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Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 hun leven goed werden gewassen: bij hun geboorte en bij hun sterven.Bij het verschonen van de baby, dat gebeurde eens in de twee of driedagen, werd het kind met een lap schoongeveegd en dat was dan dewasbeurt. Diezelfde lap werd dan vaak weer gebruikt om de tafel af tevegen of om de andere kinderen het gezicht 'schoon te vegen'. III. Kinderspel? Hoe de kinderen vroeger leefden weten we uit allerlei verhalen. Wekennen allemaal die van Ot en Sien, maar in hoeverre deze de realiteitvan een eeuw eerder benaderen zien we in een brief van de Maire vanSchalkwijk van 17 juli 1812 aan de Onderprefect van het ArrondissementAmersfoort. Deze Onderprefect moest in opdracht van de Intendant vanBinnenlandse Zaken een rapport uitbrengen. De brief, die door de Maire van Schalkwijk aan de Onderprefect werdgezonden in antwoord op de gestelde vragen geeft een

beeld van deleefomstandigheden van de kinderen in die tijd. Ter illustratie volgt hier de letterlijke tekst van de brief van dehand van de Maire van Schalkwijk: Het getal der inwoners bestaat in den boeren en daghuurders. Dewijze van opvoeding der kinderen bestaat alhier dat zij in haarjonge jeugd al gebruikt worden langzamerhand tot buitenwerk, vanaardappelen te rapen en te schillen, een geytje te heuyen en zoalderhande dinge te doen en ook te school te gaan om wat tespellen, leezen en schrijven te leeren en vervolgens te leerengaan bij den dominee en pastoor. En dan de jongens tot 't drij-ven bij de ploeg of een ambagt en alderhande boerenwerk, ook welop 't peerd voor de schuit jagen te leeren; de meysjes 't huisen boerenwerk en wat naayen, breyen en stoppen te leeren.De opvoeding van eeten is eerst zoete penkermelk met wat be-schuit en blom of boekendemeel dooreen gekookt termett

wataardappelen en varse groentens en een gekookt appeltje, waterten en boontjes, vlees en spek, wat gepeerelde garst en boe-kende grutten en wat tarwe- en roggebrood en zo wat ertengekookt en die in de gekookte kernemelsepap gegetenen ookbijgevals wel is vis. Kleeding bestaat in linnen en bombasijn en gestreept, alsook

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 6 laken en sersie. Vooreerst in de jongheid een gestreepte encatoene rokjes, dito jurkje of jakje, dan een linnen of bomba-sijne broekje en buisje, den anderen een dito kieltje en ook eendito boerenwambuisje termett een sersie rok of een blauwe laken-se. De vrouwe een baaye gestreepte, ook een catoene rokje, eennagemaakte of Amersfoortse sersie jak en rok, ook wel is catoen. De vermaken hier den een met een geyt, den andren een lam, denderde een jong hondje of kat, den vierde een hitje, daar leertmen termettt rijen en den omgang daarvan hebben. Den andere eenwagentje den men in loopt en den andere een molentje, ook wel iseen kleyn schuyverwagentje daar men van alles in kruid en rijden dan een hoop zand, daar men in werkt en speelt en vervolgensalderhande buitenwerk. Zoals gezegd, deze brief geeft een beeld van de leefomstandigheden vande

kinderen uit die tijd. Vermoedelijk wilde de Maire van Schalkwijkbij de onderprefect in een goed blaadje komen, door de leefomstandig-heden zo ideaal te schetsen. Naar mijn mening is het onwaarschijnlijk,dat de kinderen allemaal vlees en spek te eten kregen. Zeker de arbei-derskinderen in die tijd zullen weinig vlees gegeten hebben. Ook kanik me niet voorstellen, dat de kinderen alleen speelden ter voorberei-ding op hun toekomstige taak in het leven. Ongetwijfeld hebben dekinderen in die tijd 'niet-nuttige' spelletjes gedaan. IV. De school Onderwijs was in het begin van de vorige eeuw een wat wij nu zoudennoemen 'primitieve affaire'. Er was geen wettelijk geregeld onderwijs,geen leerplicht, geen geregelde status van de leerkracht. Als op hetplatteland een groep ouders vond, dat hun kinderen toch iets moestenleren, ondernamen ze samen iets. Gezamelijk werd een ruimte gezocht eningericht en werd een

onderwijskracht gefinancierd. Niet zelden werddaarvoor de koster, tevens voorzanger, die goed kon lezen en schrij-ven, als onderwijzer aangesteld. Pas omstreeks 1807, werd het onder-wijs wettelijk geregeld. De situatie in Houten was ook niet ideaal. Er werd school gehouden ineen leegstaande schuur van ongeveer negen meter lang en acht meterbreed. Naar aanleiding van de wettelijke regeling van het onderwijs

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 Tekening behorende bij de openbare aanbesteding uan debouw uan een nieuw schoollokaal op het Plein in 1825.Het archief uan de gemeente Houten, nr,2329

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 kon natuurlijk nooit het hele lokaal verwarmen. Het gevolg was, dat deleerlingen, die vlak bij de kachel zaten, het gloeiend heet hadden,terwijl de leerlingen aan de andere kant van het lokaal zaten tebibberen van de kou. Het spreekt voor zich, dat zo'n rokerige alles-brander de atmosfeer in de klas ook niet ten goede kwam. De enigesanitaire voorziening van de school was een zogenaamd 'stilletje', eenemmer c.q. 'doos' in de hoek van het lokaal. In de loop van de dagdeden de leerlingen hun kleine en grote boodschappen op het 'stille-tje', waardoor de atmosfeer nog meer verpest werd. Pas in 1883 kwam er verandering in deze situatie naar aanleiding vaneen brief van de onderwijsinspectie aan de gemeenteraad van Houten,waarin de school in 'het schoolhuys' niet toelaatbaar werd genoemd.Er werd toen een school met drie lokalen, aangepast aan de eisen vandie tijd

gebouwd op het 'Groentje', ondanks fel protest van debuurtbewoners, die vonden dat een school daar niet paste. Ze vonden,dat hun uitzicht en licht uit de winkels werd weggenomen, waardoor depanden in waarde zouden verminderen. Ook hadden ze helemaal geenbehoefte aan die 'wilde kinderen' op het 'Groentje'. De schooltijden Voor de kinderen bleef er weinig tijd over om te spelen, 's Wintersmoesten ze 30 uur per week naar school en 's zomers AO uur per week.De schooldagen waren 's winters korter, omdat de school anders teveelbrandstof nodig had voor de verwarming, 's Zomers waren de schooltij-den langer, maar daar stond tegenover, dat veel kinderen in de zomer-periode school verzuimden, omdat hun krachten nodig waren op het land.De lestijden waren 's winters: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 uuren 's zomers: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 en 16.00 tot 18.00uur. In het archief van de

gemeente Houten zijn de verschillendelesroosters van de klassen nog bewaard gebleven. Het schooljaar werdverdeeld in twee semesters, een zomer en een wintersemester. Om eenindruk te geven hoe een lesrooster er uitzag rond 1860, volgt hier eenlesrooster van klas zes:09.00 - 10.00 uur: schrijven.10.00 - 11.00 uur: lezen.11.00 - 12.00 uur: taal.13.30 - IA.30 uur: rekenen van de lei.14.30 - 15.30 uur: aardrijkskunde van Nederland. De dinsdag was van 10.00 tot 12.00 uur gereserveerd voor de dominee omgodsdienstles te geven.

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 11 de school gedeeltelijk op een bestaande weg te bouwen, waarbij degemeente de wegomlegging regelde. Op de 'openbare school' werden gewoon godsdienstlessengegeven, vandaar dat een christelijke school niet nodigwas.Pas na 1880 werd in Houten de 'Uereeniging v/oor eenSchool met den Bijbel' opgericht. Vermoedelijk kondende leden uan die v/ereniging goed overweg met de open-bare school en de gemeente. Ze kregen van de gemeentetoestemming om een lokaal van de openbare school tegebruiken. Pas na de tweede wereldoorlog werd er inHouten een eigen 'School met den Bijbel' opgericht. VI. Patent-schuldigen: een scala van beroepen. Houten was in de 19e eeuw een overwegend agrarische gemeente. In 1815bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Houten (inclusief Schalk-wijk en Tuil en 't Waal) 1140, waarvan 25 'grote boeren' en 24

'kleineboeren'. Het aantal huizen was toen 1A8, waarvan 78 arbeiderswoningen.De boeren en arbeiders hadden vanzelfsprekend allerlei 'toeleverings-bedrijven' nodig. Een schout, c.q. een burgemeester, een gemeenteraad,een veldwachter, een dominee en een pastoor ontbraken ook in Houtenniet. Behalve de genoemde beroepen werden er in Houten nog vele andereberoepen uitgeoefend. Het boek 'De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord' geefteen globaal beeld van de beroepen, die er in dat jaar in de gemeenteHouten voorkwamen, namelijk:2 timmerlieden 1 wagenmaker 2 smeden 2 bakkers 3 kleermakers5 schoenmakers1 glazenmaker 1 raseerdei (=kapper - red.)3 naaisters. Om een exacter beeld te krijgen van de beroepen die in Houten beston-den, heb ik de lijsten van patent-schuldigen in 18A8/49 en in 1856/57bestudeerd en met elkaar vergeleken. Patent-schuld was een belastingdie

werd geheven naar beroepen inkomsten. In de lijsten zijn aanteke-

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 19 Een aardewerkbord met een rebus. Zoals in de 12e jaargang van ons periodiek (1978) 3/4 p. 29-31 werdvermeld, werden in 1977 tijdens een opgraving bij de boerderij 'DeKnoest' gelegen aan de Schalkwijkse Wetering (gem. Houten) in eendaarbij gelegen gedempte sloot scherven van oud Delfts aardewerkgevonden. De scherven waren wit geglazuurd en versierd met een blauwe bloemen-rand. Al spoedig werden er meer scherven gevonden en kon er na veelgeduld een bijna compleet bord met een doorsnede van 22 cm. samenge-steld worden. Hierbij bleek dat in het midden vijf maal de letter 'W'was geplaatst. De eerste conclusie was dat het hier de beginlettersbetrof van de families De Wijkersloot-Walencourt-van Wateringen-Weerdensteyn en mogelijk ook Wttewaal, die in de omgeving van Tuil en't Waal, Houten en Schalkwijk al eeuwen bekend zijn. Bij navraag

bleekde familie de Wyckerslooth de Weerdesteyn echter borden van wit aarde-werk te bezitten met een blauw bladmotief in de rand en in het middeneen kroon met een 'W' eronder.

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 20 Direct werd de heer A. Pastoors, kenner van deze families, geraad-pleegd. Hij was zo vriendelijk om verschillende uittreksels van stam-bomen ter beschikking te stellen en schreef bovendien: &quot;...kunnen deletters op het bordje misschien bedoeld zijn als een aanduiding vaneen spreekwoord of gezegde, zoals er wel meer op dergelijke bordjesvoorkomen?&quot; Inderdaad bleek dat uit de overige scherven een ander bordkon worden samengesteld met een zelfde bloemversiering en met detekst: &quot;Dat Gaet In&quot;. De heer Pastoors vervolgde met: &quot;Omdat het bloemmotief mij aan tulpendoet denken heb ik mij afgevraagd of het bordje gedateerd mag wordenuit de tijd van de tulpenrage, die omstreeks 1630/40 haar hoogtepuntbereikte.&quot; Die jaren kloppen met een brandewijn- of papkommetje, gere-constueerd uit scherven van dezelfde vindplaats, dat in

de literatuurgedateerd wordt op 1630. Dit alles gaf echter nog geen bevredigend antwoord op de vraag naar debetekenis van de vijf 'W's. Dus werd besloten tot een oproep in onsperiodiek en in het Mededelingenblad van de Ned. Vereniging van Vrien-den van de Ceramiek (Nr. 96 (1979) 4) maar ook dit had geen resultaaten de borden werden voorzichtig opgeborgen. Het antwoord op de rebus Na ruim zes jaar trof ik in het 100-jaar oude illustratieblad 'EigenHaard' (jaargang 1886), een artikel aan onder de titel: &quot;De zomer in't land&quot;. Dit artikel gaat over het vroegere minnespel, waaronder ookde gewoonte om &quot;onder allerlei zinne- en raadselspel, onder allerhandespreuk- en zinnebeelden, te handelen van de liefde&quot;. Hierbij gehoordeook &quot;grasjes plukken en ze te meten om te sien wie eerst soud' sijn deBruyt&quot;. Het artikel eindigt met &quot;Och, goede oude tijd, toen men jongwas 't

wilde weten, dat men het was!&quot; Midden in het artikel wordt verteld dat men ook weleens een rebus inhet zand knutselt en geduldig wacht tot het antwoord op: &quot;^ie iJeet Vlathet hart VJel VJil gegeven is. Naar mijn mening lost de schrijver in'Eigen Haard' hiermee ook onze vraag uit 1977 op: geen adelijkefamilies maar een ondeugend spelletje! F.H. Landzaat

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 21 Jaaryerslag_1985 I. Het ledenbestand.Vele nieuwe leden meldden zich voor de kring zodat het ledenaantal nu265 bedraagt. II. Het bestuur. Op de jaarvergadering van 2A-1-1985 werden mevr. C.J. van der Grund-van Hengstum en de heer P.S.A. de wit herkozen.De samenstelling van het bestuur is als volgt: L.M.J. de Keyzer

voorzitter C. Dekker

vice-voorzitter mevr. T. Springer-Stam

Ie secretarismevr. C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretaris P.S.A. de Wit

penningmeester mevr. N. Rossner

lid A.G. de Wit

van het periodiek. De samenstellingvan de redactie bleef hetzelfde. Uitwisseling van periodieken werdaangegaan met de volgende verenigingen: 1. Nederlandse Genealogische Vereniging. 2. Stichting &quot;Oud-Woudenberg&quot;. 3. Historische kring IJsselstein. Het bestuur wil allen danken die zich voor de kring hebben ingezet enspeciaal de v^rijwilligers die de convocaten en periodieken rond hebbengebracht. IV. Het verenigingsprogrammaNa de korte jaarvergadering op 24 januari 1985 te Bunnik sprak de heerM. van Hoogstraten over: &quot;De molen... onze vriend&quot;.De 36 aanwezigen hebben geboeid geluisterd naar een enthousiastespreker die waarschijnlijk iedere molen in Nederland kent en daarbovendien prachtige dia's van heeft.

lid De kascommissie bestond uit mevr. Brey en de heer Knittel. Het bestuurkwam dit jaar twee maal bijeen. III. Het periodiekIn 1985 verschenen vier nummers

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 22 De ontwikkeling van de huidige molen, zowel de windmolen als de water-krachtmolen is niet met zekerheid te achterhalen. De heer vanHoogstraten heeft een hypothese dat de windmolen in de Arabischewereld is ontstaan, op grond van de hoge ontwikkeling in het Midden-Oosten tijdens het neo lithicum. De Romeinen kenden het gebruik vanwaterkracht. In Nederland heeft de molen sedert de middeleeuwen eengrote rol gespeeld zowel op economisch als op waterstaatkundig gebied.Veel polders zijn drooggemalen met windkracht en waarschijnlijk is in1036 al de eerste inpoldering geweest. Een tekening van het mechanisme in de molen en een korte technischeexplicatie lieten zien hoe de wind- of waterkracht omgezet wordt inenergie. De oudste in Nederland bekende molen is de standaardmolen,maar we kennen ook de bovenkruier, bergmolen en stellingmolen.

Dewindkrachtmolen werd niet alleen gebruikt voor het malen van graan-soorten maar ook bijv. voor het persen van olie en voor de bereidingvan zuur voor de leerindustrie. De waterkrachtmolen werd en wordt nogwel gebruikt bij de papierindustrie. Andere vormen van energie hebbenechter de wind- en waterenergie van molens goeddeels verdrongen. Van de vele duizenden molens die ons land heeft gehad is nog maar eengering aantal overgebleven, sommige in gebruik als graanmolen, andereals watermolen, maar allen een sieraad in het landschap. Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten was het onderwerp waarover op13 januari 1985 de heer T, van Straalen een lezing met dia's hield.De heer van Straalen, verbonden aan de Rijksdienst voor Monumenten-zorg, hield eerst een korte inleiding, daarna zagen we op de dia's water nog over is van de vele honderden kilometers stadswallen en stads-poorten,

wat er bij opgravingen nog te voorschijn komt, en de con-clusies die daaruit getrokken kunnen worden. Veel is gerestaureerd,maar er is ook veel verloren gegaan. Drs. H, Reinders sprak op 2h april 1985 voor 80 aanwezigen overBunnikse boeren, burgers en buitenlui. De heer Reinders, die een uit-gebreide studie maakt over Bunnik in de 17e, 18e en 19e eeuw, heefteen volledige reconstructie gemaakt van de Bunnikse bevolking van 1600tot 1860, van ieder perceel grond in Bunnik, de eigenaren en bewerkersvan 1596-1832 en alle bewoners en eigenaren van huizen van 1596-1940.Op deze lezing vertelde hij iets over het dagelijkse leven in Bunnikin de 18e eeuw. Aandacht kregen vooral de sociale structuur, de kle-ding en de dagindeling van de Bunnikse inwoners.

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 1. IJzeren sleutel 2. Fragment v/an een benen kam 3. IJzer beslag met 2 koperen klinknagels 4. IJzeren gesp 5. mes

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 29 doet misschien wat overdreven aan, maar het is de enige manier ominzicht te krijgen in de grondsporen en hun datering zonder dat erbelangrijke gegevens verloren zouden kunnen gaan. Uit de grondsporen was af te lezen dat we te maken hadden met eensloot die uitgegraven was in het zand. De kanten waren bekleed metklei en de vulling bestond geheel uit humeuze zwarte grond, waarinzich vele scherven bevonden. De scherven zijn van Paffrath, Pingsdorfen Ardenne aardewerk uit de 12e en 13e eeuw. Alhoewel we nog geen duidelijke bewoningssporen hadden aangetroffen,werd besloten om enkele grotere putten te maken op het land aan deandere zijde van de greppel. Met een graafmachine werd de bovenlaagvan jf 50 cm. verwijderd. De put had een lengte van 16 meter en was 3meter breed. Het graven en schaven werd verder met de hand

gedaan. Intotaal werden vier van dergelijke putten aangelegd, evenwijdig aanelkaar. In put I en IV werden meerdere lagen uitgegraven, tot op eendiepte van 75 cm. Put II bleek alleen relatief recente sporen tebevatten. In put III kwamen twee merkwaardige rechthoekige kuilen tevoorschijn, de zwarte vulling stak sterk af tegen het omringende geel-witte zand. Voorzichtig werden deze putten uitgegraven volgens dequadranten-methode. Dit is een onderzoeksmethode die veel gebruiktwordt bij grafheuvels. Op de te onderzoeken plaats worden twee lijnenuitgezet die elkaar in het midden loodrecht kruisen. De plaats is nuin vier gelijke delen verdeeld. Twee tegenover elkaar liggende delenworden uitgegraven, de andere twee delen blijven bestaan. Zo heeft menlater nog de mogelijkheid om een eventuele gelaagdheid te bestuderen.In ons geval vielen de vondsten enigszins tegen. Na het

intekenen vande diverse wandprofilen werd de resterende vulling van de put ookdoorzocht. Benen glis (schaats)

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 31 jr 1. Pingsdorf randscherf met tuit 2. Pingsdorf randscherf3. Pingsdorf bodem 4. Paffrath randscherf 5. Randscherf uaneen inheemse kogelpot

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 3A Helaas kon de schrijver slechts een klein deel van zijn materiaal inhet boekje vermelden. Om nog wat meer van hem te weten te komen iszijn naam door de machtige Werkhovense lobby in onze vereniging aanhet bestuur doorgegeven als kandidaat spreker. Het boekje kost slechts fl. 8,50. Het is o.a. te koop in Bunnik bijboekhandel van Ravenswaay. Henk Reinders Recensie: A. Graafhuis: de Utrechtse heren zeventien Ons redaktie-erelid A. Graafhuis kan het niet laten om behalve anderente stimuleren tot archiefonderzoek, zelf ook te snuffelen. Een pen-nevrucht van hem mogen we hier recenseren, handelende over de 17Utrechtse burgemeesters uit de periode 1813-1980. In een tijdschrift over het gebied tussen de Rijn en de Lek hoort ditboek thuis omdat de stad continu geprobeerd heeft (en probeert!) haarinvloedssfeer naar alle kanten uit te breiden. Zo kocht de stad in deloop van deze eeuw

de landgoederen Amelisweerd en Rijnauwen plus deboerderij Mereveld maar slaagde er maar ten dele in deze ook in telijven. Niet altijd hoeft dat een slechte zaak te zijn want het Uni-versiteitscentrum de Uithof hoort onbetwist bij de stad Utrecht maarstrekte zich aanvankelijk uit over de gemeenten Utrecht, Bunnik, DeBilt en Zeist. Het is alleszins te rechtvaardigen dat de stad het helegebied van de Uithof wilde inlijven. Minder enthousiast was de stadover het afstaan van randgebieden aan de omliggende gemeenten tercompensatie. Alle burgemeesters passeren de revue, van Jan van den Velden dieaantrad direct na het vertrek van de Fransen in 1813 tot Henk Vonhoffdie Utrecht slechts zes jaar geleden verliet. Er is een groot verschilin stijl en handelwijze tussen de diverse burgervaders. Vele werdengerecruteerd uit de adel zoals Baron van Heeckeren van Brandsenburg(geen onbekende naam in Werkhoven), van Asch van Wijck, Baron

vanLynden of Baron van Tuyll van Serooskerke. Er is in het boek eenduidelijke lijn te zien in de 'stijl' van de eerste burgers. Beginvorige eeuw werden ze gekozen uit de gemeenteraad en hielden zich dan

Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 36 De Keijzer schildert de geschiedenis van Houtens kerk sedert de Noor-mannen. Er was al vroeg een eigen kerk, gebouwd in de 9e eeuw doorHerlulf. In 1593 ging de oude kerk over tot de Reformatie zodat deKatholieke Houtenaren geen eigen kerk meer hadden en naar de om-liggende dorpen Bunnik, Jutphaas en Schalkwijk moesten. In 1798 werdhet verbod op de openlijke uitoefening van de RK-eredienst opgehevenen nog in datzelfde jaar werd met de hulp van o.a. Hervormde Houtena-ren (die liever geld voor een nieuwe RK kerk gaven dan de oude terugte geven) een boerderij gekocht en verbouwd tot kerk. Een van de eerste pastoors was Gerardus van Heerden die de recensentgaarne met name noemt omdat hij uit Bunnik kwam waar hij in 1798 ka-pelaan was geweest bij pastoor Banens. De Keijzer vermeldt dat vanHeerden een vroom mens was met een zwakke gezondheid die in

1807 o-verleed en in de Hervormde Kerk werd begraven. Daar kan ik nog zijngeboortejaar aan toevoegen: 1764, zodat hij maar 43 werd. Het lijktvreemd dat een pastoor in de Hervormde kerk wordt begraven maar ditwas op vele plaatsen zo. Net als bijv. in Bunnik hadden oude katho-lieke boerengeslachten lang voor de Reformatie grafsteden gekocht inhun kerk en bleven deze gebruiken ook nadat in de kerk de mis nietmeer werd gelezen. Door stijging van de welvaart kon de kerk eerst vergroot en verfraaiden een eeuw geleden vervangen worden door een nieuwe. Bouwmeester Tepekreeg de vrije hand om een kostenbesparend experiment uit te proberen:geen toren voor de kerk maar er bovenop. De toren rust op vier stevigezuilen waar de kerk omheen is gebouwd. Zo spaarde men geld uit en werdbovendien een zeer origineel silhouet verkregen, iets waar Tepe alrekening mee had gehouden. Sedert een eeuw bepalen de

twee torens het'gezicht' van Houten. Te bescheiden is de parochie waar op pag 41tussen de kapelaans ene B.J. Alfrink verscholen staat, kapelaan inHouten van 1929 tot 1931, zonder dat men vermeldt dat dit de Alfrinkis, de grote Kardinaal. Het is een prettig leesbaar en keurig verzorgdboekje geworden dat wij ook bij U zouden aanbevelen als het niet doorde voorzitter was geschreven. Henk Reinders.
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