Het Kromme-Rijngebied 1998

http://hdl.handle.net/1874/9983

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Drs. J. van Doesburg studeerde middeleeuwsearcheologie aan de Universiteit van Amster-dam. Hij was vanaf 1990 werkzaam op de op-graving De Geer in Wijk bij Duurstede enwerkt sinds 1995 als wetenschappelijk mede-werker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkun-dig Bodemonderzoek (Kerkstraat 1, 3811 JW)in Amersfoort, waar hij zich vooral bezighoudtmet het uitwerken van de laat-middeleeuwseopgravingsgegevens betreffende Wijk bij Duur-stede. Noten: 1. Het exemplaar uit Bunnik bevindt zich in de collectieLiberton te Bunnik; het Wijkse exemplaar in de collec-tie Veenhof te Werkhoven. 2. Zie J.B. Ward Perkins, London Museum medieval Cata-logue. Ipswich, 1940 (new edition 1993) en J Clark(red.), Medievalfinds from excavations in London: 5.The medieval horse and its equipment. London. 1995. 3. Dergelijke beslagstukken worden met name in de Ro-meinse castella en hun directe omgeving aangetroffen. Grote aantallen zijn onder andere bekend uit Nijmegenen Vechten. Ook in

agrarische nederzettingen wordenbeslagstukken aangetrofTen en worden, zoals de vond-sten uit Wijk bij Duurstede-De Horden lijken aan tetonen, geassocieerd met het fokken van paarden. Ziehierover: W.A. van Es en W.A.M. Hessing (red.), Ro-meinen, Friezen en Franken in het harl van Nederland:van Traieclum tol Doreslad 50 v. C. - 900 n. C..Utrecht, 1994. 4. In Vroegmiddeleeuwse grafvelden worden soms in zeerrijke graven versierde paardenbitten en ander versierdpaardentuig aangetroffen. 5. Zie voor een overzicht: Van Es en Hessing. 6. Das Reich der Salier 1024-1125 Katalogzur Ausstel-lungdes Landes Rheinland-Pfalz. Sigmaringen, 1992,91 nr. I7en93afb 15/17. 7. Das Reich der Salier, 9\ nr. 16 (niet afgebeeld). 8. Die Zeit der Staufer, Gechichle. Kunst und Kullur.Aussslellungskatatog. I en II. Stuttgart, 1977, 1, Cat.nr.271, 220 en II, afb. 143. 9. Die Zeil der Staufer, I, cat.nr. 272, 220 (niet afge-beeld) lO.O/e Zeit der Staufer, 1, cat.nr. 270, 220 en II, afb. 143.11 Die Zeit der Staufer, I, 220. Het exemplaar bevindtzich

in het Nationale Museum van Hongarije.

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 J^-'T. Kasteel Weerdesteyn op een anonieme tekening uit ca. 1665 (Utrechts Archief, TA RAU 1119-25) Teneinde de charme van de rommelige opsom-ming in de zeventiende-eeuwse taai te handha-ven, volgt nu de volledige transcriptie van deCulemborgse getuigenverklaring van 2 april1655. De prijzen van de vervoerde goederenuit de rekening zijn door mij tussen ronde ha-ken toegevoegd; de genoemde bedragen zijnsteeds uitgedrukt in guldens, stuivers en pen-ningen. In de noten worden vooral moeilijkewoorden verklaard. Transcriptie bron 'Coram^ richter Gijsbert Janss. Weicker compa-reerde Cornelis Janss., schipper, anders ge-naemt Kees Jonckers, woonende in Neer Lam-broeck. Ende verklaerde bij solemnelen eedegerechtelick hiertoe tevooren geciteert' zijndeten versoecke van Jacob van Leeuwen, als dathij comparant eenige jaer lanck in dinst heeftgeweest omme de bootschappen ende alles tebestellen voor Joncker Rudolphus Grauwer(t)saliger, in sijn leven heer van

Weerdesteijn,nae Utrecht. Ende ock alles weer bestelt vanUtrecht op de huijse Weerdesteijn voornoemt,gelegen in Neer Lambroeck voorschreven, enmede bij den requirant' Jacob van Leeuwentijden hebbe gevoert en bestelt, in verscheijdereijsen, dese gespecificeerde naebenoemdewaeren, als: Op den 2'&quot; augusti 1646 vier roompotten envier houte koffers (6-4-2), gecomen van mijnheer Hendrick van Wijckerssloot.Noch den selfden dito twe grote Goutse keesen (5-16-14), gecomen van Peter Sijmonss., back-er. Noch seven schellingen om een tonneken asijn(2-2-0) te coopen, en bij den requirant het ton-neken daertoe gedaen. Noch den 2 october eenige peperwortelen endeaertgesocken'^ ende sietroenen.Noch denselven 2 boecken wit papier en tweeboecken munnicke grau*&quot; papier (0-16-0).Noch den 12 november 1646 cabbeljau enschellevis. Noch den 24 dito een mudde cornel' en op denselven dito 3000 oliven (18-15-0).Noch aen Sijn Edele bestelt 1200 oliven en bijden requirants huijsvrou bestelt den 16 decem-ber.

Noch den selven dito twee kindekens&quot; harinck(12-0-0), peperbaelnooten, cruijtnagelen engruijs van nagelen, foelij en twee opnemers''(0-9-0), mede bij des requirants huijsvrou be-stelt. Noch den 8 januarij 1647 een tonneken abber-daen'&quot; (6-0-0). Noch den 20 februarij aen Sijn Edele besteltcarstangien, sietroenen, savoijcool, beschuijt,meel en meer verscheijde waren, bij den requi-rant sijn huijsvrou aen hem behandicht&quot;; enoock gelevert tien ende twee groote Goutsekeesen mede gedaen. Noch op den 19 martij twee kannekens metjopenbier'- (2-4-0) bij den requirant bestelt.Noch den 24 aprill een tonneken zeep (3-7-8)bij den requirant bestelt en twee boecken slechtpapier en een koffer (0-4-0); het cruijen (0-6-0) 8

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 f\^- i/rie v2|

/C-XC De Utrechtse paardenfokkerij in de 17de eeuw Kees van Schalk van slechts twee en driejaar oud. Er diende eeneind te komen aan dergelijke praktijken, omdatdaaruit slechts 'onbequame, onsterke en laffepaarden voortkomen en die generatie van goe-de paarden tenenmaal bedorven wordt' tot na-deel van de boeren zelf, de paardenmarkten ende reputatie die de provincie Utrecht vanoudshad in het fokken van goede paarden&quot;. Het ge-bruik van jonge hengsten uit eigen stal kanenerzijds duiden op een verkeerde zuinigheidbij boeren die zich het dekgeld van een goededekhengst elders wensten te besparen. Ander-zijds was ook sprake van een groot tekort aangoede hengsten gezien de exorbitante prijzenvan soms meer dan 400 gulden die in die jarenwerden betaald. Deze schaarste aan hengstenzal ongetwijfeld hebben samengehangen metde heropleving van de oorlog na het einde vanhet twaalfjarig bestand in 1621 en de daarmeegepaard gaande vraag

naar paarden voor hetleger van stadhouder prins Frederik Hendrik.De schaarste was zo groot dat de Staten decommissaris van de monstering, Jacob Croe-sen, op 15 maart 1637 naar Friesland, Gronin-gen en Oost Friesland stuurden om daar 25 tot30 geschikte dekhengsten te kopen. Ruim veer-tien dagen later kwam hij na veel moeite metslechts twaalf hengsten terug'.Toen het 'placcaat op de springhengsten' op 29januari 1675 door de Staten van Utrecht werdvernieuwd, geschiedde dat omdat de paarden'in den Landen van Utrecht ter oorsaacke vande invasie der Franschen in dese provincie seerzijn komen te verminderen'. De regeling De regeling van 27 augustus 1635 behelsde eenverbod om merries te laten dekken door heng-sten die niet waren goedgekeurd. Overtredingkwam de merriehouder te staan op een boetevan 25 gulden. Deze boete werd in 1675 ver-hoogd met verbeurte van het veulen en de mer-rie. Tevens kwam er een verbod om merriestezamen met tweejarige (hengst)veulens teweiden teneinde ongecontroleerde dekkingen te 'Om brave

paerden aen te vocken, kies debloem der merrien: let vroeg op veulens. U tenroem, Die uwen stal met puick van hengstenrijk stofferen''.___________________________ De noodzaak van een gereglementeerde fok-kerij Stadhouder prins Frederik Hendrik vaardigdeop 27 augustus 1635 tezamen met de UtrechtseStaten een verordening uit op het houden vanspringhengsten, dat wil zeggen dekhengsten, inde provincie Utrechte De Staten hadden daar-toe al op 3 maart 1619 een initiatiefbesluit ge-nomen op een voorstel van jonkheer Gijsbertvan Hardenbroek van 28 februari 1617\ Deteruglopende kwaliteit van de paarden nood-zaakte volgens de verordening tot overheidsin-grijpen. Volgens de Staten lieten veel boerenhun merries dekken met eigen hengstveulens De hengst Xenophon II, nr 56 NS.Tg., geb. 1911, eigen-dom van J. Oskam en C. de Kruijf te Werkhoven, stondin de Eerste Wereldoorlog bij laatstgenoemde ter dekking(foto uit collectie mw. M. van Schaik-de Kruijf te Odijkof mw. H. Steenbergen-de Kruijf te Werkhoven)'&quot; 25

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 In april 1637 - als het dekseizoen al een paarmaanden is aangevangen - constateren de Sta-ten dat veel boeren de ordonnantie frustrerendoor hun merries niet 'bij den hengstpeerden tebrengen', hetgeen hun door de Staten op 25april wordt geordonneerd en bij gebreke waar-van de merriehouders het volle dekgeld ver-schuldigd worden 'alsof elck merriepeerdt ge-deckt en bestaen ware'^&quot;*. Het verzet van de boeren laat zich raden. Deregeling was dermate ingrijpend dat zij in eencentraal geleide planeconomie niet zou hebbenmisstaan! Omdat de boeren alleen bij de dorps-hengst mochten laten dekken, werd hen geen,althans nauwelijks, ruimte gelaten om naareigen inzicht te fokken. Een bijkomend nadeelwas dat het opdoen van ervaring en de over-dracht van kennis stokte. De regeling miskendebovendien dat de kruising van een goedgekeur-de dorpshengst met een op zich goede merriegeen garantie biedt voor een goed produkt om-dat de combinatie van die twee niet passendbehoeft te zijn. Om daaraan te

ontkomen kon men het dekgeldvoldoen aan de houder van de dorpshengst enzich vervolgens wenden tot een hengst naarkeuze, in welk geval men tweemaal dekgeldverschuldigd was. Dat dit inderdaad plaats-vond, blijkt uit een getuigenverklaring vanGerrit Dirricxs van Duijstelenburch uit Jaars-veld, wiens vader, die ook in Jaarsveld woon-de, zijn merrie in 1641 verscheidene malen hadlaten dekken bij de keurhengst van GhijsbertJans van Roijen in Lopikerkapel&quot;. Daarnaast iseen pro forma overdracht denkbaar van de mer-rie aan een bevriende boer of een familielid ineen dorp met een passende hengst. Deze moge-lijkheid was echter geblokkeerd doordat deplaccaten de paardenhandel slechts toestondenvia de paardenmarkten, waarover straks meer.De Staten zullen deze ingrijpende regeling de-sondanks hebben ingevoerd om met name dieboeren aan te pakken die matige hengsten uiteigen stal gebruikten om zich aldus dekgeld tebesparen. Hengstenkeuringen De hengsten werden tweemaal per jaar (op Imaart en 1 oktober) in de stad Utrecht

op het Afbeelding van de hengst Pollux II (nr 21 U.P.S.) op hethuis Nieuw Wulven, Oud Wulfseweg 19 te Houten, in1907 in opdracht van C. van Schaik vervaardigd door deHoutense smid Harrie Meijerink&quot; (foto auteur 1998) Schalkwijk, Over- en Neerlangbroek, Houtenen 't Goy, het Overeind- en het Nedereind vanJutphaas, Tuil en 't Waall, Bunnik, Vechten,Odijk, Zeist, Doom en De Bilt dienden alle, opgrond van allerhande niet nader genoemderedenen, een rekest in bij de Staten om te wor-den ontheven van de verplichting een dek-hengst te kopen en te onderhouden. Hun ver-zoek werd op 18 februari 1636 zonder pardonafgewezen&quot;. Veel gerechten met minder dan 40 merriesdienden bovendien verzoeken in om gecombi-neerd met een of meer andere gerechten eenhengst te mogen houden. In maart 1637 rap-porteren de gecommitteerden aan de Staten datverschillende dorpen zich nog steeds niet vaneen hengst hebben voorzien. Er zouden nogzeventien hengsten ontbreken. Bij resolutie van31 maart sommeren de Staten deze dorpenvoor

de laatste maal om zich binnen acht dagen'te voorsien van soo veel bequaeme hengst-peerden als waerop elck van hen gestelt is endie aen de gecommitteerden te verthoonenomme bij deselve goedt ofte quaedt geoordeeltte worden'^'. Bij verdere nalatigheid worden degecommitteerden gemachtigd om voor reke-ning van die dorpen hengsten aan te kopen entoe te wijzen. 28

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 .yji^l*»-»-?* r l^ JfO,

I l|Mmi««WIHfcJ^JjgY,fjt,|U»l^ lUIWIHIII'l I, , .. 1 stil &quot;/^ 'i^ -^^^w^-^&quot;, '^ --j^-^ ^^E-^ Tekening van hel huis Blascnbiirg uil 1729 door de vvcduv\c van J StclIiiigvNerf geboren Houtbraken ( Topografischeverzameling gemeente Houten) en leden van een in die tijd zeer machtige fami-lie Van Zuylen zich naar dit bezit noemen, magaangenomen worden dat het meer was dan eengrote boerderij. Vermoedelijk was het een om-grachte woontoren met daarnaast een eveneensomgrachte boerderij. De tekeningen uit deachttiende eeuw geven waarschijnlijk dezeboerderij weer die in de loop der tijd was uitge-groeid tot buitenhuis. Wanneer de toren of hetkasteel is verdwenen, is niet duidelijk. In hetbegin van de zeventiende eeuw wordt meldinggemaakt dat het huis is 'verdestrueert'. Deboerderij is in de tweede helft van de achttien-de eeuw verdwenen. Waar het complex preciesgestaan heeft, is al evenmin bekend. De lokatieligt ergens tussen de Lekdijk en de

Waalsewegten oosten van de enkele jaren geleden aan-gelegde Blasenburgerweg. Door middel vanarchiefonderzoek en archeologisch onderzoekin het gebied moet het mogelijk zijn om deexacte lokatie van dit voormalige kasteel enbuitenhuis te vinden. Kasteel Bloemenstein Ook van kasteel Bloemenstein is niet de pre-cieze plaats bekend waar het gestaan heeft. Vandit kasteel is dat echter beter verklaarbaar om-dat Bloemenstein vermoedelijk reeds aan heteind van de veertiende eeuw gesloopt is.Al in 1313 wordt een zekere Sweder van Blo-mesteijne genoemd^ die zich ongetwijfeld naarhet huis van die naam noemde. Van kasteelBloemenstein zijn enkele achttiende-eeuwsetekeningen bekend waarop een vrij groot kas-teel te zien is met torens op de hoeken, een meteen toren versterkte ingang enenkele woonvleugels. Deze tekeningen zijnwaarschijnlijk puur fantasie omdat het kasteeltoen deze tekeningen gemaakt werden al eeu-wen was verdwenen. In een verzoeningsakte uit 1355 tussen de bis-schop van Utrecht

enerzijds en de heren vanVianen en enkele andere edelen anderzijdswordt melding gemaakt van het huis Bloemen-steijn''.Een van de vredesbepaiingen was dat Johanne 36

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 De uit de veertiende eeuw daterende ronde hoektoren van kasteel Schonauwen met rechts een aanbouw die vermoedelijkomstreeks 1891 in opdracht van George Bingham werd gebouwd. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1958;Topografische verzameling gemeente Houten) 43

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 dienst voor de Monumentenzorg goedgekeurdeaanbouw. Zo ontstond de situatie zoals die opde dag van vandaag nog is te zien. Kasteel Schonauwen ligt in de uitbreiding vanhet dorp Houten. In de komende jaren wordenaan de zuidzijde van het huidige dorp circa6750 woningen gebouwd en zal het kasteel aanalle zijden omringd worden door nieuwbouw-wijken. Bij de plannen is rekening gehoudenmet een stuk groen rondom het kasteel, zodatdeze niet ingeklemd raakt tussen de huizen. Detweede omgrachting en het zeventiende-eeuw-se lanensteisel zullen mogelijk opnieuw wor-den aangelegd. De huidige eigenaren van detoren zijn bezig met een restauratieplan; tevenswillen zij nieuwbouw realiseren op het kasteel-terrein waardoor er voldoende woonruimteontstaat voor permanente bewoning. Kasteel Oud Wulven Zo'n vijftig meter ten zuiden van het herenhuisaan de Oudwulfseweg 10 te Houten stond tot1957 een zeventiende-eeuws kasteeltje met denaam Oud Wulven. In de omgeving van OudWulven stond

mogelijk ooit het stamslot vande familie Van Wulven. Over de oorsprongvan deze familie en de ouderdom van hun kas-teel is niets bekend, maar al in 1196 duikt denaam van deze belangrijke familie in de bron-nen op. In 1634 kocht heer Johan van Toll de am-bachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waaijen enliet er een jaar later een buitenplaats aanleggen.We vinden dit zomerverblijf afgebeeld op eenschilderij uit 1640, dat vermoedelijk in op-dracht van Van Toll werd vervaardigd naaraanleiding van de voltooiing van zijn nieuwebuiten. De auteur van de Tegenwoordige Staatomschreef het huis Oud Wulven in 1772 als'(...) een fraai Gebouw, met een Koepeltoren-tjen er neven, dat op een met groen bewas-schen Bergjen staat'. In 1939 bleek het kasteeltje zo vervallen dat ereen restauratieplan werd opgesteld door dearchitect C.W. Rooijaards. Het uitbreken vande Tweede Wereldoorlog vertraagde echter deuitvoering van het plan en in de nacht van 29op 30 maart 1947 stortte het huis tenslotte gro-tendeels in. De restauratiekosten waren als gevolg hiervan

dermate hoog geworden dat in1957 werd besloten tot sloop van de restanten.Het is mogelijk dat in de omgeving van ditkasteeltje een veel oudere versterking van defamilie Van Wulven heeft gelegen. Aan dehand van aardewerkvondsten is gebleken datop deze plek al bewoning is vanaf de twaalfdeeeuw. Dat er tot nog toe geen sporen van eenversterkt huis of kasteel zijn gevonden is opzich niet zo verwonderlijk als aangenomenwordt dat deze versterking maar kort heeft be-staan. Kasteel Vuyicoop De grotendeels gepleisterde en deels nog om-grachte woontoren Vuyicoop ligt aan het Neer-eind 29 in Schalkwijk, ten zuiden van deSchalkwijksewetering. Het huis is vermoedelijkomstreeks 1300 gesticht op een strook hogerestroomruggrond in de ontginningseenheid HetWaalseveld. Op grond van de grote overeenkomst tussen hetwapen van Vuyicoop en dat van Schalkwijk ishet waarschijnlijk dat de stichter van het huiseen lid van het geslacht Van Schalkwijk is ge-weest. De oudst bekende vermelding van hetkasteel dateert uit 1392, toen Willem van

Vuyi-coop er door het hof van Vianen mee werd be-leend.Vuyicoop is vermoedelijk rond 1300 gebouwd De woontoren Vuyicoop op een toto uit 1983(1 opograti-sche verzameling gemeete Houten) 44

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 de heer Heijman de restauratie zelf ter handgenomen. In 1994 heeft hij een nieuw planingediend bij de gemeente Houten (de monu-mentencommissie), die ondertussen in plaatsvan de Rijksdienst restauratieplannen van rijks-monumenten in eerste instantie beoordeelt. Nade plannen bestudeerd te hebben, heeft decommissie Vuylcoop bezocht en is tot de con-clusie gekomen dat de plannen niet voldedenen op een aantal punten moesten worden aan-gepast. Hierna volgden diverse gesprekken metde heer Heijman, waarin het standpunt van decommissie met hem werd doorgenomen. Deheer Heijman was echter van mening dat zijnplan geen wijzigingen behoefde. Vervolgens iseen groot aantal pogingen ondernomen door degemeente, de Rijksdienst en de heer Heijmanzelf om tot overeenstemming te komen. Er isde heer Heijman geadviseerd om een restaura-tiearchitect in de arm te nemen. Onlangs heeftde gemeente Houten besloten om zich zoveelmogelijk terug te trekken uit het conflict en hetover te laten

aan de Rijksdienst voor de Monu-mentenzorg. Het is te hopen dat er spoedigovereenstemming komt met de heer Heijmanzodat Vuylcoop op een verantwoorde wijzekan worden gerestaureerd en dit unieke monu-ment bewaard blijft voor de toekomst. Huize Wickenburgh Het landgoed Wickenburgh ligt ongeveer eenkilometer ten westen van het Goyse Dorp enstrekt zich zowel ten zuiden als ten noordenvan de Wickenburghseweg uit. Het huis zelfligt aan de zuidkant van de weg. Het landgoedheeft een oppervlakte van vijftien hectaren enomvat behalve het hoofdgebouw en een aantalbijgebouwen een parkbos, twee oprijlanen,weilanden en een moestuin.In een charter uit 1300 komt Wickenburghvoor onder de naam 'Westenstein'. Het is daneen bisschoppelijk leen. De toenmalige eige-naar, Hubert van Goilberdinghen, beloofde aande bisschop zijn huis nooit meer tegen hem tezullen gebruiken en het voor hem open te stel-len wanneer de bisschop in oorlog zou rakenmet de heren van Arkel, Culemborg of Vianen.Ergens in de veertiende eeuw vond er

eennaamsverandering plaats, want in 1381 heet hethuis opeens 'Wickenburgh'. Deze naamsveran- dering heeft mogelijk te maken met de ver-woesting van Westenstein tijdens een van devele oorlogen tussen de bisschoppen vanUtrecht en de heren van Goye.Over de middeleeuwse geschiedenis van huizeWickenburgh is weinig bekend. De vroegveertiende- eeuwse benaming 'Westenstein' enhet gegeven dat het als open huis voor deUtrechtse bisschop fungeerde, duiden erop dathet in die tijd een stenen, verdedigbaar huismoet zijn geweest. Maar vermoedelijk zal dezefunctie al in de loop van de veertiende eeuw,toen het huis zijn huidige naam kreeg, op deachtergrond zijn geraakt. Vanaf die tijd wasWickenburgh eeuwenlang een omgrachte here-boerderij die door de eigenaars, het geslachtVan Oostrom, niet zelf werd bewoond.De oudste afbeelding van het huis is een kaartvan Jan van Diepenem uit 1641, waarop eenmonumentale dwarshuisboerderij met rietenzadeldak tussen topgevels staat afgebeeld. Deboerderij ligt aan een nagenoeg ronde

vijvermet daarin een rond eiland. Dit eiland vormtvrijwel zeker de plek die het eerst bewoond isgeweest en waar vermoedelijk een houten, om-grachte versterking heeft gestaan. Bij deze ver-sterking zal ongetwijfeld al heel vroeg op devoorburcht een boerderij hebben gestaan, waar-van het bovengenoemde Westenstein en hethuidige hoofdgebouw de opvolgers zijn. Eenbewijs voor deze veronderstelling leveren deveertiende-eeuwse kloostermopfunderingen diezich bevinden onder een gedeelte van huizeWickenburgh. In de tijd dat Van Diepenem zijn kaart tekendehad de ontwikkeling tot buitenplaats al eenaanvang genomen, want hij beeldde ook de nogbestaande oprijlaan vanaf de huidige Hoogdijken ronde duiventoren af De ronde duiventoren,die in eerste opzet nog uit de zestiende eeuwdateert, staat ten noorden van het hoofdgebouwaan de vijver. Hij is opgetrokken uit diverseformaten baksteen en wordt gedekt door eenzinken, achthoekige spits met een koperenwindvaan als bekroning. In de windvaan staathet jaartal 1675, dat mogelijk herinnert

aanherstelwerkzaamheden na de orkaan van 1674.Achter het hoofdgebouw staat het voormaligekoetshuis met koetsierswoning, dat uit het laat-ste kwart van de zeventiende eeuw dateert. 46

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Wickenburgh is sinds 1741 in bezit van defamilie Wttewaall. De huidige bewoners tracht-en het landgoed in een zo origineel mogelijkestaat te houden en de onderhoudstoestand vande gebouwen te verbeteren. Kasteel Wulven Ten westen van de boerderij 'Het Rechthuisvan Wulven' aan de Koedijk 1 te Houten is deomgrachting zichtbaar van het verdwenen kas-teel Wulven. Het kasteel werd in 1296 gestichtop de grens van de hogere gronden van deHoutense stroomrug en de ontginningseenheidWulverbroek. Naar men vermoedt was dit kas-teel de opvolger van een zeshonderd meterzuidelijker gelegen mottekasteel, dat thansbekend staat onder de naam 'Het Rondeel'.Nog tijdens de bouw van het kasteel droegErnst van Wulven het op aan graaf Floris Vvan Holland. De gevolgen van deze leenver-houding lieten niet lang op zich wachten. Toengraaf Willem IV van Holland in 1345 tijdensde afwezigheid van bisschop Jan van Arkeltegen de stad Utrecht optrok koos Ernst vanWulven, zoon van Mabelia van Wulven enBoudewijn van

Avezaeth, dan ook de zijde vande graaf. Kort na de inneming van de stad, trokde graaf ten strijde tegen de Friezen, waarbijhij sneuvelde. Bisschop Jan van Arkel namdaarop de gelegenheid af te rekenen met deedelen die tegen hem hadden samengespannen.De meesten van hen vroegen en kregen ookvergiffenis, maar Ernst van Wulven weigerde,met als gevolg dat Wulven met de grond gelijkwerd gemaakt en Ernst werd verbannen. Ernstliet het kasteel echter herbouwen.Johan van Renesse verkocht Wulven in 1592aan Wouter van Oudshoorn, heer van Craye-stein, voor een bedrag van f36.000,00. Hij liethet kasteel in het begin van de zeventiendeeeuw ingrijpend moderniseren.Dankzij twee tekeningen van Roelant Rogh-man weten we hoe het kasteel er omstreeks1640 uitzag. Op de ene tekening is het huisvanuit het noordoosten weergegeven. Links opde voorgrond staat een rechthoekig poortge-bouw waartegen een langwerpig dienstgebouwleunt. Via een stenen brug en de zware rondbo-gige poortdeur bereikte men de voorburcht.Vanaf de voorburcht leidt een

houten brug naar een poortje dat toegang geeft tot de binnen-plaats van het kasteel. De andere tekening, die het kasteel vanuit hetzuiden toont, geeft een duidelijker beeld van deopzet. Het hoofdgebouw aan de noordwestzijdevan de ommuurde binnenplaats bestaat uit eeneen souterrain, twee verdiepingen en een zol-derruimte onder een zadeldak. Halfopgenomenin het hoofdgebouw rijst aan de kant van debinnenplaats een slanke achtkante traptorenhoog op. De bovenste geleding van de torenwordt gemarkeerd door een rondboogfries. Hetgebouw is voorzien van ramen met kruiskozij-nen. De noordoosthoek van de binnenplaatswordt ingenomen door een toren die rondom inhet water staat en door een latere aanbouw overde gracht met het binnenterrein is verbonden.Deze toren heeft lange tijd onderdak gebodenaan het gerechtscollege van Wulven. In 1827 werd Wulven publiekelijk geveild engekocht door Francois Jean baron de Wijker-slooth de Weerdesteyn. In een advertentie in deUtrechtsche Courant van 10 september dat jaarwordt Wulven als volgt

omschreven: 'Het vanouds Riddermatig HUIS, WULVEN, gelegenonder het geregt Wulven, gemeente Oud-Wul-ven, in de provincie Utrecht, een uur gaans vande stad van dien naam,; voorzien van vier be-hangen Benedenkamers met stookplaatsenwaaronder een groote fraaije Zaal, boven medevan vier ruime, meest behangen Kamers, Kabi-netje, Domestiekekamer ruime Zolder, Keuken,Kelders en verder Commoditeiten, behalve denToren en Geregtskamer, Stalling voor tienPaarden. Tuinmans woning, Koetshuis enSchuur, Moestuinen, Engelsch Plantsoen,Goudvischkom, en Lanen van opgaande Iepenen Essen Boomen en Hakhout; te zamen grootongeveer 5 bunders, 96 roeden'.Francois moet het kasteel vrijwel direct naaankoop hebben laten slopen, want in de kadas-trale leggers van 1832 wordt het kasteelterreinomschreven als tuin. Wat tot op de dag vanvandaag resteert, zijn een eiland binnen eenconcentrische gracht, de kasteelboerderij en depijlers van het achttiende-eeuwse inrijhek. Dewapensteen die eens de gerechtskamer sierde,bevindt zich

tegenwoordig in de voorgevel vande boerderij. 47

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 i fi ir!f!:^i''ii:it^!r um !l.! mm\,f..pi^^ rT{r~ Tekening van kasteel Wulven uit 1749 door Jan de Beyer. In het midden is de toren te zien die lange tijd dienst heeftgedaan als gerechtskamer voor het gerechtscollege van Wulven. Op de achtergrond de voorburgt met het poortgebouw.(Topografische verzameling gemeente Houten) gemeente Houten is waarschijnlijk niet volle-dig. In middeleeuwse bronnen wordt enkelemalen melding gemaakt van andere versterktehuizen dan de hier genoemde. Bijvoorbeeldvan het huis Tulle, ongetwijfeld ergens gelegenin Tuil (Honswijk), waarvan gezegd wordt datHerbaren van Liesveld in 1333 aan de Utrecht-se bisschop belooft zijn huis niet te gebruikentegen de bisschop. Een ander voorbeeld is dehofstede Tiellandt waarover een aantal getui-genverklaringen uit het begin van de zeventien-de eeuw bestaan. Enkele mensen verklaren datzij zich kunnen herinneren dat op een bepaaldstuk grond een groot stenen gebouw had ge-staan, omgeven door grachten. Dit stuk

landlag in de directe omgeving van boerderij DeStenen Poort. Ook de voorganger van de huidi-ge boerderij Blokhoven (Achterdijk 7) magmisschien bestempeld worden als kasteel. Opeen achttiende-eeuwse tekening van Blokhovenzien we een torenachtig bouwwerk waartegeneen woonvleugel is gebouwd met op de voor-grond een poortgebouw. / In september 1997 is de huidige eigenaar,Bouwbedrijf Woerden bv, begonnen met derestauratie van de boerderij. Het is de bedoe-ling dat het pand een horeca-functie krijgt.Tevens zijn er plannen gemaakt voor de omge-ving van de boerderij waarbij de historischeaanleg als ondergrond wordt gebruikt. Indienalle plannen doorgaan, worden de voormaligegrachten uitgegraven die rondom de boerderij,de voorburcht en het kasteel lagen en wordteen gedeelte van het oude lanenstelsel hersteld.De hoogstamfruitbomen naast de boerderijblijven staan en achter de boerderij wordt eennieuwe boomgaard ingepoot. Wat betreft hetkasteelterrein is een vrij futuristisch plan ge-maakt waarbij het kasteel

wordt herbouwd ineen houtskelet-constructie, bekleed met alumi-niumplaten en glas. Op dit moment is het on-duidelijk in hoeverre al deze plannen ook wer-kelijk uitgevoerd gaan worden. Tenslotte Deze opsomming van de kastelen binnen de 48

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Noten: 1. Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit het boekKastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Olde Meierink,B. (red.) e.a., Utrecht 1995). Wat betreft de bronvermel-ding van de historische gegevens wordt dan ook naar ditboek verwezen. Bronnen die niet in het kastelenboekvermeld worden, staan in de noten. 2. Meer informatie over het programma voor Open Monu-mentendag 1998 in de regio krijgen de leden van deHistorische Kring tezijnertijd toegestuurd. 3. Zie noot I. 4. Maris, A.J., Repertorium op de Slichtse leenprotocol-len uit het landsh'eerlijke tijdvak, 's Gravenhage 1945,nr. 372. 5. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middel-eeuwen, Utrecht 1983, 277. 6. Van Maris, Groot Charterboek der graven van Hollanden Zeeland en heeren van Friesland, Leiden 1753-1756,deel 2, 861. 7. Maris, nr. 372. Achttiende-eeuwse tekening van Blokhoven (Topografi-sche verzameling gemeente Houten) Hoewel er binnen de gemeente niet zo heelvee! zichtbare restanten van icastelen meer zijn,heeft hun aanwezigheid in zo

grote getale dui-delijk invloed gehad op de ontwikkeling vandit gebied gedurende honderden jaren. Ik hoopdat het Kastelenjaar bijdraagt aan het behoudvan de schaarse restanten en dat deze restantenin de toekomst met zorg worden onderhoudenen gerestaureerd. O.J. Wttewaall is beheerder van de Oudheid-kundige en Topografische verzameling van degemeente Houten en heeft zitting in de gemeen-telijk monumentencommisie. 49

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 heel en jder stuk in besonder'. Hij heeft hierbijoverigens dankbaar gebruik kunnen maken vaninformatie van zogenaamde 'thiend-kervers'die ter plekke goed bekend waren. Vervolgensmoesten de resultaten van de opmetingen nogin kaart gebracht worden.Gaatjes in de marges wijzen erop, dat de kaartopgespannen heeft gezeten op een houten lijst.Ook latere administraties hebben er gebruikvan gemaakt, zoals blijkt uit de naderhandaangebrachte arcering van bepaalde percelen. Noten 1 H.P. Dcys, &quot;Justiis van Broeckhuijsen, landmeter'sHoofs van Utrecht'. In: Jaarboek Oud-Ulrechl 1990.73-128. 2. I morgen = 6 hond = 600 roeden; I morgen alsoppervlaktemaat = 0,8486 ha; I roede = 14,4 m^ 3. De kaart is na de restauratie in het najaar van 1998 be-schikbaar voor onderzoek. U kunt daarvoor contactopnenicn met de beheerder van de Houtense topografi-sche verzameling. dhrO J Wttewaall, 030-639261 1 . Het gedeelte van de kaan uaarop kasteel .Selionaiiwcn metzijn omgeving te zien is Restauratie Helaas

verkeert de kaart in een niet al te goedeconditie. Het papier is gedeeltelijk van het lin-nen losgeraakt en er zijn scheuren in het pa-pier ontstaan. Daarnaast zijn de kleuren sterkvervaagd door vochtwerking en verkleuringenvan de lijm, waarmee het papier op het linnenis vastgeplakt. Daarom heeft de gemeente Hou-ten opdracht gegeven tot restauratie van ditbelangrijke document. Een terechte beslissing,want met deze kaart is een prachtige bron voorlocaal-historisch en genealogisch onderzoekvoor de gemeente Houten beschikbaar geko-men'. Een bron die nog aan betekenis wint alswe bedenken dat het weergegeven grondgebieddeel uitmaakt van de nieuwbouwlocatieHouten-Zuid. D. T. Koen is medewerker van het UtrechtsArchief en publiceert regelmatig over de Nieu-we Hollandse Waterlinie. 72

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 zo'n lijst staat, woonde zeker in het dorp. Hetomgekeerde is niet waar. Er woonden ookmensen in het dorp die te arm waren om belas-ting te betalen en die daarom niet in de lijstenwerden opgenomen. Het gaat dan steeds omarbeiders, bejaarden en gehandicapten. Eenzelfstandig schoenmaker werd altijd aangesla-gen, al was het maar voor een gulden per jaar.Daarom ben ik er van uit gegaan dat schoen-makers die niet in de lijst staan, niet in Bunnikwoonden. De foto's en anecdotes zijn afkomstig van Arievan der Gaag die de afgelopen jaren diverseinterviews afnam. Alle gevonden gegevens,ook die niet in dit artikel konden worden in-gepast, zijn te vinden op de Internet-Site vande auteur http://www.boek.com onder genea-logie - Sterkenburg respectievelijk Stekelen-burg. De auteur heeft zelf voorouders die Ste-kelenburg heetten. Stamvader De eerste vijf Sterkenburgen die in de DTB-registers voorkomen heten allemaal ' Joostenvan Sterkenburg'. Ik ga er van uit dat het driebroers en twee zusters zijn. Hun vader

moetJoost van Sterkenburg zijn geweest, die ik inde archieven nog niet heb gevonden. Het oud-ste doop- en trouwboek van de Bunnikse pas-toor begint in 1716. In dit artikel beperk ik metot de nazaten van deze Joost van Sterkenburg.In de fragment-genealogie heeft hij nummer I.De lijn gaat verder via II, Huibert Joosten vanSterkenburg (1668-1743). Zijn geboortejaarweten we omdat hij in 1737 als getuige opgafdat hij 69 jaar oud was. Hij trouwde met deweduwe van Gijsbert Stevense van Zijl. Hunenige kind werd naar grootvader Van Zijl, Ste-ven genoemd. Sindsdien is er altijd een StevenSterkenburg geweest. De stamboom is alleenuitgewerkt voor zover er een relatie met onsgebied is. De vele Sterkenburgen die viaJutphaas en Kamerik naar het westen van onsland zijn getrokken, heb ik niet opgenomen. Namen en beroepen De pastoors mochten kinderen alleen dopenmet de naam van familieleden of van bekendeheiligen, waardoor je steeds dezelfde namenziet terugkeren. De meest voorkomende voor Het graf van het echtpaar Sterkenbiirg-Vaii

Wiggen op deRK-hegraafplaats te Munnik (foto Henk Reinders. 1998) naam is Steven, maar ook zien we Jan, Piet enKees (de pastoor schreef: Johannes, Petrus enCornelis), Gijsbertus, Flip (Philippus) en Wil-lem. Bij de meisjes is Maria het populairst,naast Corneiia, Anna (Johanna), Dickie (Theo-dora) en Wilhelmina. Ook kiest men steeds dezelfde beroepen. Hetmeest voorkomende beroep is schoenmaker.Als er teveel schoenmakers komen, kiezen zeandere beroepen als kleermaker, rietdekker,timmerman, bakker of slager. In Bunnik is tus-sen 1690 en 1985 steeds een schoenmaker Ster-kenburg geweest, tot Flip Sterkenburg in 1985op 91-jarige leeftijd overleed. Zijn graf op devolle RK-begraafplaats in Bunnik, het laatsteSterkenburg-graf in Bunnik, staat op de nomi-natie om dit jaar te worden geruimd... Beroepsopleiding Het is leuk om te zien dat de jonge mannen uitde familie Sterkenburg vaak niet direct schoen-maker worden. Misschien is dit een vorm vanpuberaal dwarsliggen tegen een reeds bij degeboorte uitgestippelde levensloop als

schoen-maker. Die hield in: leerjongen bij je vader,gezel bij een oom en dan de meesterproef afleg- 74 J

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 t 6.9.1998, drogist (wonen in 1998 te Odijk) uit dithuwelijk 9 kinderen. VlIIb Philippus Theodorus Sterkenburg (zn Vila)* Kamerik 2.2.1894 schoenmaker in de Smalleweg2 t Bunnik 20.7.1985 X Bunnik 18.10.1928 Wille-mina van Wiggen * Bunnik 25.1.1892 f Bunnik15.3.1975. Hun graf op de begraafplaats van deBarbarakerk staat op de nominatie om in de loopvan dit jaar geruimd worden. Niet in te passen zijn: 2.

rubriek^Tussen Rein en Lek'. Dit artikel is een bewer-king van een bijdrage voor het Groentje uit1997 bij het 50-jarige huwelijk van het echt-paar genoemd onder Villa. 81

Joosje Dirksen van Sterkenburgh X Har-men van Rijn (in 1759 zoon geboren Bun-nik, gedoopt te Odijk wegens afwezigheidvan pastoor Van Crimpen) 3.

onleesbare trouwakte in het RK trouwboekBunnik (waterschade) een man uit De BiltX Bunnik ca 1742 een meisje Sterkenburguit Bunnik 4.

Barbara van Sterkenburg * Bunnik X RKen gerecht Bunnik 21.9.1739 Adriaan vande Geer * Schalkwijk Mr. drs. H. Reinders is historicus. Hij heeft eeneigen uitgeverij en is correspondent voor hetBunniks/Houtens/Wijks Nieuws (Het Groentje).Hij heeft hier een eigen historische

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Boerderij De Stenen Poort (Foto Otto Wttewaall 1992,Topografische verzameling gemeente Houten) Twee zonen in Houten De tweede zoon van Diric de Goeij en JannigjeUitewaal was Corneiis de Goeij (1791 -1863).Deze Corneiis trouwde in 1824 te Odijk metFrancisca van Weert (later Verweert) van deboerderij De Beug te Odijk. Zij gingen boerenop de boerderij De Stenen Poort te Houten.Deze Corneiis de Goeij was ook kerkmeestervan de katholieke parochie Houten. Na zijndood bleef zijn weduwe de boerderij pachtentot haar overlijden in 1872. Daarna waren drievan haar zoons de bewoners van De StenenPoort. Alleen zoon Corneiis (1836-1895) wasgetrouwd, maar had geen kinderen. Toen deongehuwde broer Dirk de Goeij (1825-1893)was overleden, verlieten Corneiis de Goeij metzijn vrouw Johanna van 't Hoofd en de onge-huwde Jacobus de Goeij (1837-1911) de boer-derij. Als pachter kwam na de De Goeijs op DeStenen Poort G. van Rooyen, die in 1894 teHarmeien trouwde met Comelia Ebskamp.

Deboerderij De Stenen Poort is niet meer als zoda-nig in gebruik, maar het poortgebouw bij deoprit naar de vroeger omgrachte Het poortgebouw dat de naam heeft gegeven aan boerderijDe Stenen Poort Foto uit 1958 (Topografische verzame-ling gemeente Houten) boerderij staat er nog als monument.De vierde en jongste zoon van Dirk de Goeijen Jannigje Uitewaal was Alexander Jacobusde Goeij (1796-1860), die in Utrecht aan de

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Tweede attestatie Dat er inderdaad meer aan de hand was, blijktuit de tweede attestatie. Twee proveniers ofkostkopers van het gasthuis, Jean Cottin' enPeter de Haes, verklaarden dat zij zo'n tweejaar eerder, ergens in de zomer van 1692,gezien hadden dat Cornelia Mesen 's avondstussen zeven en acht uur op de mannenkamerwas gekomen en de dekens en lakens van hetbed van de dove provenier Teunis DirxenPijsel had afgetrokken. Vervolgens was zijmet haar bovenlichaam en op de ellebogensteunend op het bed gaan liggen en had TeunisDirxen bij zijn mannelijkheid gevat 'sodanichdat hij schreijde door het trecken bij het haervande selve'. Bovendien hadden beide prove-niers vijf of zes maanden voor zij hun verkla-ring aflegden, gezien dat hun medebewonerJacobus van Bruijnlucht 'is komen lopen in demans kamer, hem verbergende in het secreeten lopende riep 'ick wil niet, ick wil niet'. Datde moeder hem volgende haer ontrent het bedtvan den genoemden Bruijnlucht heeft

verbor-gen; dat Jacobus voornoemt naer eenigen tijdtverblijfs in het secreet naer sijn bedde is geko-men; dat de moeder daar doen noch staendehem op het bedde heeft gesmeten en bij sijnmannelijckheyt heeft gevat, daar op hij alroepende en schreuwende seide 'ick wil nietmeer turelueren, ick heb het al eens gedaen'.Behalve deze sexuele vergrijpen had CorneliaMesen gefraudeerd met het meten van hetkoren. Ook wisten de beide proveniers tevertellen dat haar dochter uit Darthuizen ge-woonlijk twee of drie keer in de week methaar kind of kinderen in het gasthuis kwam.Ze aten dan samen achter een gesloten keu-kendeur. Toen gasthuisregent en burgemeesterSchagen een keer kwam kijken, verborg zehaar dochter en kleinkind in het bakhuis. Debinnenmoeder liet haar dochter ook alijd ach-ter aan de wal uit, in plaats van via de voor-deur aan de Oeverstraat, zwaar beladen metspullen. Verschillende keren hadden JeanCottin en Peter de Haes ook gezien dat Corne-lia Mesen melk aanreikte achter over demuur. Deze

verklaringen werden bevestigddoor een derde provenier, Piere Ladirack. Ontslagen Op 7 april 1694 stelde Peter Benier de affaireaan de orde in de regentenvergadering, maarpresiderend regent Johan de Wael vond dat hette laat was geworden, zodat de zaak, onderprotest van Benier, werd aangehouden. Noggeen twee weken later bespraken de zevenaanwezige gasthuisbestuurders de kwestie opeen speciaal bijeengeroepen vergadering. Na-dat zij zich door Benier hadden laten informe-ren, werd de binnenmoeder Cornelia Mesengehoord. Deze ontkende alle haar ten lastegelegde feiten. De regenten besloten daarop,mede vanwege 'het schandael, ergenisse enopspraeck vande borgerije die door dese saeckwaren ontstaen met ondienst vanden huijse',haar op staande voet te ontslaan&quot;. Na vijfjaarals hoofd van de huishouding in het Wijksegasthuis te hebben gewerkt, werd CorneliaMesen op straat gezet met 100 gulden en 4stuivers: haar salaris over de laatste anderhalfjaar, dat voor de komende zes weken en 2gulden en

14 stuivers voor een paar schoe-nen'... Wat er van haar geworden is, is mijniet bekend. Misschien is ze bij haar dochterin Darthuizen ingetrokken. Schilderij uit 1700 door J.F. Bodecker van (waarschijnlijk)gasthuisregent jonkheer Joost Taets van Amerongen, heervan de Natewisch (foto SAKRUH, Atlas Wijk bij Duurste-de) 93

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 heeft gegeven op deze vraag, het moeilijk omhieraan duidelijke conclusies te verbinden. Onderzoek Een nog veel kleiner deel is niet alleen 'passiefactief maar doet zelfonderzoek: 5% graaft weleens op, 8,5% voert zelf historische onderzoek-jes uit en 7% publiceert daarover. Dat is enigs-zins in tegenspraak met de 34% van de ledendat een archiefdienst bezoekt. De verwachtingzou zijn dat zij ook onderzoek plegen. Eenmogelijke verklaring hiervoor is, dat een grootdeel daarvan (22,5%) zich beperkt tot genealo-gische naspeuringen, meestal bestemd vooreigen gebruik. Slechts 15,5% doet 'zuiver'historisch onderzoek, maar beschouwt dit blijk-baar niet als een verenigingsactiviteit (gezienhet feit dat ze dat niet bij activiteiten van devereniging hebben opgegeven). Behalve geeninteresse voor archiefonderzoek, is geen tijd(21%) een belangrijke reden om geen onder-zoek te doen. Geen tijd is, zoals bekend, uiter-aard een kwestie van prioriteiten. Als deze le-den meer tijd zouden krijgen

(bijvoorbeeld bijpensionering) is dus zeker niet gezegd, dat deze21% wel onderzoek zal gaan doen.Meer dan de helft van de onderzoekers geeftaan, geen ondersteuning te wensen. Slechts ietsmeer dan 20% zou in een of andere vorm welsteun kunnen gebruiken bij het uitvoeren vanhun onderzoek. Ongeveer 8% van de ondervraagden maakt deeluit van een van de werkgroepen van de vereni-ging. De keuze voor een specifieke werkgroepwordt ingegeven door de eigen belangstelling,ook hier is gezelligheid geen reden. Men zietwerkgroepen ook niet als mogelijkheden, deeigen vaardigheden uit te breiden. 'Geen tijd' isde belangrijkste oorzaak, dat mensen geen lidzijn van een werkgroep. Ook wordt door diver-se respondenten aangegeven, onbekend te zijnmet het bestaan van werkgroepen. Internet De nieuwe media bieden ook historische vere-nigingen mogelijkheden zich aan een brederpubliek te presenteren. Opvallend is dat reeds14,5% van de huidige leden gebruik maakt vanInternet en dat een kwart van de leden

ver-moedt daar in de toekomst zeker gebruik van tezullen maken. Dat betekent dat bijna de helftvan de leden door de vereniging via het Internet te bereiken zullen zijn. Het tijdschrift Voor veruit de meeste leden is het lezen van hetverenigingstijdschrift de belangrijkste activiteit.94% leest het tijdschrift. Als er een nieuw num-mer in de bus valt, dan wordt het door 68% vande lezers van kaft tot kaft doorgenomen. 14%leest alleen losse artikelen, 17,5% beperkt zichtot het doorkijken van losse stukjes. Relatiefwordt het tijdschrift minder goed gelezen dande andere onderzochte tijdschriften. Dat ligtniet aan 'het smoel' van het tijdschrift.De keuze om artikelen te lezen wordt vooralingegeven door de eigen belangstelling: bijnadriekwart geeft dat als belangrijkste keuzecrite-rium. Goede leesbaarheid is minder belangrijk:ruim 30% vindt het prettig wanneer een artikelgoed geschreven is, maar slechts 4% laat zichdoor het ontbreken van schrijftalent afschrikkenbij het lezen. Uit de antwoorden blijkt vooral, dat mensen hetgemakkelijker

vinden om aan te geven waaromze een artikel wel waarderen dan om redenen tegeven voor een negatieve beoordeling: ruim60% geeft geen antwoord op die laatste vraag.Het uiterlijk van het tijdschrift wordt door 91%van de leden positief gewaardeerd. Men vondhet er verzorgd uitzien, een handzaam formaathebben, met een goede lay-out en duidelijkfotowerk. Thematische interesse Waar gaat de belangstelling inhoudelijk naaruit? Het meest genoemd wordt archeologie,gevolgd door het themagebied economischegeschiedenis, daarna sociale geschiedenis enbouwgeschiedenis als goede vierde. De belang-stelling voor archeologie is groter dan bij deandere onderzochte verenigingen, maar dat kanheel goed zijn veroorzaakt door de geschiede-nis van de regio, waarin zich veel interessanteopgravingslocaties bevinden. Dat zou medekunnen betekenen, dat de belangstelling voorde thema's binnen de lokale geschiedenis ge-deeltelijk te sturen is. De genoemde themagebieden komen ook naarvoren bij de artikelen in het

tijdschrift die hetmeest aanspraken: het populairst is het artikelover de zondagschool in Langbroek, gevolgddoor bouwhistorische en archeologische artike-len over de brug bij Beverweerd, de Romeinse 101
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