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Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 &quot;600 jaar Oude Sluis&quot;: FOTO-EXPOSITIE &quot;VREESWIJKSE SLUIZEN&quot; ENTENTOONSTELLING &quot;OUDE SLUIS IN PRENT&quot;. Onder het motto &quot;600 jaar Oude Sluis&quot; zal dit jaar in hetVreeswijkse deel van de gemeente Nieuwegein op ruime schaalaandacht worden besteed aan het feit, dat hier ruim 600 jaargeleden de eerste sluis werd gebouwd. Het bouwen van die eerste sluis gebeurde, om precies te zi jnin 1373. Kroniekschrijver Johannes de Beka schreef hierover&quot;In den jaer ons Heeren 1373 groef die Stadt Utrecht eendiept van den Nijevaert totter Grote Wade toe, ende leijdendaar twe slusen van hout op die Nijevaert.&quot; Deze eerste sluis betekende in feite het begin van de ontwikke-ling van Vreeswijk als sluizen- en schippersdorp. In de loopder eeuwen heeft Vreeswijk een enomie bedrijvigheid in en omhet water meegemaakt. Deze

bedrijvigheid verminderde echterin belangrijke mate, toen in 1939 het Lekkanaal met de PrinsesBeatrixsluis direct ten oosten van Vreeswijk werd geopend.De komst van deze grote Prinses Beatrixsluis, tot 1950 degrootste in heel Europa, betekende een gevoelige klap voor deneringdoenden in Vreeswijk. Daarvoor waren de scheepvaartactiviteiten van de Oude Sluisechter ook al eens verplaatst. In 1892 was de Koninginnen-sluis, enkele tientallen meters ten westen van de Oude Sluis,in bedrijf gesteld door koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 De betekenis van de Oude Sluis, - die in de loop der eeuwenuiteraard diverse malen grondig gerestaureerd is, en zelfs in1824 vrijwel geheel vernieuwd - voor de Vreeswijkse historiewas aanleiding, om in het monumentenjaar 1975 ruim aandachtte schenken aan het feit, dat de Oude Sluis ruim 600 jaargeleden tot stand is gekomen. De Oude Sluis is overigens nog steeds eigendom van z'n oor-spronkelijke bouwer: de stad Utrecht, die ook nu weer plannenheeft, om deze sluis grondig te restaureren (kosten: ruim 6 mil-joen gulden). VIERING . . . De viering &quot;600 jaar Oude Sluis&quot; zal plaats vinden van 6 toten met 20 september. Honderden Vreeswijkers zullen dan ineigen gemaakte veertiende eeuwse kostuums lopen, en op dezemanier de diverse activiteiten bezoeken. Een belangrijk onderdeel van die activiteiten wordt gevomid doorde twee tentoonstellingen, die

in het kader van de vieringworden gehouden. In de voomialige brandweergarage aan het Raadhuisplein, in dedirecte nabijheid van de Oude Sluis-wordt een expositie in-gericht van foto's, die zijn ingezonden voor de foto-wedstrijd&quot;De Vreeswijkse Sluizen&quot;. Dit kan uiteraard een boeiend onder-werp zijn. Want behalve de genoemde Oude Sluis, Koninginnen-sluis, en Prinses Beatrixsluis kent Vreeswijk nog de Rijkshulp-schutsluis (die voor 1824 tijdelijk de functie van de Oude Sluismoest vervullen) en een kleiner sluisje in de SchalkwijkseWetering. Eveneens in de directe omgeving van de Oude Sluis, in hetverenigingsgebouw van de Ned.Hervormde kerk aan de Dorps-

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Vreeswijk met de sluis naar de Lek. Gewassen tekening in O. I. inkt door L.P. Serrurier (werkzaam tussen 1720 en 1750) Rijksarchief Utrecht, top.atl. cat.nr. Muller 1002.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 straat wordt een tentoonstelling gehouden onder het motto&quot;Oude Sluis in prent&quot;. Aan de hand van een groot aantalbijzonder goed uitgevoerde reproducties van oude prenten,tekeningen en foto's uit de verzamelingen van het UtrechtseRijksarchief wordt een indruk gegeven van de Oude Sluis ende bebouwing rondom die sluis in de afgelopen eeuwen.De reproducties werden vervaattligd door de Film- en Foto-dienst der gemeente Utrecht (Gem.Archief Utrecht). In het kader van de tentoonstelling is door de stichting &quot;600jaar Oude Sluis&quot; een mapje met 8 verschillende reproductiesvan oude Vreeswijkse ansichten verschenen. De kosten vandeze mapjes, die onder meer op de tentoonstelling verkochtzullen worden, bedragen 2 gulden. Twee ansichten geven eenbeeld van de scheepvoartbedri jvigheid, zoals die vroeger in deOude Sluis heerste. De

andere ansichten stellen respectievelijkvoor: de Koninginnensluis, de vroegere &quot;peperbus&quot; of peilschaalaan de Lekdijk,

gevraagd. Redaktie A. G.

het oude Inundatie-sluisje oftewel de rijks- hulpschutsluis, het Raadhuisplein, de vroegere Kade met demolen en de Handelskade, zoals die er rond de eeuwwisselinguitzag. OPENINGSTIJDEN . . . De foto-expositie en de tentoonstelling &quot;Oude Sluis&quot; in prent&quot;worden zaterdagmiddag 6 september om 14.00 uur voor het pu-bliek opengesteld. Ze zijn dan open tot 17.30 uur en van19.00 tot 22.00 uur. Vervolgens zijn de tentoonstellingen tot 20 september dagelijksbehalve op zondag geopend van 14.00-17.30 en 18.00-21,00uur. Op zaterdag 13 september zijn deze tijden: 10.00-12.00,14.00-17.30 en 18.00-22.00 uur, en op zaterdag 20 september,de laatste dag, zij de tijden: 10.00-12.00 en 14.00-17.30 uur.Voor beide tentoonstellingen wordt een entree van 50 cent
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Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Een reisverhaal uit 1765 Het hierna te publiceren verslag van een plezierreisje vanAmsterdam naar Rijnauwen en omgeving werd in 1772 ge-schreven door Mattheus Graswinckel op grond van aantekeningentijdens de reis, die in de &quot;telegramstijl&quot; zijn te herkennen.Het bevindt zich thans in het rijksarchief te Utrecht, familie-archief Huydecoper nr. 1554.

^Mattheus Graswinckel (1724-1791) behoorde tot de kringen derAmsterdamse magistratuur en was sinds 1750 gehuwd met AnnaMaria Troyen (1729-1767), Behalve dit echtpaar nam ook hetvolgende aan het tochtje deel: David ten Hove (1724-1787),eveneens tot de Amsterdamse magistratuur behorend en meerderemalen miljoenair, gehuwd sinds 1763 - nadat twee eerdere echt-genoten waren overleden - met Jacoba Graswinckel (1723-1771),zuster van Mattheus. Verder namen

twee meisjes deel aan het reisje: WendelaEleonora ten Hove (dochter van David en zijn eerste vrouwCornelia Adriana Sautyn) en Sara Petronella Graswinckel(dochter van Mattheus en Anna Maria Troyen).Waarom voor het tochtje Rijnauwen als pleisterplaats werd uit-gekozen is duidelijk; David ten Hove was van 1750 tot 1773heer van Rijnauwen en bezitter van het kasteel, hoewel hij erniet woonde. Door dit bezoek liet hij zijn derde vrouw voorhet eerst zijn kasteel zien en verwelkomde haar daar met eenhoogdravend gedicht, dat een interessante passage bevat waaruitblijkt dat er al in 1765 spekpannekoeken in Rijnauwen werdengegeten. 8

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Journaal van een pleyziertogtje gedaan in den jaare 1765bij twee mans met hun vrouwen en dogtertjes uytmaakendeses persoonen buyten of behalven de dienstboden. Berigt aan den lezer. De reden waarom deeze reysbeschrijving niet eerder onder UEd. oog gekoomen is, deeze is ontstaan uyt oorzaak dat uyt-gezondert een eenige, al de quaternes daar de annotatienopgeschreeven waaren, verlegt, en niet wedergevonden zijnvoor 't gepasseerde jaar 1771 wanneer 't een eenige wederomweggeraakt was toen ' overige gevonden wierd, dog gelukkig-lijk zijn dezelve al te zaamen in de voortijd van dit jaar 1772bij malkander gekoomen. Ik zoude dit werk wel met gezigtenof afteekeningen vercierdt hebben van 't kasteel daar wij ge-resideert hebben, dog was bang dat, so ik 't niet bij inteekeningliet doen, 't mij te veel kosten zoude, en om intekenaars tekrijgen deedt zig niet veel

hoop toe op, dog mogelijk is zulkook 't beste, dewijl 't bovengemelde kasteel uyt de toenmaligebezitters handen door verkoop is geraakt, en dus aan de ge-hoopte successeurs niet als chagrin konde geven, daar mogelijk't verhaal van dit reystogtje 't zelve door de herinnering van't vermaak 't zelve eenigzints nog zal verdrijven, jammer is't en wenschelijk was 't geweest dat het geheele gezelschap dievreugd had moogen genieten dog de dood die ons daar van heeftontbloot let op geen verdrieten.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 komt op 't binnenpleyn, en verder langs een aansienlijktrap opwaart gaat tot in 't kasteel zelfs.De stigter of bouwer van 't tegenwoordige huys, dewijlmeermaale ten tijde der bisschoppen verbrand en herbout is,schijnt geweest te zijn een van de heeren van Amstel, enwel van de Amstels van Mijnden, dewijl derzelver wapenop verscheyden balken en in de glazen gevonden werd, enonder andere 't wapen van eene jonker Jacob Amstel vanMijnden. Het huis leyt rondom in visrijke gragten aan deKromme Rhijn, drie quartiers van Utrecht. De eygenaar indeeze jaaren 1765 is de heer David ten Hove, heere vanRhijnauwen, Den Bosch, Sleeburg, Den Brul etc, cannunnikvan Oudmunsteren St.Maria te Utrecht etc. Dus verre van't huys. Om ses uuren aariveerden onze domestiquen met eenafgehuurde wagen. Om agt uuren des avonds een koffer metbagagie daar wij zeer om

verlegen waaren, dewijl 't nagt-gewaad van eenige van 't gezelschap daar in was.'s Avonds gingen wij op de jogt der vleddermuyzen, dogvongen niets. Gingen wijders soupeeren en tijdig na bed. Dies Jovis. 11 Julii. 's Nagt matig gerust. Sommige van 't gezelschap met pijnin 't hoofd geincommodeert opgestaan, 's Morgens ontbeeten.De heer van 't huys met een boer van Thiel afgerekend.De garderobe van den heer gelugt en opgereddert. 't Overigegezelschap een wandeling gedaan door 't bouwland, over desloten gesprongen etc. 's Middags schielijk gegeten. De heervan 't huys in masquerade aan tafel. Na de maaltijd met dezegen gevischt. Redelijk gevangen. Visite van de schout vanDe Brul, als mede van de overste Pesters, vrouw en zoon.Wederom gezamentlijk gewandeld na Den Hooge Boomgaard,Blaauwe Kamp, 't Heuveltje. Sommige van 't gezelschapvermoeyt te huys gekomen. Gesoupeert. Te elf

uuren na bed. 13

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Lunae. 15 Julii. 's Nagts redelijk gerust. De heer van de plaats eerst met eenboer in gesprek. Vervolgens na Utrecht. Des morgens, 'toverige gezelschap bij huys gebleven. De dames porcelijnschoon gemaakt. Vroeg gegeeten. Des na de middags na Zeystgereeden. Bij de herrenhutters in 't broeders- en sustershuysgeweest. Eenige snuysserijen gekogt. Vervolgens bij de secretarisvan Zeyst thee gedronken. Verders in 't bosch van de heerVerbeek gewandelt, waarin verscheyde fraaye gezigten, als opde toren van Amersfoort, de toren van Driebergen. Weder bijde secretaris, aldaar een karsje genuttigt, en 's avonds tegenshalf negen geretoumeert, wel gesoupeert en vermoeyt na bed. Dies Mortis. 16 Julii. 's Nagts wel gerust, 't Gezelschap bij huys gebleven, 't Huyswat opgeknapt. Vroeg gegeten. Des na de middags na Utrechtter kermis gereeden. Diversche Fraayigheden

gekogt. Vervolgensbij de Staten Westreenen ' en de raadsheer De Jong ^' tevisite geweest. Weder na de kermis gereeden. Wederom watgekogt. Tegens half negen geretoumeert, en 's avonds watgesoupeert. Dies Mercurii. 17 Julii. Wel gerust. Spoedig ontbeeten. Met de zegen gevischt.Redelijk gevangen. De bureau van den heer en andere dingenopgereddert. Printen uytgeknipt. 's Middags een wandeling naeen boerewooning gedaan. Kaas zien maaken.'s Avonds gesoupeert en vroeg na bedt. 15

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Jovis. 18 Julii. Vroeg opgestaan. Betrokken lugt met regen, 't geen donkerweerens maakten, alzo een tour gingen rijden. Van de plaatsgingen wij met een schuytje De Kromme Rhijn over en verderste voet tot aan de boerenwerf die regt tegens 't huys over lag,alwaar 't gezelschap op een wagen ging zitten, rijdende overOdijk door Langbroek. Bezigtigde terwijl de paarden waterkreegen 't kasteel te Sturkenborch van buyten, en reeden verderlangs Laarsum na Amerongen, daar de paarden gevoedert wierden.Inmiddels klommen wij door 't bosch van Amerongen de hey op,van waar men van verre zag Rhenen, de Betuwe, als mede't Rheensche Veen. 't Dorp Amerongen door gereeden hebbende,kwamen wij langs den Lekkendijk tot Wijk bij Duurstede daarwij ons middagmaal hielden. Bezigtigde de stad en 't kasteelmet de nieuw aangelegde plantagie op de bolwerken van

'tkasteel dewelke niet onaardig aangelegt waaren. Na de maal-tijd die in kostelijke spekstroopen en gestoofde slierpeulen be-staan had vetrokken wij van daar langs de Lekkendijk na't Cuyienburgsche veer en voeren daar over. Bezigtigde de stadmet de overblijfzels van 't slot, en dronken in 't veerhuys eenkopje thee alwaar een zeer aangenaam gezigt over de rivier was.Vervolgens kogt onze huyswaardt aldaar een salm over de 25pond weegende die wij in ons rijtuygen pakten en voeren toenweder over en keerde langs de Lekkendijk terug tot Schalkwijk,en zo verders over Bunnik op Rhijnauwen, daar wij te agt uurenretourneerden. Wel gesoupeert. Vroeg na bed. Dies Veneris. 19 Julii. Wel gerust. De dames wat vermoeyt van de togt van de voor-gaande dag. Sommige met de heer na Utrecht op de kermis.Bij de raadsheer De Jong een visite gedaan als mede bij deheer Albinus aan geweest. Weder op de kermis met

de heer Albinus. 16

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 KANTONNAAL EN STEDELIJK MUSEUM VAN WIJKBIJ DUURSTEDE GEOPEND Als secretaris van de Stichting Kantonnaal en StedelijkMuseum Wijk bij Duurstede werd ik gevraagd u via het or-gaan van de historische kring Tussen Rijn en Lek iets te ver-tellen over de tentoonstelling, welke door affiches bekendheidhoopt te krijgen onder de naam &quot;DORESTAD, een beeld vaneen opgraving&quot;. Je dreigt - zeker als je over zo'n onderwerp al zo'n drieof vier min of meer uitgebreide artikelen hebt geschreven -wel wat uitgeput te geraken in orginaliteit en daarom zou hetmogelijk kunnen zijn, dat u zo links en rechts wel wat aanteksten terugvindt, maar het belangrijkste is eigenlijk wel, datde leden van de historische kring wat te weten komen over denieuwe start, die we in Wijk hebben gemaakt, en die - latenwe het hopen - in een fortuinlijke race met een in lengte

vanjaren goed succes zal worden gevolgd. Bijna 9 jaren geleden kwam er een voorlopig einde aaneen tentoonstelling, welke een ruim aantal jaren was opgesteldgeweest in de Bourgondische toren van de rulYie van kasteelDuurstede. Het toezicht bleek niet meer voldoende te zi jn ende feestvierende menigten, die van tijd tot tijd de oude burchtbezochten bleken soms niet de gave des onder^cheids te be-zitten, die verwacht mag worden van de museumbezoeker. Het geeft nu eenmaal geen pas, dat men - hoe groot defeestvreugde ook is - de 16e eeuwse hellebaarden in de zolder-balken werpt om er de volgende dag de Inspecteur van deroerende monumenten uit Den Haag tegen aan te laten lopen. Gelukkig is deze periode voorbij en er is een nieuweaangebroken. Zoals een ieder in de pers heeft kunnen lezen. 21

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 opende Z.E. Minister van Doorn op 20 mei de nieuwe ten-toonstelling. In zijn toespraak bracht hij de moeilijke positievan de gemeente als eigenaar van de grond naar voren,&quot;Het zal je maar gebeuren, dat op je terrein een belangrijkearcheologische vondst wordt gedaan, en in het bijzonder als&quot;je&quot; een gemeente bent, die juist het voornemen heeft de zodringend nodige uitbreiding te verwezenlijken&quot;, aldus deminister. Naast de berrarde positie, waarin het stadsbestuur vanWijk zich bij het begin van de opgraving bevond, is een be-langrijk deel van het leed geleden, nu in goed overleg elk jaareen urgentieplan wordt opgesteld, waar men het eerste zal graven.De minister dankte dan ook de gemeente voor de steun en mede-werking, die zij aan het zo gewichtige onderzoek heeft gegeven,terwijl hij haar tevens geluk wenste met de bereikte resultaten.De Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek werduiteraard door de minister ook in het volle licht geplaatst.Na de &quot;sprong in het duister&quot;, die in 1967 zijn aanvang nam,is er toch een zodanige tip van de sluier van het verledenopgelicht, dat de geschiedenisboekjes er toch wel eens vooromgewerkt moeten worden. Zoals ik al zei: de nieuwe expo-sitie heeft de titel gekregen van &quot;Dorestad, een beeld van eenopgraving. Zeker, de opgraving van de afgelopen jaren is waarachtig&quot;een beeld van een opgraving&quot;. Ze biedt immers zovele as-pecten van het archeologisch onderzoek een kans. Die aspectenbetreffen niet alleen de stedebouwkundige samenstelling van denederzetting Dorestad, maar ook de betekenis van die neder-zetting als handels centrum, van waaruit men en waarmee mencontacten had. De relaties welke deze nederzetting had be-troffen het gehele Scandinavische en Oostzeegebied, het DuitseRijngebied, Frankrijk

en de overzijde van de Noordzee, waarook Londen een goede bekende was. En dan dient men toch te 22

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Mejuffrouv/ A.C. Thiene stelt - onder het toeziend oog van minister, burgemeester enarchivaris - het museum in gebruik.

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 bedenken, dat de bewoner van deze nederzetting net als wijvandaag hard moesten werken om in het levensonderhoud tevoorzien, waarbij toen de risico's van het bestaan nog kwets-baarder waren dan thans. Plunderden de Noormannen er niet ?Hadden de elementen in dit aan water zo rijk gebied niet vaakvrij spel? Maar er was - net zo goed als nu - ook een zekerecharme aan het leven. De vrouwen versierden zich met kralenen Fibulae, terwijl men, getuige de kamrestanten, zich toch ookzorgvuldig kapte. En zeker heeft hier de wijn rijkelijk gevloeiden zal men met fiches en dobbelstenen een spel gespeeld hebben.Daarbij zal het er voor die tijd misschien wel een Monte-Carlo-achtig zijn toegegaan. Het zijn juist al deze dingen van het leven, die uit dediverse opgravingen van Dorestad te voorschijn zijn gekomen.En het mag bekend heten, dat er meer dan eens werd gegraven.Eerst door zeker toeval in

1840/41. De &quot;behoeftige volksklasse&quot;,zoals dat toen heette, zag zich door het mislukken van de oogstgenoodzaakt op andere wijze in zijn levensonderhoud te voorzien.De wetenschap, dat er in de nabijheid van de Hoogstraat en deCothense Zandweg nogal wat beenderen in de grond zaten, dievan tijd tot tijd met het ploegen mee naar boven kwamen, bleekeen niet onaanzienlijke bron van inkomsten te zijn. Vele hon-derden mudden verdwenen naar de beendermeelfabrieken, waarze tot kunstmest werden vermalen. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum voor Oudhedenin Leiden Dr. L.F. Janssen heeft, na bij de zaken betrokken tezijn geworden, zeer veel vondsten gered en de opgraving insystematische banen geleid. Een tussentijdse opgraving door stadgenoot J.F, Croockewitin de jaren 1879/80 gaf in verhouding niet veel nieuws, maarDr. J.H, Holwerda bracht het oude Dorestad opnieuw in de aan-dacht tussen 1923 en

1928. Hij onderzocht slechts een kleingedeelte van &quot;De Heul&quot;. 24

Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Toch waren zijn vondsten mede aanleiding om het diep-gaande onderzoek van de afgelopen jaren een stevige basis tegeven. Het zijn juist de laatste jaren (1967 - 1975) geweest, diede wetenschap een duidelijk beeld hebben gegeven van watDorestad nu eigenlijk geweest is. Opmerkelijk zijn natuurlijk de grote huizen, die doorgaanshaaks op de rivier staan. Enorm is het aantal waterputten, datin de grond werd aangetroffen. Veelal bleken de ondereinden vande eikenhouten duigentonnen nog in tact omdat de grondwater-spiegel in het Wijkse gebied zo hoog is. We mogen wel dankbaar zijn, dat die grondwaterspiegel zohoog is geweest, want de eikenhouten duigen konden daardoorjuist nog worden gedateerd. Het is een trouvaille van formaat,dat men kans gezien heeft langs dendrochronologische weg enkeleputten in het gebied van Dorestad te dateren en daarmee

ook hetbestaan van Dorestad binnen zekere tijdsgrenzen af te bakenen. Ik hoop, dat dit eigenlijk toch maar korte verhaaltje uaanleiding zal geven het nieuwe museum over Dorestad te gaanbezoeken. Alle gasten worden met open armen ontvangen, nietalleen uit Wijk en het overige deel van het Sticht, maar ookuit het gehele land en zelfs uit geheel Europa. Verschillendegroepen buitenlanders bezochten reeds de tentoonstelling.Waarom eigenlijk ook niet. Had immers Dorestad met zijn naarschatting mogelijk + 2000 inwoners voor die tijd niet een alureals Rotterdam nu? Als internationaal centrum genoot Dorestadeen grote vermaardheid en daarom acht ik het bepaald niet uit-gesloten dat behalve Fransen (Parisii) Engelsen (Londinium) Belgen(Quentovic) en Duitsers (Badorf, Tating) ook Denen (Haitabu),Noren (Kaupang) en Zweden (Birka) zich bij voldoende bekend-heid interesse zullen hebben. Misschien

zullen we er zelfs eensmet veel tolkhulp de Russen (Novgorod) verwelkomen; wie zal het 25
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