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Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IIIII (foto auteur, 1993) Het hijheltje, 16 hij 10 cm groot, in gesloten toestand Naast een overzicht van de erfgenamen werd in de akte uit 1852 ook een nauw-keurige inventaris van de boerderij aan de Langbroekerdijk A42 geven. Daarinkomt de volgende vermelding voor: 'In het voorhuis in de kleerkast een kleinerkerkboekje met de gezangen en zilverslot ter waarde van f 2, = .' Werd hiermeehet bijbeltje van Baaije bedoeld? Vermoedelijk wel, want zij en haar broer Fransbleven beiden ongehuwd op de oude boerderij wonen'. Waarschijnlijk zal helbijbeltje bij de boedelscheiding in de familie zijn gebleven. De directe vooroudervan de schenker, een zekere Hendrik van Donselaar, werd in 1852 althans alsmede-erfgenaam vermeld. de boedel van Frans van Donselaar. In een volgend artikel hoop ik nog eens nader op dezeboedelscheiding in te gaan.9. In de akte

uit 1852 kwamen ook vrouwenkleren (mutsen) voor.

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Het bijbeltje geopend op de titelpagina met links een deel van de familieaantekenin-gen

(foto auteur, 1992) In het bijbeltje noteerde Baatje in haar eigen handschrift de volgende familiegebeurtenissen: Eerste blad: 'Baatje van Donselaar is gebooren den 17 octoober in het jaar 1776. Hoort ditboekje toe 1789. Jaantje van Woudenberg, weduwe van Hendrik van Donselaar, is overleden den9 februari en begraven den 16 in het jaar 1819.' Tweede blad: 'Antge van Donselaar is overleeden den 7 april en begraven den 14 april in hetjaar 1790.

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IJan van Donselaar is overleden den 1 junius in het jaar 1810.Gougje van Donselaar is overleden den 18 april in het jaar 1811.Margje van Donselaar is overleden den 19 april in het jaar 1811.I'rans van Donselaar is overleden den 2 jannuari in het jaar 1816.Lysje van I3onselaar is overleden den 17 juli in het jaar 1816.(}ijs van Donselaar is overleden den 17 augustus in het jaar 1816.' Derde blad: 'Ckrgjc van Woudenberg is overleden 7 mey in jaar 1819.Jacobus Lcgemaat is overleden den 14 februari in jaar 1820.Maria van Donselaar, weduwe van Jacobus Legemaat is overleden den 28 februa-ri in jaar 1821. Jannigje Schoonderbeek, weduwe van Jan van Donselaar, is overleden den 29november 1821. Jan Spaan is overleden den 31 maart 1822.Joost Vervat is overleden den 25 mey 1824.' Hoewel het bijbeltje op zichzelf zeker niet uniek is - er zijn meer bijbels

bekendmet familieaantekeningen - kon door middel van aanvullend onderzoek deintrigerende vondst van een bijbeltje uit 1777 te Langbroek verklaard worden.Ook van de levensloop van de eigenaresse, Baatje van Donselaar, kon een tipjevan de sluier worden opgelicht. Hoewel mijn onderzoek naar de geschiedenisvan de Langbroekse familie Van Donselaar nog niet is afgerond (voor gegevensover deze familie hou ik me van harte aanbevolen: Zigzagoven 33, 3961 EE Wijkbij Duurstede) was deze vondst aanleiding om alvast een stukje van de familiege-schiedenis te onthullen.

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 De sloop van de 'Molen van Ruisdael'te Wijk bij Duurstede Ria van der Kerden-Vonk* Van de talrijke molens die Wijk bij Duurstede in het verleden heeft gekend, isde door Jacob van Ruisdael rond 1675 geschilderde walmolen veruit de beroemd-ste. Omtrent het verdwijnen van dit bekende bouwwerk tastte men tot nu toe inhet halfduister. Zowel het exacte jaar van de sloop als de omstandighedendaaromtrent waren onbekend. In 1951 concludeerde Hijmans op grond van twee afbeeldingen dat de molentussen 1750 en 1850 moet zijn gesloopt: 'de beweegredenen welke tot hetafbreken geleid hebben en het jaar waarin dat geschiedde, zijn niet bekend''.Zestien jaar later leidde de rechtshistoricus Van Iterson uit archief- en kaart-materiaal af dal de molen van Ruisdael tussen 1786 -het jaar waarin de molensamen met die op de hoek van de Steenstraat en Zandweg^ werd verkocht-

en1820 -wanneer de molen niet meer voorkomt op de kadasterkaart- van zijnlorcnvoetstuk moet zijn gehaald'. Op zx)ek naar gegevens over de sloop van devestingwcrken in de notulen van de Wijkse gemeenteraad, ben ik onlangs openige passages gestuit, die de gegevens van Hijmans en Van Iterson bevestigen enaanzienlijk preciseren. Uit deze notulen blijkt dat de eigenaar van de molen,(ierrit van Wijk geheten, in juni 1817 toestemming aan het gemeentebestuurvroeg om zijn 'windolijmolen staande in de stadsmuur aan den dijk buiten deVrouwepoort' te mogen afbreken. Nog geen maand later werd zijn verzoekingewilligd*. Een niet onaardig detail is dat de olieslager (ierrit van Wijk zelf lidwas van de gemeenteraad die over de sloopplannen besliste. Vermoedelijk zal hij * Drs. M.A. van der Kerden-Vonk is gemeentearchivaris van Wijk bij Duurstede, Cothen, Houtenen Langbroek en redacteur van dit tijdschrift. 1.

H. Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam/'s-Gravenhage 1951, 56. 2.

En niet de molen 'Ri)n en Lek', zoals Tonny Vos-Dahmen von Buchholz schrijft op p.12 van haarbrochure 'Rijn en Lek', molen in de schijnwerpers. Wijk bij Duurstede 1992. 3.

W. van Iterson (Van Iterson),' De zogenaamde molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede', in:Jaarboekje Oud-Utrecht 1967, 7\. 4.

Gemeentearchief Wijk bij Duurstede (GAW) 1811-1851, inv.nr. 4, 45-46 (12-6-1817 en 10-7-1817).

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 beroemde molen bij elkaar te vegen en af ie voeren*. Over de moiicven die hel raadslid tot de sloop brachten, bestaat vooralsnogminder duidelijkheid. Uil hel feil dat de lorenmolen tussen 1786 en 1817 zijnoude functie van korenmolen verliest om eerst als houtzaagmolen (1791) en laterals oliemolen (1817) ie worden gebruikt, mogen we al wel concluderen dat hetde molenaar niet erg voor de wind gingf. De eeuwenoude monopoliepositie diede molen van Ruisdael samen met de molen builen de Veldpoort bezat metbetrekking lol hel malen van graan stond vermoedelijk al enige tijd onder druk,om bij de Staatsregeling van 1798 definitief ie worden afgeschaft*. Nader onder-zoek naar de ontwikkelingen in het laatste decennium van de achttiende en heteerste van de negentiende eeuw, zal moeten uitwijzen of de twee oude Wijksemolens inderdaad in de slag met hun concurrenten in

en buiten de stad tenonder zijn gegaan. Hoe dit ook zij, hel door Ruisdael vanaf de rivierzijde geschilderde 'Gezicht opWijk bij Duurslede', waarin de hoog boven zijn omgeving uittorenende molensinds de late middeleeuwen een beeldbepalende rol vervulde, was met hetverdwijnen van deze molen onherstelbaar veranderd. In de door de afbraak vantalloze oudere bouwwerken gekenmerkte negentiende eeuw, speelden esthetischeoverwegingen echter niet of nauwelijks een rol: wat niet functioneel meer was,in de weg stond en alleen nog geld kostte, was eenvoudigweg gedoemd om teverdwijnen. 6.

in 1798 bijvoorbeeld P. Nijhof, Windmolens in Nederland,Zwolle 1983, 53.

idem, 133-135 (19-10-1823 en 24-10-1823). 7.

Van Iterson, 71 (28 4-1786). GAW 1300-1810, inv.nr. 51EE, 446 (22-8-1791) en 449' (19-9-1791);GAW 1811-1851, inv.nr. 4 (10-7-1817). 8.

GAW 1300^1810, inv. nr. 70^2, 286-287 (4-8-1790) en inv.nr. 51EE, 421 (7-2-1791). Zie over deafschaffing van de molendwang

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 In de Romeinse tijd (47-270 A.D.) wordt op het huidige Domplein een fort(castellum) gebouwd om op deze plaats de noordgrens van het Romeinse Rijk teverdedigen. Vlakbij dit fort ontstaat tegelijkertijd een kleine handelsnederzetting(vicus). Als aan het einde van de derde eeuw de Romeinen wegtrekken eindigt tevens debestaansgrond van de vicus en trekken de bewoners weg. In de zesde en zevendeeeuw vestigen de Franken zich in het rivierengebied; op de splitsing van Rijn enLek ontstaat een handelsnederzetting, Dorestad, waar zich het centrum vooroverzeese handel concentreert. Utrecht ontwikkelt zich tot een kerkelijkcentrum voor de kerstening van het noorden van ons land. Opgravingen op hetDomplein leveren schaarse bewoningssporen, veel sporen zijn door overstromin-gen in de twaalfde eeuw uitgewist. Reeds in hel begin van de zevende eeuw moet er

in Utrecht binnen de murenvan het Romeinse fort een kerkje hebben gestaan; als Willibrord in 690 uitEngeland in Utrecht arriveert treft hij het verwoest aan. Hij laat het herbouwenen wijdt het herstelde kerkje aan St. Maarten. Tevens sticht hij een tweede kerk,de St. Salvatorkerk, met een daaraan verbonden klooster. Beide kerken zijn in detweede helft van de negende eeuw verwoest, de opvolgers van Willibrordmoeten Utrecht ontvluchten en pas in 922 keert bisschop Balderik in Utrechtterug. Hij herbouwt de kerk van St. Salvator en St. Maarten.De bisschoppen ontwikkelen zich in de tiende eeuw tot een wereldlijke enrechtelijke macht; de St. Maartenskerk groeit uit tot het kerkelijk centrum (deDomkerk) en in de periode tussen 1040 en 1080 laten bisschop Bemold en zijnopvolgers drie kapittelkerken en een abdij bouwen rondom dit centrum. De St.Salvatorkerk is tussen 1582 en 1587 gesloopt. Van een

vroege voorganger van deSt. Maartenskerk is nooit een spoor gevonden. In 1929 worden bij opgravingenop het Domplein ter plaatse van het voormalige hoofdgebouw van het Romeinsefort funderingsresten gevonden van een derde kapel, de Heilige Kruiskapel, diein 1829 is gesloopt. De fimdering wordt aanvankelijk in de tiende eeuw geda-teerd, maar latere bestudering van de opgravingsgegevens geeft alle reden om defundering te dateren in de tijd van Willibrord. Utrecht ontwikkelt zich in de tiende eeuw tot een handelscentrum bij desplitsing van de Rijn en de Vecht, met een parochiekerk, gewijd aan St. Nico-laas. Als rond het jaar 1000 de Rijn begint te verzanden laten kooplieden eenkanaal graven van de haven bij deze zuidelijke nederzetting naar de Vecht; ditkanaal is nog steeds herkenbaar als het noordelijke gedeelte van de Oude Ciracht.Bij de uitmonding van dit kanaal in de Vecht ontstaat een

nieuwe haven.Ook hier ontstaat al vroeg bewoning; omstreeks 1170 sticht men een parochie- 13

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Duurstede. Het thema van de avond was 25 jaar opgraven in Wijk bij I>uurstede,waarbij het accent lag op het ontstaan van Dorestad. De oudste vondst die in Wijk is gedaan, is een vuurstenen werktuig van driedui-zend jaar voor (Christus, vermoedelijk aangevoerd door de rivier. Op velelokaties in de gemeente is systematisch gegraven, zodat men in de loop der jareneen goed beeld heeft gekregen van alle stadia van bewoning en een globaalinzicht in de veranderde loop van de rivieren. Aan de hand van dia's liet de heer Van Es zien waar bewoning was in Wijk bijDuurstede in de periode vanaf 1600 tot 1500 voor Christus en hoe die bewoninger vermoedelijk uit gezien heeft. Uit een blootgelegde plattegrond met paalspo-ren en verkleuringen in de grond kwam een agrarische nederzetting in beeld. Deonderkomens voor mens en vee hadden een afmeting van 30x7 meter. Ook

is erin de nabijheid een begraafplaats gevonden. De gemeenschap die hier woonde en werkte, leefde op een ideale strategischeplaats met vruchtbare grond nabij de rivieren. Het was natuurlijk niet verwon-derlijk dat de Romeinen hier cK)k een castellum bouwden, volgens de Peutinger-kaart Levefanum genoemd. Bij zand- en grindzuigwerkzaamheden in het gebiedvan het Betuwse Rijswijk aan de overkant van Wijk bij Duurstede zijn dakpan-en steenresten gevonden, die vermoedelijk afkomstig zijn van dit castellum. Ookandere fraaie vondsten kwamen aan de oppervlakte, zoals Romeinse helmen,zilveren sieraden en aardewerk. De bewoners handelden in deze tijd veelvuldigmet de Romeinse soldaten en bouwden hun onderkomens aan de Rijn. Demeandering van de rivier en de hoogte van het water speelden bij de bouw vande huizen een grote rol. Een volgende belangrijke periode in de Wijkse geschiedenis is

de zevende enachtste eeuw, de periode van Dorestad. (ielegen aan een knooppunt van interna-tionale waterwegen, was de stad een echte handelshaven met contacten door heelhet huidige Europa. Het einde kwam toen de Vikingen de stad, die al enigszinsin verval was door de veranderde rivierloop en het verzanden van de haven, inde jaren 843 - 863 herhaaldelijk plunderden. In de tiende eeuw ontstond hethuidige Wijk bij kasteel Duurstede van de heren van Abcoude, terwijl het stadjeonder de Bourgondische bisschoppen in de late middeleeuwen weer een krachti-ge bloeiperiode doormaakte. In Wijk bij l>uurstede wordt nog steeds door de ROB voorafgaande aan bouw-projecten archeologisch onderzoek verricht, waardoor telkens weer nieuwe gege-vens boven water komen en oude hypothesen worden bevestigd of verworpen. 15

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 GroLe excursie naar de Menkemaborg met een aantal deelnemers op de brug. (foto H.J.J. Steenman, 1993.) in de giethal van de voormalige klokkengieterij werd het gebruik van klokken inNederland rond 1960 getoond, zowel in de stad als op het platteland. Aanslui-tend was er een film waarbij men zag hoe klokken gegoten werden in dezezelfde hal. Sinds 1863 maakte het fabrikantengeslacht Van Bergen volgenseeuwenoude tradities klokken voor velerlei doeleinden. Dit wereldberoemdebedrijf, dal in 1980 haar poorten sloot, maakte niet alleen luidklokken, carillons,beiaarden en scheepsbellen, maar ook brandspuiten. Het klokgieten in deget(K)nde film en de in de gietkuil aanwezige modellen in diverse stadia gaveneen inspirerend beeld van dit oude ambacht. In het expositiegedeelte van het museum waren vele klokken opgesteld van kleinlot groot met hun

eigen verhalen en soms klankgebreken. De gids vertelde overhet ontstaan en de belangrijke fimctie van het klokgelui. De eerste klokkenwaren in de vroege middeleeuwen in gebruik bij monniken als tijdmelding. Laterin de middeleeuwen werden de klokken ook benut voor openbare doeleinden,zoals bij de nadering van vijandelijke troepen, de komst van belangrijk bezoek ofhet bijeenroepen van schout en schepenen en - niet te vei^eten - het aankondigen 17

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 De tuinen zijn gelijktijdig met de restauratie van het gebouw in 1926 volgens hetoorspronkelijke tuinplan van ± 1705 hersteld. Zodoende zijn er verschillendesoorten tuinen ontslaan, die allemaal symmetrisch van indeling zijn, zoals debloemenhof, een langgerekte tuin met zonnewijzer en andere verfraaiendeluinelemenlen, een rozentuin met kruidentuin, overlopend in een app)elhof envervolgens het doolhof. Hiermee eindigde hel excursiegedeelte van de dag,waarna het gezelschap tijdens een afsluitend diner de zeer geslaagde dag nog eensde revue liet passeren. Sparrendaal. Op zaterdagmiddag 25 september namen 50 leden deel aan eenkleine excursie naar hel huis Sparrendaal in Driebergen. We verzamelden ons bijde slangemuur, maar door de regen verviel de geplande wandeling door detuinen. In de grote keuken in het souterrain dronken we koffie of thee met

cake,waarna we in twee groepen vergezeld van een rondleidsler in zo'n anderhalf uurvan vertrek tot vertrek trokken en 't interieur bewonderden. Vooral 't beschil-derde behang viel hierbij op. Sinds 1954 bezit de gemeente Driebergen het huis,dat na een jarenlange kostbare restauratie, een tijdlang als gemeentehuis dienstdeed. Tegenwoordig wordt hel nog slechts gebruikt bij ontvangsten en huwelij-ken. Sparrendaal werd in 1754 gebouwd als buitenhuis voor de Utrechtseburgemeester Jacob van Berck. Later werd het bewoond door Petrus Judocus van(X)sihuyse, heer van Rijsenburg. Honderd jaar na de bouw werd het verkochtaan de aartsbisschop van Utrecht, die er enige jaren resideerde, waarna het ver-huurd werd aan de familie Van VoUenhove, die er tol ver in de twintigste eeuwwcx)nde. Het huis was sterk vervallen toen de gemeente Driebergen het in 1954kocht en ingrijpend liet restaureren door architect

ir. J.B. Baron van Asbeck. Herman Steenman, met medewerking vanPeter de Wit en Ina van der Wiele-Pasterkamp 19

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Verslag van de archeologische werkgroep over 1993 Zijn mollen goede archeologen? 'Nee', zult u misschien antwoorden, maartoch... Wanneer u een aantal mensen zou vragen wat een archeoloog eigenlijkdoet, zult u, naast vele malen 'weet ik niet' ook antwoorden krijgen die nergensop slaan. De rest zal, naar ik verwacht, antwoorden dat archeologen ouwedingen of, wat plechtiger, oudheden opgraven. En dat doen mollen ook!Dankzij deze zwartgejaste noeste gravers/archeologen, kunnen wij, bovengrondseamateurarcheologen, vooral in het voorjaar vruchtbaar terreinonderzoek doenaan de hand van de opgeworpen molshopen. Voor onze ondei^ondse collega'shoudt de oudheidkunde op bij het niet systematisch opgraven van oudheden.Maar voor ons begint het daar pas, met het verzamelen en ter plekke globaaldetermineren van de vondsten uit die

molshopen. Al zoekende worden concen-traties met veel potscherven en dergelijke aangetekend op de kaart. Dit jaar heeftdat er toe geleid dat ROB op een aantal van de door ons onderzochte percelenop Wulven proefsleuven heeft laten graven, zij het met weinig spectaculairresultaat. Dat had ook anders kunnen zijn: in de wijk Tiellandt werden webijvoorbeeld in eerste instantie door mollen attent gemaakt op een gebiedwaarvan bij later zorgvuldig opgraven door de ROB bleek, dat het door deRomeinen zeer intensief bewoond is geweest. Aan terreinonderzoek besteeddenwe in 1993 tien zaterdagmorgens. Op een omgracht terreintje in Wulven lieten onze wroetende, spitsneuzigecollega's ons echter in de steek: geen molshoop was er te vinden. Omdat weverwachten daar sporen van funderingen aan te treffen, boorden we er mettoestemming van de ROB zelf gaten. De ongeveer vijftig

grondboringen tot eendiepte van anderhalve meter, die we er op een zaterdagmoi^en uitvoerden,leverden echter geen enkel spoor van fundering of bewoning op (maar het waswel gezellig werken). Aan het definitief determineren van de terreinvondstenbesteedden we twee morgens. In samenwerking met de gemeente Houten werd op zes zaterdagochtendenonderzoek gedaan naar de grondslagen van een tweetal boerderijen. Hierbijkwam enig veeriiende-eeuws blauwgrijs scherfmateriaal te voorschijn en een zeergrote hoeveelheid zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse aardewerkfrag-menten, waaronder onverwacht veel fragmenten van olielampjes.Wat mollen onmogelijk is, zelfs met een sterke leesbril, deden wij een aantalmalen: we besteedden tijd aan het bespreken van boeken en tijdschriftartikelenover archeologie. Ook gingen we op excursie naar een opgraving van de ROB inDe

Meem en waren er uitstapjes naar musea. 21

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 kennelijk alleen gebaseerd op het feit dat dit echtpaar enkele kinderen te Rhenenliet dopen en op hel feil dat de patroniemen toevallig overeenstemmen - iscnigzins discutabel. De stammoeder Maria Willems Puyk stamt af van ClaraJansdr van Spaerwoude. Deze schatrijke dame uit de zestiende eeuw liet in 1598bij testament bepalen dal al haar nakomelingen bij huwelijk een uitkeringkonden krijgen. Hiertoe werd een fonds gesticht, dat pas in 1922 werd opgehe-ven. Natuurlijk werd van de nakomelingen een boekhouding bijgehouden;zodoende kon de afstamming van de familie Achterberg teruggebracht worden(van moederszijde) tot 1275, waarmee meteen de titel van hel boek verklaard is.In 1798 trouwde Willem Rijksc Achterberg met Hendrijntje van Schaffelaar; ditechtpaar ging wonen op de boerderij annex herberg 'het Boompje' in Nederlang-broek. Zij waren de

stamouders van het nog tot op heden voortlevende geslachtAchterberg in deze streek. Op basis van vooral door familieleden aangeleverd materiaal werd een familiege-schiedenis opgebouwd, waarbij ook van de dochters Achterberg de nakomelin-gen voor twee generaties werden uitgewerkt. Dit resulteerde in een ruim 500bladzijden groot overzicht, voorzien van vele foto's en andere afbeeldingen. Perlak wordt in een schematisch overzicht het onderlinge verband weergegeven,l-cn globale inhoudsopgave op gezinshoofden van zowel mannen als vrouwencompleteert hel geheel. Jammer is hel wel, dat een namenindex ontbreekt. Ook het bijna geheelachterwege laten van bronvermeldingen voor mei name de wat oudere generatiesis een gemis en maakt aanvullend onderzoek moeilijk. Voor genealogen enhistorici met belangstelling voor hel Kromme-Rijngebied is dit boek niettemineen welkome bron van

informatie. Enkele exemplaren zijn nog te koop bij defamilie Meijer, Kleefsehoek 428 te Ede. Wim Donselaar 27

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Varia Een klooster in Dwarsdijk te C'olhen? Tussen Rijn en Lek van december 1993 bevat een zeer lezenswaardig artikel vanLeen de Keijzer over Hendrik Jan van Lummel. Van Lummel heeft onder meerhet boek De Smidsgezel (1866) geschreven. De hoofdpersonen daarvan worden in1566 in Dwarsdijk ten zuiden van C^othcn in een klooster gevangengczet.In eenvoetnoot merkt De Keijzer op: 'Hier ging van Lummel met zijn fantasie te ver.Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster maar een kapel heeft gestaan'.Dat laatste is waar en het eerste zeer waarschijnlijk ook. Toch is daar iets merk-waardigs mee aan de hand. In of rond het jaar 1970 is te Dwarsdijk (vroeger ookNijendijk genoemd) de eeuwenoude boerderij van Albcrt Kromwijk afgebrand enniet meer opgebouwd. Wel staat er nog het restant van het bakhuis. Inwonersvan Dwarsdijk hebben mij

indertijd verteld dal die boerderij ooit een kloosterwas geweest. Van Amerongen (1972, p.9) meldt: 'Er zijn daar nog restanten vaneen gracht rond de hofstede te vinden en de tralies van de kelder zijn dooroudheidkundigen op 7 a 800 jaar geschat'.' De nog aanwezige fundamenten van de boerderij aan de Dwarsdijkseweteringliggen hemelsbreed zo'n 150 meter ten westen van de eveneens nog aanwezigefundamenten van de vcx)rmalige in de loop van de zeventiende eeuw (na 1623)afgebroken kapel aan de huidige Kapelleweg.^ De bisschop van Utrecht had in de middeleeuwen te Dwarsdijk een hof (curtis).Dekker (1983, p. 91) maakt duidelijk dat de hof was gelegen aan de Dwarsdijkse-wetering vlakbij de kapel. De hof was in 1324 al een oud gebouw*. Ik heb hetsterke vermoeden dat de afgebrande boerderij van Kromwijk is gebouwd op deresten van die hof. Nader archeologisch onderzoek ter

plaatse is geboden; inieder geval bepleit ik bescherming van beide historische lokaties!Voets (1949, p. 188) schrijft dat de kapel, toegewijd aan het Allerheiligste Sacra-ment, kort na 1260 is gesticht. Eertijds behoorde de kapel tot de parochie 1.

T. van Amerongen, 100 jaar Van Amerongen 1000 jaar Dwarsdijk. Z.p., 1972 (eigenuiteave). Gracht is wat overdreven: er ligt een diepe ronde vijver. I Ioogstwaarschi)nli)k is dit eendobbe of wat ze in het Kromme-Rijngebied een 'zuipersgal' (voor beesten) noemen. 2.

Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten van Utrecht, nr. 819. Schout en geburen van Dwarsdijkworden in 1623 genoemd als beheerders van de kapel aldaar. Zowel kapel als boerderij staan op dekaart van De Roij uit 1696 (zie de omslag van dit tijdschrift). 3.

C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Zuiphen 1983. 28

Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 dijken of bisschoppelijke dienstwerken'*. De bisschop van Utrecht heeft omstreeks 1230 de kerk van Werkhoven aan hetSint Servaasklooster te Utrecht geschonken. Daarbij wordt de kapel te Dwars-dijk niet genoemd, wel die te Odijk*. Ik vermoed tentatief dat daarbij toen ookde bezittingen van de kerk van Werkhoven te Dwarsdijk aan hel Sint Ser-vaasklooster zijn geschonken. Wellicht is de opmerking 'een klooster te Dwars-dijk' van een en ander de verre echo. Wellicht is er nog een andere verre echo. In 1863 lag er in het gebied van hetvoormalige gerecht Dwarsdijk een hofstede genaamd 't Klooster (Kad. gem.Cothen, sec. C^, no. 7)! Die hofstede was in gebruik door Cornelis de Bruyn enlag aan de wat later is genoemd Oude Kromme Rijn'. Zeer waarschijnlijk is ditdezelfde boerderij als de boerderij op het huidige adres C^aspargauw 4-6 die uit1857 dateert*. De

laatstgenoemde boerderij ligt hemelsbreed ongeveer 2 km. tennoordoosten van het centrum van de buurtschap Dwarsdijk.Bovendien, er is ook nog zo iets als dichterlijke vrijheid nietwaar ... Ad van Bemmel, Leiden De Stichting Archeologie & Historie Schalkwijk heeft hulp nodig! De Stichting Archeologie & Historie vSchalkwijk is in het leven geroepen doorenkele personen die zich bezighouden met de plaatselijke historie. De archeokjgi-sche werkgroep bestaat thans slechts uit drie personen, en dat is te weinig. Erligt nog veel werk te wachten op hem of haar die de groep zou willen verster-ken. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het zware graafwerk in hetveld. Meer dan 20 jaar geleden werd door enkele jonge bewoners van Schalkwijk eenarcheologische werkgroep (genaamd: 'De kop is eraf) opgericht. Dit gebeurdenaar aanleiding van een geweldige lezing over Schalkwijk door de heer P. Heij-mink

Liesert. De eerste opgraving van de werkgroep betrof de resten vanboerderij De Knoest. Daarna werd ondermeer onderzoek gedaan naar een, doorbrand verwoeste, boerderij aan de Waalseweg te l'uU en 't Waal en er werdgegraven bij het bekende Slijkerveerhuis aan de Lekdijk. Aan de Brink werdenbij het uitdiepen van een kelder twaalfde-eeuwse aardewerkscherven gevonden. 5.

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht lot 1301, deel 2, p. 295, nr. 880. 6.

Zie noot 3. Dat kon ook niet omdat de kapel toen waarschijnlijk nog niet bestond. 7.

RAU, Provinciaal bestuur inv. nr. 5299, 1863, 43. 8.

S. van Ginkel-Meester en A. Vernooij, Cothen, geschiedenis en architectuur. Zeist 1992.De boerderij ernaast op nr 8 heet Cloetingshofstede. 30
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