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Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Behuizing De meest voorkomende tamme duif, zoals iedereen die kent van de Dam inAmsterdam, is een afstammeling van de wilde rotsduif, de Columba Livia. Derotsduif nestelt van nature in nissen en holtes in rotsen waar zij beschermd istegen weer en wind en tegen roofdieren. Sinds mensen duiven zijn gaan houdenmaken zij broedplaatsen naar het voorbeeld van de natuur.Ongeacht de vorm van huisvesting zijn de voorwaarden voor een goede nestgele-genheid dezelfde. Diverse schrijvers uit verschillende tijden hebben hun ervarin-gen op dit punt op schrift gesteld. Hoewel deze op onderdelen uiteen kimnenlopen, zijn hun aanbevelingen over het algemeen eensluidend. Er moet zich altijdwater in de buurt bevinden. Het is belangrijk dat de vogels ongestoord kunnenbroeden, dat wil zeggen: niet afgeleid door geluiden van menselijke bedrijvig-heid. De nestruimte mag

niet bereikbaar zijn voor vijandige dieren zoals ratten,wezels, marters, bunzingen, katten en slangen. Een schuingeplaatste plank(&quot;keerbord&quot;) of een rand van uitstekend metselwerk zijn de meest voorkomendemiddelen om deze indringers te weren. De openingen die toegang geven tot denestruimte moeten juist groot genoeg zijn om een duif door te laten en zijnvoorzien van een uitstekende steen of plankje om het in- en uitvliegen tevergemakkelijken. Zij moeten bij voorkeur op het zuiden (ook wel oosten ofwesten) zijn aangebracht, beschut tegen regen en wind. Duiven houden ernamelijk van in de zon te zitten. Het zijn ook propere dieren. Hun nestenmoeten daarom regelmatig worden verschoond om ongedierte geen kans tegeven en hun voeder- en drinkbakken moeten regelmatig worden ververst.Tenslotte: er moet voor een goede ventilatie worden gezorgd zonder dat hettocht. Broedplaatsen

kunnen op verschillende manieren in een bestaand gebouw of ineen speciale behuizing voor duiven worden aangebracht. Vaak treft men zo'ndui venslag aan in de gevel top of het dak van een huis, schuur of poortgebouw ofin een kasteel- of kerktoren. In Groningen hebben veel grote, omgrachte boer-derijen een toegangshek gehad waarop een langgerekte &quot;doefkast&quot; was geconstru-eerd. Er zijn nog enkele van dergelijke duifhuizen op hun oorspronkelijke plaatsaanwezig. Ook van de vele poortgebouwen met een duivenzolder die toeganggaven tot de Friese stinzen zijn er nog enkele bewaard gebleven. Dergelijkegebouwtjes zijn ook in het Kromme Rijngebied te vinden: De Stenen Poon inHouten (zie het anikel p. 35) en de huizen Walenburg, Weerdesteyn en Groe-nestein aan de Langbroeker Wetering. Ook het poortgebouw van Rijnesteyn inCothen kan tot deze groep van duifhuizen worden

gerekend. Een voorbeeld vaneen kasteeltoren met een duivenzolder is in dit gebied niet gemakkelijk tevinden. De toren van kasteel Moersbergen bij Doom is een tussenvorm tussen

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 een kasteeltoren en een (losse) duiventoren. In dei^elijke stenen gebouwen zijn in het muurwerk openingen uitgespaard. Erkonden ook na de bouw kasten met gaten aan een gebouw worden opgehangen,iets dat veelvuldig op historische afbeeldingen is te zien. Dergelijke broedplaat-sen zijn over het algemeen minder spectaculair dan de vrijstaande gebouwen engebouwtjes, de duiventillen en -torens. Duiventorens- en tillen Vrijstaande, speciaal voor duiven geconstrueerde bouwwerken hebben veleverschijningsvormen. Deze kunnen worden bepaald door factoren als klimaat enplaatselijk aanwezig bouwmateriaal (leem, natuursteen, baksteen, hout) inverschillende geografische gebieden. In Nederland is vrijwel uitsluitend vanbaksteen en/of hout gebruik gemaakt. De duifhuizen zijn hier tamelijk beschei-den van omvang, vergeleken bij wat er in landen als Frankrijk en Engeland isgebouwd.

In die landen was een toren met 3000 broedplaatsen geen uitzonde-ring, terwijl in Nederland een toren met 250 broedplaatsen al tot de grootstegerekend moet worden. De vrijstaande duifhuizen zijn ruwweg te verdelen in duiventorens en duiventil-len, waarbij de volgende criteria zijn aangehouden: een toren is een gebouw datmet rondom doorlopend muurwerk van de grond af is opgetrokken en een til iseen hok op een of meer poten waarmee het van de grond is opgetild. De hoogtevan het onderstel van een til is vaak bepaald door het praktische gegeven dat ereen kar onderdoor moest kunnen rijden: door een luik in de bodem van het hokkon de mest in een gereed staande kar worden geveegd. Duiventillen komen in het Kromme Rijngebied weinig voor. Zij zijn vooral inhet midden, oosten en noorden van ons land te vinden. Deze duifhuizen zijnmeestal vierkant of rechthoekig van vorm. Er zijn vele variaties op dit

prototypemogelijk. Soms zijn het eenvoudige, puur functionele bouwsels, bestaande uiteen houten kast met een pannen dak, bekroond door een houten lantaarn waarinde vliegopeningen zijn uitgezaagd, in andere gevallen zijn het door houtsnijwerk-versiering en kleurgebruik ware kunstwerken. Een duiventil kan ook geheel uitbaksteen zijn opgetrokken, zoals die in het Van Boetzelaerspark in De Bilt uit1832. De duiventil van Huize Doorn vormt ook landelijk gezien een uilzonde-ring op het kast-op-poten-type. Dit gebouwtje, daterend uit het eind van de 18deeeuw, is rond van vorm en bestaat uit grof gepleisterde baksteen op een onder-stel van een aantal kromme, eikenhouten staanders. Deze zijn bij een latererestaiuatie in de plaats gekomen van de walvisribben die de til oorspronkelijkhebben gedragen.Evenals de tillen bestaat er in ons land een grote verscheidenheid aan duivento-

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 De voormalige dutventoren annex stal of xhuur in het weiland voor het huisWulperhorst bij Bunnik in 1869. Litho door P.J. Lutgers in: Gezichten in de omstreken van Utrecht. rens. Maar meer dan bij de tillen is er bij de torens in enige mate een stijlont-wikkeling aan te wijzen. De oudste nog bestaande torens, daterend uit de 17deeeuw, zijn uit baksteen opgetrokken en komen zowel in ronde als in vierkantevorm voor. Hiertoe behoren de ronde duiventoren van Huize Wickenburg in 'tGoy (zie het artikel op p. 27), die in 1640 voor het eerst wordt genoemd, en devierkante van Huize Schevickhoven bij Leersum (zie ook p. 18). Beide torensvenonen sppren van een witte pleisterlaag en een zwarte plint. In de 18de eeuwwerden, geheel overeenkomstig de &quot;grote&quot; architectuur sobere bakstenen dui-ventorens gebouwd. De toren van Rhijnauwen (Bunnik), direct naast hetpoortgebouw, is daar

een voorbeeld van. De vele bouwstijlen uit de 19de eeuw zijn ook in de duiventillenarchitectuurterug te vinden. Uit deze eeuw dateren in het Kromme Rijngebied zowel het

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 ronde witgepleisterde torentje met het vierkante pannengedekte tentdak vankasteel Maarsbergen als het neogotische bakstenen exemplaar van kasteelSterkenbui^ en de zeshoekige houten toren bij het huis Leeuwenburg, beide aande Langbroeker Wetering. Een fraaie houten toren, geheel gebouwd uit gesnedenplanken en consoles, is te vinden bij het huis Pavia in Zeist. In die gemeentestaat ook het jongste exemplaar, het bizarre witte vierkante torentje van het huisMa Retraite aan de Utrechtseweg. Een duiventoren is vaak als multifunctioneel gebouw ontworpen. De beganegrond kon dienst doen als stal, schuur, kippenren of fasanterie, terwijl debovenverdieping voor de duiven was gereserveerd. Sommige duiventorenskimnen ook in combinatie met een ander bouwwerk voorkomen, zoals die vanMolenstein aan de Langbroeker Wetering (zie p. 17 en 18 en de afbeeldingen opp. 15 en 16). Hier zijn

in de 19de eeuw restanten van het oudere huis Meulen-steyn getransformeerd tot een kerkgebouwtje waarvan de toren tot duivenverblijfwerd ingericht. Dit kerkgebouwtje moest als stoffage in het landschap fungerenwaarop men vanuit het tegenovergelegen huis Leeuwenburg zicht had. Een andervoorbeeld van een bouwwerk met meerdere functies was de zeshoekige duivento-ren van het huis Wulperhorst bij Bunnik die op een litho van P.J. Lutgers uit1869 uitsteekt boven een lage, brede stal of veldschuur. Als laatste kan hetkapelletje in het park van het huis Sandwijck in De Bilt worden genoemd. Ookdit gebouwtje is als stoffage in een landschapspark bedoeld. Het was beneden alstheehuisje ingericht en boven als duivenverblijf. Er bestaan plannen voor de restauratie van het kapelletje van Sandwijck. Deduiventil van Huize Doorn is momenteel in restauratie. Het is verheugend dateigenaren van dergelijke bescheiden, vaak onopvallend

gelegen gebouwtjes diebovendien geen direct nut meer hebben, een restauratie willen bekostigenwaarmee zij voor de toekomst behouden kunnen blijven. Utrecht,CCS. Wilmer Literatuur: Er bestaat weinig literatuur over historische duifhuizen in ons land. Het enigeboek over dit onderwerp is: Nederlandse duiventillen; Historische duifhuizengeschilderd en beschreven, door H.W.M. Giezen-Nieuwenhuis en CCS. Wilmer,Zutphen (Terra) 1987.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Het recht om duiven te houden Het houden van grote aantallen duiven en het daarvoor bouwen van een torenof til was in de middeleeuwen een zogenaamd heerlijk recht. Alleen de adel ofde hoge geestelijkheid die veel grond in bezit had mocht van dit recht gebruikmaken. Voor het houden van een klein aantal duiven waren geen regels. Deoorsprong van deze heerlijke rechten ligt in de Karolingische tijd. Het voert tever om er hier op in te gaan. Belangrijker voor het Kromme Rijngebied en dethans nog bestaande torens is hoe dit recht zich sinds de zestiende eeuw tot opheden ontwikkelde. Al in 1384 vaardigen de Staten van Utrecht een plakkaat uit met betrekking tothet vangen van andermans duiven. De straf hierop was dat men &quot;bloets hoeftster kloeken komen zei, en bidden den Rade vergiffenisse, en geven der Stad tebetering twee dusent steens&quot;'. In later

plakkaten wordt de straf omgezet in eengeldboete. In de eerste helft van de zestiende eeuw bedraagt de boete 8 Carolusgulden en loop dan op tot 30 gulden in 1647. Deze relatief hoge boetes wareneen gevolg van het feit dat het houden van duiven een privilege was van de adelen hoge geestelijkheid die zich niet graag geschaad zagen in hun recht.In 1667 wordt het eerste plakkaat uitgevaardigd betreffende het houden vanduiven en het bouwen van een duivenioren of tiF. Vanaf dat moment mageigenlijk iedereen duiven houden en daarvoor een onderkomen bouwen als meneen bepaalde hoeveelheid land bezat. De hoeveelheid land werd bepaald op 24morgen (een morgen is 0,83 ha.). Als het kleigrond of soortgelijke goede grondwas had men maar 12 morgen nodig. Dit land mocht niet verspreid liggen maareen geheel vormen. Had men te weinig land dan werd de toren op kosten vande eigenaar afgebroken

en moest bovendien nog een boete van 40 gulden betaaldworden. Tevens werd bepaald dat wie van oudsher een duivenioren bezat, maarte weinig land had, zijn toren binnen een jaar moest afbreken of meer landmoest aankopen tot de voorgeschreven hoeveelheid. In 1683 wordt aan ditplakkaat toegevoegd dat iedereen wel een paar duiven voor zijn plezier mocht 1. J. van cle Water, Groot Placaatboek, vervattende alle de placaten, ordonnantienen edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrecht, etc, Utrecht1729 (3 dln.), deel 3, p. 1058. 2. Idem, deel 2, p. 399.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 10 werd in het bewijs van toestemming het aantal duiven vermeld dat op de toren gehouden mocht worden. De Jachtwet van 1924* neemt de bepalingen betreffende duiventorens uit de wet van 1857 in zijn geheel over. Tenslotte wordt in de Jachtwet van 1954' geen bepaling meer opgenomen met betrekking tot de rechtspositie van duiventorens. Ze zijn sindsdien uit de wet verdwenen omdat men van mening was dat het houden van duiven niet meer in een Jachtwet thuishoort. 't Goy,Otto Wttewaail. 8. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 331, 1 maart 1924. 9. Idem, nr. 523, 3 november 1954.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 11&quot;Duyfhuysen&quot; langs de Langbroeker Wetering In een speciaal nummer gewijd aan duiven en alles wat daar mee samenhangtmag een kort overzicht van het gebied van de Langbroekerwetering niet ontbre-ken. Een kort overzicht, omdat er nog nooit een diepgaand onderzoek naar ditaspect is uitgevoerd in een streek, die door zijn talrijke ridderhofsteden, landhui-zen en buitenplaatsen juist bij uitstek voor het houden van duiven geschikt is.Wij zullen ons in dit artikel dan ook vooral beperken tot het beeld, dat wij onsuit het oude afbeeldingenmateriaal kunnen vormen van de &quot;Duyfhuysen&quot; of&quot;Duivenvluchten&quot; die bij de huizen voorkwamen. In oude streekbeschrijvingen wordt zelden melding van duivenverblijvengemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld konijnenwaranden of zwanendriften.Waarschijnlijk sprak het verschijnsel van de duivenverblijven

voor de bezoekervan de streek in de zeventiende en achttiende eeuw zo voor zichzelf, dat hetgeen bijzondere aandacht verdiende. Dit geldt ook dikwijls voor de oudsteleenverheffingen of eigendomsoverdrachten, zoals bij Moersbergen, waarbij in1492 Bertolmeus de Wael aan domproost Symon van der Sluys opdraagt &quot;dievrije thynsweer van den goede tot Moerberch, met husinge, boemgaert, ghe-boemt dat daer op staet&quot; maar waarbij de aanwezigheid van een duivenverblijfmeestal schuil gaat onder een verzamelformule als &quot;met allen sijnen toebehoe-ren&quot;. Dat er waarschijnlijk in die tijd al duiven bij Moersbergen huisden, is nietzeker, maar vanaf de zestiende eeuw had het kasteeltje een speciale voorzieningvoor deze dieren in een hoektoren op het binnenplein. In latere verkoop- ofleenakten hebben we soms meer geluk en vinden we regelmatig bij de opsom-ming van alle lusten en lasten

melding van extra voorzieningen, zoals bij deverkoop van Leeuwenburg in 1667 door de beheerders van de desolate boedelvan Gerard Zoudenbalch aan Melchior Toussain. In de desbetreffende akte lezenwe over dit huis aan de Langbroekerwetering, dat toen nog dikwijls met denaam van de eigenaar op kaarten als &quot;Zoudenbalch&quot; staat aangegeven, dat hetgaat om de &quot;adelijke woninge metten hoff, bouw- ende duyfhuys mitsgadersschueren, stallingen ende zijn vorderen toebehoren met omtrent negenthienmergens lants onder Hardenbroek liggende aan de Langbroekerwetering totaande Goyerdijk&quot;. Interessant is het feit dat men bij Leeuwenburg spreekt over een&quot;adellijke&quot; woning, terwijl het hier gaat om een vroege buitenplaats, die nooit alserkende ridderhofstad is ingeschreven. Hieruit blijkt dan ook dat het middel-eeuwse heerlijke duivenrecht in de zeventiende eeuw is

verdwenen en iedereendie voldoende land had een duiventoren of til mocht bouwen.Een vermelding vinden wij ook bij de belening van Lunenburg in Nederlang-broek in 1755. In dat jaar wordt Balthasar Constantijn baron van Lynden van

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 13 Kasteel Blikkenburg in ca. 1660. RAU, TA 1119-125. omdat een term als &quot;duiventil&quot; niet voldoende recht doet aan de grote verschei-denheid in vorm en opzet van deze onderkomens. Een eerste belangrijke bron die ons kan informeren over plaats en vorm van deduivenslagen in onze streek, is het werk van de schilder-tekenaar RoelandRoghman. Met name in de jaren 1646/47 maakte deze kunstenaar, van wiebekend is dat hij bevriend was met Rembrandt, in het land een grote serietekeningen van kastelen en buitenplaatsen. Ook zuid-oost Utrecht kwam daarbijaan de beurt. Van de 149 kastelen, die Roghman vereeuwigde, stonden er 17 inhet gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. Direct in hetgebied van de Langbroeker Wetering waren dat: Rijsenburg, Beverweerd,Sterkenburg, Hardenbroek, Moersbergen, Doorn, Broekhuizen en

Zuylenburg.Andere belangrijke huizen, die hij afbeeldde lagen in de zuid-oosthoek van hetgebied, in een duidelijke concentratie rond Amerongen: Amerongen, Lievendaal,Zuylesteyn, Wayesteyn, Natewisch en Bei^esteyn. Bij Zeist nam hij Blikkenburgen Kersber^en op en voor ons als het meest westelijke huis tenslotte Rhijnau-wen. Bij bestudering van de verschillende tekeningen blijkt, dat Roghmaneigenlijk twee soorten duivenverblijven weergeeft: de duivenhokken, die in hethuis of in de bijgebouwen verwerkt zijn en de aparte duivenhokken, die tegen degebouwen aan zijn gehangen, meestal boven de gracht. Van het eerste typevinden we voorbeelden bij Amerongen, waar in de trapgevel duidelijk de

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 14 Kasteel Schonauwen met op de achtergrond het'duyfhuys' uit ca. 1700 door J. Ottens. Topografische verzameling van de gemeente Houten. toegangen tot de hokken te zien waren, Doorn, Wayestein (direct onder het dak)Hardenbroek (poort) en Beverweerd (waarschijnlijk in de poort). Bij Blikkenburgzien we een groot aanul kasten tegen de muren van het huis en hetzelfde waswaarschijnlijk ook het geval bij de keermuur van Amerongen en bij Rhijnauwen.Wat opvalt is dat er op deze tekeningen bij geen enkel huis al sprake is van eenaparte duiventil of toren, althans niet voor zover wij dat kunnen zien. AlleenMoersbergen had een torentje, waarin duivenhokken waren aangebracht; bij deandere huizen lijkt het er toch op dat men met name de aparte hokken aan demuren of het gebouw zelf gebruikte. Dit geeft ook aan dat de nadruk bij dezeverblijven toch vooral op het utilitaire

lag; doelbewuste architectuur zoals bijMoersbergen en Wickenburg (zie p. 27-35), waar de duiventoren vermoedelijk aluit de 16e eeuw dateert, waren waarschijnlijk nog een uitzondering. Bij dit lijstjekunnen wij het &quot;duyfhuys&quot; van Schonauwen en de nog bestaande toren van

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 15 Schevickhoven voegen.In het Rijksarchief in de pro-vincie Utrecht wordt een ma-nuscript bewaard met gewassenpentekeningen van Utrechtseridderhofsteden, dat zal daterenuit de periode 1650-1670.(RAU, TA 1119-125). In ditboek zijn op een wat dilettan-tistische wijze, maar waar-schijnlijk zonder al te veelfantasie of effectbejag, eengroot aantal ridderhofstedenafgebeeld, zoals Hindersteyn,Huis te Doorn, Sterkenburg,Beverweerd, Sandenburg, Wa-lenburg en een van de Roodest-eins. Dit interessante boek-werk, waarin ook de wapenenvan de toenmalige leden van deridderschap zijn opgenomen,wacht nog op een publikatie,die recht doet aan zijn histo-risch en cultuurhistorisch be-lang. Voor ons levert het nietveel nieuws; bij Sterkenburg isde duivenvlucht in het poortge-bouw goed te herkennen enook bij Hindersteyn blijkt indie tijd in het poortgebouw eenonderkomen voor de

duiven te de duiventoren bij kasteel Doom. Foto: Rijks-dienst voor de Monumentenzorg, 1976. zijn aangebracht. Bij Sanden-burg zijn aan het huis zelf de duivenkasten aangebracht;daarnaast lijkt het er bij dezeridderhofstad op, dat er een aparte toren aan of op de voorburcht stond, metdaarin een groot aantal duivengaten. Niet veel later, rond 1700, laat C. Specht opzijn gravure van Sandenburg een aantal duivenkasten zien, die aan de voor-burcht hangen. Uit deze periode dateert ook de gravure van &quot;T Huys te Schoon-

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 17 Molenstein in 1980. Foto Otto Wttewaall.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 19 De duivenwal van kasteel Amerongen. Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1962. Ook andere duifhuizen zijn langzamerhand aan restauratie toe, zoals die vanSterkenburg. Dat dit door de grote cultuurhistorische en landschappelijke waardevan de dikwijls zo kwetsbare objecten een zaak is, die ons allemaal aangaat, magduidelijk zijn. Wat dat betreft kan de toekomst met enig vertrouwen wordentegemoet gezien dankzij een instelling als de Stichting tot Behoud van Particulie-re Historische Buitenplaatsen (PUB). Deze stichting vecht er op allerlei gebiedvoor om samen met de eigenaren van particuliere buitenplaatsen - hierondervallen niet alleen monumentale historische landhuizen als Leeuwenburg enSandenburg maar ook kastelen als Amerongen - deze objecten in al hun onderde-len in stand te houden. Zij doet dit ondermeer in voortdurend overleg met deoverheid. In

dat kader werkt de stichting PHB mee aan de uitvoering van de z.g.Achterstallig Onderhoudsregeling van de ministeries van Landbouw, Natuurbe-heer en Visserij en WVC, die sp)eciaal gericht is op historische parken metgebouwde objecten zoals de hierboven besproken duivenverblijven.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 20 Deze kennismaking met een belangrijk onderdeel van buitenplaatsen als hetduifhuis in al zijn gedaanten is dan ook mede bedoeld om ons te wijzen op hetbelang van deze samenwerking tussen eigenaar, stichting en overheid in dienstvan het algemeen belang. Amerongen,I I.M.J.TrompLiteratuur: Bardet, J.D., Kastelenboek Provincie Utrecht, Utrecht, 1972 Giezen-Nieuwkamp, H.W.M, en C.C.S. Wilmer, Nederlandse Duiventillen; Historische duifhuizen geschilderd en beschreven, Zutphen, 1987 Ginkel-Meester, S. van en M. K(X)iman, Langbroek. Geschiedenis en Architectuur, Zeist 1990 Tromp, H.M.J. en B. Zijlstra, Kasteel Amerongen, 1988 Tromp, H.M.J., Kastelen langs de Wetering, I-III, Zeist 1968-1972

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 24 Duiven in en om de kerk van Odijk Net als in Houten en vermoedelijk in Bunnik, behoorden de duiven in Odijkvanouds tot het 'informele' inkomen van de koster'. Dat de duiven bij hetaanvliegen naar de toren nog wel eens wat 'losten' was meestal geen bezwaar.Weliswaar zat de hoofdingang van de kerk midden onder de landingsbaan, maarde koster kon de gaten boven de deur meestal afsluiten met een luik als erkerkdienst was en bovendien hadden de meeste kerken een ingang voor 'hetgewone volk', een klompenhok ergens in het koor of het schip. Een storm in1819 richtte zoveel schade aan kerk en toren aan dat men het niet meer demoeite vond deze op te lappen. In 1820 volgde sloop. Daarmee verdween ookhet huis voor de duiven. De koster werd tegemoet gekomen door het aanbiedenvan de zolder van het westelijke deel van de kerk. Blijkbaar had de koster veel duiven, want hij had

ook een duivenhok boven hetbaarhuisje op het kerkhof, zoals blijkt uil een brief van kerkeraad en notabelenaan een ingenieur van waterstaat^: Odijk, 6 augustus 1855In het belang van het kerkgebouw der H.gemeente te odijk moet er eeneverandering plaats hebben aan het duivenhok, dat op het kerkhof bovenhet haarhuis is en door den koster en voorzanger gebruikt wordt, - Erworden n.1. ook nog duiven gehouden op den toren of liever boven hetvoorhuis van de kerk aan de eene zijde slechts door een houten beschotvan de plaats der openbare godsdienstoefening gescheiden. De brandendeduivenmest maakt dit echter en voor dat beschot, maar vcxjrnamelijk vcKjrde zolderingen zeer nadeelig, daar deze laatste als dit zoo blijft weldraverteerd zullen zijn en geheel vernieuwd moeten worden. Daarenboven is 1. De gegevens uit dit stukje zijn ontleend aan G. Vermeer, De Sint-Heriberl of het Willekerkje te Odijk, Utrecht/Zutphen,

1987 en aan het archief van de Hervormde Gemeente Odijk(aanwezig op het Rijksarchief Utrecht). 2. In deze tijd waren kerk en staat nog niet volledig gescheiden. De kerken ressorteerden onder tweedepartementen: R.K. eredienst en Hervormde- en andere erediensten. Omdat het maar kleinemimsteries waren zonder eigen architecten, werden bouwzaken behandeld door ingenieurs vanWaterstaat. Deze mgenieurs waren opgeleid om goedkope en sterke forten en sluizen te bouwen.Gevoel voor sierlijke architectuur hadden ze lang niet altijd. In Odijk bijvoorbeeld, hield men nade afbraak van toren en schip het ranke en sierlijke koor uit de 16de eeuw over. In plaats van eenpassende afsliuting koos Waterstaat voor ... een blinde muur.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 26 Uit de correspondentie over het duivenhok blijktverder dat het ging om 150 duiven die niet allemaalkonden op de zolder van het baarhuisje. Dat hadeen oppervlak van 4,85 x 3,38 el en een hoogte van2,35 el. De inhoud was 11 m'. Op de afbeeldinghierboven zien we het baarhuisje van opzij,situatie. Links staat het schetsje dat de ingenieur van water-staat op een brief maakte van de bestaande situatie. Bunnik,H. Reinders.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 29 Wickenburg met de duiventoren in 1886. nr.2, 1991 van dit periodiek). Een jaar later tekent Jan van Diepemen een kaartvan enkele stukken land bij Wickenburg, waarop hij ook de duiventorenweergeeft, exact zoals hij er thans nog staat. Het is mogelijk dat de toren kortdaarvoor gebouwd werd, namelijk nadat Wickenburg in 1630 in het bezit wasgekomen van Lubbertus van Westrenen. Het is evengoed mogelijk dat hij dooreen lid van de familie Van Oostrum gebouwd werd, die Wickenburg in bezithadden van 1409 tot 1630. De eerste vermelding dat de door Jan van Diepenem getekende toren alsduiventoren in gebruik was dateert uit 1672. In dat jaar wordt 'de Huysinghe enflojfstadt Wickenborgh, hergen, schuer, backhuys, duyffhuys enz' door Martinus vanWestrenen verkocht aan Hendrik Quint en Nicolaas Hamel.In de

zeventiende eeuw en waarschijnlijk al eerder werd Wickenburg verpachtals boerderij. Een gedeelte van het huis stond ten dienste van de eigenaars, dieveelal in Utrecht woonden en in de zomermaanden enige tijd buiten vertoefden.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 30 Een pachtcontract uit 1763 vermeldt datde duiventoren bij de pacht inbegrepenwas 'maar het sal aan den heer verhuurdervrijstaan soo veel koppel jonge duyven voorhem te nemen mits voor ider koppel beta-lende 3 stuyvers, het sal ook den heer ver-huurder vrij staan die duyven van de vler-ken te mogen korten eenige dagen te vo-ren'. In een kasboek van H.A. Wttewaaluit 1754 en 1755 komen regelmatig reke-ningen voor van door de toenmaligepachter Willem Peek geleverde duiven. In t De smeedijzeren bekroning vande toren en de koperen wind-vaan met het jaartal 1675. \792 sluit J. Wttewaal een pachtcon-tract af met Jan van der Worp waarinomtrent de duiventoren bepaaldwordt:&quot; De huurders zullen het profijtvan de duiven genieten, zo lang detooren enigzins in orden zijn, dan zalhet volkomen aan den verhuurder staande zelve te repareeren, afte breeken, danwel te laaten vervallen, maar niet

temin zal het aan den heer verhuurdervrij staan, zo veel koppels jonge duyvenvoor hem te nemen ah zijn edele goedvinden zal, zonder daarvoor ietwes te Een aantal van de nesthofqes in demuur van de toren.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 32 Het interieur naar boven gezien, met de opvallende, ingenieuze balkenconstructie. behalve in enkele 19de en 20ste eeuwse registratieformulieren. Sinds 1814 washet verplicht een duiventoren om de vijf jaar bij de provincie te laten registre-ren. Later werd daarbij tevens bepaald hoeveel duiven maximaal op de torenworden gehouden; voor de toren bij Wickenburg was dat aantal 250 paar duiven.Sinds de jachtwet van 1954 is deze registratieplicht vervallen. Het gebouw De ronde bakstenen toren heeft een doorsnede van 5 meter en is 6,7 meter hoogmet een zinken achthoekige spits van circa 4,5 meter hoogte. Daarbovenop iseen smeedijzeren bekroning met koperen windvaan. De totale hoogte van devoet tot en met de windvaan bedraagt meer dan 12 meter. De ingang ligt 1,2meter boven het maaiveld, met daarvoor een stenen trap van vijf treden. Binnenligt een rode plavuizen vloer. Circa de helft van de

muur is vanaf de vloer totboven aan toe voorzien van nesthokjes, in totaal 317 stuks. De muurdikte van detoren is 30 centimeter en waar de nesthokjes zitten bijna 50 cm. Behalve de J

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 33 De toren anno 1991 deuropening zitten er in de muur vier gietijzeren roosters van 19 bij 40 cm dievoor frisse lucht zorgen. De enige andere openingen in de toren zijn de vierdakkapelletjes op het zinken dak met ieder vijf vliegopeningen voor de duiven.Opvallend in het interieur is verder de ingewikkelde balkenconstructie dievooral dient om de kap te dragen. Het bouwjaar is dan wel niet bekend maar door de eeuwen heen is er wel eenaantal verbouwingen van de toren genoteerd. In de windwijzer staat het jaartal1675 dat hoogstwaarschijnlijk herinnert aan herstelwerkzaamheden na de orkaandie in 1674 over de provincie Utrecht trok. Ook de kerktoren van Houten lieptoen grote schade op. Uit rekeningen in een kasboek van H.A. Wttewaal uit1755 blijkt dat in dat jaar de toren een grondige opknapbeurt kreeg. TimmermanPieter de Rooij verdiende 22 gulden en 15

stuivers met werk aan de toren en erwerden van F. van Oort 3000 klinkers gekocht &quot;tot den duijven toom op Wikken-burg&quot;. Rondom de toren zijn in de grond stukken lei te vinden wat er op wijstdat de oorspronkelijke dakbedekking uit leien heeft bestaan en de huidige zinken

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 35 De duivenzolder in de Stenen Poort te Houten De Stenen Poort is een monumentaal gebouw dat dateert uit de 16de eeuw endiende tot bescherming van de bewoners van de daar achter gelegen boerderij.Deze was omgeven door een brede gracht met als enige toegang het verdedigbarepoortgebouw. Naast de bescherming van de bewoners bood de poort ookhuisvesting aan een groot aantal duiven. Onder de rietgedekte kap bevindt zicheen duivenzolder. Deze heeft een oppervlakte van 4,80 x 4,35 m en is in hetmidden onder de nok 5,20 m hoog. De vloer is samengesteld uit baksteen afm.25xl2x5!/2 cm en is afgedekt met plavuizen afm. 20x25 cm. boerderij de Stenen Poort, 1957. Collectie De Keijzer.

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 39 Duivenrecept uit de 18de eeuw Duiven, hoe men die braaden zal. Neemt jonge Duiven dood ze en laat ze wel uitbloeden, en dan ontwyd en schoon gemaakt, en zo, of gelardeerd aan het spit gestoken, en met wat boter gedroopen, is heel goed. Men kan ze ook ongelardeerd in een pot smooren, dan zyn ze ook goed; en als men die midden doorsnyd en met zout en peper bestrooid, dan kan men ze op de Rooster braaden, is zeer goed om met een zuure saus te eeten. Tot gebradene Duiven maakt men ook wel een saus van limoensap, of verjuis (zynde uitgeparste onrype druiven) en boter, dat men roert tot het wat dik word; of van roode wyn met wat peper en gekorve Uijen. uit:

kosten, zelfsvoor de Roomsgezinden op Visdagen en inde Vasten, gezond en smakelyk kan toe-bereiden: Hoe men alles tegen de win-ter inlegt. Wat men in de Slacht-TYD doen moet : En hoe menMol en versch Bier des zomersgoed kan houden Te AMSTERDAM By STEVEN van ESVELDT, In de Kalverstraat, het derde Huys van de Room- sche kerk de Pepegaay 1761 Met Privilegie (Met dank aan mevrouw prof. dr. J.M. van Winter, die deze fotocopie ter beschikkingstelde.)

DE VOLMAAKTE HOLLANDSCHE KEUKEN-MEID ONDERWYZENDEHoe men allerhande Spyxen, Confituren en Na-gerechten, zonder ongemeene

Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 40 Foto van een lakenvelder Lakenvelder op het melkveehedrijf van G. Dorrestein te I.anghroek. loio: L. Baauw, 1991. Deze foto had geplaatst moeten worden bij het artikel van W.A. I lermans in helvorige nummer. Door een vergissing is dit niet gebeurd.
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