-gebracht, welke uitkwam in de binnenhaard of in de gangernaast. Deze tweede deur, welke het meest werd gebruikt,stelde de

hoofdingang en het voorhuis feitelijk buiten werking. Het stenen zaalhuis zal van de aanvang af vaak over-zolderd zijn geweest. Het lemen of houten rookhuis heeft ver-moedelijk geen volledige zolder gekend, doch hoogstens watopslagruimte onder de balken. Eerst toen ook hier het probleemvan de rookafvoer was opgelost kon de ruimte geheel onver-zolderd worden. De zolder is te beschouwen als de eersteruimte welke van de zaal werd afgescheiden. Onder zolderverstaan wij thans de ruimte in de kap. In het laat-middel-eeuwse huis komt de vlieringvloer al voor, waardoor de zolder ?ruimte was afgesloten voor het bovenste deel van de kap endaardoor meer beschermd was tegen stof en tocht. Reeds vroeg waren er al stenen huizen met een ver-dieping boven de zaal. Men bleef ook de term van ver-dieping toepassen toen in plaats van de zolderverdieping devolledige verdieping meer gebruikelijk werd. De ruimte

bovende zaal moest men eigenlijk aanduiden als eerste verdieping,maar al spoedig gebruikte men het woord verdieping en werdook de zaal als verdieping meegeteld. De verdieping kanvrijwel even hoog zijn als de zaal en het voornaamste vertrekvan het huis bevatten. Zij lag buiten het verkeer, er be- 12

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 De Ambo ch tsheer I i jkhe idSlagmaat, Blijkens opgravingen moet, in de tijd van de Romeinen+ 300 jaar na Christus, de Rijn bij Vechten (Fectio) eenbreedte hebben gehad van + 60 meter. In die tijd waren ergeen dijken. Het gevolg was dat hierdoor de Rijn buiten zijnoevers trad. Bij het wegvloeien van het water liet de Rijn opde aangrenzende gronden vruchtbare klei achter.Zo ook op die gronden behorende tot het latere rechtsgebiedSlagmaat (ook geschreven Slachtmaat). Het charter van 14 december 1236 berustende in hetRijksarchief te Utrecht (Inventaris van het archief van hetkapittel van St.Jan te Utrecht no.222) vermeldt, &quot;dat Otto,elect van Utrecht, oorkondt, dat Gysbert van Vechten en zijnbroeders Frederik en Gerard aan het kapittel van St.Jan teUtrecht hebben overgedragen land gelegen in Slachtmaat,aan de Marsdijk, welk land in leen van Gysbert heer

vanAmstel en in achterleen van de bisschop van Utrecht werdgehouden, terwijl de gebroeders aan de heer van Amstel heb-ben opgedragen 17 morgen (+ 15 ha.) land te Vechten en 12morgen (ruim 10 ha.) land in Seisteroever en aan de bisschopvan Utrecht onder borgstelling hebben toegezegd landerijenter waarde van 140 Utrechtse ponden te zullen kopen en aanhem te zullen opdragen&quot;. Bovenaan ge haal de charter zegt ons, dat reeds in 1236Slagmaat bekend was waaruit geconcludeerd kan worden dathet goed Slagmaat van oude datum is. Gaan we het werk: &quot;Hedendaagsche Historie of Tegen-woordige staat van alle Volken deel XXII vervolgende dentegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden en ver-vattende in het bijzonder dien van Utrecht&quot;; uitgegeven teAmsterdam bij de Wed.lsaak Tirion, in 1772, na dan lezenwij dat het rechtsgebied van de AmbachtsheerI ijkheid Slagmaat 14
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