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Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 '^? Inrijhekken in de gemeente Houten. Van oudsher is het een gebruik om een terrein af te bakenen d.m.v. eenafrastering, haag, sloot of gracht, en de toegang af te sluiten met een hek ofpoortgebouw. Een gracht en een poortgebouw hadden tevens de functie vanbescherming. Na de middeleeuwen was bescherming niet meer zo nodig enbleven alleen de hagen en afrasteringen om iemand's eigendom aan te geven.De meeste poortgebouwen zijn in de loop der tijd ook verdwenen of werdenvervangen door inrijhekken, waarvan we nog velen bij kastelen en landhui-zen aantreffen. De ijzeren inrijhekken welke in de 17e eeuw tot stand kwamen beston-den gewoonlijk uit onversierde vertikale spijlen met twee horizontale liggers,boven en onder, die het geheel met elkaar verbonden. De palen waren vaneenvoudig metselwerk, soms versierd met een zandstenen bekroning. In de18e eeuw

kwam de invloed van de Franse architektuur; de eenvoudige rechtetraliehekken werden toen veel gecompliceerder. Tussen de zware ge-ornamenteerde natuurstenen palen met vazen bezet, kwamen rijk versierdesmeedijzeren hekwerken, het geheel in de Lodewijk de 14e stijl en daaropvolgende bouwstijlen. Enkele voorbeelden van deze fraaie hekken zijn te vin-den bij kasteel Nijenrode, Vredenhof en Goudestein, allen gelegen aan deVecht. Ook in Houten kennen we enkele, zij het iets minder voorname, inrij-hekken van dit soort. Een staat bij de ingang van de boerderij &quot;Het Ge-rechtshuis van Wulven&quot;, naast het voormalige kasteel Wulven. Dit inrijhekbestaat uit vier zware gemetselde palen, waarvan de middelste twee als door-rijhek dienden en de buitenste twee als loophek. Helaas zijn de ijzerendoorrij- en loophekken verdwenen. De hekpalen van &quot;Het Gerechtshuis van Wulven&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 De hckpalen van kasteel &quot;Heemslede&quot;. Veel fraaier zijn de inrijhekken die behoren bij kasteel Heemstede. Hetbetreft hier twee inrijhekken waarvan een gelegen is aan de Heemsteedsewegen dient als toegang tot het kasteel, en de andere gelegen is aan het einde vande lange laan, aan de Utrechtseweg. De palen bestaan uit zware gemetseldekolommen, afgedekt met een geprofileerde overstekende hardstenen plaat,en bekroond door een vaas met mythologische figuren. Onder deze plaat be-vindt zich een steen met het opschrift Heem-stede. Vergelijkbaar met de inrijhekken van kasteel Heemstede is het inrijhekbehorende bij het landgoed Wickenburg. Dit hek was gelegen aan de Beusi-chemseweg, maar is in 1978 bij verkoop van het perceel land waarop het gele-gen was, afgebroken en opgeslagen, met het doel het bij de tegenwoordige in-gang aan

de Wichenburghseweg te herplaatsen. Het bestaat uit twee gemet-selde palen bekleed met hardstenen plinten en bekroond met eenvoudig ver-sierde tuinvazen. Onder de bekroning bevindt zich het opschrift WICKEN-BURGH. Het hek heeft geen speciale versiering.

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -3- l)c hckpalcn van het landgoed &quot;Wickenburgh&quot; De hekpalen van de boerderij &quot;Koningsbergen&quot;. In latere tijden werden hekpalen uitgevoerd in ruw metselwerk end.m.v. een pleisterlaag afgewerkt. Een voorbeeld hiervan vinden wij bij deboerderij Koningsbergen aan de Tuurdijk in 't Goy. Bij deze boerderij be-hoorden twee inrijhekken van gelijke vorm, waarvan een was gelegen aan heteinde van de oprijlaan van Koningsbergen, aan de Beusichemseweg. Dit hekis in 1978 afgebroken. Het tweede hek bevindt zich aan de Tuurdijk bij detoegang naar de boerderij. De gepleisterde hekpalen hebben een piramide-vormig bovenstuk, met een geprofileerde onderkant, waaronder de naamKONINGS-BERGEN, verdiept in de pleisterlaag, is aangebracht. De wit-geschilderde letters zijn aangebracht op een zwart fond, als ware het in na-tuursteen uitgevoerd. Deze vier

inrijhekken zijn de laatsten die herinneren aan vroegere tijdentoen ze nog vaker te zien waren bij landhuizen of voorname boerderijen.We hopen dat men ze goed zal willen bewaren en onderhouden. O. WttewaalL.M.J. de Keijzer

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 SKELETTEN SPREKEN Slechts een zeer gering aantal ziekelijke aandoeningen vindt zijnneerslag in de botten. Het zal daarom meer uitzondering dan regel zijn wan-neer bij opgravingen skeletmateriaal te voorschijn komt waarin men ziektenkan herkennen. Toch is botonderzoek belangrijk. Niet alleen zieke maar ookgezonde botten kunnen aanwijzingen geven over het leven en gezondheid in't verleden. Neem bijvoorbeeld kanker, een aandoening die thans als een derbelangrijkste doodsoorzaken geldt. Hoe vaak gaan deze kwaadaardige ge-zwellen niet met uitzaaiingen in de botten gepaard. In historisch materiaalvindt men deze verwoesting uiterst zelden. Was er dan geen kanker vroeger?Is de kanker thans een gevolg van ons vervuilde wereldbeeld of bereikte devroegere mens niet de hogere leeftijd waarop kanker nu eenmaal het fre-quentste wordt gezien? Gaat men

degeneratieve veranderingen in de gewrich-ten na dan blijkt dat deze er vermoedelijk altijd zijn geweest. De prehistori-sche ijstijdmens heeft in zijn holen net zo veel reumatische pijnen gehad alsde moderne mens in zijn verwarmde flats. In beide gevallen echter geldt dathoe ouder de mens, hoe sterker de slijtage van zijn gewrichten worden zal. Gebroken botten vormen ook een afspiegeling van de gewelddadighe-den des levens. Tegenwoordig ziet men dikwijls ernstige breuken van boven-been, heup of bekken, als gevolgen vaak van grof geweld, autoaanrijdingenenzovoort. In het ver verleden ziet men dergelijke breuken veel minder. In 5000 egypti-sche mummies werden slechts in 3% fracturen waargenomen en dan meestalaan het sleutelbeen of de onderarmen, de zgn. pareerfracturen.Dank zij de moderne inzichten en mogelijkheden zullen gebroken bottenmeestal snel in de juiste stand worden

&quot;gezet&quot; en goed genezen.In het verleden lukte dat dikwijls niet. Tengevolge van de spierinwerkingschoven de botten langs elkaar waardoor ernstige misvormingen, beenver-kortingen optraden. Een heel enkele maal heeft de onderzoeker het geluk een soort spalk teontdekken. Deze waren 2700 jaar voor onze jaartelling in Egypte wel be-kend. Zij bestonden uit boombast en houten planken. Hard gewordenzwachtels met melk, en honing konden enigszins vergeleken worden met onsbekend gips. De gevolgen van krijgsgeweld vormen een hoofdstuk apart. Door zorg-vuldig alle waargenomen letsels bij de gesneuvelden tijdens een veldslag in L

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -5- kaart te brengen konden onderzoekers in Polen nagaan hoe het verloop vande strijd moest zijn geweest: zwaardhouwen op het achterhoofd bij de vluch-tende verliezers. Opvallend veel letsels aan de linkerzijde van het hoofd we-zen erop dat de strijdenden zich met die kant naar de vijand hadden gericht,zelf zwaaiden ze de knots of zwaard met hun rechter hand. Het vergelijkenvan de waargenomen letsels en aangetroffen wapens gaf ook verrassende re-sultaten. De scherpe punten van de morgenster pasten exact in de naast el-kaar gelegen indrukkingen in het schedeldak. Bij tournooien werden drie-puntige toernooilansen gebruikt hetgeen kon worden afgeleid uit identiekeletsels in een schedel. In een tijd toen er nog geen sprake was van medicijnen om ontstekingente bestijden verliepen deze meestal uitermate ernstig. Niet zelden treft menoude botten met enorme

verwoestingen en tekenen dat de ziekte jarenlangmoet hebben voortgeduurd. Besmettelijke ziekten als de pest en pokken die in het verleden miljoenen tengrave hebben gevoerd, laten in het skelet geen sporen na. Anders is dit metlepra of melaatsheid. Ook deze ziekte heeft de middeleeuwen geteisterd. Ingrafvelden bij deense leprosaria heeft men de onmiskenbare sporen van dezeziekte kunnen aantonen. Botveranderingen komen ook voor bij tuberculose,een besmettelijke ziekte die in de loop der eeuwen de lepra of melaatsheidlijkt te hebben opgevolgd. Niet zelden veroorzaakt tuberculose destructievan de botten; in de wervelkolom bijvoorbeeld waardoor een karakteristiekebochel ontstaat. Een boeiend chapiter in de medische historie wordt gevormd door de syfilis.Deze geslachtsziekte zou door de spaanse matrozen uit zuid amerika naar eu-ropa zijn geimporteerd. In latere stadia worden vaak afschuwelijke

verande-ringen in de schedel teweeggebracht. Aangezien de besmetting ook op het ongeboren kind kan overgaan, zagmen daaruit de illustratie van het gezegde dat de zonden des vaders wordenovergebracht tot in het tweede en derde geslacht. De behandeling van syfilis bestond destijds hoofdzakelijk nog uit het toedie-nen van kwik, in zalven of als beroking. In het skelet van Iwan de Verschrik-kelijke heeft men kwik kunnen indentificeren, een aanwijzing dat de wreed-heden dezer russische tsaar mogelijk berustten op een ziekelijke aantastingvan zijn brein.

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -7- In tegenstelling tot wat de leek vaak denkt, is het allerminst eenvoudig dejuiste skeletleeftijd te bepalen. Zelfs de geslachtsbepahng kan zeer moeilijkzijn. Om uit de schedel het uiterlijk van iemand af te leiden zal meestal nage-noeg onmogelijk zijn. Bij skeletonderzoek zullen de beste resultaten wordenverkregen door nauwe samenwerking tussen archeoloog, anthropoloog,historicus en (zo nodig) patholoog. Pas door intensieve samenwerking tussendeze disciplines, mogelijk nog aangevuld door een chemicus en bloed-groepspecialist, zal men de beste gegevens kunnen vergaren. Samenwerkingbetekent dan wel dat zij vanaf het begin der opgraving op de hoogte moetenzijn. Het houdt ook in dat al het skeletmateriaal moet worden onderzocht.Bovendien mogen de botten niet &quot;versterkt&quot; worden. Biochemisch onder-zoek bijvoorbeeld zal dan niet meer

mogelijk zijn. De tijd dat een enkelingopgegraven botten onderzocht is thans voorbij. Het is nu het team dat deskeletten &quot;aan het spreken&quot; brengt. Dr. G.T. Haneveld

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -13-

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 ?18- De afbeeldingen zijn afkomstig uit Katholieke Illustratie. Collectie L.M.J.de Keijzer. Documentatie, kranten en afkortingen. Het Centrum, jrg. 34, (1917), nr. 100013 (8 juni). (Centrum). De Stichtse Courant, jrg. 19(1917), nrs. 4250(8 juni), 4251 (9 juni), 4257 (16juni) (SC). Het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad, jrg. 121 (1917), nrs. 154 B (7juni), 155 A (8 juni). (UPSD). Het Nieuws, jrg. 37 (1917), nr. 46 (9 juni). (Nieuws). Het Utrechts Nieuwsblad, jrg. 25, (1917), nr. 32 (UN). G.F. van Reeuwijk, &quot;Het koninklijk huis en de spoorwegen&quot;, in Op de railsjrg. 41 (1973), blz. 250 e.v. Verslag van het onderzoek in zake de ontsporing van trein 4 der Maatschap-pij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen tusschen Houten en Schalkwijkop 17 juni 1917, uitgebracht door de Commissie van Onderzoek, 's Graven-hage 1917. (Verslag).

Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -20- (Bericht uit de Wijksche Courant van 25-8-1886, 17e jaargang nr. 34) WKRKHOVEN Verleden Woensdag ontploffing alhier. Men hoortvaak van een afgebrand dorp maar nooit van een afgebrand..........rijtuig en dat op den openbaren weg. Ij had dien morgen in de kom van het dorp eenevrij /eld/amc gebeurtenis plaats.Voor de herberg van den heer van I eeuwen alhierhielden 2 rijtuigen stil. De passagiers gingen de gelagkamer binnen enterwijl de/e daar den inwendigen mensch versterk-ten en hun dorst laafden, geraakte een der rij-tuigen in brand. De vlam sloeg /oo hoog, dal /ij /elfs buitenhel dorp ge/ien werd. Dal dit geval groote opschudding te weeg brachtkan men nagaan. Daar de paarden hevig verschrikt waren kon menslechls tnel groote moeite het vuur doven.Naar de oor/aak werd nogal gegist.Men schrijll ons dal de passagiers Ulrechtschehceren waren, die een ple/ierreisje willenden

makennaar Wijk b. D., vuurwerk hadden medegenomen endal dit ontploit was waardoor het rijtuig inbrand geraakte. Wat die hceren met vuurwerkmoesien uil richten werd ons niet geschreven.
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