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Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 ^ ^ OC'^ ^ 6$&quot; Afscheid van Dr. Giselle de Nieals eindredacteur van het tijdschrift Met ingang van 1 januari 1989 nemen wij afscheid van mevrouw de Nie alseindredacteur van ons periodiek. Op 1 januari 1972 werd zij lid van de redactie. Toen op 1 januari 1979 deheer A. Graafhuis afscheid nam als eindredacteur, nam mevrouw de Nie dietaak op zich. Dat hield in het verwerven, verwerken en corrigeren van dekopij, en het onderhouden van de contacten met de auteurs van de artikelen. Al waren dat nu artikelen over een dorpspomp, een brug over een water-gang of een wetenschappelijk artikel over de historie van het KrommeRijngebied, het moest altijd volledig zijn en er mocht geen bron ontbreken. Dat heeft er toe geleid dat het tijdschrift wetenschappelijk wordt gewaar-deerd. Het bestuur en de leden van de Historische Kring zijn haar

daarvoor zeerdankbaar. De redactie zal trachten deze lijn door te zetten. Wij wensen mevr. de Nie veel succes en hopen dat zij het tijdschrift metplezier zal blijven lezen. De redactie.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Jaarverslag van de archeologische werkgroep 198J In 1988 heeft de archeologische werkgroep niet gegraven, maar is zij beziggeweest met het bewerken van het vondstmateriaal uit de opgraving van 1987van het herenhuis 'Zorgvliet' te Houten, in totaal kwam de werkgroephiervoor op 44 zaterdagen bijeen. Dit werk zal ook in 1989 nog geruime tijddoorgaan. De vondsten (glas, aardewerk, been, hout en leer) worden gedetermineerden beschreven. Vaak moeten hiervoor bronnen worden geraadpleegd, hetgeenveel tijd in beslag neemt. Ook worden indien mogelijk gebroken voorwerpengerestaureerd en passende scherven aan elkaar gelijmd; daarna wordt allesgetekend en gefotografeerd. De vroegste aardewerkscherven zijn van grijsblauwe kookpotten uit de14de eeuw gevolgd door het steengoed uit de 15de en 16de eeuw.

Hetsteengoed-aardewerk is een importproduk tuit de omgeving van Keulen. Dezeperiode wordt afgesloten door een brandlaag. Nadat het huis in een geheel andere vorm weer is opgebouwd, ligt hethoogtepunt van de daaropvolgende periode in het begin van de 18de eeuw. Debewoner is dan een welgesteld persoon die zich het duurdere aardewerk zoalsDelfts Blauw, Chinees porselein, maar ook drinkglazen en veel wijnflessen kanveroorloven. De werkgroep zal trachten door middel van archiefonderzoekmeer over deze bewoner aan de weet te komen. Tot slot wil ik de leden van de werkgroep bedanken voor hun trouweopkomst en hun bijdragen aan het werk van de archeologische werkgroep. L.M.J. de Keyzer.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De bevolking van Wijk bij Duurstedein de 17de en 18de eeuw Toen in 1795 in Nederland de eerste 'nationale' volkstellingen werdengehouden telde Wijk bij Duurstede 1480 inwoners'. Tussen 1795 en nu is debevolkingsontwikkeling vrij nauwkeurig te volgen aan de hand van volkstel-lingen, die tot en met 1971 regelmatig gehouden zijn (zie grafiek 1). In dezeperiode nam de bevolking vrijwel voortdurend toe, slechts onderbroken dooreen korte stagnatieperiode rond 1900. 50001(000 -300O20001000 19^0 igoo 1S50 1600 Grafiek 1: Bevolkingsontwikkeling Wijk bij Duurstede 1795-1971 In dit artikel zal ik de bevolkingsontwikkeling van Wijk bij Duurstede in detwee eeuwen voorafgaande aan 1795 reconstrueren en enige factoren terverklaring ervan aandragen. Om de bevolkingsontwikkeling te reconstruerenheb ik gebruik gemaakt van twee

bevolkingstellingen, een huizentelling en deretro-acta van de Burgerlijke Stand (doop-, trouw- en begraaf boeken). 1. Volkstellingen in De Nederlandsche Republiek uitgegeven Oplast der commissie tot het ontwerpen van een plan van consti-tutie voor het volk van Nederland, 's-Gravenhage, 1796.

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 1. De bcvolkingstcllingcn van 1597 en 1749 Volgens een opmerking in de magistraatsrcsoluticn van 17-2-1597 woonde een&quot;menuchte van personen oudt ende jonck in't getall 2385&quot; in de stad enVrijheid (stadsjurisdictie) van Wijk bij Duurstede'. Dit getal suggereert dat ereen bevolkingstelling heeft plaatsgevonden. Het doel van deze telling iswaarschijnlijk de schatting geweest van de hoeveelheid graan die nodig was omde bevolking tijdens de voedselschaarste van dat jaar te voeden'. Bij gebrekaan verdere gegevens over deze telling zullen we het aantal van 2385 inwonersvoortaan 'kritiekloos' moeten overnemen. Uit 1749 is de bevolkingstelling voor een hoofdelijke omslag bewaardgebleven waarin per huis de bewoning en de hoogte van de omslag is aan-gegeven'. Volgens deze telling waren er 1411 personen, waarvan 340 in deVrijheid, in .366 huizen.

Hierbij zou dan nog een achttal personen opgeteldmoeten worden die in het gasthuis verbleven' zodat er in totaal 1419 personenin Wijk bij Duurstede woonden. 2. De huizcntellingvan 1673/1675 De huizentelling die in de jaren 1673/75 moet zijn gehouden*^ betreft slechtsde stad en bevat geen gegevens over de Vrijheid. Cicteld werden 377 huizen diebij een gemiddelde bewoningsgraad van 3,6 personen (zoals uit de telling van1749 blijkt) op 1357 bewoners wijzen. Om de totale bevolking te bepalen moetde bevolking van de Vrijheid geschat worden. Als we ervan uitgaan dat 24%van de bevolking in de Vrijheid woonde (zoals in 1749) dan komen we op 429bewoners van de Vrijheid en 1786 van heel Wijk bij Duurstede. 2.

Utrecht (RAU), Archief Staten vanUtrecht, nr. 546. 5.

Tegen waardige Staat der V ere e nigdeNederlandenXU(m2),p.94. 6.

GAW nr. 87: dit stuk is gedateeerd op ca. 1725, doch het handschrift en denamen op de lijst duiden op de jaren 1673-1675. Voor de datering gaatmijn hartelijke dank uit naar de heer R.J.Butterman, archivaris van Wijkbij Duurstede. 10

Gemeente Archief Wijk bij Duurstede van de oudste tijden tot deinvoering van het Fransche bestuur (GAW) nr 51, 17-2-1597. 3.

ibidem. 4.

GAW nr. 323; tevens Rijksarchief

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Dit aantal lijkt me echter om twee redenen te hoog: a.

het is waarschijnlijk dat de bewoningsgraad van de huizen in de stad lagerwas dan in 1749 omdat een aantal personen de stad ontvlucht was vanwegede Franse bezetting van 1672-1673; b.

de ontwikkeling van de verhouding stad/Vrijheid van het aantal aange-slagenen voor het familiegeld wijst op een bevolkingsaandeel van deVrijheid van 20% in plaats van 24%\ Als ik nu beide bezwaren tegen de aanvankelijke schatting omzet in eennieuwe schatting (bij een gemiddelde bewoningsgraad van 3,4) dan kom ik opeen aantal van 1602 inwoners rond 1675. 3. De doop- trouw en begraafregisters. Volgens de gegevens van de besproken tellingen zou een aanzienlijkebevolkingsachteruitgang hebben plaatsgevonden tussen 1597 en 1749. Dezeachteruitgang werd dan gevolgd door een lichte

groei tot 1795. Om dit grofgeschetste beeld te toetsen heb ik de doop- trouw- en begraafregistersbestudeerd. Met name de telling van jaarlijkse doopaantallen kan een vrijbetrouwbaar beeld geven van de bevolkingsontwikkeling&quot;. De hervormde doopboeken beginnen in 1635 en kennen slechts enkelelacunes aan het einde van de 17de eeuw. In totaal staan hierin 5238 dopen(inclusief 3 volwassenen) aangetekend tot en met 1810. Hiervan zijn er 133buitenechtelijk (2,5%)' terwijl in 308 gevallen de vader als militair werdomschreven (6%). De grote invloed van de aanwezigheid van garnizoenendoet zich hier gelden'&quot;. 7.

en R.S. Schofield, The populationhistory of England 1541-1871. A reconstruction, London, 1981. 9.

Opvallend is het zeer hoge percentage buitenechtelijke kinderen (meerdan 6%) over de periode 1711-1750. 10. De perioden met de hoogste percentages 'soldatenkinderen' waren 1635-1649 (8%), 1666-1680 (6%) en 1738-1748 (13%). Dit zijn perioden vanoorlog en/of oorlogsdreiging waarin het garnizoen waarschijnlijk eengrote omvang had. 11

GAWnr. 418-427: de gegevens gaan van 1675 tot 1725, een periode waarinhet aandeel van de Vrijheid opliep van ca. 20% naar ruim 24%. 8.

De grote reconstructie van de bevolkingsontwikkeling van Engeland is opbasis hiervan gedaan: E.A. Wrigley

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De hervormde huwelijksboeken zijn bewaard gebleven vanaf 1597 doch deregistratie laat nogal te wensen over: van veel huwelijken is wel een aanteke-ning gemaakt maar ontbreekt de bevestiging dat het huwelijk ook in Wijkgesloten is. Het gaat hier vaak om huwelijken die elders gesloten zijn doch inWijk aangetekend omdat het inwoners van de stad betreft en/of toestemmingverleend is om elders te trouwen. Ook bij de hervormde huwelijken weegt deaanwezigheid van het garnizoen zwaar: 18% van de huwelijken betrof eensoldaat. In de eerste decennia van de 17de eeuw kwamen veel van dezesoldaten uit Frankrijk en Engeland. De rooms-katholicke doopboeken (sinds 1685) bevatten veel lagere per-centages buitenechtelijke (1%) en 'militaire' kinderen (0,3%) dan dehervormde. Ruim 21%vandegedooptekinderen kwam uit omliggendedorpendie geen

rooms-katholieke kerk hadden (Cothen, Langbroek enz). De rooms-katholicke huwelijken werden zowel voor het gerecht(wettelijk) als in de kerk (religieus) gesloten. Van de gerechtshuwelijken zijngegevens sinds het begin van de 17de eeuw en van de kerkelijke sinds 1685.Huwelijken van militairen maakten nauwelijks 1% van het totaal uit. De sterfteregistratie is pas sinds 1776 volledig opgenomen in de regis-ters&quot;. In de rekeningen van de kerkmeesters'^zijn echter vanaf 1610/1611 debetalingen voor het overluiden en begraven van de doden aangetekend waaruitinformatie over de sterfte te halen is. Vanaf 1679 zijn hierin ook de pro deobegrafenissen genoteerd en is de sterfteregistratie volledig (enkele lacunesbuiten beschouwing gelaten). De resultaten van de tellingen zijn in de grafieken 2 en 3 weergegeven. (Om de ontwikkeling zo zuiver mogelijk weer te geven zijn ze gecorrigeerd

opvreemden, militairen, passanten, katholieken uit omliggende dorpen). 11. RAU, verzameling doop-, trouw- en begraafregisters nr. 607. 12. RAU, Archief hervormde gemeente Wijk bij Duurstede 169-182. 12
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Dopen en begrafenissen per tien-jaarlijkse periode (om de vijf jaar): 1 = hervormde dopen 2 = katholieke dopen 3 = totale aantal dopen 4 = begrafenissen Hier wordt de eerder beschreven teruggang tussen 1597 en 1749 zichtbaargemaakt, evenals de lichte groei tussen 1749 en 1795. Deze vond vooral plaatsna 1783 en is toe te schrijven aan een natuurlijk verloop: het aantal geboortenovertrof hgt aantal begrafenissen met meer dan 167&quot;. Op grond van het feitdat de bevolkingsgroei van Wijk bij Duurstede tussen 1749 en 1795 slechts 61mensen telde, moeten we concluderen dat een aantal inwoners weggetrokkenis en elders begraven. Er was sprake van een vertrekovcrschot. Dit vertrek-overschot kan ook verantwoordelijk worden gesteld voor

de bevolkings-achteruitgang tussen ca. 1675 en 1749 (11-12%). Deze achteruitgang vondplaats ondanks een geboortenoverschot van ca. 600 personen gedurende dezeperiode&quot;. Er vertrokken in deze periode ca. 800 personen meer dan er zich Er waren 2221 dopen, waarbij ik 62 (2,8%) ongedoopt begraven kinderen heb opgeteld; hiervan zijn 2116 begrafenissen af getrokken (er waren 2140 begrafenissen waarvan 24 van militairen) zodat er een overschot van 167 was. Het geboortenoverschot was 418 tussen 1685 en 1749. Hierbij heb ik een geschat geboortenoverschot van 180 over de periode 1675-1685 opgeteld. 13. 14. 13

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 kwamen vestigen. De perioden waarin dit zich het sterkst voordeed zijnwaarchijnlijk 1685-1695 en 1715-1725 geweest. IftO VjO lf,/,()
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1760 Grafiek 3: Huwelijken per tien-jaarlijkse periode(om de vijf jaar) 1 = hervormden 2 = rooms-katholieken voor het gerecht 3 = rooms-katholieken in de kerk 14

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Het inwonertal is zeker hoger geweest dan dat van 1675. Op grond vangemiddeld 61 hervormde dopen is bij een doopcijfer'&quot; van 38,5 (zoals rond1675) de hervormde bevolking op 1585 te schatten. Het aantal katholieken inde statie van Wijk bij Duurstede wordt in 1656 op 1200 geschat waarvan eenaanzienlijk deel echter buiten de stad woonde&quot;. Bij het begin van de bewaardedoopregistratie kwam 45% van de gedoopten van buiten de stad. Als we ditpercentage aanhouden voor 1656 dan komen tot ca. 660 katholieken in Wijk. Behalve hervormden en katholieken waren er ook nog joden en remon-stranten&quot;. Als dit er tesamen 100 zijn geweest dan kan de hele bevolking rond1650 op 2.345 geschat worden. Tussen 1650 en 1675 zou de bevolking met 30% zijn afgenomen. Dezegrote teruggang in korte tijd is voor een deel te verklaren door een

aantaljaren met zeer lage doop- en/of zeer hoge sterfte-aantallen: 1651-1653, 1662-1667 en 1672-1673. Behalvedezeuitzonderlijk slechte jarenwaserwaarschijn-lijk ook al sprake van het vertrekovcrschot zoals dat later steeds heeft bestaan. De grootste bevolkingsomvang bereikte Wijk bij Duurstede waarschijnlijk inde jaren 1630-1635, vlak voor de grote pestepidemie van 1636. Deze heersteal in Utrecht sinds 16.34'° doch Wijk bij Duursteds werd pas zwaar getroffenin de zomer van 1636. In juni begon de grote sterfte, die een hoogtepunt kendein september met 101 betaalde begrafenissen. In totaal waren er tussen 1november 1635 en 1 november 1636 363 betaalde begrafenissen (waarvan 4van militairen) hetgeen negen maal het gemiddelde van de voorgaande tienjaren is. Tijdens de pestmaanden juni-oktober vonden 302 betaalde begrafe-nissen plaats: 66 van jonge kinderen (22%), 88 van

mannen van ca. 10 jaar enouder (29%) en 148 van vrouwen van ca. 10 jaar en ouder (49%). Om de totale sterfte te berekenen moet het aantal betaalde begrafenissen 16. Een doopcijfcr is het gemiddeld aantal gedoopte kinderen per 1000inwoners. 17. A. van Lommei, &quot;Rclatio seu descriptio status religionis Catholicac&quot; inArchief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 10(1882), p. 192. 18. Het aantal joden bedroeg in 1809: 46; voor remonstrantie zien H.Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam, 1951, p. 79. 19. A.J. van der Weyde, &quot;Bijdrage tot de geschiedenis der pest te Utrecht&quot; inNederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 71 (1927), p.3137. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 vermeerderd worden met de pro dco begrafenissen. Dit aantal heb ik geschatop de helft van het aantal betaalde begrafenissen zodat de totale sterfte opca. 540 geschat kan worden'&quot;. Bij een bevolkingsomvang van ca. 2700 betekentdit dat in 1636 een vijfde van de bevolking van Wijk bij Duurstede is gestorven.Omdat het uitgesloten lijkt dat de stad deze klap te boven is gekomen (desterfte bleef nog enige jaren vrij aanzienlijk) kan deze pestepidemie gezienworden als een beslissende gebeurtenis in de bevolkingsontwikkeling. De eerste decennia van de 17de eeuw worden gekenmerkt door groei diete verklaren is uit de grote aantallen hervormde huwelijken en nieuwepoorters in die periode. De vele nieuwe poorters suggereren dat Wijk bijDuurstede economische mogelijkheden bood, terwijl het in de stad (stads-muren, garnizoen) bovendien

veiliger was dan op het platteland tijdensoorlogvoering (tachtigjarige oorlog). Om deze redenen zal de emigratiewaarschijnlijk ook gering zijn geweest en was er sprake van een vestigings-overschot. De snelle daling van het aantal nieuwe poorters daarna wijst er opdat de situatie sterk verslechterde met als gevolg dat het vestigingsoverschotverdween in de loop van de eeuw. Na de pestepidemie van 1636 was hetachteruitgangsproces ononkcerbaar geworden. 4. Conclusie bevolkingsontwikkeling Als we bovenstaande gegevens samenvatten moet allereerst gewezen wordenop het overwegende belang van de migratie. Deze leidde tot eenvestigingsoverschot en groei in het begin van de 17de eeuw en tot eenvertrekoverschot in nagenoeg de gehele verdere periode. Het vertrekover-schot overtrof de natuurlijke groei en leidde tot een daling van de bevolkings-omvang ofwel verhinderde een

groei ervan tot ver in de 18de eeuw. Aan-genomen kan worden dat een groot deel van de vertrekkers naar Holland isgegaan doch duidelijke gegevens hierover ontbreken. Dergelijke gegevens zijner wel van een deel van de personen die een eed op het burgerschap hebbenafgelegd in Wijk bij Duurstede. 20. Schatting op grond van vergelijking van het totale aantal begrafenissenmet de betaalde begrafenissen in 1639 (een opgave van het totale aantalbegrafenissen bevindt zich in het RAU, Archief hervormde gemeenteWijk bij Duurstede nr. 211). 17

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Als we de mensen die in Wijk bij Duurstede geboren zijn niet meetellen (10%van het totaal) dan komen we tot de volgende herkomstcijfers: gewest Utrecht 29% Gelderland 28% Duitsland/Pruisen 12% Holland 12% Brabant 6% rest van de Republiek 5% andere landen 7% Het lijkt erop dat de overheersende migratierichting oost - > west was zodatHolland als doel van de vertrekkers waarschijnlijk is. Een opvallend aspect van de bevolkingsontwikkeling is de verandering inreligieuze samenstelling: tussen het midden van de 17de en het midden van de18dc eeuw bleef het aantal katholieken min of meer gelijk (ca. 650) terwijlhev aantal hervormden van bijna 1600 tot ruim 70a terugliep. Tot in het beginvan de 19de eeuw bleef het aantal hervormden vervolgens constant terwijl hetaantal katholieken opliep tot 1043 in 1809 (56,7% van de bevolking). Tussenca.

16.50 en 1809 verdwenen de remonstranten geheel. Voor deze religieuzeaardverschuiving zijn twee oorzaken aan te wijzen: a.

1735opgemerkt wordt dat de overgrote meerderheid van de immigrantenkatholiek is. 18

de katholieken hadden een hoger geboortecijfer. Zo werden in de 18deeeuw uit 100 katholieke huwelijken gemiddeld473 kinderen geboren tegengemiddeld 434 uit 100 hervormde huwelijken. b.

Bij de mensen die vertrokken was het aantal hervormden relatief grootterwijl onder de immigranten de katholieken zwaar in de meerderheidwaren^'. 5. Aanzet tot een sociaal-economische verklaringvan de bevolkingsontwikkeling In het voorgaande is de migratie naar voren gekomen als sleutel tot debevolkingsontwikkelingvan Wijk bij Duurstede. Aangezien de migratie vooreen belangrijk deel samenhangt met de sociaal-economische ontwikkeling ishet zaak hier enige aandacht aan te besteden. 21. L. Cortenraede, p. 21, citeert de magistraatsnotulen waarin in

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 De daling van het aantal nieuwe poorters in het begin van de 17de eeuwsuggereert dat de economische bedrijvigheid achterbleef bij de bevolkings-groei waardoor mogelijk sprake was van overbevolking en werkloosheid. Demagistraat was zich in ieder geval bewust van de &quot;verloopen staaet endedecadentis der stede&quot; en deed in mei 1638 een verzoek (dat ingewilligd werd)tot vermindering van de belastingsom die aan de Staten van Utrecht betaaldmoest worden&quot;. Een ander voorstel van de magistraat aan de Staten vanUtrecht beoogde &quot;datter een lijnpadt met een peerdt getrocken mocht gemaecktworden om de schuijten in de Crommen Rijn op ende af f tetrecken&quot;. Ook wordt voorgesteld om &quot;mede eenige grachten ofte vaerten te doen graven,dendealsoohaer coorn, fruijt endeandere waeren naar Utrecht af

teschepen, 't welck nu met wagens ende grote costen endemoeijten eede niet sonder 't fruijt te quetsen ende te be-schadigen elders heenen wordt gevoerd&quot;. Men hoopte door een goede verbinding met Utrecht (en via Utrecht metAmsterdam) meer schepen over de Lek aan te trekken die &quot;tot Wijck sullenlossen ende overschepen&quot;&quot;. In het kader van &quot;middelen tot redres vande vervallen staet der stede Wijck&quot; werd bovendien een lening afgeslotenter verbetering van de lakennering en werd een vulmolen gebouwd&quot;. Steunvoor de lakennering was zeker gewenst: in grafiek 5 is de ontwikkelingaangegeven van de bedragen waarvoor de inning van de belasting op de(wollen en zijden) lakenen werd verpacht. De grote teruggang van debedragen is een bewijs voor het verval van de lakennijverheid, die rond 1630inzette en na 1650 definitief werd

(ondanks een kleine opleving aan het eindvan de 17de eeuw). 22. GAWnr. 51,15-2-1645. 23. ibidem. 24. ibidem; GAW nr. 339. 19

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 In de tweede helft van de 17de eeuw werden de economische problemengroter. Vanaf ca. 1665 ging de stad, als marktplaats voor het omliggendeplatteland, de negatieve effecten voelen van de agrische depressie, eenperiode van ruim een halve eeuw met lage prijzen van landbouwproduktcn. Inplakkaten van de Staten van Utrecht wordt de Vrijheid van Wijk bij Duurstedegenoemd bij de gerechten die getroffen zijn door de zeer lage graanprijzen enkrijgt de stad 2/3de van het te betalen oudschildgeld (grondbelasting) over1666 kwijtgescholden&quot;. Dat de Vrijheid kwetsbaar wasvoor lagegraanprijzcn blijkt uit hetfeit datin 1676 de helft van de grond als bouwland gebruikt werd (hetgeen ook in 1815zo was)'&quot;. De achteruitgang van de graanhandel wordt weerspiegeld in dedalende pachtsommen die voor de inning van de belasting op het

&quot;uitgaendecoorn&quot; werden betaald (grafiek 5). De nekslag voor de kwijnende economie was waarschijnlijk de Fransebezetting. De stad bleef weliswaar gespaard voor direct oorlogsgeweld dochde last van de inkwartiering van Franse (1672-7.1) en Poolse (1674) troepenheeft zwaar gewogen. De magistraat reageert in 167.3 in een brief op hetmisnoegen van de Staten van Utrecht over het feit dat &quot;verscheideneImpositien niet ten comptoir zijn gebracht&quot;: &quot;...vertonen den miserahilen toestandt van onse Borgerijegecauseert door de swaere inquartieringe hij occasie vandebrugh op de rivier, hetgesladigearbeijden van onse Borgerijeaende fortificatien als anders, daer van de Borgers vandeandere steden geen gevoelen hebben ge had t, ende de gemenebeswaringe vanl garnisoen dat bij ons extraordinaris is...&quot;^. In een 'Memorie van de .schade' (1675) wordt 4000 gulden en

18 stuiversbegroot voor de reparatie van muren, poorten, bruggen, een wachthuisje, desteenstraat naar Utrecht en de planting van 300 jonge essen''. 25. Johan van de Water, Groo//7/acoa(/)oefc ... 's Lands van Utrecht II,p. 551-552: plakkaten van 19-12-1668 en 1-4-1669. 26. 1676: GAW nr. 371; 1815: J.M.G. Boon, De Utrechtse gemeenten in7«75, Utrecht, 1972, p. 127. 27. RAU, Archief Staten van Utrecht nr. 279. 28. GAW nr. 203. 20

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 1^5100 75 50't O30?010 1600 16;'0 I6it0 1660 1680 1700 1720 17^*0 Grafiek 5: Pachtsommen betaald voor de inning van belastingen pertien-jaarlijkse periode (om de vijf jaar) 1 = zijden en wollen lakenen 2 = uitgevoerd graanBron: GAW nr. 316-317 Een nijverheid die zich tot in de 18de eeuw goed heeft kunnen handhaven wasde linnenweverij. Onder de nieuwe poorters waarvan een beroep bekend is(132 van de 286) waren in de periode 1641-1730 15 linnenwevers (11,4%,exclusief 3 weversgezellen). Uit het feit dat de laatst bekende linnenwever in1729 als nieuwe poorter werd ingeschreven, en in de beroepentelling van een 21

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 &quot;Landvrughten daer in de eenige suhsistentie van deprincipaelste van onse Borgerije bestaedt...&quot;^'. Rond 1770 wordt geschreven dat: &quot;de koophandel is vervallen en tegenwoordig bijna geheelvervallen. Rondsom de stad, zijn eenige wei- en bouwlanden,met welke te bearbeiden veele ingeseetenen zij geneeren&quot;^. Met de beroepsgegevens uit 1808 krijgen we tenslotte een indruk van deberoepsbevolking van dat jaar. Ik heb deze gegevens gerangschikt pereconomische sector en ze vergeleken met die van het omringende platteland&quot;: Wijk bij Duurstede

platteland sector

aantal

% aantal

%. 33 9,7% 219 29,0% 98 28,7% 128 16,9% 75 22,0% 98 13,0% 13 3,8% 28 3,7% 122 35.8% 283 37.4% 341 100% 756 100% landbouwnijverheidhandel en verkeermaatschappelijke

dienstenarbeiders en dagloner Totaal: Uit de gegevens blijkt dat Wijk bij Duurstede zich van het platteland konblijven onderscheiden door het geringer belang van de landbouw en het groterbelang van nijverheid en handel en verkeer. Het was dus niet zo dat Wijk bijDuurstede was afgezakt tot een puur agrarische gemeenschap. De nijverheidbestond vooral uit kleine ambachtslieden die voor de lokale markt gewerktzullen hebben. Meer allure hadden waarschijnlijk de zaagmolen (opgerichtin 1801)&quot;, de bierbrouwerij, de jeneverstokerij en de soldeerselfabriek. In de 31. RAU, Archief Staten van Utrecht nr. 279. 32. Tegenwoordige staat der Ver e e nigdeN e der lande nX\l{\112o,^.95. 33. De gebruikte plattelandsgegevens betreffen Amerongen, Darthuizen,Overlangbroek, Neerlangbroek,Sterkenburg,Cothen,Werkhoven,Odijk,Schalkwijk, Schonauwen en Honswijk. 34. H.

Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam, 1951, p. 58. 23

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 categorie 'handel en verkeer' voerden kleine middenstanders de boventoon;winkeliers, tappers, melk-, groente- en fruitverkopers worden tesamen 56maal genoemd. Het aantal kooplieden en 'negotianten' bedroeg 13. Zeeropvallend is het ontbreken van schippers, vooral omdat er in de voorafgaan-de eeuwen minstens honderd het burgerschap hadden verkregen. Mogelijk iseen registratief out de oorzaak. S. Slotconclusie Als we het verhaal overzien, dan blijken de bevolkingsontwikkeling en degeschetste sociaal-economische ontwikkeling bij elkaar aan te sluiten -hetgeen te verwachten was. Veel zaken blijven echter duister en verdienennader onderzoek. Zo zou de landbouw in de stadsvrijheid nader onderzochtkunnen worden en dan met name de rol van de belangrijke fruitteelt (in 1683bestond 12% van de Vrijheid uit boomgaarden&quot;). Ook de invloed van

hetgarnizoen zou onderzocht kunnen worden: enerzijdsvormdehet garnizoen eenbelasting voor de stad, anderzijds brachten de soldaten met hun vertering inde stad extra mogelijkheden voor de 'middenstand' met zich mee en gaf hetgarnizoen het stadje enige allure. Ten slotte zou nader onderzoek gewenstzijn naar de ontwikkeling van de verhouding tussen rijk en arm (in 1749 werd8% van de gezinnen ondersteund) en tussen de godsdiensten. Voor de overzichtelijkheid heb ik hieronder de bevolkingsontwikkeling vanWijk bij Duurstede tussen 1597 en 1809 nog eens samengevat: jaai inwoners 1597 2385 1635 ca. 2700 1650 ca. 2350 1675 ca. 1600 1725 ca. 1400 1749 1419 1795 1480 1809 1838 Utrecht, Ronald N.J. Rommes (historicus). 35. GAWnr.569. 24

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 kalkoenen. Het doel van de stoot is wederom een beter houvast op drassigebodem. Ter weerszijden van de stoot zien we twee hoefnagels,die in hethoef ijzer zijn blijven steken. afb. 3 Op afbeelding .3 zien we een ijzer uit de latere middeleeuwen. Dit ijzer,gevonden nabij Utrecht, weliswaar niet in het Kromme Rijngebicd, wordt hierbesproken, omdat het een bijzondere vorm heeft. Het ijzer is niet vlak, maaraan de bovenvlakte hol, aan de ondcrvlakte bol. Wc zien op de foto deondervlakte. De takken van het ijzer lopen spits toe en zijn voorzien van kortekalkoenen. Bij een dergelijk ijzer met een holle bovenvlakte werd de hoefzodanig bol gekapt, dat het draagvlak van de hoef op het ijzer paste. Een ijzervan deze vorm vergemakkelijkt tijdens de beweging het afrollen van de hoef,voordat het been wordt opgenomen. Maar het geeft een labiele ondersteuningbij het staande been.

Dergelijk hoef beslag is voor het paard erg onnatuurlijken het wordt in onze tijd niet meer toegepast. Op afb. 4 en 5 zien we hoefijzcrs uit de renaissance. Deze beide ijzerswerden bij Vechten gevonden. Alleen van het ijzer op afbeelding 5 zijn meergegevens vermeld: het werd in 1884 opgegraven ongeveer drie voet (eenmeter) onder de grond in een lecmbodem. Het hoef ijzer van afbeelding 4 is vrij karakteristiek voor de ijzers van de16de-17de eeuw. Het heeft een holle bovenvlakte en een bolle ondervlakte.Voorts is het zeer breed in het toongedeclte en versmalt het zich naar detakken, die aan het einde voorzien zijn van hoge kalkoenen. Deze veroorzakeneen verplaatsing van het zwaartepunt van de hoef naar voren. Deze vorm vanhoefbeslag is evenals die op afbeelding 3 zeer onnatuurlijk voor het paard. Op afbeelding 5 zien we een minder extreem hoef ijzer uit die tijd, waarvan 28

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 de bovenvlakte minder hol is en de takken zich minder duidelijk versmallen;de kalkoenen aan de takeinden zijn wel weer flink hoog. Afb. 4 afb. 5 Ter afronding nog iets over de ouderdom van de boven beschreven hoef ijzers:gezien de vindplaats in de nabijheid van een rivier (in het stroomgebied), lijktmij een datering niet goed mogelijk. Door de vorm der ijzers is, vergelijkendmet hoef ijzers elders in Nederland en in andere landen van Europa gevonden,wel iets te zeggen. Ik heb bij het uitzoeken van de ijzers voor de illustraties uitvroege en latere middeleeuwen respectievelijk de renaissance geprobeerdvoorbeelden te vinden, die enigszins karakteristiek zijn voor deze periodes.Maar dat onderscheid is kunstmatig, want in onze verzameling kunnen we inalle vermelde periodes vanaf de 5dc tot en met de 17de eeuw ijzers vinden, diezeer

veel op elkaar lijken. Het handhaven van deze indeling is meer eenkwestie van respect tegenover de leraren van's Rijks Veeartsenijschool (1821-1918), die de verzameling hebben aangelegd, en de hoogleraar prof. dr. H.M.Kroon van de vervolgens tot Veeartsenijkundige Hoogeschool verheveninstelling (1918-1925), die de verzameling heeft geordend en gerubriceerd endie de eerste catalogus vervaardigde. (De hogeschool werd in 1925 alsFaculteit der Veeartsenijkunde toegevoegd aan de Rijksuniversiteit teUtrecht, in 1956 volgde een naamsverandering tot Faculteit der Diergenees-kunde.) De gegevens omtrent de hoefijzers zijn zeer karig. Het zal zeer moeilijktot onmogelijk zijn nu, zoveel jaren na de totstandkoming van de verzamelingmeer gegevens te verkrijgen. Alleen wanneer bij opgravingen hoefijzers worden gevonden in lagenwaarvan men de ouderdom kan

vaststellen en/of te zamen met andere 29

Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 Het gehele werkje is doorspekt met dergelijke humorvolle stukjes en wieKoops kent. verbaast zich daar niet over. Door de verschillende standplaatsen van Koops is het geheel wat van de hakop de takkerig. maar toch boeiend, omdat het vertelt over het herkenbareleven van alledag, gezien door de politiebril. Voorzien van tekeningen en wat foto's 'uit de oude doos' is het de moeite vanhet aanschaffen, maar ook van het lezen zeker waard. Bunnik, adjudant R.J. Kooring,vervangend groepscommandant Rijkspolitie Bunnik. A. Koops, Veertig jaren diender langs Kromme Rijn en Leidse Rijn, Bunnik, uifg. Henk Reinders,1988, 135 pp. ISBN 90-72507-02-9. fl. 22,50. Te bestellen door overboeking op Postbank 5404619of Amrobank 492047294 t.n.v. H. Reinders en te koop bij Bruna in Bunnik, de l.ektuurshop te Odijken bij garage van der Wiele, Herenstraat 113 te

Werkhoven. 32
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