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Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 9 voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwetering toe. Tenoosten het kapittel van St. Marie en ten westen het Domkapittel, 'nu deheere Schade van Dompteiaar'' 5.

sedert eenige jaaren herwaards daar vanniets heeft genoten ende in tegendeel meerder lasten betaalt, als het inko-men importeerde sulx het voorszeyde land en haar van geen nut nogh dienstwas...''. 7.

westende heer Schade van Dompselaar zijn geland. Dit perceel is bij acte van 1september 1769, opgemaakt te Utrecht, gekocht'. 8.

18 oktober 1732. Jan van Ommeren transporteert, ingevolge verkoopaktevan 14 en 18 oktober 1732, voor het gerecht van Overlangbroek namenszijn broer Comelis en diens vrouw Jannighen van Dam aan Melchior tenHove, heer van Rijnauwen etc. ondermeer de onder punt 4 genoemdegoederen''. 6.

18 mei 1770. David ten Hove, heer van Rijnauwen, lid van de vroedschapvan Amsterdam, machtigt Jacob Smit, advocaat te Utrecht, te transporterenaan Comelis Mauritsz. van Eeide, de volgende percelen te Overlangbroek: -

29 oktober 1733. Coenraad van Garderen, kerkmeester van Overlangbroek,verkoopt, ingevolge toestemming van de Staten van Utrecht van 30 juni1733 namens de kerk van Overlangbroek aan Melchior ten Hove, heer vanRijnauwen etc, 3 morgen land te Overlangbroek '...leggende pro indivisiogemeender voor met omtrent 21 mergen lands, genaamt Bemmelshofste-de...'. Het is land dat '... de kerk

Een huis, een hofstede met ongeveer 8 morgen boomgaard, wei- enbosland, strekkende voor van de wetering tot in de Amerongerweteringtoe, waar naast aan de ene zijde het kapittel van St. Marie en aan deandere zijde de erfgenamen van N. van Bemmel zijn geland. -

Ongeveer 24 morgen boomgaard, wei- als bosland, genaamd Bemmelshof-stede, strekkende voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwete-ring toe, waarnaast ten oosten het kapittel van St. Marie en ten

27 juni 1770. Transport van het voorafgaande voor het gerecht van Over- Die onderpanden zijn respectievelijk bij transport van 27 september 1693, 4 mei 1694 en 15 mei1695 aan Janmghen van Dam en haar eerste man Gerrit de Cruijf opgedragen en op 7 juli 1711aan Jannighen van Dam alleen. (RAU: Dorpsgerechten nr 1677) Gerrit de Cruijff heeft hetperceel van 5'/4 morgen op 29-11-1693 gekocht op een openbare verkoping van Jacob vanSandick (RAU: Notarieel Archief nr 2507). Naast het perceel waren toen geland de erfgenamenvan Anthonis van Bemmel en aan de andere zi)de het kapittel van St. Marie.RAU: Dorpsgerechten nr. 1677 (Overlangbroek)Als noot 7.RAU, Dorpsgerechten, nr. 1680 (Overlangbroek).

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 Fragment van een kaart met de namen van de perceelseigenaren, gebaseerd op hetkadastraal minuuiplan van 1832.

(II. de Lanoy Meijer, RAU, Top. Atlas.)

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 14 vinden onder de nummers 13, 14 en 15 (zie tabel): Nummer 13 (18 m) Nummer 14 (3 m) Nummer 15 (3 m) > > 1536Eigenaar Wed. Uyteneng Wed. Uytenengh Kerk vanOverlangbroek >> 1536Gebruiker Jan Joosten Jan Joosten Jan Joosten >> 1600Eigenaar Wed. Jhr. Joost vanAmstel van Mynden Juffr. van Mynden Kerk vanOverlangbroek >> 1600Gebruiker Wed. Hendrick Goes Wed. Mendnck Goes wed. Hendrick Goes >> 1685Eigenaar de heer Van Zuylenburg de heer Van Zuylenburg Kerk vanOverlangbroek > > 1685Gebruiker Jacob Vervoorn .... (niet ingevuld) .... (niet ingevuld) N.B.: elders wordt duidelijk dat de heer Van Zuylenburgh ook wel de heer Van Doornenburggenoemd wordt. De weduwe van Hendrick Goes is de weduwe Hendrick Cornelisz. Goes. Kemp wijst vervolgens op een verpachting van 28 maart 1577 door PhilippaUten Engh, weduwe van

jonkheer Joost van Amstel van Mynden, aan HendrikCornelisz. te Overlangbroek. Het betreft in totaal 40 morgen in vier percelen,gelegen ten noorden en ten zuiden van de NH-kerk te Overlangbroek. Hetgrootste perceel (23 morgen) betreft de door Hendrik Cornelisz. al gebruiktehofstede 'Van der Massche', strekkende van de Langbroekerwetering tot aan deGoyerwetering. Een ander perceel, groot drie morgen en van de kerk van Over-langbroek is gelegen 'aen de hofstede van der Massche nae der kerkcke toe,strekkende uit Langbroekerwetering aen Goyerwetering'^&quot;. Hier hebben we de 20. Algemeen Rijksarchief (ARA), Familiearchief Heereman van Zu5 dwijk, nr 2821. De overige twee percelen betreffen: 1 8 morgen met een boomgaard te Rijnwaards, strekkende uit de Lang-broekerwetering aan de Landscheiding en 2 een kamp weiland van 6 morgen te Rijnwaards,gelegen tegenover de kerk van

Overlangbroek die de weduwe voordien zelf in gebruik had.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 20 zijn duidelijk te herkennen op de foto. Mannen met zwarte boorden en zwarte handschoenen en zeer onwennig een hoge hoed! U kunt zich misschien nu wel voorstellen, dat het mij intrigeerde. Was hier in Houten sprake van een speciale streekdracht? Was het dragen van die mutsen met die duiveltjespunten hier al heel lang in gebruik en wanneer zag men dit voor het laatst? Ik heb indertijd een vragenlijst opgesteld en ben bij verschillende families in Houten, Tuil en 't Waal en Schalkwijk op bezoek geweest. Bovendien heb ik telefonisch om informatie gevraagd. Zoals wel vaker gebeurt: alles is blijven liggen, met het idee om er nog eens iets mee te doen. Aangespoord door het telefoontje van mevrouw Van der Wiele heb ik het weer te voorschijn gehaald. Ik heb indertijd met toestemming van de families afdrukken van de ^^^^^B f^! \ foto's, die ik bijzonder vond, mogen

maken, zodat ik u nu iets kan laten zien. Hopelijk komt hier nog een aanvulling op. De Houtense muts In de eerste plaats kreeg ik te horen dat de mutsbekend was geweest onder de naam trekmuts,trechtmuts, neepjesmuts, boerenmuts of kanten-muts. De muts werd voornamelijk door deboerinnen in deze omgeving gedragen over eenzwart ondermutsje, een kalotje. Er gingen zelfsverhalen, dat dat kapje altijd op het hoofd bleefzitten en het haar nooit gewassen werd. Boven-dien waren er twee soorten mutsen, een eenvou- dige tulen voor alledag en een kanten muts voorzon- en feestdagen. Ook tussen de kanten mut- Afb. 4: Trouwfoto uit 1870van Aaltje van Dijk. sen waren wel verschillen: kant was erg duur!Sommige mutsen waren alleen aan de rand van kant voorzien, het overige deelbestond uit nopjestule. Ze konden ook van goedkoop kant, zogenaamd pieken-kant gemaakt worden. De muts is vanaf het

begin van de negentiende eeuw gedragen. Een van deoudste foto's (afb. 4) stamt uit 1870'. Op de foto is Aaltje van Dijk gekleed in Volgens Henk Reinders is het een trouwfoto. Op 22 april 1870 trouwden Aartje W. van Dijk(1851-1920) en de rijke Hervormde boer Ros L. Lokhorst (1841-1904) in de Hervormde kerkvan Bunnik. Zij gingen na hun trouwen op Zeisteroever onder Bunnik wonen en kregen 11kinderen. Het echtpaar ligt begraven op de Algemene begraafplaats m Butmik.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 21 een voor het platteland modieuze japon. Daar-onder werd een crinoline, een wijde hoepelrok,gedragen. Een trouwfoto (afb. 5) uit 1880 (Vleuten-DeMeern) toont een boerin in een tamelijk mo-dieuze donkere japon, nu met een queue. Zijdraagt de kanten muts gecombineerd met eenkapothoedje. Op beide foto's staan de puntenvan de mutsen omhoog op de slapen in tegen-stelling tot de afbeeldingen van latere mutsen,zoals bijvoorbeeld op de schitterende Jugendstil-foto's (afb. 6 en 7) uit het einde van de negen-tiende eeuw. De man heeft zelfs een modieuswit boordje en de vrouw de grote kopmouwen,die ca 1895 in de mode waren. Afb. 5; trouwfoto uit Vleuten,1880. Het maken en wassen van de muts Het maken en wassen was een heel speciaal werkje. Ik ben indertijd bij de 92-jarige mevrouw Van Mourik in Schalkwijk geweest. Zij waste al mutsen vanafhaar vijftiende jaar! De

prijs van het wassen lag tussen de vijf en acht cent en zijwaste er 100 in een week. Voor de minder weigestelden deed zij het ook welvoor niets. Het wassen was zeer arbeidsintensief. Haar werkwijze was als volgt: ^?^«.» g^W afb. 6 en 7 ^^^^hhI^JIESr twee H|^BK^^KI' foto's uit ca 1895 l-H, SERRE V; UTKEGHT,
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de bandjes er uit halen 2.

in sodawater le^en

- 3.

wassen in groene zeep 4.

een nacht laten liggen in sop van groene zeep 5.

's ochtends er uit halen en op het gras laten bleken 6.

uitspoelen in een beetje chloor 7.

ophangen 8.

drogen

> 9.

door stijfsel halen

.

,\ 10. drogen

'\ 11. nakijken en inspecteren op losse naadjes 12. weer ophangen en drogen 13. bovenkant nog eens stijven 14. dan plooitjes erin maken tussen een machine met twee koperen rollen. Volgens haar werden in Schalkwijk ook mutsen gewassen door Driek van deVen; in Tuil en 't Waal door Driek Slieger en in Houten door Jansje van Halvan de Tielandweg. Mevrouw van Maurik, die de muts

overigens zelf nooit gedragen heeft, maakteook mutsen en kocht kant in de Twijnstraat te Utrecht. De prijs van een mutsvarieerde tussen de 40 of 45 gulden, afhankelijk van de kwaliteit van de kant.Volgens haar werden de mutsen zeker tot 1918 nog wel door bruiden opgezet,hoewel in die tijd veel jonge meisjes er niet veel meer voor voelden. De mutswerd gezien in de hele provincie Utrecht, in de stad bij hoveniersvrouwen op deAbstederdijk. In Schalkwijk is ze het laatste gedragen door opoe van Dijk, die in1959 overleed, in Werkhoven door mevr. Flbertsen tot 1953. Ook de moedervan mevrouw van Vliet uit Tuil en 't Waal heeft de muts tot 1953 op gehad. Zijis nog in het bezit van een bidprent van haar moeder, waarop deze de mutsdraagt. Er waren wel kleine plaatselijke verschillen in de afstanden tussen detwee puntjes op het hoofd. Rouwmutsen, die tussen de twee of drie guldenkostten, waren voorzien van een speld met een zwart knopje.

Later zijn tijdensverkleedpartijen veel van deze mutsen vernietigd. Circa 1900 werden de mutsenop zx>n- en feestdagen gecombineerd met een kapothoedje. De kapothoedjeswerden gekocht bij Van Deventers Damesmode in Utrecht. Het huwelijk

' Een uitzet bestond in die tijd uit een kapothoedje, een aantal zwarte omslagdoe-ken, twee kanten mutsen, witte gebreide kousen, een doodshemd en een paar(rouw)beursjes. Geld speelde een belangrijke rol bij het sluiten van een huwelijk:

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 23 AJb. 8: Tuil en 't Waal. dat gold voor katholieken en protestanten. Bovendien kon een boerenzoon hetbest met een boerendochter trouwen. Boeren hadden in de negentiende eeuwveel land gekocht van verarmde adel. Er bestond een verschil tussen kleiboerenen zandboeren: de kleiboeren waren het rijkste en stonden op zondag apart bijde kerk. Het was van belang of je twintig of tien koeien bezat of gewoonarbeider was. Eveneens maakte het veel uit of de boerderij eigen bezit was ofgepacht. Wel werden ook de boerinnen van een gepachte boerderij verplicht omde muts te dragen. Er wordt gezegd dat een boerderij niet verpacht werd als eenboerin dit niet wilde. Na 1945 is er een grote verandering gekomen in ditverschil in rangen en standen. Een duur huwelijksfeest kon indertijd bestaan uit twintig koetsen, met hetbruidspaar in een tilbury en er werd

royaal bruidsuikers (in speciale zakjes)gestrooid. De bruid speldde al haar sieraden op. Er was wel duidelijk eenverschil tussen de katholieken en de protestanten. De protestanten hadden ietsminder vertoon en droegen meestal een medaillon en een horloge in een zakje.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 24 De katholieken waren altijd herkenbaar aan een kruis. Houten was oorspronke-lijk een grotendeels katholiek dorp, in 1795 was 2/3 katholiek en 1/3 protestant.Rijke boerendochters kregen hun juwelen op elf-jarige leeftijd als ze aangenomenwerden, maar na de oorlog zijn veel van de kettingen, horloges, medaillons enkruisen verdeeld onder de dochters. Bruiden op het platteland trouwden meestal in een zwarte jajx)n, maar ook in destad werd door de burgerij in de negentiende eeuw veel getrouwd in het zwart.Dit was immers praktisch: je was dan direct in het bezit van een nette zondagsejurk. Uit Houten kennen we nog een voorbeeld uit Tuil en 't Waal in 1918. Debruid draagt geen muts meer en haar moeder is de enige met een kanten muts.Deze omgeving was vrij conservatief: tot de tweede wereldoorlog werd nog veelin het zwart getrouwd, hoewel de meeste boerendochters vanaf de jaren twintigaan een

lichtere jurk of zelfs een witte trouwjurk de voorkeur gingen geven. >&quot;

H. ViT Afh. 9: Familiefoto uit 1923.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 28 Ajb. 1: De pijl wijst de plaats aan van de opgegraven steenoven.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 29 MUUR 6 fimnA Afb. 2: Plattegrond van de funderingsresten. niets meer terug te vinden doordat in voorgaande jaren een brede sloot isgegraven in de noord-westhoek. Een ander gedeelte is waarschijnlijk verdwenentijdens het egaliseren van het terrein. Gelukkig bleven er voldoende resten overom een behoorlijke reconstructie te maken. Tijdens de verdere graafwerkzaamhe-den troffen we de restanten aan van twee haaks op elkaar staande muren diebijna een meter dik waren (zie schetsje, afb. 2). De muur die evenwijdig lag aanmuur A is verdwenen bij het graven van de sloot. Toch geven de funderingsres-ten ons een goede mogelijkheid een beeld te krijgen van het geheel. Reconstructie De U-vormige oven had een afmeting van circa 16 x 12 meter. Dit type wordtwel Waalsteenoven genoemd; in onze streken ook Utrechtse steenoven geheten(zie afb. 3 en 4). In het

binnenste gedeelte van de steenoven troffen wij negen stookkanalen aan.Muur A heeft waarschijnlijk negen stookmonden gehad, maar slechts vierdaarvan hebben wij nog aangetroffen. De overige vijf zijn verdwenen bij het

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 30 Afb. 3: Brandende veldoven bij de Goorse berg in Markelo (ca 1920). Uit: B. Jansen, Van lichelwerk naar steenfabriek. Stichting Historie der Techniek, 's-Gravenhage, z.j. egaliseren van het terrein. Tussen de stookkanalen was steeds een hardgebakkenkleilaag te vinden van circa 1,20 meter breed. Bij het blootleggen van de stook-kanalen werden in de ingangen vloertjes aangetroffen. Twee stookkanalenwerden volledig tot op de bodem uitgegraven. Door de andere stookkanalenwerd een coupe uitgezet, waarvan de profielen getekend zijn. Opvallend was datalle stookkanalen gevuld waren met puin. De stenen die er uit kwamen warenvrij klein. Dit waren waarschijnlijk de resten van de stenen overkluizingen (soorttongewelf) die over de stookkanalen heen gebouwd waren. De gedroogde stenen werden op zodanige wijze in de oven gestapeld dat destookkanalen

vrijbleven om gevuld te worden met turf of hout. Er is van andere

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 31 Afb. 4: Schematische tekening van een (lege) steenoven. Bron als a/b. 3. ovens bekend dat zij volgezet ongeveer 100.000 stenen konden bevatten'. Debovenzijde en de voorzijde werden dichtgestapeld met stenen en een laag zandwerd als isolatie aangebracht. In de bovenzijde werden schoorsteentjes uitge-spaard. De temperatuur die bereikt werd tijdens het bakken zal rond de 1100°C zijngeweest. De oven werd ongeveer zes weken gestookt. De kwaliteit van degebakken stenen varieerde sterk, van hardgebakken klinker tot zachte afvalste-nen. In veel stenen zat aan de bovenzijde een randje dat afkomstig is van devorm waarin de steen gemaakt werd. Datering?

geeft geen nadere datering. Zelfs mevrouw Hollestelle^, een expert op het gebied van steenovens, waagde zich niet aan een datering. Archiefonderzoek dat tot nu toe gedaan is, leverde op dit punt niets op. Een akte van 14 december 1619 vermeldt dat ene Wouter Gerrits een oven bezat in Hagestein. Hem werd verboden nog langer steenpuin in de rivier uit te kruien. Of dit slaat op onze steenoven is onbekend, daar er veel meer steenovens in de uiterwaarden langs de rivier gelegen hebben. 1.

F.H. Landzaat, 'Steen- en pannebakkerijen langs de Vecht' in: Jaarboekje van hetoudheidkundig genootschap Nifterlake, 1986, p. 13-24. 2.

.;=... 4> Het steenformaat dat we aantroffen was gemiddeld 26 x 12 x 6 cm. De vuistregel 'hoe groter de steen, des te ouder', die vaak gehanteerd wordt,

J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, (disserta-tie). Assen, 1961.

Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 35 Tentoonstelling archeologische vondsten van Zorgvliet Op acht juli is in het gemeentehuis van Houten een tentoonstelling geopend vanarcheologische vondsten van Zorgvliet. In de jaren 1985-1987 heeft de Rijksdienstvoor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een opgraving verricht in hetuitbreidingsplan Tiellandt, ten zuidwesten van de oude dorpskern Houten. Bijdit onderzoek werden funderingen gevonden van een gebouw. Uit archiefonder-zoek bleek dat het de funderingen waren van een achttiende-eeuws landhuis. Hethuis werd bewoond door de Schout van Houten en 't Goy, Jasper van Lijnden.In 1796 werd het huis verkocht onder de naam 'Zorgvliet'. In 1821 werd hettoenmalige Zorgvliet afgebroken. Aan de zuidzijde van de funderingen werden muurresten gevonden van eengebouw dat in het begin van de zestiende eeuw in vlammen was opgegaan.

Deblootgelegde muurresten waren afgedekt met een dikke brandlaag. Van ditgebouw liggen de funderingen grotendeels onder de geluidswal. Opgraving wasdus onmogelijk. Nadat door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-derzoek (ROB) de funderingen waren opgegraven, kreeg de archeologischewerkgroep van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' toestemming deopgravingen voort te zetten. Gedurende dezelfde periode (1987-1988) heeft dewerkgroep het vondstmateriaal beschreven. Veel van het door de werkgroep gevonden materiaal is afkomstig uit eenverdiept gedeelte in het opgravingsvlak. Vermoedelijk was dit een sloot, horendebij de in de zestiende eeuw afgebrande woning, later, ongeveer in de periode1650-1750 is deze sloot door de bewoners van 'Zorgvliet' als stortplaats voorhuisafval gebruikt. Naast het alledaagse volksaardewerk zijn hierin luxereaardewerksoorten, zoals

delftsblauw en porselein gevonden. Verder zijn diversesoorten drinkglazen, wijnflessen, leer, pijpekoppen en ijzeren voorwerpengevonden. Het geheel geeft een aardig beeld van wat de welgestelde burger in dietijd aan huishoudelijke voorwerpen bezat. Het vondstmateriaal is door de werkgroep genummerd, getekend en beschrevenen deels gerestaureerd. De vondsten werden vervolgens ondergebracht bij degemeentelijke oudheidkundige verzameling. Een selectie hieruit is in het gemeen-tehuis tentoongesteld. U kunt de tentoonstelling tot medio oktober bekijken opwerkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur.
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