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Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 18e jaargang

(studenten en scholieren:f.12,50), over te maken op rekening nr. 32.98.07.498. t.n.v.de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', Rabobank Houten(postrekening nr. 214585).

nummer 3 september 1984 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaall, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer; P.Kool, De Schalkwijkse wetering. R.J.Butterman, De Loerikse Molen. F.H.Landzaat, Tegelfragmenten gevonden bij de restauratievan het witte kerkje (^f.H.) te Odijk. A.C.Zeven, Het gebruik van afbeeldingen voor de studievan gewashistorie. Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'Tijdelijk: H.M.J. Rossner, Burgweg 4, Odijk, tel. 03405-2019. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 DE SCHALKWIJKSE WETERING De Schalkwijkse wetering van nu is vaak vuil en wordtsoms met recht een 'sloot' genoemd. Het beeld van 50, 60jaar terug: een wetering met helder, practisch altijdstromend water, bevaarbaar en in vele opzichten gebruiktin het dagelijks gebeuren. Waarschijnlijk door de toenhogere waterstand van de Lek werkten de kwellen (onder-dijkse waterdoorlatende zandlagen) voortdurend. Het waterwerd hierdoor gezuiverd en zocht via greppels en slotende wetering op. Die wetering liep vanaf de Heul naar deVaartse Rijn, waarbij hij bij de Bongenaar - tussen Jutphaasen Vreeswijk in - uitkwam. Het heldere weteringwater werd gebruikt voor het spoelenvan de was. Welhaast iedere boerderij maar ook burgerwoninghad een stoep: een heilig bezit. De weg lag hoger dan hetwater en dus was dit plankier met enkele treden van steenof

hout bereikbaar. Niet alleen de was werd in de weteringgespoeld, maar ook de groente. Een krop sla: even door hetwater. Vooral in de herfst, bij het inmaken van kool ofandijvie, was er aan de wetering activiteit van belang. De beurtvaart Bevaarbaar was de wetering tot aan het nu nog bestaandekaaspakhuis. Verderop naar de Heul heette zij de 'smallewetering' en was ze veel ondieper. Bij het kaaspakhuis washet schuitenhuis gebouwd: een rieten dak op houten palen,waaronder de beurtschuit droog en beschermd lag. De voornaamste functie van de beurtschipper, dus eigenlijkvan zijn vaartuig, was het onderhouden van de verbinding vanhet dorp met de stad. Practisch alles wat daar gekocht ofverkocht werd, moest met de beurtschuit vervoerd worden.Boeren reden wel met hun tentwagen naar Utrecht als de boerinnaar de stad wilde, maar de meesten gingen toch per trein.Dan werden de

aankopen door de winkelbedienden bij de beurt-schipper bezorgd, die dan verder de verantwoording had. Ookging iedere zaterdag wel de een of andere huisvrouw, die tever van het station woonde, met de beurtschuit mee. Via een

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 Er werd ook professioneel gevist. ledere herfst, als hetklare heldere water donker zag door het slibsel dat deregenbuien van de landerijen spoelde, kwamen ze met netten,die dwars over de wetering gespannen werden. Drie stuks, metdus twee tussenruimten. 'Schakels' werden ze genoemd. Dan werder geplonst en geslagen in het eerste stuk. Het ging vooral omde snoeken, die opgejaagd in de mazen schoten en dan gevangenzaten. Dan werd het eerste net weer voorbij het volgende ge-plaatst, en zo bleef er geen vis over. Dat was trouwens niethelemaal waar, want slimme snoeken verscholen zich in duikersof holtes en lieten de vissers het nakijken. 's Zomers, als je tot op de bodem kon kijken, vingen wijook wel een snoek, maar dan met een strik. In een dun koper-draadje werd een verschuifbare lus gebogen, die dan heel voor-zichtig om de kop van de

snoek geschoven werd. Lukte dat, dangaf je een felle ruk en kon je hem spartelend ophalen. Jemoest voor dit werkje wel een kenner zijn. Ten eerste stondensnoeken bij voorkeur onder het ruig en tweedens hoefde je metde strik maar even de bek van de snoek te raken of hij was meteen krachtige staartslag verdwenen. Schouw Zojuist noemde ik het. ruig of de begroeiing. Dit groeideweelderig en er waren tijden dat de bodem van de weteringslechts door een kleine opening zichtbaar was, waarin wedan voorzichtig ons aas aan de hengel lieten zakken. Voor dat ruig hadden de vroede vaderen echter een middel.Jaarlijks was er de zomer- en de herfst-schouw. ledereaangelande van de wetering werd verplicht het vuil op debodem af te snijden en dat op de weteringskant te trekken.Als het wat de tijd betreft kon lijden, wachtten de mensenhet liefst op een moment dat er flink stroming in dewetering

was. Ze sneden dan het vuil met een speciaalwerktuig - de snij - los van de bodem. De wil om het vuilop de kant te trekken was er wel; maar als je na hetsnijden moest gaan eten en het naar boven gekomen ruigwas met de stroom meegedreven als je weer terug kwam, dankon niemand daar iets aan doen. Dat losgesneden ruighoopte zich voor de een of andere brug dusdanig op, dat

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 11 Utrecht verklaart erin 'dat voor mij ende thinsgenotennaebeschreven gecomen ende gecompareerd is Peter Frans,ende heeft opgedragen ende overgegeven in mijnen handenals in hooffs handen, den wint ende mole van Houten opLoerick, also hij zelvige op ten eersten februarij 1594ontvangen heeft, staande in mijnen eerste register foll.XXXIIII...' Na de overdracht van het wind- en maalrechtwordt gesproken over degene die het eigenlijke werkdeed: '...Dit aldus gedaen zijnde rechtenoort ende terzelver tijt, soo verlijde ick Cornelis Both als rent-meester voornoemt, verleende, verlije ende verleene mitsdezen mijnen tegenwoordige brieve, Cornelis Cornelisz.Vernoij, zijnen erfgenamen ende nacomelinge als dat hij devoorsegde wint ende molen van Houten in erffpacht hebbenende behouden zal, mits jaerlix telcken in meije betaelendezal ten comptoir van

den rentmeester telcken in ijder tijtzijnde tot een erffpacht de somme van drije pont van 40grooten Vlaems stuck, ende voorts op conditien als de inde brieff gepasseert op ten eerste februarij 1594 verhaeltis...' Over het tarief voor het malen worden geen absolutebedragen genoemd, maar wordt er alleen vergeleken met anderemolens: '...voorts dat hij van de luijden aldaer te malencomende nemen ofte doen nemen zal, gelijck van molter alsdoen ander molenaers daerontrent ofte naestgelegen (zondermeer). . . ' Detail van een kaart uit 1626, getekend door Hendrik Verstrale RAU, archief Oudmunster, nr 933-98

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 12 Het Oudschildboek van het overkwartier van het gewestUtrecht geeft als eigenaar in 1599: 'Arien Jansz., schoutten Dom, een mergen daer de molen tot Houten op staat...'Dit perceel maakt deel uit van een aparte sektie in hetOudschildboek, getiteld 'Novalia, landen onder den voor-noemde gerechte (te weten in 't jaar 1536) niet aangebracht(maar in 't jaar 1599 allereerste op den voorseijde blaf-fard gecomen en op oudschildgeld gestelt)'.(2) Gezien hetvoorgaande lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat de molenin 1536 al bestond. In deze periode wisselden de molenaars elkaar snel af.Na Cornelis Cornelisz. Vernoij kwam Willem Aelten (1603) enna hem Hendrick Eelgisz. (160A) (3). Op 18 mei 1609 gaf deeerdergenoemde rentmeester de helft van het wind- en maal-recht in erfpacht aan Gosen Meyndersz. van Ermelen, 'jegen-woordich molenaer aldaer' (A). Naar de naam te

oordelenwas deze man afkomstig uit het dorp Harmeien tussenUtrecht en Woerden. Omdat er van later tijd geen aktenbekend zijn, waarbij het wind- en maalrecht wordt ver-pacht, mag aangenomen worden dat Gosen Meyndersz. inde decennia na 1609 de molen in vrije eigendom heeftgekregen. Een en ander valt op te maken uit de inhoudvan de volgende transportakte, gepasseerd voor schout enschepenen van het gerecht Houten en 't Goy (5). Zij maak-ten in de akte, die is gedateerd 24 januari 1660, bekend'dat voor ons kwam in 't gerechte Dirckjen Peters, huys-vrouw van Aert. Bartsz. molenaer wonende tot Houten, methanden ende toedoen van Jan Goossenz. haren zoon, endeheeft in dier qualite voor haer ende hare erfgenamengecedeert, getransporteert ende overgegeven gelijck sijcomparante cedeerde, transporteerde ende gaff over bijdeze aen en ten behoeve van Evert Gossensz., haere

jongstesoon, den vrije eijgendom van de wintcoorenmolen met sijnseijlen ende allen sijne toebehooren, mitsgaders eenenmergen landts met alle geboomte, bepotingen ende beplan-tighe daer op staende, sulks de selve staende ende gelegenis in dese gerechte op Loerick, daer de voornoemde wint-corenmolen op staende is...' Het patroniem van de zoonsvan Dirkje Peters wijst erop, dat zij Goosen Meyndersz.'weduwe was; Aert Bartsz. was dan haar tweede man en Evert

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 13 Goosensz. de jongste zoon uit haar eerste huwelijk. Overhet windrecht op de molen wordt gezegd, dat het jaarlijkszes gulden en zes stuivers bedraagt, te betalen aan dedomeinen van het gewest Utrecht; de molen was tenslottenog belast met een hypotheek van f. 1100.-. Evert Goosensz.kon naast de molen over nog meer onroerend goed beschikken,want het onderpand van een geldlening van 600 gulden,waarvoor hij 5 mei 1666 een overeenkomst aanging met ThonisJansz., wonende te Zeist, was 'seeckere huysinge ende hoff-stede en omtrent een mergen boomgaard, geheten De LegeFocx...' (6). Een staat die de bedragen geeft van de belasting op hetgemaal op alle molens in het gewest Utrecht in 1693, geeftde mogelijkheid een relatief idee te krijgen van de hoe-veelheid graan die in Houten werd gemalen (7). Het bedragvoor Houten was 1394

gulden, in vergelijking met enkeleandere molens: Werkhoven 1346 gulden. Schalkwijk 993,Jutphaas 2589 en Abcoude 4006. Inmiddels was in 1689 of 1690 Evert Goosensz. alsmolenaar opgevolgd door zijn zoon Goosen Evertsz., diein een koopakte van 25 november 1700 waarbij hij eenhoekje van een boomgaard verkoopt, de familienaam deCruyff draagt (9); zo was de naam 'van Ermelen' die zijngrootvader droeg, na twee generaties vervangen door eennieuwe familienaam. Goosen Evertsz. de Cruyff komt opde lijst van de familiegelden die door het gerecht werdengeheven het laatst voor in 1706 (10); hij is naar schat-ting niet ouder geworden dan 50 jaar. Zijn kinderen wer-den bij rechtshandelingen in de volgende jaren vertegen-woordigd door een voogd of een procureur. In 1708 en 1709sloten zij geldleningen af van respectievelijk 400 en 300carolus gulden met de molen als onderpand

(11). Kennelijkwas geen van de kinderen in staat of bereid om in vadersvoetsporen te treden, want 27 augustus 1716 werd de molendoor de voogden verkocht (12). Naast de molen zelf werdenverkocht 'het molenhuys', twee morgen boomgaard waar demolen op stond en tenslotte zes akkers en een boomgaardje,samen groot 2 morgen en vier hond. Verder wordt gezegd,dat het windgeld van 3 gulden en 10 stuivers per jaarverschuldigd was aan de ambachtsheer. De koper was Peter

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 IA Jansen van Schalkwijk, molenaar te Utrecht; dat hij in diestad een molen bezat 'op de wal aan het Paardevelt',blijkt uit een akte van geldlening uit 1719, waar de molenals onderpand wordt genoemd (13). Nog in hetzelfde jaarverkocht Peter Jansen van Schalkwijk de Loerikse molenmet de stukken land, die ook in de akte van 1716 genoemdwerden, aan Anthony Verkerk 'molenaar wonende onder dezegerechte' (14). 20 juni 1740 verkocht de curator over deboedel van laatstgenoemde de molen met het land aan Corsvan Maarschalkerwaardt (15). In de transportakte werd noggememoreerd welke lasten op het onroerend goed drukten:'...ende dit op de last van 't voorseijde wintgelt en's heeren ongelden, buur- en polderlasten daar op staandeen uijtgaande als buuren boven ende beneeden...' In de maanden hierna is de bestaande molen waarschijn-lijk afgebroken en is er een

nieuwe op zijn plaats gebouwd;20 juni 1741 sloot Cors van Maarschalkerwaardt een over-eenkomst van geldlening met mr. H. van Asch van Wijck,lid van de vroedschap van Utrecht, en zijn echtgenote,'...tot betalinge van de na te noemene nieuwe wintkoorn-molen...' (16). Het onderpand was '...een huyzinge enwintkoornmolen, vanouds genaamt de Loerikse molen, endedat met alle hetgeene in den voorschreven moolen aert-ende nagelvast is, soo met sijne steenen en sijlen daar-aan behorende, niets van 't gereedschap uijtgesondert,en met twee morgen soo boomgaart als bouwlandt daar demoolen en huijsinge op staat...' De nieuwe molen werd15 januari 1745 voor het eerst verkocht (17), en hierbijwerd ook het type van de molen omschreven: '...den agt-kantige windkoornmolen met twee paar steenen, zij Hen,touwerk, met een huijzinge, bergh en schuer, met 2morgen weijland daar de molen en verder

getimmerte opstaat...' Het perceel grond waar de molen op stond, werdbelend door de Binnendijk in het oosten. Klaas Haasberghin het westen en 'Het Paradijs' in het zuiden. Naast demolen ca. werden nog drie stukken land verkocht, teweten de al eerder genoemde zes akkers groot twee morgenen vier hond, een weiland groot vier hond vanouds genaamd'Het Paradijs' en tenslotte een morgen bouwland (vroegerboomgaard) genaamd De Langen Boomgaard. Op dezelfde dag

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 15 verstrekte mr. Willem van Cleeff, ordinaris raad bij hethof van Utrecht, de nieuwe molenaar een geldlening van1800 gulden tegen 4% rente (18). De nakomelingen van dekoper Bernardus van Schrijvershoff zouden de molen ge-durende zijn verdere bestaan in hun bezit houden enlaten draaien. Het moet rond 1770 geweest zijn, datBernardus werd opgevolgd door zijn zoon Johannes, wantin 1773 en 1779 verscheen deze voor schout en schepenenvan het gerecht Houten en 't Goy voor het doen passerenvan akten van geldlening, in deze tijd plechten genoemd (19)In 1808, toen op instigatie van de landdrost van hetdepartement Utrecht door het gerechtsbestuur een over-zicht werd samengesteld van de bezittingen van de inwonersvan het gerecht, bezat de molenaar een huis, de molen envijf morgen land, waarvan twee morgen en vier hond bouw-land

en twee morgen en twee hond weiland, en aan vee tweekoeien, een pink en een schaap. In het patentrecht,een recht dat iedereen moest betalen die een ambachtof een nering uitoefende, werd hij aangeslagen voortien gulden en twaalf stuivers; dit was de hoogste aan-slag van alle beroepen en werd alleen benaderd door dievan iemand die herbergier en bakker tegelijk was (20).Hij werd in 1813 hoog genoeg in de belastingen aange-slagen om het stemrecht te kunnen uitoefenen (21). Deknecht die hij in dienst had, moet G. de Heus geweestzijn, die in 179A in Rijswijk was geboren (22). Ook dezoon van Johannes, Franciscus, die in 1831 molenaar wasgeworden nadat zijn vader op 87-jarige leeftijd wasoverleden, was gegoed genoeg voor het stemrecht (23).Het kohier van degenen die het patentrecht waren ver-schuldigd over 1848/18A9, vermeldt dat Franciscus 'nietvoor eigen rekening'

werd aangeslagen (24); het is nietduidelijk uit welke eigendomsverhoudingen deze opmerkingvoortvloeide. De in 1834 geboren zoon van Franciscus, Johannes, wasvolgens de bevolkingsstatistiek van 1849 molenaarsleer-ling (25), terwijl hij in 1859 (26) molenaar werd genoemd;vader en zoon hebben dus tot het overlijden van eerst-genoemde in 1880 samengewerkt. Het adres waar Franciscuswoonde was wijk H nummer 95 (27). Het is opvallend, hoe in

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 19 de voorbeelden. Mogelijk gebruikte men keer op keerdezelfde sponsen (2). Afbeeldingen met landschapjes enherdertjes bleven een geliefd onderwerp. De gevonden tegelfragmenten Bij de reconstructie, waarbij helaas vele frag-menten blijvend ontbraken, bleek ik dus te doen tehebben met zeker 12 wandtegeltjes, alle van het formaat13 X 13 cm. De dikte van de tegel is 8 a 9 mm. Volgensde literatuur zou dit wijzen op fabricage in het laatstekwart van de 18e eeuw (3). Zelf zou ik voorzichtigerwillen zijn en willen denken aan de periode tussen 1800en 1845. Wat deze tegels betreft dus zeker niet, zoalsop blz.31 van het vorige periodiek gemeld wordt, aan detweede helft van de 17e eeuw. Wat ik heb gekregen be-staat hoofdzakelijk uit wandtegeltjes met de voorstellingvan een herder of herderinnetje. Drie andere gereconstru-eerde wandtegeltjes laten

een vissend mannetje, een zee-meerminnetje en een gravende man (herder?) zien. Als heteen herder is, dan is hij net bezig met zijn 'schepers-schopje' een kluitje aarde te scheppen en dat vervolgensnaar een ongehoorzaam schaap te werpen. De zorg voor 'dekudde' die op zoveel verschillende manieren wordt afge-beeld, past geheel in het interieur van de kerk. Het iswel zeker dat de gevonden tegelfragmenten uit de kerk af-komstig zijn. Waar ze precies hebben gezeten en wanneerze verwijderd zijn is niet bekend; dat vraagt om nog eenapart onderzoek. Overeenkomsten met elders gevonden wandtegels In de loop der tijd zijn, ook enkele malen door mij,in deze streek tegelfragmenten in de grond gevonden.Wanneer deze vondsten bestudeerd worden, blijkt al gauwdat zij vele overeenkomsten met elkaar vertonen. Aller-eerst kan men denken aan de hoekmotiefjes. Men kendeb.v. de

Bourgondische lelie en de Heilige Drievuldig-heid, en veel voorkomend waren het z.g. Ossekopje ennu genoemde Spinnekopje. Dit laatste hoekmotiefje ver-

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 20 toont toch ook weer variatie. Er worden altijd vijfstippen geplaatst, met daar tussendoor enkele dunnelijntjes. Landelijk bekeken kan men zien dat naarmatemen noordelijker komt, het hoekmotiefje 'stijver'wordt. Het Rotterdamse hoekmotiefje (Zeeland-Zuid-holland) laat dunne, meer speelse tussenlijntjes zien.Amsterdamse en Utrechtse spinnekopjes bestaan uit eenveel minder gebogen lijnenspel. Producten uit Fries-land zijn voorzien van vijf stippen en van rechtelijntjes. Allen gebruiken dus wel het spinnekopje,maar er zijn aantoonbare verschillen. Nu zijn lossevondsten (zoals bij de afbraak van een woning) echtergeen bewijs dat de wandtegel in de directe omgevinggemaakt is. Tegelfragmenten op de plaats waar eens de steentjes-bakkerij stond De voornoemde 'steentjes-' of tegelbakkerij vanAdriaen van Oort en zijn opvolgers stond dus aan dezuid-oost kant van de stad Utrecht.

Hoewel baksteen,dakpannen en vloertegels verder alleen buiten de stadUtrecht zijn aangetroffen, zijn die van de 'steentjes-bakkerij ' van de familie Van Oort (4) ook binnen destad gevonden. Toegegeven: de bakkerij stond niet in-geklemd tussen brandbare woningen; om het bedrijf heenwas volgens de oude stadskaarten veel ruimte. Een af-beelding van de bakoven bestaat er niet, maar wel komtde oven voor op de Eerste Kadastrale kaart van UtrechtSectie B. nr.2825. Hierdoor is de juiste plaats van debakoven bekend gebleven. Door gelukkige omstandighedenkon ik ter plekke een onderzoek instellen, want preciesop die plaats bevindt zich thans de achtertuin van hethuidige huis aldaar. Al gauw werden er door mij veleongeschilderde en geschilderde tegelfragmenten gevonden.Vele stukken, die aan elkaar vastgebakken waren, moetenbeslist tot het ovenafval hebben behoord. Ik kon duide-lijk twee grondlagen

herkennen die beide, zij het heelzuinig, dateerbaar gebruiksaardewerk bevatten, dat vanelders kwam. Het is best mogelijk dat de Franse over-

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 21

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 23 f':4iS|' 12. Een vissend mannetje met landschapje. Oudere tegelfragmenten Het is belangrijk te weten dat bij navraag is geblekendat er nog meer tegelfragmenten zijn gevonden. Hierbij wa-ren ook exemplaren die dikker waren. Dit laatste wijsterop dat ze ook ouder waren. Helaas zijn deze tegelfrag-menten verkocht op de rommelmarkt te Odijk, en dus nietmeer te achterhalen. Wel kon men mij nog enkele fragmententonen die inderdaad dikker waren en tevens een heel anderhoekmotief hadden (het z.g. Ossekopje). Ik herkende dezeinderdaad als 17e-eeuws. F.H. LandzaatSchalkwijk

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 24 Noten 1. Tussen Rijn en Lek, 18, 2 (juni 1984), blz.31. 2. Sponsen: de spons is een stukje papier ter groottevan een tegel, waarin met een naald de hoofdlijnenvan het aan te brengen decor zijn doorgeprikt. Doordeze spons op de tegel te leggen en hierop krachtigmet een met houtskoolpoeder gevuld buideltje tekloppen, wordt de priktekening op de tegel aangebracht. 3. D. Korf, Tegels (7e druk), Haarlem 1979, blz.36. 4. F.H. Landzaat, 'De Stichtse gegoten marmervloertegel',in: Tegel 9 (1981), blz.9. 5. C. Dekker, Het begon met Vechten, (Odijk) 1976, blz.49-50. 6. H.C. Hazewinkel: 'De Lakmoes industrie in oud Utrecht',in: Jaarboekje Oud-Utrecht 1928, blz.168. De herkomst en tijd van plaatsing van deze ouderetegels zou - indien ze achterhaalbaar waren - een onder-zoek waard zijn geweest. Wellicht had de restauratie-commissie er ook aan kunnen denken om de gevonden

tegelsweer binnen in de kerk aan te laten brengen (red.).

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 28 een hybride van de (rode) koolroos (R. centifolia) of deapothekersroos (R. provincialis) met de gele roos (R. foe-tida) was. Nu kennen wij de gele koolroos niet meer, maarmisschien wordt hij nog wel gevonden in een oude tuin,bijvoorbeeld in Frankrijk, waar Van Spaendonck hem nogschilderde. Wellicht kan de kruising opnieuw gemaakt worden.Een omgekeerd voorbeeld, waarbij de geschiedenis van eenbepaalde plantensoort als basis diende om de geschiedenisvan een schilderij te leren kennen, is het volgende. In hetMuseum of Art and Archaeology te Columbia, Missouri, USA,hangt een schilderij dat van Jan van Huysum (1682-1749) was.Maar een bepaalde plant - een bloem - (Napoleona imperialis)die daarop is afgebeeld werd pas na het overlijdensjaar vanVan Huysum in Nederland ingevoerd. Hieruit heeft men moetenconcluderen dat het schilderij niet van Van Huysum kanzijn

(Baumann, 1970). Eigen onderzoek Wanneer men schilderijen wil gebruiken voor gewashisto-rische studies, dan moet men eerst zekerheid hebben, dat dekunstschilders in de 15e tot de 18e eeuw nauwkeurig naar denatuur schilderden. Door vergelijk van afbeeldingen opschilderijen met nog bestaande toestanden of voorwerpen ofandere zaken heeft de kunsthistorische wereld geconcludeerd,dat de vroegere kunstschilders dit deden. Vandaar dat onder-zoekers schilderijen hebben gebruikt voor vele geschied-kundige onderzoekingen. Planten waarvan wij weten dat zeonveranderd zijn, zijn bijvoorbeeld wilde bloemen of wildebosaardbeien. Men fantaseerde geen bloemen of vruchten.Wel fantaseerde men als men een schilderstuk componeerde.Lentebloemen en herfstbloemen worden zonder probleem ophetzelfde schilderij afgebeeld. Bloemen met een kortesteel torenen hoog boven in een bloemstuk. Ook op markt-taferelen

vinden we producten die in verschillendeseizoenen worden geoogst. Wij moeten dus gaan zoeken naar afbeeldingen. Dezekunnen wij in twee groepen verdelen, namelijk de bota-nische afbeeldingen en de schilderijen waarop ook plantenen delen ervan zijn afgebeeld. Veelal zijn de verzamelingen

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 r 34 Frans Snijders (1579-1657) Groentemarkt (detail). Ve zien o.a. b'loerrkool, witte en rode kool, en savooiekool.

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 36 Doordat de bloemkool niet goed te bewaren is en misschienminder geteeld is, zullen zij minder frequent zijn afgebeelddan de bewaarkolen. De sluitkool en dan vooral de wittekool zal wellicht op grotere schaal geteeld zijn en na deoogst naar de stad vervoerd zijn. Op onze 67 reproductiesmet sluitkolen tellen wij op zijn minst 187 kolen. VanGerard Dou bezitten wij 11 reproducties met tesamen 17sluitkolen, van Van Beuckelaer bezitten wij 10 reproductiesmet 41 kolen, van Floris van Schooten 9 schilderijen met24 kolen en van Aertsen 8 reproducties met 58 kolen. Zovinden wij op een groenten- en vruchtenstalletje vanAertsen in het Museum Boymans-van Beuningen erg roderode kolen. Zij lijken wasloos te zijn. Misschien isdat het type dat in de 17e eeuw 'roosken' heette. Op schilderijen van o.a. Lucas van Valckenborg(1540-1597) komen wij de door Dodoens beschreven typensluitkolen

tegen, die een groen blad met rode nervenbezitten. Zoals Dodoens reeds schreef is dit type toen-tertijd geen zeldzaamheid. Het werd kennelijk alom ge-teeld en we vinden de naslag ervan op schilderijen. Op schilderijen van Joachim Beuckelaer (ca.1530-1573),Jan van Breughel (1568-1625) en Frans Snijders (1579-1657)komen wij een type savooiekool tegen, dat wij nu niet meerkennen. Dit type savooiekool heeft een wittig-gelig hart.Zij lijken daarmee enigszins op de Bloemendaalse savooie-kool of op de boterkool, maar zij hebben toch een anderevorm. Deze drie schilders waren Vlamingen en misschiendat dit type savooiekool toen in Vlaanderen geteeld werd.Het zou schitterend zijn als het nog in een achtertuinterug werd gevonden. Net als bij de bloemstukken waarin bloemen voorkomendie in verschillende seizoenen bloeien, vinden wij op deschilderijen waarop bewaarkolen worden verkocht - eenwinterse aangelegenheid -

op de achtergrond bomen in hetblad. Dergelijke anachronismen kan een schilder zich ver-oorloven. Granen Naast schilderijen van graanakkers, die meestal worden

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 37 Gabriel Metsu (1629-1667) Groentemarkt te Amsterdam (detail). We zien peen, bloemkool en meiknolletjes. geoogst, vinden wij zelden aren afgebeeld. Soms bevindenenkele aren zich op Vanitas-stillevens en op bloem-stil-levens zoals bij Jacques de Gheyn II (1565-1629), JanDavidz de Heem (1606-ca.168A) en Pieter de Ring (1615-1660),Johannes Chr. Roeding (1751-1802) en de bloemenkrans vanJan Breughel de Oude (1568-1625). Wij identificeren dezearen als tarwe-aren. Ze zijn meestal ongebaard (geen kaf-naalden) en hebben wit onbehaard kaf. Deze tarwe-arenlijken op die van het landras dat beschreven werd alsZeeuwse Witte (Dodonaeus, 1608), en dat verspreid was overFrans-, Belgisch- en Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland enHolland (Werner, 1885). Tot slot Tot slot mogen we concluderen dat schilderijen uitde 15e tot 19e

eeuw zeer bruikbaar zijn bij de studie van

Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 38 de ontwikkelingsgeschiedenis van vele van onze kuituur-gewassen. Van de studies van anderen en van mijzelfleerden wij dat een gele koolroos heeft bestaan, dat ereen rode rode kool bestond, dat sluitkolen vroeger grofvan structuur waren, dat er witte kolen waren met rodigenerven, dat de oranje peen pas begin 17e eeuw waarschijn-lijk in Holland ontstaan is, dat de tarwe van vroeger lijktop het landras Zeeuwse Witte dat tot ca.1900 in West-Neder-land en Vlaanderen geteeld werd. Verder leerden wij dat deontwikkelingsgeschiedenis van de aardbei niet met behulpvan schilderijen gedaan kan worden. Het is niet duidelijkwaarom de kunstschilders van vroeger de (vertakte) boeren-kool niet afbeelden. Andere gewassen kunnen nog bestudeerd worden. Ik denkhierbij aan de druif, appels, peren en andere vruchten.Dankzij het werk van Segal is al veel bekend

van wildebloemen en siergewassen op schilderijen. Ik hoop dat het bovenstaande u opwekt ora schilderijenook 'plantkundig' te bekijken. A.C. Zeven Instituut voor Planten-veredelingLandbouwhogeschoolWageningen
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