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Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 NIEUW JAARSWENSCH Wat soort van Vis men brengt en welke Schepen varen, Het rijtuyg dat bevragt de Passagiers en Waaren, Soo meede 't geen voor nieuws ook aangecomen is, 't Verloorne en de Vond, wy roepen uyt gewis; En met dees Nieuwen-Jaar u allen zeegen wenschen, Leefd altoos vergenoegd, in vree met d'Eeven menschen: Opdat het u welgaa in dees vernieuwde tyd. En gy dan reeden hebt, met recht te zyn verblyd. Nieuwjaarslied van de 'U Ed.Dienaars De Roepers der StadNymegen' 1 januari 1774 De heidense Germanen vierden de overgang van het oude naarhet nieuwe jaar met een feestperiode van de zg. Twaalf Nachten.Na de kerstening zette de Kerk Kerstdag aan het begin hiervanen Driekoningen aan het einde; in het midden viel de Romeinse Nieuwjaarsdag 1 januari. Zoalsbij de overgang van ieder jaargetijde doofden de Germanen

allevuren en ontstaken nieuwe door hout op hout te wrijven. Hier-door ontstonden de hier en daar nog gebruikelijke Kerst- enNieuwjaarsvuren. Omdat men geloofde dat de geesten der doden,die de levenden ten goede of ten kwade konden beinvloeden, inde Twaalf Nachten terug op aarde kwamen, probeerde men om henmet geraas te verjagen. Daarom worden er met Nieuwjaar nu nogschoten gelost, hoorns geblazen en kerkklokken geluid. Het offerdat aan deze geesten werd gedaan werd door de Germanen ver-volgens zelf opgegeten, hoe meer hoe beter, en het werden dus'smu la vonden'. Cadeautjes geven hoorde ook bij Nieuwjaar: inEngeland en Duitsland werd dit op den duur met de Kerstdag ver-bonden (die toen ook de eerste dag van het Nieuwe Jaar kon zijn

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 4 vooraanzicht.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 5 achterkant. Moet deze applicatie gezien worden als een versiering? Ik meenvan niet; gezien alle andere versieringen op romeins aardewerk ishet figuurtje te grof. Mogelijk zou het een telwerk geweestkunnen zijn, waarbij de pottenbakker bij elke honderdste gedraai-de kruik een figuurtje plakte. Het is ook niet uitgesloten dat hetzo maar een grapje van de pottenbakker is geweest. L.M.J. de Keijzer.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 Het klopje van graf nummer A6. (Uit: Grafregister met eigenaars 1751-1752-1803 van de Hervormde kerk te Bunnik. Algemeen Rijksarchief Utrecht), No. 46Waar in begraven zijn 1. 1751

moeilijkhedenheeft opgeleverd met het stadsbestuur van deze plaats. 3)

D. Heer Hendrikus van den Bogaard ), in Den 9en December Leven Rooms-Priester te Bunnik. 1753 17en Augustus 1761 1 en September Mejuffrouv^ de Wed. e. van Krimpen, Moedervan de Heer Jacobus van Krimpen ^), Rooms-Priester te Bunnik. Eva Spruit, zijnde een Klopje 3)^ gewoondhebbende op Rhijanuwen. 1)

In de 17-de en 18-de eeuw komen er zogenaamde 'Kloppen&quot;voor. Dit zijn ongehuwde vrouwen die zonder in het kloosterte treden een godsdienstig leven leiden en die zorgen voorde priesters, de kerkruimten en het katechismusonderwijs.Ook wordt deze benaming gebruikt voor vrome vrouwen,kwezels.

Deze was pastoor te Bunnik van 1717 tot aan zijn dood in1751 . Toen hem in 1736 de statie Laren werd aangeboden,wees hij dit af, omdat hij liever in Bunnik bleef. 2)

De opvolger van van den Bogaard was Jac. van Krimpen,pastoor te Bunnik van 1751 tot 1762. In dit laatste jaar werdhij benoemd te Amersfoort, wat de nodige

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 8 - Aantekeningen over de bouw van Katholieke Kerken te Bunnik.I 1718-1900. Tot de Hervorming vonden de katholieke kerkdiensten in Bunnikplaats in de kerk aan de Langstraat, welke waarschijnlijk dateertuit de 12-de eeuw. Toen er in 1580 verbodsbepalingen werdenuitgevaardigd op de katholieke eredienst, moesten de katholiekenhun kerken afstaan aan de hervormden. Desondanks heeft hetkatholicisme zich in de Kromme Rijnstreek weten te handhaven,hoewel de situatie inprovisatie vereiste; kasteelheren en boerenboden aan rondtrekkenen priesters gelegenheid om de sakramentente bedienen 1 . Rond het midden van de 17-de eeuw trad er een stabilisatie op,toende priesters zich in de dorpen vestigden, zodat er vaste statieskonden ontstaan. De statie Bunnik - omvattende Bunnik, Vechten,Amelisweerd, Rhijnauwen, Odijk, Werkhoven, Rijsenburg,Driebergen,

Zeist en een gedeelte van het huidige Soesterberg -werd bediend vanuit de vaste schuilkerk binnen kasteel Rijnauwen 2.In de jaren 1685, 1809 en 1842 werd het ambtsgebied van deBunnikse pastoor kleiner door de bouw van kerken in respectievelijkWerkhoven 3, Rijsenburg en Zeist. Het hieruit voortvloeiende ver-lies van inkomsten werd in het geval van Rijsenburg enigszins ver-goed: &quot;De heer Oosthuysen van Rijsenburg. Deze gaf eene obligatieom de kerk of pastoor schadeloos te stellen, voor de oprigting derkerk te Rijzenburg&quot;. 4 &quot;Een ellendig laag kerkgebouw&quot; 1718-1845. De periode van de schuilkerken werd voor Bunnik in 1718 afge-sloten met de bouw van een kerk in het gehucht Schoudermantel.Over de bouw van de kerk is niets bekend. Voor de periode vanaf1819 zijn wel gegevens voorhanden en wel doordat toen een subsi-dieregeling van kracht werd voor herstel- en

verbouwwerkzaamhedenaan roomskatholieke kerken.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 11 - Gezicht op de kosterswoning van de R.K. kerk te Bunnik vanafde Kromme Rijn gezien. Op de achtergrond de kerk.Potloodtekening door Johonnes de Kruijf + 1935(R.A. Utrecht, Top. Atl., coll. de Kruijf no. 20)

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 14 - 1. C. Dekker, Het begon met Vechten, 1976, biz. 61 2. idem. 3.

Het oudste stuk uit het parochie-archief te Bunnik betreftdeze, niet vlekkeloos verlopen, scheiding. De vindplaatsvan de, overigens niet geltiventariseerde, parochiestukkenzal worden aangeduid met &quot;Past. Bunnik&quot;. 4.

Past. Bunnik, Memoriaalboek der parochie van de H. Barbarate Bunnik (Mem.-boek), p. 10 5.

Afgedrukt in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdomUtrecht, deel XXXIX, p. 147 6.

Rosenberg, De 19-de eeuwse bouwkunst in Nederland,Den Haag 1972. p. 99 13. Gegevens over schenkingen ontleend aan Mem.-boek. Naam-lijst van bijzondere weldoeners, p. 9 tot en met p. 15.Hieruit is de volgende zinsnede 't waard vermeld te worden: &quot; Antonius van Rijn, op den 25 mei uit den militaire dienstontslagen, heeft Antonius van Rijn, die de veldslag bijLeipzig (oktober 1813, F.M.) heeft bijgewoond, den 25 Mei1864 een paar zilveren Ampullen en zilver schenkblad aan dekerk geschonken.&quot;

R.A. Utrecht, gemeente Bunnik, nr. 2587 7.

R.A. Utrecht, archief van de aartspriesters, RegistrumGenerale Literarum Acceptarum et Expeditarum, nr. 45 ex. 8.

M.J. Gasman, Parochie Bunnik, z.p. 1910, p. 35 9.

Volledig verslag in: Tussen Rijn en Lek, 11-de jaarg. nr. 1 10. Past. Bunnik, Mem.-boek, p. 37 11. Past. Bunnik, Notulenboek van kerkvergaderingen 1856-1910 12. H.P.R.

Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 15 -Kantonnaal en Stedelijk Museum te Wijk bij Duurstede. In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; (jaargang 9, nummer 2/3) wijddeDhr. L.C.J.M. Rouppe van der Voort een artikel aan de ope-ning van het Kantonnaal en Stedelijk Museum te Wijk bijDuurstede. De opening van het museum vond op 20 mei 1975plaats in aanwezigheid van de toenmalige minister van C.R.M./van Doorn. Nu, na meer dan vier jaar, blijkt dat ook voor dit museum detijd niet stil is blijven staan. In de loop der jaren werden ernieuwe archeologische vondsten toegevoegd aan de verzameling,waardoor een uitbreiding van het museum noodzakelijk werd.Hiertoe werd ook de bovenzaal van het museum als expositie-ruimte ingericht. Op 27 april van dit jaar verrichte burgemeesterA.C. Houtsma de feestelijke opening. De kollektie. Het grootste gedeelte van het tentoongestelde materiaal

bestaatuit voorwerpen welke door de Rijksdienst voor OudheidkundigBodemonderzoek gedurende de laatste twaalf jaar boven de grondzijn gebracht. Naast gegevens over de militatire en economische geschiedenisvan Dorestad, gunt de tentoonstelling ons ook een blik op hetdagelijks leven vanaf de romeinse tot de laat-middeleeuwse tijd.Op de benedenverdieping treffen we onder meer een aantal voor-werpen aan uit het dagelijks leven in de 8e en 9e eeuw:glazen speelfiches, een dobbelsteen, f Ilbulae (rijk versierde mantel-spelden), haarspelden, een baard tangetje, barnstenen hangertjes,ijzeren sleutels, benen naalden, een leren schoen, kookpotten,wijnglazen etc. etc. Op de bovenverdieping treffen we verder uit de 12-de en 13-deeeuw o.a. kannen en potten van verschillend gekleurd aardewerkaan, een steelpan uit de 16-de eeuw, kookpotten en kannen uitde 16-de en 17-de eeuw en een

testje uit de 18-de eeuw.
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