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Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 De oude wasserij Langs de Wal inWijk bij Duurstede Bep van Nimwegen-Seggelink Het al enkele jaren bestaande plan van deWillem van Abcoude Stichting om de voor-malige wasserijgebouwen aan Langs de Wal2-4 in Wijk bij Duurstede te slopen en ver-vangen door zes nieuwbouwwoningen voorouderen, is sinds de zomer van het jaar 2000 onderwerp van discussie'. In dit artikel wordt,op basis van onderzoek in de archieven vanhet Wijkse stads- en gasthuisbestuur, de ge-schiedenis geschetst van het stuk grond, debebouwing en de bewoners vanaf het eindevan de 16de eeuw. I. Fragment van de bouwhistorische kaart van de Wijkse binnenstad uil 2000 met in het midden hel grote, open terreintussen de stadsmuur en het restant van de stads- en kasteelgracht, dat vanaf' ongeveer 1725 werd bebouwd en als blekerij-wasserij diende. Het oudst is de bebouwing aan weerszijden van hel toegangshek op het einde van de Volderstraat (18de-begin I9de-eeuw). Het woonhuis op nr. 4 is uit 1X52 (behalve de uitbouw aan de achterzijde)

en de later tussen gebouwdestrijkkamer is uit 1911. De haaks op deze smalle bebouwing in het verlengde van de stadsmuur staande droogsehuur da-teert uit 1874. Het grootste gedeelte van het terrein diende als bleekveld en tuin (G.W.J. van Omnie en M.A. van der Eer-den-Vonk, Wijk hij Duurstede, een bouwgeschiedenis in kaart. Wijk bij Duurstede, 2000). Inzet: eind I7de-eeuwse teke-ning van 'De Bleeker' door Jan Luiken (uit: Het Menselyk Bedrijf. Haarlem. 1987, nr. 68) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Godschalk Heijmans was eigenaar van deKostverlorentoren en van de berm die in 1814de joodse begraafplaats was geworden, gren-zend aan de blekerij. De muur daartussen wasin 1821 in zeer slechte staat. Heijmans vroegtoestemming de muur op zijn kosten te mogenafbreken en er een schutting voor in de plaatste mogen zetten-''. Hij kreeg de toestemmingmits de heining 8 voet (3 meter) hoog zouworden. De huurovereenkomst met Johannes Jansenwerd enkele malen verlengd maar in 1827kwam er een einde aan. Dat werd snel bekendin Wijk en al gauw kwamen de eerste gegadig-den die geen belangstelling hadden voor hetbleken, maar wel voor de grond. Een zekereVan Ewijk, die van plan was in Wijk een jene-verbranderij te beginnen, wilde de hele blekerijkopen of voor een lange termijn huren. Deburgemeester liet weten dat de stad behoeftehad aan een stuk van de bleek tot berging van'de straatvulnis van de stad''^Van Ewijks verzoek werd afgewezen, maar hetgedeelte van de bleek naast de Kostverlorento-ren werd door het gasthuis aan

de stad afge-staan tot berging van mest en vuilnis. Hetscheepswerfje verdween.De nieuwe huurder werd weer een Gijsbertusde Bruin. Hij had in 1811 een huis gehuurd inde buurt van de blekerij, nu Langs de Wal 1-3,dat toen nog niet was gesplitst in twee wonin-gen. In 1820 kocht hij dit huis, om het in 1832 De regenten gingen akkoord, maar zegden tege-lijkertijd De Bruin een huurverhoging aan, diehij overigen.s weigerde te betalen.In 1809 was de muur 'uijtmakende de scheidingvan de Bleekerije en de opgang naar de Stads-plantage [de huidige Hoendeipoort] geheel inge-stort'-\ De stad en het gasthuis deelden de kos-ten van herstel. Kort nadat De Bruin op zijn ver-zoek weer verhoging van het wasloon had ge-kregen werd de nieuwe huurperiode in 1811 pu-bliekelijk aanbesteed; niet De Bruin, maar Jo-hannes Jansen werd nu de huur gegund voor 70gulden per jaar'. Hij was verplicht 'de kleederen linnen te wasschen van het gasthuis welkeom de zes weeken geschied' voor zeventien per-sonen, tegen een vergoeding van 100 gulden perjaar, alles tot goedkeuring van de regentessen. Van

scheepswerfje tot vuilnisbelt Al na twee maanden werd Johannes Jansen be-naderd door Frans van Litzenburg die een hoek-je van het erf wilde huren om als scheepswerfjete gebruiken en door Gerardus Vos om het hoek-je tegen de toren te mogen gebruiken om erleerlooikuipen op te zetten. Het laatste verzoekwerd door het gasthuis van de hand gewezen,maar Litzenburg mocht een gedeelte voor zijnwerfje onderhuren. Wel moest Johannes Jansener voor zorgen dat er nooit planken of schuiten,waarmee men over de gracht zou kunnen ko-men, na het sluiten van de poorten zouden blij-ven liggen. 3. Links een fragment van de kadasterkaart uit ca. 1820 en rechts uit 1933. In 1820 zijn nog alleen het oude woonhuis enwashuis gebouwd (B 159). Het perceel B 150 diende als joodse begraafplaats, B 157a als vuilnisplaats van de stad en degasthuiseigendommen B 157 en BI58 deden respectievelijk dienst als tuin en tuin-bleekvcld. Op de kaart uit 1933 staanook het (nieuwe) woonhuis uit 1852, de strijkerij uit 1911 en midden op het terrein de droogschuur uil 1874 (SAKRUH,Atlas Wijk bij

Duurstede) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 De Ridder van Wijk Een tinnen ruiterfiguurtje van omstreeks 1300 Herbert Sarfatij* vondst werd in 1967 bij de start van de moder-ne langdurige opgravingen gedaan.- Sedertdienis in de vele jaren van archeologisch graafwerkdie volgden niets vergelijkbaars op deze vind-plaats te voorschijn gekomen. Gegevens vanelders die het voorwerp in een ruimer kaderzouden kunnen plaatsen waren er destijds nau-welijks. Ook op dit punt is er sindsdien nietveel bij gekomen. Zo bleef de vondst een uni-cum, raadselachtig en intrigerend.De voorstelling {afb. la) geeft, zoals gezegd,een ruiter te zien die in draf naar rechts gaat engevat is in een cirkelvormige parelrand (dia-meter 53 mm). Het opgetuigde paard is over-dekt met een wapenkleed dat in de vaart op-waait. In het zadel zit een geharnaste en ge-spoorde ridder die in de rechter hand eenzwaard geheven houdt en met de linker zowelde leidsels van het paard als een schild voor deborst vastheeft. Het schild vertoont een wapendat het beste omschreven kan worden als geke-perd in vijf delen.

Tussen voor- en achterbenenvan het paard bevindt zich een stukje 'opvul-ling' dat aan een golvend oppervlak doet den- Het unieke tinnen ruiterfiguurtje, waaroverdit artikel gaat, is helaas zoek. Eind 1969 ishet door de Rijksdienst voor het Oudheid-kundig Bodemonderzoek in bruikleen gege-ven aan de gemeente Wijk bij Duurstede.Samen met andere archeologische voorwer-pen was het in de jaren '70 van de vorigeeeuw te zien in een van de vitrines in hetoude stadhuis aan de Markt. Sinds 1992,maar waarschijnlijk al sinds circa 1982 toende vitrines zijn leeggehaald, is het ruiterfi-guurtje spoorloos. Wie van de lezers kanhelpen? (de redactie) Een ridder te paard Bij de opgravingen van het vroeg-middeleeuw-se handelscentrum Dorestad te Wijk bij Duur-stede' zijn, welhaast vanzelfsprekend, ook talvan vondsten uit andere perioden te voorschijngekomen. Een van de merkwaardigste was weleen rond lood-tinnen insigne van later tijd metde voorstelling van een ridder te paard. De 1. Ruiterfiguurtje uit Wijk bij Duurstede; lood-tin legering; diameter 53 mm. Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodem-onderzoek, vondstnummer WbD 810. (a) voorzijde, (b) achterzijde (foto ROB) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001) 23

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 dom aan te geven, heeft de gemeente Wijk bijDuurstede ergens aan het eind van de negen-tiende - begin twintigste eeuw, kleine grens-paaltjes langs de Wijkerweg neergezet. Eentiental daarvan staat er nog; de meeste zijnsterk beschadigd bij het grasmaaien (afb. 8). Waterschap Nog niet zo lang geleden was het Kromme-Rijngebied een lappendeken van allerlei water-schappen die uiteindelijk zijn samengevoegdtot het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-landen. Tot het onderhoud van de door die wa-terschappen beheerde watergangen (inclusiefde Kromme Rijn) en wegen, waren allerleipersonen en dorpen verplicht. Zij dienden eenhen toegewezen deel, een slag genoemd, te on-derhouden; een activiteit die de verhoefslagingwerd genoemd. De slagen waren door palengemarkeerd. Van al die palen is, voor zover mijbekend, niets meer over behalve op de Lek-dijk, eertijds eigendom van het Hoogheem-raadschap Lekdijk Bovendams.Het al meermalen genoemde boekje uit 1978(p. 81) bevat de volgende passage: 'Vol

raad-sels zit een reeks achthoekige paaltjes aan dedijk van Amerongen naar Wijk bij Duurstede.De serie paaltjes, die alle voorzien zijn van eennummer, begint bij Amerongen. De vormenvan de paaltjes, de manier van schrijven van denummers en de vergissingen bij het inhakkendoen ons vragen oproepen. Zijn de plaatjeswellicht bewerkt door een leerling van steen-houwer die het vak nog moest leren of was het 7. Aan de Amerongerdijk staat op de grens van Wijk bijDuurstede en Amerongen een waarschijnlijk in de negen-tiende eeuw geplaatste vierkantige, hardstenen en onver-sierde paal (Foto auteur najaar 2000) tuurstenen palen van het zelfde formaat als datvan de al genoemde palen aan de Beusichem-seweg onder 't Goy (zie afb. 3). Ooit had de stad Wijk belang bij een weg rich-ting Overlangbroek en naar 'Het Gat in deBerg', de gemakkelijke doorgang in de Heu-velrug bij Leersum. Vandaar dat de stad in1367 een stuk grond kocht vanaf de Gooyer-dijk naar Darthuizen om de voordien al in haarbezit zijnde (Boven)Wijkerweg door te trek-ken. Die

(Boven)Wijkerweg is tot 1982 eigen-dom van de stad, van de gemeente Wijk ge-weest en toen verkocht aan de gemeente Lang-broek. Sedert de gemeentelijke samenvoegingmet Langbroek in 1996 is de weg opnieuw ei-gendom van Wijk geworden&quot;. Om haar eigen- 8. Langs de Wijkerweg onder Langbroek staat nog eentiental vierkantige, betonnen paaltjes die zijn gesierd methet wapen van de gemeente Wijk bij Duurstede: ze date-ren waarschijnlijk uit het eind van de negentiende - begintwintigste eeuw (Foto auteur inedio 1997) 9. Tot de dijkverzwaring rond 1987 stonden langs de Lek-dijk zoals hier bij Amerongen, talloze verhoefslagingspa-len (Uit: H. van het Loo, Bescryvinge van Ameronghen.Amerongen. 1991. 86) Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 41

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 13. Deze waarschijnlijk achttiende-eeuwse vierkante, na-tuurstenen paal (nr. 187) staat op de Lekdijk bij De Heulte Schalkwijk en draagt het wapen en de wapenspreuk vanhet Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams (Foto auteurvoorjaar 2000) huis staan [in 1985 bij navraag bij de auteur]aan het begin van de laan 2 hardstenen palenmet het gekroonde wapen van Nassau en Be-verweerd''\ Zelfs met hulp van aldaar goedbekend zijnde personen heb ik de paal respec-tievelijk de twee palen niet (meer) kunnen vin-den. Bij Beverweerd moeten nog wel meergrenspalen hebben gestaan. Het huisarchief be-vat immers twee wellicht zeventiende-eeuwsetekeningen van een grenspaal met het opschrift'ODIJK&quot;\ Soms blijven palen raadsels. Aan het Oos-tromsdijkje te Werkhoven staat bij de boerderijop nummer 3 een grote hardstenen paal waar-van de betekenis onbekend is gebleven (afb.15). Ook te Odijk staat zo'n paal en wel aanhet begin van het jaagpad langs de KrommeRijn richting Utrecht. Misschien heeft die paaliets van

doen met het landgoed Rijnwijk aldaar(afb. 16). 12. De achltiende-eeuwse vierkante, natuurstenen paal opde Lekdijk bij Amerongen die aldaar het begin van het ter-ritoir van het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendamsmarkeert, met het opschrift LEKKENDIJK BOVENDAMS en het wapen van het Hoogheemraadschap (Fotoauteur voorjaar 2()()()) het wapen van het Hoogheemraadschap en dewapenspreuk 'Concordia res parvae crescunt'('Door eendracht groeien kleine dingen') (afb. 13)&quot;. Overige Landgoedeigenaren bakenden hun landgoedsoms ook af met grenspalen. Het meermalengenoemde boekje bevat op pagina 87 een af-beelding van een grenspaal met het wapen vanhet geslacht Nassau, aan de oostkant van hetpark van kasteel Beverweerd te Werkhoven(afb. 14). Dat geslacht woonde van 1620 tot1781 op Beverweerd. Gelet op de overeen-komst in stijl met de paal op de Lekdijk (zieafb. 12) gaat het hier waarschijnlijk eveneensom een achttiende-eeuwse paal. Het Monu-menten-Inventarisatie boekje van Bunnikmeldt op pagina 120 bij Beverweerd:

'Bij het Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 43

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 stuur Odijk 1566-1964, 104 en GemeentebestuurWerkhoven 1811-1964, 105.Zie A.A.B, van Bemmel, De Kromme Rijn - water-staal, onderhoud en gebruik vanaf 1600. Houten,1996, 89, 92. G.J. Borger, Slaat van land en water Provinciale wa-terstaat van Utrecht IHH2-I982. Zutphen, 1982, 139-114, 174, 206; J.A.M. Smits, O.J. Wttewaall, Houten -historische bebouwing. Monumenten-InventarisatieProvincie Utrecht. Zeist, 1991, 70.Zie Historische Atlas Utrecht - ChromotopografischeKaart des Rijks 1 : 25.000. Den lip, 1989.T. Brouwer, Grenspalen in Nederland. Zutphen, 1978,39. Brouwer, 1978, 38-39 en 117; SAKRUH, Gemeente-bestuur Wijk bij Duurstede 1811 - 1851, 40.S. van Ginkel-Meester en A. Vernooy. Colhen - ge-schiedenis en architectuur Monumenten-InventarisatieProvincie Utrecht. Zeist, 1992, 68.A.A.B, van Bemmel, 'Naar de markt - de stad in haaromgeving&quot;. In: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer,G.W.J. van Omme (red.). Wijk bij Duurstede 700 jaarstad. Ruimtelijke structuur en

bouwgeschiedenis. Hil-versum, 2000, 47. 9.

Zie L. Giebels, 'Waterkrijg en wie keer het water? Demaatschappelijke discussie rond de verhoging van deLekdijk Bovendams in 1880'. In: NEHA-Jaarboekvoor economische, bedrijfs- en techiek geschiedenis 61(1998X226-250. 10. M. van Vliet, Het Hoogheemraadschap van de LekdijkBovendams. Assen, 1961, 403- 406; StreekarchiefRijnland te Woerden, Lekdijk Bovendams, 793 en1380. 11 Voor een exemplaar van deze kaart zie StreekarchiefRijnland, Lekdijk Bovendams, 2140. 12. H. van het Loo, Bescryvinge van Ameronghen. Ame-rongen, 1991, 87; E. Kurpers hoek, E. Kurpershoek,Amerongen - geschiedenis en architectuur Monumen-ten- Inventarisatie Provincie Utrecht. Zeist, 1996, 168;Brouwer, 1978,77. 13. Brouwer, 1978, 77; M. Donkersloot-de Vrij e.a.. DeSlichtse Rijnlanden -geschiedenis van de zuidelijkeUtrechtse waterschappen. Utrecht, 1993, 151. 14. S. van Ginkel-Meester, Bunnik - geschiedenis en ar-chitectuur Monumenten-Inventarisatie ProvincieUtrecht. Zeist, 1989,120 15.

Het Utrechts Archief: Huisarchief Beverweerd, 71. Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 45

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Burg-en valknamen: sleutels tot het middeleeuwse Odijk? Raymond Uppelschoten In 1983 schreef C. Dekker in zijn KrommeRijngebied in de Middeleeuwen kort over demogelijke plaats van de middeleeuwse kernvan Odijk'. Het dorp bestond in de vroegeMiddeleeuwen uit de gebouwen van de meier,de hof. De meier bestuurde het dorp uit naamvan de keizer, de bisschop van Keulen en deabdij van Deutz, die in de feodale tijd heer vanOdijk waren. Verder zal Odijk hebben bestaanuit de kleine woningen van horige of wellichtal vrije boeren, omringd door de akkers die zijbewerkten, de zogenaamde 'eng'. Dekker geeftechter aan dat de plaats van zowel de hof alsde eng erg onzeker is. In dit artikel zal ik aande hand van een paar Odijkse boerderij-, ak-ker- en tiendnamen verder filosoferen over hetmiddeleeuwse Odijk. Waarom het middeleeuwse Odijk ? Waarom is informatie over dat middeleeuwseOdijk zo belangrijk? Dat is eigenlijk heel een-voudig: uit die periode weten we maar weinigvan Odijk. Het dorp staat alleen

genoemd als'Jodichem' of 'lodichem' in de elfde-eeuwsekopie van een negende-eeuw.se goederenlijstvan de Domkerk-. Daarna is pas weer uit dedertiende eeuw een aantal documenten be-schikbaar. Maar meer dan een paar namen vanboeren hebben we niet uit die periode. Verderresteert een aantal namen van landerijen. Ge-lukkig kunnen we aan de hand van een combi-natie van gegevens een heel eind komen. Van-uit de namen van landerijen en boerderijen wilik proberen een beeld te schetsen van het mid-deleeuwse Odijk. Maar zoals gezegd: een hoopzaken zijn en blijven voorlopig onduidelijk,dus het zal een ruw beeld zijn. Laten we daar-om allereerst eens op een rijtje zetten wat wewel weten van het middeleeuwse Odijk. De historische hof Dat er een Odijkse hof is geweest, is wel be-kend. Rond 1001 schonk de Duitse keizer OttoIII de drie hoven Wijk, Werkhoven en Odijk aan aartsbisschop Heribert van Keulen: 'tres ...curtes: Wich et Werchinge et Odinge'. Dit isook de enige vermelding van de Odijkse hof ofcurtis, want hiervoor en hierna is er

alleensprake van een villa of dorp. Uit dezelfde tijdhebben we wel verschillende vermeldingenvan de hoven in de omgeving van Odijk(Vechten, Bunnik, Zeist, Werkhoven) en daar-om kunnen we aannemen dat de Odijkse hoftoen ook nog heeft bestaan. De hof werd ge-leid door een meier: hij beheerde de landerijenvan de keizer, de bisschop en de abdij vanDeutz en heerste over de horigen en later devrije boeren die deze landerijen bewerkten.Maar van de Odijkse meier weten we niets.Met Dekker wil ook ik er voorzichtig vanuitgaan dat de enkele bekende leden van het ge-slacht Van Odijk ten minste iets te maken had-den met de vroege ministerialen van de bis-schop of de meiers. Daarvoor in aanmerkingkomen: Lubbert van Odijk (die in ieder gevalgenoemd is als ministeriaal tussen 1165-1176),Werenboud van Odijk (1243) en Willem vanOdijk (1288)'. Met deze 'feitelijke bagage'kunnen we eens nader kijken naar de aanwij-zingen voor het middeleeuwse Odijk. Bebouwing De Odijkse bebouwing bestond in de Middel-eeuwen niet uit het dorp aan de Meent

zoalswe dat kennen uit de negentiende en twintigsteeeuw. Daar stonden in de Middeleeuwen geenof nauwelijks gebouwen. Hier lag de Riet-meent, een gemeenschappelijk stuk wild land,waar het loslopende vee van de boeren graas-de. Pas tegen het einde van de Middeleeuwenworden er aan de huidige Meent huizen ge-bouwd en dan nog meestal illegaal. Voor deenkele bewoners van het vroegmiddeleeuwseOdijk moeten we naar een hoek van het dorpwaar ook nu nog maar een paar boerderijenstaan. Dekker schrijft al dat de middeleeuwseOdijkse hof gelegen kan hebben op of bij dehuidige boerderij het Burgje (die voorkomt als 46 Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Dorpsstraat Cothen in 19ld (collectie auteur) Dorpsstraat Cothen in 2001 (foto auteur mei 2001) Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001 52

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Hoek Doipssliaal-Willem Alexanderweg Cothen in 2001 (toto auteur mei 2001) Hoek Dorpsstraat-Willem Alexanderweg Cothen in 2001 (foto auteur mei 2001) Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 53

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 stuur grote zorgen. Een ludieke oplossing werdgevonden. In de krant verscheen een medede-ling dat bij gunstige wind op 13 september1938 's avonds om 21.00 uur van de restantenvan de versieringen een vreugdevuur gestooktzou worden achter de Wal muur. En het werdweer feest. Bij mooi weer en de wind van destad af marcheerde Concordia naar het terrein,het publiek liep en zong mee. Donderbussenen Bengaalsvuurwerk werden afgestoken. DeWijkse bevolking, verzameld op de Walmuur,genoot van dit extraatje.'Gelukkige bevolking van Wijk, die zich, ter-wijl de gansche wereld schokt van onrust, weette amuseren met een vuurtje achter den Wal-muur', was de slotzin van het verslag in dekrant. In de daarop volgende jaren was er weinigaanleiding tot feestvreugde. In mei 1943 kwamde voorlopig laatste Wijksche Courant uit: hetpapier was door de bezetter in beslag geno-men. Op 19 mei 1945 kwam de eerste bevrijdings-krant uit, weliswaar in klein formaat en een-maal per week, maar er was weer nieuws.

Festiviteiten in 1945 Toen 31 augustus 1945 in zicht kwam, ver-schenen er opnieuw mededelingen over deviering van Koninginnedag. Het moest weereen groot feest worden: op vrijdag 31 augustusKoninginnedag en op zaterdag 1 septemberzou de herkregen vrijheid worden gevierd. DeOranjevereniging publiceerde het programma.De straten werden weer versierd met groen envlaggen, maar omdat de energievoorzieningnog schaars was, werd de verlichting wel moeilijk want de straatlantaarns brandden nogniet. Zelfs daar werd iets op gevonden. DeOranjevereniging plaatste een verzoek in dekrant aan de inwoners van Wijk om hun lich-ten in de kamers aan de straat aan te doen ende gordijnen open te laten. 'Hierdoor wordtWijk verlicht en door de in de straten aange-brachte versiering en kan men spreken van eenfeestverlichting.' En opnieuw was het stadje op z'n mooist uitge-dost. De Veldpoort van triplex werd weer ge-plaatst, de straten en etalages waren weerprachtig versierd. De grote eensgezindheid on-der de bevolking om na vijf zwarte jaren

eenmooi feest te organiseren was enorm. De klan-ken van Concordia schalden als voorheen van-af de stadstoren en de klokken luidden. Hetwerd een geweldig feest en weer kwamen be-zoekers van heinde en ver om het versierdeWijk te bekijken. De Oranjevereniging was het 'nafeest' van1938 nog niet vergeten. Het sparregroen en pa-pier van de versieringen werd naar de strek-dam aan de Lek gebracht en op de avond van 7september 1945 feestelijk verbrand. AchterConcordia aan marcheerde het publiek naar debrandstapel en toen de vlammen hoog oplaai-den verscheen de brandweerauto, volgeladenmet grote partijen propagandamateriaal uit debezettingstijd, die tot grote vreugde van deaanwezigen in de vlammen werden gegooid.Wijk had zijn vrijheid gevierd en schoon schipgemaakt. E. van Nimwegen-Seggelink doet onderzoeknaar de geschiedenis van Wijk bij Duurstede,in het bijzonder naar de bouw- en bewonings-geschiedenis van de Volderstraat. Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 57

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 3. De archeologische excursie bij kasteel Heemstede (foto J. van Herwijnen. oktober 2000) Aan de Houtensewetering, op De Hoon, werdbegonnen met een systematische grondboring,die tegen de verwachting in, nog geen Ro-meins vondstmateriaal opgeleverd heeft.Ben Elberse ontdekte dit jaar een groot stukvan een Romeinse grafsteen in een grondstort.Op de waarschijnlijke plaats van oorsprong, defietstunnel op de Molenzoom, assisteerden eenaantal leden van onze werkgroep bij een syste-matische opgraving van de Vrije UniversiteitAmsterdam in samenwerking met de Provin-ciale Archeoloog. Hoewel daarbij veel Ro-meins materiaal te voorschijn kwam (dakpan-nen; terra) werden geen verdere fragmentenvan de grafsteen meer gevonden.Op 14 oktober waren we gastgroep voor de(amateur-)archeologen uit de regio Utrecht engedeputeerde Kok. De gemeente Houten steldeals locatie daarvoor de Raadzaal ter beschik-king. In de middag waren er twee excursiemo-gelijkheden: naar het museum van de collega'sin

Schalkwijk of naar de tuinen en de opgra-vingen van onze groep op kasteel Heemstede(zie foto 3). Blijkens de vele positieve reacties, mag de werkgroep op een geslaagde dag terugkijken. Rest mij aan het eind van dit verslag nog devolgende leden eervol te vermelden, vanwegede vele moeite en inspanning, die ze zich voorde werkgroep getroost hebben. Vaak kwamenze per week een aantal keren extra bijeen, omde determinatie en documentatie van de geda-ne vondsten te voltooien. Joke van den Barse-laar, Willemijn Blitterswijk, Boudewijn deJonge, Wil Griffioen, Joop van Herwijnen enHans van Aken, bedankt daarvoor. Anton van Schip Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 64

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 De radersalonboot 'Kapitein Kok' op de Lek bij Jaarsveld in april 2000 (foto H. Kraaivanger) worden hydraulisch aangedreven door middelvan een Cummins 620 pk hoofdmotor en tweeHagglunds hydromotoren. De twee raderen ofwielen kunnen onafhankelijk van elkaar draaien.Het een 'echte' raderboot en heeft dus geenhoofdschroef. Wel is een boegschroef aange-bracht. wen het economische leven in een kleine ge-meenschap bepaalde. De rekeningen van de kerk zijn te raadplegen opHet Utrechts archief in het archief van de Her-vormde gemeente Wijk bij Duurstede (toegang19-2) en wel onder de inventarisnummers 169-185. De vierde 'historische vaart' vindt plaats op za-terdag 27 oktober 2001 vanuit Wijk bij Duurste-de. Deze rivierstad, gelegen op de overgang vanRijn en Lek, was in de jaren 1934 tot en met1938 's zomers het eind-/beginpunt van de'Lekdienst' van de Stoomboot-Reederij op deLek. De plaats van afvaart is de haven aan deLek, vlakbij de molen 'Rijn en Lek', tevensstadspoort. Het inschepen kan

vanaf 9.30, hetvertrek is stipt om 10.00 en de terugkeer rond17.00. Langs onder meer Culemborg, Hagestein(stuw), Vianen, Vreeswijk en Ameide vaart deboot tot voor Schoonhoven waar gekeerd wordt.In Schoonhoven bij de Veerpoort staat aan de ri-vier het beeld van kapitein Theunis Kok, naarwie de raderboot genoemd is.De vaartocht wordt georganiseerd door de Stich-ting Over Water (te Amsterdam en Schoonho-ven) in samenwerking met de RadersalonbootKapitein Kok BV en met medewerking van on-der meer de Historische Vereniging Schoonho-ven, de VVV Wijk bij Duurstede en de VVVSchoonhoven/Krimpenerwaard. Deze 'histori-sche vaarten' zijn alleen mogelijk door bijdra-gen van vele personen en instellingen. Aanboord zullen weer beknopte voordrachtenplaatsvinden over scheepvaartgeschiedenis enstreekliteratuur. Ook zullen er diverse foto- enteksttentoonstellingen zijn. Het definitieve pro-gramma is nog in voorbereiding. Casper A. van Burik Vierde historische vaartocht met de'Kapitein Kok' Meer dan 1000 mensen zijn al mee geweest

metde drie voorgaande 'historische vaarten' in 2000en 2001 met de raderboot 'Kapitein Kok'. Dezeheeft van 1911 tot 1946 als 'Reederij op de Lek6' in de lijndienst Culemborg - Schoonhoven -Rotterdam van de Stoomboot-Reederij op deLek (SRodL) gevaren. In 1948 is deze lijndienstgestaakt. De 'Zes' heeft nog enkele jaren ver-huurvaarten verzorgd en is in 1950 naar hetDuitse Ludwigshafen aan de Rijn verkocht. Na26 jaar stilliggen als onder meer loodsenstationen restaurant is de 'Rheingaststatte Kurpfalz'aangekocht door de Nederlandse familie Key enin 1976-77 geheel hersteld. Het schip heeftsinds de restauratie de Oostelijke Handelskadein Amsterdam als thuishaven en is eigendomvan Martin Key/Radersalonboot Kapitein KokBV, gevestigd in Diemen.De 'Kapitein Kok' is gebouwd in 1910 - 1911bij J&K Smit in Kinderdijk. Afmetingen: totalelengte 57,88m, breedte over de raderkasten13,65 m, grootste breedte van de romp 7,00 m,maximale diepgang 1,40 m. Als lijndienstbootkon het schip 1200 passagiers herbergen. Metde huidige, veel geriefelijker

accommodatie isde capaciteit 400 personen. De schepraderen Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 67

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Het interieur van de gratl^elder aan de voet van de memo-riesteen, zoals blootgelegd tijdens de opgravingen in 1971(foto ROB neg.nr. H 1140-7) Het transept van de Grote Kerk tijdens de opgravingen in1971, gezien vanuit het noorden. Rechts op de voorgrondhet gewelf van de grafl<elder aan de voet van de memo-riesteen (foto ROB neg.nr. H 1140-9) bouwonderdeel na het torenonderstuk dat rond1506 moet zijn voltooide Dat de steen aanvan-kelijk in het koor van de kerk was aangebrachten later verplaatst naar de huidige plek in hettransept, zoals op een recent bijschrift in dekerk gesuggereerd, lijkt veel minder plausibel.Rond 1514 stond het koor op de nominatie omeveneens te worden vernieuwd en het ligt nietvoor de hand dat daar op dat moment nog ge-denkstenen geplaatst werden en graven gedol-ven'. Dat laatste is ter zake, want op grond vande tekst op de steen staat een nauwe relatietussen epitaaf en graf wel vast: de woorden'hic iacet ante oculos' ('hier ligt voor uwogen') laten daar weinig twijfel

over bestaan&quot;.Bij opgravingen in het begin van de jaren ze-ventig van de vorige eeuw bleek zich boven-dien recht onder de steen een grote grafkelderte bevinden, die zeer goed de laatste rustplaatsvan Samuel geweest kan zijn (zie afb.).Het is onbekend of de steen deel heeft uitge-maakt van een groter memoriestuk, inclusief een gebeeldhouwde of geschilderde voorstel-ling, die dan na de reformatie gesneuveld zouzijn. Op de steen zelf zijn daarvan geen sporente ontwaren en het muurvlak erboven is bedektdoor een pleisterlaag die eventuele informatieonzichtbaar maakt. Memoriestenen met louterinscripties vormen overigens naast de meercomplexe stukken die beeld en tekst combinereneen eigen type en de Wijkse steen zou daartoezeer wel kunnen behorend De tekst op de steenlijkt zich ook niet zo goed te lenen voor de com-binatie met het soort devotievoorstellingen datin deze periode gangbaar was.Twee uiteriijke kenmerken verdienen nog afzon-derlijke aandacht. Ter hoogte van de tweede enderde regel bevinden zich rechts

enkele verticaleinkervingen, waaraan vermoedelijk geen speci-fieke inhoudelijke betekenis moet worden toege-kend. Het zou kunnen dat de beeldhouwer erzijn bijtel heeft uitgeprobeerd of de structuurvan de steen getest.Significanter is het duidelijk afwijkende karak- Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 70

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 schroef van de Baumkelter, met een diametervan maar liefst 23 cm, werd mij duidelijk datdaarbij soms schroeven gebruikt werden metbeduidend grotere afmetingen dan het opHeemstede aangetroffen exemplaar.Houten schroeven werden tot in de vorigeeeuw ook vaak gebruikt bij mangels, kaas- enpapierpersen en bankschroeven. Een anderetoepassing ervan was in een vijzel om de kapvan de hooiberg hoger of lager te brengen (zieafb. 4). Het apparaat is bij de linker hooibergonder de kap gemonteerd op een bergroederechts op de foto'. Bij deze toepassingen zijnde houten schroeven echter vaak kleiner ofniet veel groter dan 8-9 cm.Nu lijkt het me heel erg onwaarschijnlijk dater op of in de omgeving van kasteel Heemste-de een olijfoliepers gestaan zal hebben. Enook aan een grote wijnpers zal men daar wei-nig gehad hebben. Dus werd eerst eens nage-gaan of de Heemsteedse bekistingspaal/schroef,zoals door onze voorzitter Joop van Herwijnengeopperd, deel uitgemaakt zou kunnen hebbenvan een molen. Daartoe werd

een bezoek ge-bracht aan de Werkhovense molen. Een aanra-der, ook voor zo maar een bezoek. Vriendelij- 3 Wijnpers (foto Landesmuseum Koblenz) Landesmuseum te Koblenz kreeg ik een fotovan een zeer grote wijnpers uit 1790, van hettype Baumkelter (zie afb. 3), die daar in hetmuseum tentoongesteld wordt^ Uit eigenwaarneming in Playa del Ingles en uit de mijdoor het Landesmuseum Koblenz toegezondenmededelingen over de afmetingen van de 4 Werkhovenaren bij een hooiberg met bergwijn (ongedateerde foto van onbekende fotograaf, collectie Arie van der Gaag) 79 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 5 Blokvijzel (foto Provinciaal Molenmuseum Wachtebeke) ke mensen, een prachtig en imposant me-chaniek en u kunt er nog diverse gezondeprodukten kopen ook. Een nauwkeurige in-spectie samen met de molenaar, MichelStrik, van het mechaniek kon de aanwezig-heid van een houten schroef met de afme-tingen van het op Heemstede gevondenexemplaar niet aan het licht brengen. He-laas! Maar och, ik had nog meer schroeven opmijn boog. Er werden brieven verzondenaan diverse instanties, die iets zouden kun-nen weten over het gebruik van dit soortreuzenschroeven. Van W.F. Renaud, conservator Collectiesvan het Openluchtmuseum, kreeg ik de sug-gestie dat de schroef onderdeel geweest zoukunnen zijn van een zeer grote linnenpers.Toen ik mijn licht hierover opstak bij Guusden Besten van het Nederlands Strijkijzer-museum te Noordbroek en mede-auteur vanhet boek Strijken Streek Gestreken '', bleekdeze het gebruik van een schroef van ditformaat in een linnenpers niet te kennen.Hij

veronderstelde dat de schroef onderdeelvan een vruchtenpers zou zijn geweest. De oplossing Ik had ook een brief aan de Vereniging DeHollandsche Molen gestuurd met een verzoekom informatie. Daarop kreeg ik van NicoKruger, medewerker Techniek daarvan, destellige verzekering dat de op Heemstede ge-vonden schroef geen molenonderdeel konzijn, noch een relatie met molens had. Vol-gens hem zou het kunnen zijn dat de schroefoorspronkelijk dienst gedaan had in een blok-vijzel, een soort houten dommekracht. Dezeveronderstelling leek hem des te aannemelij-ker, omdat bij de bouw in een kasteel zeerzware balken, zogenaamde moerbalken, aan-gebracht worden, die te groot en te zwaar zijnom alleen maar met spierkracht gemanoeu-vreerd te worden. Hij meende dat er in hetMolenmuseum te Wachtebeke (Oost-Vlaan-deren) een paar van deze vijzels opgesteldwaren. Ik had het gevoel dat ik steeds dichter bij deoplossing van mijn vraagstuk kwam. Daaromging er een brief naar het Belgische Molen-museum met het verzoek om informatie

overde afmetingen en constructie van de bij hententoongestelde blokvijzels. Walter van den 80 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Reparatie van de molen van Beverweerd in 1715 Raymond Uppelschoten Wie vanuit de richting Utrecht Werkhoven bin-nen rijdt, ziet rechts de molen 'Rijn en Weert'.Deze molen dateert uit 1882 en verving derond die tijd afgebroken, al in 1395 genoemde,molen van Beverweerd. Vanouds lieten de boe-ren uit de omgeving van Odijk en Werkhovenhun graan malen bij die aan de Kromme Rijngelegen molen. De molen behoorde toe aan deheren en vrouwen van Beverweerd, die dezeverpachtten aan de molenaars. Het was de taakvan de rentmeester van Beverweerd, als zaak-waarnemer van zijn heer en vrouwe, om tezorgen voor de goede staat van de molen. In1715 was de as van de Beverweerdse molenzover vergaan dat deze moest worden vervan-gen. In die tijd was Theodorus Backer behalveschout van Odijk ook rentmeester van Bever-weerd. Uit zijn correspondentie en uit de re-keningen die hij tijdens zijn ambtsperiode(1705-1725) opmaakte voor de heer van Be- verweerd is een goede reconstructie te makenvan

de situatie van de Beverweerdse molen in1715 en de gang van zaken rond de reparatie'. Situatie De pachters van landerijen van het huis Bever-weerd waren, ingevolge de zogenoemde mo-lendwang, verplicht hun graan te laten malenbij de Beverweerdse molen. Deze stond aan dezogenaamde Molensteeg, die vanaf de wegnaar Werkhoven via een brug leidde naar hetlandgoed van Beverweerd op de oostelijke oe-ver van de Kromme Rijn. In de pachtcedullen,die de pachters van de landerijen van Bever-weerd in het begin van de achttiende eeuw te-kenden bij het ingaan van een pachttermijn,stond expliciet dat zij 'gehouden zijn ter Mael-stede te komen aen de Molen van Beverweert,mits dat die Molenaer die luyden goedt gerijfdoet'. Kaart van de molen van Beverweerd anno 1710 door Theodorus Backer (HUA, Huis Beverweerd, 22, fol. 70) 82 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 asch en steen met daer aen dependerende on-kosten die den eijgenaer van de molen apartmoet betalen'. Ook aan deze beschrijving heeftde molenmaker niet voldoende. Hij laat PaulusSchoonhoven aan de rentmeester vragen nogmeer informatie te geven, waarop TheodorusBacker uiteindelijk (en waarschijnlijk ten ein-de raad) de uitgebreide beschrijving stuurt dieons precies vertelt hoe de molen is gerepareerd(zie hierna op pag. 85). Dat heeft eindelijk ef-fect: de vergelijkingsofferte lijkt dan toch echtbinnen te zijn gekomen, want in de rekeningvan Beverweerd over 1715, die in 1716 werdopgemaakt, noteert Theodorus Backer de vol-gende betalingen: keer wel thuis is, kan hij niet zeggen hoeveelhij voor de reparatiewerkzaamheden moet vra-gen omdat hij deze niet gedetailleerd op eenrijtje heeft en de molen niet kent. Vervolgensschrijft Theodorus Backer aan zijn zwager dathij de molenaar kan vragen wat het kost om'simpelijk een molen asch te beslaen en dezebeslagen zijnde in de molen te brengen,

daeronder gereckent het uijtnemen van de roedenuijt de oude asch, alsmede de asch selfs en deroeden wederom in de nieuwe te brengen,mitsgaders een molen-steen (door een andergeprepareert en zo't behoort klaer gemaektzijnde) in de molen op zijn plaets te brengenen te stellen .. het wijder vervormen van de Datum Omschrijving Bedrag Totaal 25 augustus 1715 aen Hendrik Verkerk betaeld voor een zeventhiendenmolensteen aen de molen van Beverweerd geleverdvolgens quitantie 88-0-0 4 februari 1716

smit totWerkhoven van t gene zij aen de Molen en huijzevan Beverweerd heeft verdient, volgens specificatie 87-13-0 Onbekend Totaal 481-16-0 84 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)

aen de wed. Agterberg betaeld in mindering van

100-0-0 geleverde houtwaaren aen de Molen vanBeverweerd, volgens quitantie En rest nog aen de voors. specificatie van hout totde Molen geleverd, daer onder gerekent een nieuweasch 67-3-0 Totaal 163-3-0 Betaeld aen de Molenmaker Dirk van Rijswijkvoor verdient arbeijtsloon aen de Molen inmindering van zijn specificatie volgens quitantie Onbekend 110-0-0 En rest nog aen de voors. specificatie een zomma van 33-0-0 Totaal 143-0-0 Item de wed. van Cornelis Adriaensz

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Beschrijving van de reparatie van de molen van Beverweerd in 1715: 'om een nette beschrijving van de molen etc te hebben zo zult ued: gelieven te weten; 1.

aenschouwers waren, de molenmaker en zijn 3. knegts, daerin behulpzaem zijngeweest, dewelcke ik 4 gis tot drinkgeld heb gegeven 9.

veld-namen. Hij woont in 's Hertogenbosch. Noten 1

dat het is een koom-windmolen, staande omtrent de huijse Beverweerd en malende met steenen, die menzeven thienders juffers noemd. 2.

dat de asch in de voors: molen vergaen zijnde, ick als Rentmeester van Beverweerd een stuck houts bijAgterberg tot een nieuw asch heb gekogt en ten mijne kosten heb doen brengen ten huijze van de Mo-lenmaker. 3.

dat het hout aldaer zijnde, de molenmaker deselve beslagen en tot een asch gemaeckt heeft. 4.

dat ik die asch ten mijnen kosten heb doen brengen ter plaetse voors: 5.

dat deselve daer zijnde, de molenmaker met zijn instrumenten de 2. roeden uijt de oude asch heeft geno-men, 6.

dat hij vervolgens de oude asch uijt de molen heeft uijtgehaeld. 7.

dat gedaen zijnde, heeft hij de nieuwe asch wederom in de molen gebragt en ook de twee roeden weder-om daer ingestoken. 8.

dat eenige personen die

dat vervolgens een zeventhiender molensteen (niet een volle zeventhiender, want daer is groot onder-scheijd in, daer de den de 17en Juffer tot Thiel gekogt, maer kost f 88,- en daerentegens voor een vollezeventhiender geeischt wierd f 170) gekogt tot Thiel van dair doen halen en aen de Molen doen brengenheb, alles ten mijnen kosten.&quot; 10. dat ik het maken van t gad in de steen, als mede deselve ofte bicken, en bequaam te maken, om daer me-de te kunnen muien heb bekostigt. 11. Dat de steen also klaer gemaekt zijnde, de molenmaker niet anders heeft gedaen, als een openinge in desolderinge van de molen te maken, de steen met zijn instrumenten in deselve zijn plaets te brengen en teleggen en openinge wederom digt te maken. Raymond Uppelschoten (1967) groeide op inOdijk. Hij werkt aan een boek over de geschie-denis van Odijk tot ongeveer 1800, met het ac-cent op landschap, bewoners en huis- en

Correspondentie 1705-1725 Theodorus Backer:Het Utrechts Archief (HUA), Stadsarchief, 1711. 2

Pachtcedullen: HUA. Huis Beverweerd, 81. Overnamehuur molen: HUA, Huis Beverweerd, 147 en 148;pacht 1715: idem, 155. 3

Testament stadhouder Maurits van Oranje-Nassau:HUA, Huis Beverweerd, 295. Verkoop land Beverweerd,inclusief transport gerecht Odijk, codicil op testamentMaurits, procuraties Beverweerd en goedkeuring Staten:Slreekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heu-velrug (SAKRUH), Dorpsgerechten, 1590. 4

Een zeventiender was de grootste soort molensteen, meteen omtrek van 17 Amsterdamse voeten en een diametervan 1,50 m. Het verschil tussen een juffer- en een vollezeventiender betreft waarschijnlijk de dikte, maar dat isniet zeker Met dank aan dhr T Blekkenhorst van Stich-ting De Utrechtse Molens. De molen van Beverweerd op een kaart uit 1606(HUA, TA S.Jan 328-40) Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 85

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Inhoudsopgave en index jaargang 35 (2001) Inhoudsopgave Jaargang 35-1/2 (maart/juni 2001) In Memoriam Ina van der Wiele-Pasterkamp. 1In Memoriam Antoon de Wit. 1 * Artikelen: Nimwegen-Seggelink, E. van. De oude wasserijLangs de Wal in Wijk bij Duurstede. 2-22Sarfatij, H., De Ridder van Wijk. Een tinnenruiterfiguurtje van omstreeks 1300. 23-33 * Boeken: Schalkwijks dialectwoordenboek, door A^. vander Sijs. 34 * Varia: Korte stukjes gevraagd. 35 Nogmaals de peilsteen in Werkhoven. 35 Internetsite over archeologie in Houten. 36 Jaargang 35-3 (september 2001) * Artikelen: Bemmel, A.A.B, van. Historische grenspalen in het Kromme-Rijngebied: een inventarisatie. 37-45 Uppelschoten, R, Burg- en valknamen: sleutels tot het middeleeuwse Odijk? 46-50 Bemmel, A.A.B, van, Cothen op foto's uit 1916 en 2001. 51-54 Nimwegen-Seggelink, E. van. Opgeruimde Ko- ninginnefeesten in Wijk bij Duurstede. 55-57 Jaarverslagen van de Historische Kring over2000. 58-64 * Varia Een interessant weggetje in Bunnik. 65

Transcriptie Wijkse overledenen. 66-67 Vierde historische vaartocht met de 'Kapitein Kok'. 67-68 'Thuis in de bodem van Houten'. 68 Nieuwe Internetwebsites. 68 Vacature penningmeester. 68 Jaargang 35-4 (december 2001) * Artikelen: Eerden, P. C. van der. De memoriesteen voor Samuel Gijsberts in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede. 69-76 Schip, A.S.M, van, Aan kasteel Heemstede zat een aardig schroefje los. 77-81 Uppelschoten, R, Reparatie van de molen van Beverweerdin 1715. 82-85 Bemmel, A.A.B, van, Hijmans' boek over Wijk bij Duurstede uit 1951 in het Engels. 86-89 * Boeken: Het geslacht In den Eng, door CA. van Buriken C. van Schaik. 89-90 * Varia:

;:Presentatie Leenrepertorium. 90Sandebruggetje te Cothen behouden 90 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 91

Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Index van namen en zaken Vermeld worden: jaargang-aflevering en tussenhaakjes de pagina's. Leenrepertorium 35-4 (90) M memoriestenen 35-4 (69-76)molens 35-4 (82-85) N Nimwegen-Seggelink, E. van 35-1/2 (2-22), 35-3 (55-57) O Odijk 35-3 (46-50)onderwijs 35-4 (91) appliques 35-1/2 (23-33) archeologie 35-1/2 (23-33; 36), 35-3 (63-64; 68), 35-4(77-81) archieven 35-3 (66; 68) B Bemmel, A.A.B, van 35-3 (37-45; 51-54), 35- 4 (86-89) Beverweerd (molen) 35-4 (82-85) blekerij 35-1/2 (2-22) Bunnik 35-3 (65) burg- en valknamen 35-3 (46-50) Burik, CA. van 35-4 (89-90) peilstenen 35-1/2(35)penningmeester 35-3 (61-62; 68) Cothen 35-3 (51-54), 35-4 (90) D dialectwoordenboek 35-1/2 (34) E Eerden, P.C. van der 35-4 (69-76)Eng, In den 35-4 (89-90) G genealogie 35-3 (66-67), 35-4 (89-90)grenspalen 35-3 (37-45)Grote Kerk 35-4 (69-76) H Heemstede, kasteel 35-4 (77-81)historische vaartochten 35-3 (67-68)Hijmans, H. 35-4 (86-89)Houten 35-1/2 (36), 35-3 (68), 35-4 (77-81) I In Memoriam 35-1/2(1)Intemetwebsites

35-1/2 (36), 35-3 (68) ruiterfiguur (applique) 35-1/2 (23-33) Samuel Gijsberts 35-4 (69-76) Sandebruggetje 35-4 (90) Sarfatij, H. 35-1/2(23-33) Schaik, C. van 35-4 (89-90) Schalkwijk 35-1/2 (34) Schip, A.S.M, van 35-3 (63-64), 35-4 (77-81) schroef blokvijzel 35-4 (77-81) Sijs, N. van der 35-1/2 (34) transcripties 35-3 (66-67) U Uppelschoten, R. 35-3 (46-50), 35-4 (82-85) veldnamen 35-3 (46-50) W wasserij 35-1/2(2-22) Werkhoven 35-1/2 (35), 35-4 (82-85) Wiele-Pasterkamp, Ina van der 35-1/2 (1) Wit, Antoon 35-1/2(1) Wijk bij Duurstede 35-1/2 (2-22; 23-33), 35- (55-57; 66-67; 67-68), 35-4 (69-76; 86-89) jaarverslagen 35-3 (58- 64) K kastelen 35-4 (77-81)kerken 35-4 (69-76)Koninginnefeesten 35-3 (55-57) Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 92
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