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Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 ? Mogelijke poort Wijk omstreeks 1300

I Poort Ktx)mme Rijn en grachten 3 Plattegrond Wijk bij Duurstede. (In: Wijk bij Duurstede 700 jaar stad, 2000, 91) uitbreidingen en nieuwe steden werden aange-legd. Bij deze stedenpolitiek en stadsplanninggingen strategie en economie vaak hand inhand. In de loop van de dertiende eeuw gingenmachts- en gebiedsverhoudingen echter eensteeds grotere rol spelen. In Westfalen en hetRijnland bijvoorbeeld, kwamen op initiatiefvan de Keulse aartsbisschoppen en verschillen- de adellijke geslachten waaronder die vanKleef en Gelre, patronen van steden tot standwaarvan de ligging in grote mate werd bepaalddoor hun functie als strategische grensvesting.De impuls die Floris V en Reinoud I aan hetstichten van nieuwe steden gaven, stond dus inde tradities van zowel het Duitse Rijk als deEngelse en Franse koninkrijken. Het is echter Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 5 Plattegrond Buren volgens kadastraal minuutplan uit 1826. veertig meter omdat het riviertje niet in rechtelijn, maar met een lichte bocht langs het stadjeliep. Uit deze beschrijving kan worden afgeleid dathet graven van de 'Nyeuwen Grave' en het uit-zetten van het assenkruis volgens vooropgezetplan gebeurd moet zijn, zodat het rechthoekigeoppervlak in de breedte in drie ongeveer gelij-ke delen van veertig meter met stratendaartussen kon worden verdeeld. In de lengteging men uit van een afstand van drie keerhonderdtwintig meter (3x40). Deze afmetingenwerden echter wat minder strikt nagevolgd dandie van veertig meter. Want in het zuiden hadmen te maken met de lichte kromming van derivier. In het noorden met een licht gebogenloop van een al bestaande sloot die de 'Nyeu-wen Grave' daar volgde. Hierdoor moesten demeeste van de negen kavels als het ware wor-den 'uitgerekt' of 'ineengedrukt'.Bij de kruising van de hoofdstraten werd dia-gonaal ten opzichte van die kruising een kapelgebouwd. Het is

niet onwaarschijnlijk dat dezekapel een afgeleide was van de kasteelkapeluit slot Buren. Kavels die door de landmeterslangs de assen werden opgemeten, werdendoor Alard van Buren als bouwpercelen uitge-geven. De twee assen die elkaar kruisten bij de kapel raakten bebouwd met veelal stenen hui-zen, die na verloop van tijd aaneengeslotengevelrijen gingen vormen. De economische enrepresentatieve functies kwamen samen bij dekruising, de huidige Markt. Daar ook ging hetstadsbestuur zetelen, in een huis op de zuid-oosthoek. Dat stadsbestuur werd aangesteld met de stads-rechtverlening in 1395. In hetzelfde jaar werdde kapel in opdracht van Alard en met toe-stemming van de bisschop van Utrecht,verheven tot parochiekerk en begon de verbou-wing tot kerk. De bouw werd aan het beginvan de vijftiende eeuw afgerond, wat tevensgold voor het stadje als geheel. Omdat de kerkdiagonaal op de kruising was geplaatst, ont-stond daar een klein plein.De tweede noord-zuid as was smaller dan deandere en fungeerde als het ware als achter-straat

daarvan. Samen met de tweede oost-westlopende straat vormde deze ten opzichte vande twee hoofdassen een secundair assenkruis.Beide straten waren zeer schaars bebouwd. Dedrie meest noordelijk gelegen kavels blevenook grotendeels onbebouwd. Om het geheellegde men een muurstraat en een stenen stads-muur met daarin zes doorgangen. Aan beideuiteinden van de verkeersader een hoofdpoort. Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 De Werkhovense familie Vernooij Kees van Schaik* In november 2002 verscheen van de hand vanTom Vernooij (Bikhoven) en Bart Vernooij hetfamilieboek &quot;Van Vemoij tot Vernooij&quot;, metals ondertitel: &quot;De stamboom van de Werkho-vense tak van de familie Vernooij van de 17^tot en met de 20^ eeuw&quot;. In oktober 1999 wasreeds verschenen &quot;Het geslacht Verno(o)ij.Een familie uit Wijk bij Duurstede&quot; van dehand van Dolly Verheijen-Vernooij (Bladel),zodat thans de herkomst van de afstamme-lingen uit beide geslachten gemakkelijk kunnen worden getraceerd. Beide uitgaven zijnkeurig verzorgd. Vergelijking van beide in eigenbeheer uitgegeven familieboeken toont aan datde hedendaagse Vemooijen in het Kromme-Rijngebied zonder uitzondering afstammenvan de Werkhovense familie Vernooij en datde afstammelingen van de Wijkse Vemooijenuit het Kromme-Rijngebied zijn verdwenen.De herkomst van de familienaam wordt doorde auteurs op goede gronden herleid tot demiddeleeuwse vorm Van Rhenoij. Brink te Werkhoven (Foto

A.A.B, van Benimel, mei 2003) Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003) 15

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr. 1518. HUA, NA, U100a24, d.d. 18 juli 1716.HUA, NA, U138a5, d.d. 2 nov 1717.HUA, NA, U144a4, d.d. 27 juni 1716 en U169a2, d.d.6 juni 1726. HUA, NA, U144a6, d.d. 2 september 1719.HUA, NA, U169a4, d.d. 3 november 1731, overledenCothen 6 mei 1733.HUA, NA, U100a21. HUA, NA, U100a23, d.d. 23 februari 1715.HUA, NA, U201a5, met boedelinventaris 8 mei 1754.HUA, NA, U184al, d.d. 29 november 1727.Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.1615. HUA, Dom, nr. 3968.HUA, NA, U192al, d.d. 14 februari 1748.HUA, NA, U175a2, d.d. 4 mei 1726 en UI92a 1, d.d.12 augustus 1739. HUA, NA, U182a4, d.d. 13 juni 1744.HUA, NA, U184al. HUA, NA, U144a6, d.d. 21 oktober 1719.HUA, NA, U166a25.HUA, NA, U201a6.HUA, NA, UI53a9, d.d. 7 juni 1764.HUA, Dom, nr 3968. HUA, NA, U166a8, d.d. 18 september 1731 en 6 no-vember 1731. HUA, NA, U166a9, d.d. 9 februari 1732.HUA, NA, U184al4, d.d. 21 september 1748.SAKRUH, NA I, nr. 2561, d.d. 1 mei 1764.HUA, NA, U21 la2,

d.d. 9 april 1763.HUA, NA, U211a4.HUA. NA, U188a20, d.d. 3 juni 1758.HUA, NA, U201a8, procuratie d.d. 7 april 1759.HUA, NA, 188a24, d.d. 28 april 1765HUA, NA, U184a27, d.d. 23 augustus 1766.HUA, NA, U201a8. HUA, NA, U166a30, d.d. 10 februari 1753.Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.1615. HUA, N.H. gem. Werkhoven, nr. 57.HUA, N.H. gem. Werkhoven, nr. 1.HUA, NA, UI92a 1.HUA, N.H. gem. Werkhoven, nr.1.HUA, NA, UI93a 1. SAKRUH, NA I, nr. 2561, d.d. 20 augustus 1760, vgl.ook HUA, NA, U184al4, d.d. 21 september 1748.HUA, NA, U183al, d.d. 28 juni 1754.SAKRUH, NA I, nr 2561.HUA, NA, U192al, d.d. 9 mei 1738.SAKRUH, NA I, nr. 2561, d.d. 22 mei 1766.HUA, NA, U205a6.HUA, N.H. gem. Werkhoven, nr. 57.HUA, NA, U205al8, d.d. 20 oktober 1763.HUA, N.H. gem. Werkhoven, nr. 57.HUA, NA, U204a3. Huwelijksgetuige is Luit van derPauw, notaris te Utrecht. een exploit wordt uitgereikt wegens achterstallige

45.onder Brakel en 3 morgen en 4 hond land onder

Lekdijkbovendams, nr.

Dom, nr. 3968.

61.1594.

46.Poederoijen; vgl. HUA, NA, U97a4). 14. HUA, NA, U123a4.

62. 23. HUA, NA, U137al 1, d.d. 23 maart 1723.

78. 36. Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendam, nrs.

47. 15. HUA, NA, UI 11 a2.

63. 24. Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.

79.776/777/778, zijn (inwonende?) neef Arien de Roij

48. 16. HUA, NA, U119a2. 17a.

HUA, NA, U123a4.

64.1594. 25. HUA, NA, U166a4. d.d. 5 november 1727; U166all,

80.krijgt op 1 juli 1686 het exploit uitgereikt tot voldoe-

81.ning van achterstallige lekdijkgelden, idem in 1702

49. 17b.

HUA, Notaris Gijsbertus van Vianen 2 oktober

65.d.d. 13 maart 1734 en UI66a 19, d.d. 20 januari

50. 1775 (accoord). De akte en het jaar van de akte kon-

66.1742.

82.als het exploit aan de meid wordt uitgereikt, idem in 1705 als het exploit aan zijn vrouw wordt uitgereikt.

51. den niet worden geverifieerd. Mededeling wijlen de

67. 26. Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.

83. 37. HUA, NA, U120a 1, d.d. 20 oktober 1697 en

68.1594.

84.U134al,d.d. 3 mei 1700.

52. heer A.Th. Pastoors.

53. 18. SAKRUH, Dorpsgerechten (Sterkenburg), nr. 1935, fol. 57 en 65 verso en Streekarchivariaat Rijnstreek,

69. 27. HUA, NA, U166a5, d.d. 9 november 1728.

85. 38. HUA, NA, U192al, d.d. 6 .september 1738, met ver-

70. 28. HUA, NA, UI64a 1.

86.melding van zijn overlijden in februari 1726, dus niet

54. Lekdijkbovendams, nr. 1594.

71. 29. HUA, NA, Uil3a3.

87.op 2 juni 1726.

55. 19. Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.

72. 30. HUA, NA, U152al, d.d. 6 februari 1712.

88. 39. HUA, NA, UI62a 12.

56.1594. 20. SAKRUH, Dorpsgerechten (Sterkenburg), nr. 1935,

73. 31. Streekarchivariaat Rijnstreek, Lekdijkbovendams, nr.

89. 40. HUA, NA, UI92a 1.

57.fol. 74, verso d.d. 20 oktober 1712.

74.1615.

90. 41. HUA, NA, U95a4, d.d. 25 februari 1713.

43.Lekdijkgelden. 13. HUA, NA, Uil lal (hun erven gaven op 26 maart

58. 21. SAKRUH, Dorpsgerechten (Sterkenburg), nr. 1935,

75. 32. HUA, NA, UI 19a2, d.d. 27 december 1698.

59.fol. 97.

44.1687 voorts opdracht tot de verkoop van 6 morgen

60. 22. Streekarchivariaat Rijnstreek,

76. 33. HUA, NA, UI 19a2, d.d. 29 februari 1702. 34. HUA, NA, UI 19a3, d.d. 22 december 1705.

91. 42. HUA, NA, U100a23, d.d. 5 juH 1715. Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003) 23

77. 35. HUA, inv. 216,

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Jaarverslagen van de Historische Kring over 2002 In maart 2003 is aan alle leden een uitgebreidjaarverslag toegezonden als bijlage bij de uit-nodiging voor de Algemene Ledenvergadering.Dit zal voortaan elk jaar zo gebeuren en daar-om verschijnt voortaan in het tijdschrift eeningekorte versie van het verslag van het be-stuur. 1. Verslag van het bestuur Tijdens de jaarvergadering, op 10 april in Wijkbij Duurstede, nam Peter de Wit afscheid alsvoorzitter. Hij gaf de hamer door aan Otto Wt-tewaall, die daarmee de zesde voorzitter van devereniging is geworden. Het bestuur bestond,na deze wisseling, verder uit: Joop van Herwij-nen (vice-voorzitter, Herman Steenman(ledenadministratie), Wim Donselaar (penning-meester), Hans van Aken (secretaris), Bert vander Houwen en Ben Schippers. Het ledenbestand steeg in 2002 van 446 naar460 leden. De spreiding van onze leden overde drie gemeenten in het Kromme-Rijngebiedwas als volgt, met tussen haakjes de aantallenaan het eind van 2001: Houten 160 (154),Bunnik 118 (116) en Wijk bij

Duurstede 90(83). Activiteiten in 2002. A. Lezingen en excursies. ? Donderdag 30 januari in De Engel te Hou-ten. 'Utrecht aan de Rijn' . Ontstaan enontwikkeling van Utrecht van Romeinsevesting tot de stad van nu. Over het belangvan Rijn, Vecht, Merwedekanaal en Amster-dam-Rijnkanaal. Spreker: H. Way,verbonden aan 't Gilde te Utrecht. ( Voor 87aanwezigen.) ? Woensdag 10 april in De Gouden Leeuw teWijk bij Duurstede, 'Van Dorestad naarWijk bij Duurstede'. Een virtuele wandelingvan Dorestad naar het laatmiddeleeuwseWijk, gedaan aan de hand van recente op-gravingresultaten. Spreker: Jan vanDoesburg. (38) Voorafgaand aan de lezingwerd de Algemene Ledenvergadering ge-houden. ? Zaterdag 11 mei 'kleine excursie', stads-wandeling door het centrum van Culemborggeorganiseerd door de Historische Vereni-ging Voet van Oudheusden, voor 28 ledenen belangstellenden. ? De 'grote excursie' op zaterdag 1 juni gingnaar Noord- en Midden Limburg. Tijdensde rondrit door de regio werden in Horst,in de Peel, het streekmuseum De Locht enHet Limburgs

Museum te Venlo bezocht, 'sMiddags was er een rondwandeling door debinnenstad van Venlo. (51) ? Maandag 23 september in De Engel te Hou-ten. '50 jaar Amsterdam-Rijnkanaal'. Overde ontstaansgeschiedenis en de realiseringvan deze waterweg. In 2002 was dezescheepvaart verbinding tussen Tiel en Am-sterdam officieel 50 jaar in gebruik.Spreker: J.C. Schweig, van Rijkswaterstaat.(45) ? Donderdag 14 november in de NH Kerk vanOverlangbroek. 'Het kerkelijk leven inOverlangbroek tussen 1575 en 1800'. Overeen klein dorp dat een zelfstandige kerkelij-ke gemeente wenste te worden, deinspanningen die geleverd moesten wordenom zelfstandigheid te bereiken en de pro-blemen van alle dag. Spreker: C. vanSchaik. (81). Voorafgaand aan de lezing gaf archivarisRia van der Eerden-Vonk een uiteenzettingover de gevolgen van de watersnoodrampdie op 18 oktober het Streekarchivariaattrof. B. 2^ Boeken- en PrentenmarktDonderdag 28 maart in De Engel te Houten.Leden van onze vereniging waren in de gele-genheid om boeken en prenten te koop aan tebieden aan

belangstellenden. De markt was ge-organiseerd door Hans Schemmekes en Bertvan der Houwen. Verder waren er stands vanDe Nederlandse Genealogische Vereniging,een boekrestaurateur, de Stichting Menno vanCoehoom met een fototentoonstelling over de Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003) 28

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK Financieel jaaroverzicht 2002 (Alle bedragen zijn 2002 begroting 2001 begroting vermeld in euro's) 2002 2003 Ontvangsten Contributies 8640 9000 8611 9400 Rente bank 329 350 277 300 Verkoop losse nummers 142 100 494 0 Advertenties 200 275 315 150 Subsidies 454 0 0 0 Opbrengst publikaties 0 p.m. 5412 p.m. Totaal ontvangsten 9765 9725 15109 9850 Uitgaven Drukken periodiek 4741 6250 5728 5000 Porti 1277 800 638 1250 Bestuurskosten 70 225 233 100 Bankkosten 214 250 106 250 Folder 602 125 227 500 Zaalhuur 600 500 201 500 Kosten lezingen 180 300 229 300 Convocaties 428 450 445 450 Attenties 154 200 180 200 Kosten excursies 434 225 120 500 Archeologische Kroniek 266 100 100 200 Kosten publikaties 12 0 5587 0 Publiciteit 0 450 0 250 Kosten werkgroepen 0 250 0 250 Boekenmarkt 0 300 0 250 Totaal uitgaven 8978 10425 13794 10000 Dotatie publikatiefonds 0 0 -175 0 Per saldo een vermogensmutatie -787 -700 1490 -150 Totaal uitgaven 9765

9725 15109 9850 30 Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Balans per 31 december 2002 (Alle bedragen zijn vermeld in euro's) ACTIVA 2002

15598

2001 Rabobank rekening courant 32.98.07.498 1773 Rabobank spaarrek. 32.98.287.555 12250 Kas 84 Te ontvangen subsidie historische reeks 0 Debiteuren 1259 Te ontvangen posten 232 15598 4266 11345 33 2064 O 1022 18730 PASSIVA 2002

2001 Vermogen

8100

7313 Publikatiefonds

4271

4271 Te betalen drukkosten periodiek

18730 Toelichting bij de jaarrelcening 2002 Op grond van afspraken tussen het bestuur en de redaktie wordt het voor- of nadelig saldo vande uitgaven in de historische reeks Het Kromme-Rijngebied gemuteerd op het publikatie-fonds.Dit fonds dient ter financiering van toekomstige publikaties. Gestreefd wordt hierbij de publika-ties kostendekkend te laten zijn, eventueel onder verrekening van verkregen subsidies.De publikaties komen niet ten laste van de exploitatie van de vereniging. In 2002 zijn er geenpublikaties verschenen. W. Donselaar, penningmeester. Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)

1310

1528 Te betalen kosten historische reeks

31

O

5155 Te betalen SPOU

400

100 Vooruitontvangen contributie

321

O Reservering reklamefolder

500

O Overige te betalen kosten

696

363

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Varia Nogmaals de 'graaf' In het vorige nummer van dit tijdschrift (36-4,2002, 75) zijn drie reacties gegeven op eeneerder artikel van mijn hand over een gevon-den middeleeuwse schep waarschijnlijk zonderkruk, acht ik de mogelijkheid dat de schep isgebruikt voor het afsteken van mest heel plau-sibel. Wat betreft de vergelijking met deSchotse 'caschrom', merk ik op dat ik enigejaren geleden een soortgelijk spitapparaat teWerkhoven in gebruik heb gezien (Anton vanSchip). Restant Kromme-Rijnvaartuig gedateerd In 1995 zijn bij graafwerkzaamheden aan deKromme Rijn tussen Cothen en Werkhoven bijHardenbroek onder meer enige houten restengevonden van een rivieraak of - waarschijnlij-ker - van een aak-achtige plankboot (zie dittijdschrift, 33-2, 1999, 46). De resten zijntoendertijd gebracht naar het Nederlands Insti- tuut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie(NISA) te Lelystad. Recent zijn enige gege-vens over de vondst gepubliceerd. Uitdendrologisch onderzoek - onderzoek van dejaarringen - is gebleken dat het hout moet zijngekapt

tussen de winter van 825 en de zomervan 826. Dit impliceert dat de boot op deKromme Rijn moet hebben gevaren ten tijdevan Dorestad en van de invallen van de Noor-mannen. Het vaartuig moet ter plaatse van deboorden zo'n vier meter breed zijn geweest bijeen hoogte van ongeveer 1,25 meter en eenlengte hebben gehad van vijftien tot twintigmeter. Aak-achtige plankboten konden wordengezeild en dienden met name voor het vervoerover langere afstanden van goederen en perso-nen' (Ad van Bemmel). I. K. Vlierman, Scheeps- en stadsarcheologie. In: P.J. Wol-tering et al (red.). Middeleeuwse Toestanden - archeologie,geschiedenis en monumenlenzorg. Hilversum, 2002. 119-148, in het bijzonder 130-131. Gereconstrueerde doorsnede van de aak (Vlierman, 2002, 130) de fotorestauratie half mei met succes wordenafgerond. Daarnaast is het herstel van de hoofdcategorie,de op dit moment nog diepgevroren historischearchieven en collecties, voorbereid, zodat inmei en juni 2003 bestuurlijke besluitvormingkan plaatsvinden over de eerste herstel fase, hetvriesdrogen. Deze kan

direct daarna in gangworden gezet en binnen anderhalfjaar wordenafgerond. De resultaten van de tot nog toe ge-nomen steekproeven zijn zonder meerhoopgevend over de herstelmogelijkheden. Archieframp Streekarchivariaat In de zeven maanden die zijn verlopen sindsde overstroming van de archiefbewaarplaats enstudiezaal in Wijk bij Duurstede in de nachtvan 17 op 18 oktober 2002 is het nodige ge-beurd. Allereerst zijn verschillende soortenstukken geheel of gedeeltelijk hersteld doorrestauratoren en vrijwilligers. Dit betreft metname de charters, afbeeldingen en microfiches.Dankzij de geweldige inzet van de vrijwilli-gers, waaronder verschillende leden van dehistorische vereniging, kon de eerste fase van 34 Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 nieuwe Algemene begraafplaats aan de Ach-terdijk in de nabijheid van de in 1840aangelegde R.K. begraafplaats op het landgoedNieuwendaal en zocht naar een plek voor eeneigen Hervormde begraafplaats. Het bestuurkocht (op 8 april 1873) van haar eigen diaco-nie een stukje armenland aan de ProvincialeGrindweg (nu Leemkolkweg) ter grootte van17 are en 2 centiaren. In het Bewijs van Eigen-dom opgemaakt door notaris Van Heyst uitWijk bij Duurstede staat vermeld dat het Arm-bestuur van de Hervormde Gemeente inWerkhoven het stukje land verkocht aan land-bouwer Dirk de Kruyf, in diens hoedanigheidvan President Kerkvoogd.Het kerkhof bij de Hervormde kerk werd metingang van 1 mei 1873 officieel gesloten en detwee nieuwe begraafplaatsen, de Algemene ende Hervormde, geopend. Het Verloren Kerkhof De Algemene begraafplaats aan de Achterdijkdreigde maar korte tijd te bestaan. In 1880deed J.F. Otterbein, zoon van D.F.W. Otter-bein, de gemeente het verzoek het stuk landdat zijn vader geschonken had voor de inrich-ting

van een begraafplaats weer aan hem terugte geven, aangezien er niet of nauwelijks ge-bruik gemaakt werd van deze begraafplaats enhet stuk land grensde aan door hem verkregengrond. Dit verzoek kon alleen worden ingewil-ligd als de gemeente de beschikking kreegover een andere Algemene begraafplaats.Daartoe werd een verzoek gericht tot hetHervormd Kerkbestuur om een klein gedeelte van hun begraafplaats (slechts twee vierkantemeter) hiertoe af te willen staan. Het antwoordluidde dat zij er mee akkoord konden gaanmits zij alles wat tot de Algemene begraaf-plaats behoorde zouden krijgen, het ijzerentoegangshek, heesters, baren, kleden en hetgereedschap. Voorts dat de gemeente het af-breken en opbouwen betaalde en ook eenjaarlijkse bijdrage van vijf gulden voldeed.De gemeente is niet op deze voorwaardeningegaan. Het is onduidelijk wat er toen metde begraafplaats en de genoemde spullen isgebeurd. Het stukje grond heeft de functie vanbegraafplaats kennelijk wel behouden, want in1920 vroeg Franciscus Merkens nog eenloonsverhoging van 10 gulden voor

het bijhou-den van het Verloren Kerkhof. In 1947 beslootde gemeenteraad van Werkhoven om het enigelijk dat er begraven was over te brengen naarelders. Het betrof het stoffelijk overschot vanGrada Stolk, echtgenote van Amoldus Stolk,een katholieke boerenzoon uit Groningen. Zijleefden in een woonwagen nabij het VerlorenKerkhof Op 21 november 1947 werd debegraafplaats officieel gesloten verklaard. Vol-gens een buurtbewoner, de heer C. de Kruyff,is het baarhuisje, in de oorlog nog gebruikt omeen auto in te verbergen, rond 1950 afgebro-ken. Het hekwerk moet in die tijd ookverdwenen zijn. De Hervormde begraafplaats In de begintijd moet de Hervormde begraaf-plaats er kaal bijgelegen hebben. Er stondalleen een veertiental fijnsparren of coniferen Verloren Kerkhof aan de /\chtcrdijk schuin tegenover op rit van boerderij Kasenstein (foto Saskia van Ginkel-Meester, augustus 2003) Gietijzeren toegangshek (foto Saskia van CinikeMeester, april 2003) Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003) 39

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 waarbij aan de gemeente Bunnik, waaronderWerkhoven sinds 1964 viel, een geldelijkesteun werd gevraagd. Die is verleend ondervoorwaarde dat men niemand een laatste rust-plaats op de begraafplaats zou weigeren.Bij de uitbreiding in 1974 kwam er rechts enlinks een stuk bij. Het linkerdeel was al eigen-dom van de Hervormde kerk en het rechterwerd aangekocht, mogelijk van J.C. van Ettek-oven (overleden in 1974) of van J.H. van Wijk.Er werd tevens een nieuw haarhuis metberging gebouwd naar ontwerp van architec-tenbureau Boot uit Driebergen. Het oude gedeelte bestaat uit twee stroken aanweerszijden van een naar achteren toe doorlo-pend pad. Aan de rechterzijde werden vanoudsher de boeren en notabelen begraven enaan de linkerzijde de overige gemeenteleden.Aanvankelijk stonden er aan deze zijde vrijwelgeen grafstenen. De graven werden gemar-keerd door een paaltje met een nummer erop.Aan de boerenkant stonden wel (staande) graf-stenen. De graven zijn genummerd (zie overzichtstabelin de bijlage). De telling

begint bij het rechter-gedeelte achteraan, van 3 tot 65. Links loopt detelling van voor naar achter van 76 tot 130. Deuitbreiding aan de linkerzijde (buiten de coni-feren) biedt ruimte aan circa 110 graven, maarwordt nog niet gebruikt. Aan de rechterzijdeliggen twee nieuwe stroken waar de eerste vanvoor naar achter telt van 131 tot 168 plus graf-nummer 174 en een uitbreiding van 196 tot199 in aansluiting op een rijtje kindergravenhelemaal achteraan (eerste grafje heeft num-mer 200 was 5?). De tweede strook, ingebruikgenomen in 1993, begint achteraan met169 en loopt door tot 186. De nummering is inde loop der tijd wel verschillende malen gewij-zigd. Bijzondere grafstenen Het oudste nog bestaande graf op de begraaf-plaats van Jan van Eek, overleden in 1880, hadvoorheen nr. 4 en nu nr. 14. Op deze steenstaat tevens de oudst bekende begraving op de-ze begraafplaats vermeld, die van zijn zoonRijk van Eek jr. (overleden 1875).De enige liggende steen van de oude graven(graf nr. 15) is die van Geertje Adriaantje Ken- r.0 ^Hp»6 JUNI 184<«' ^Hfi Oud.ste grafsteen (foto

Sa.skia van Ginkel-Meester,april 2003) nedy (geboren 12 september 1811, overleden18 februari 1877), echtgenote van Dirk deKruyf (geboren 12 oktober 1804, overleden 21september 1884) 'Stichter dezer begraafplaats'.Wat deze steen nu bijzonder maakt is dezelaatste regel. Hij was het immers, in de hoeda-nigheid van President Kerkvoogd, aan wie deHervormde diaconie een stuk land verkochtvoor de aanleg van een begraafplaats. Ondui-delijk is of hij hier ook is begraven. Dirk deKruyf geboren in 1804 te Jutphaas kwam in1832 naar Werkhoven om te trouwen metAnna Theodora Kennedy, die sinds 22 juni1831 weduwe was van Marcelis van Bemmel.Dit huwelijk was slechts van korte duur. Op 24november 1832 overleed Anna Theodora. Eennichtje. Geertje Adriaantje Kennedy kwam omde huishouding te doen. Met haar trouwt Dirkop 30 maart 1833. Zij krijgen 16 kinderen. Hetgezin woonde op de boerderij (nu) Werkhoven-seweg 17. Ook twee schoolhoofden, die beiden hundienstjaren aan de jeugd van Werkhoven wijd-den, liggen op het 'boerendeel' begraven,meester

Frederik Kraay (1820-1895) graf Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003) 41

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 *Drs. S.G. van Ginkel-Meester is kunsthistori-cus en vooral werkzaam op het gebied vanarchitectuurgeschiedenis. N.G. van der Leek isbouwkundige en is als vrijwilliger betrokken bijhet onderhoud van begraafplaatsen. Literatuur: E. Maes, Begraafplaatsen. Stichtse Monumenten reeks 7. Utrecht, 1996. 'Themanummer begraven'. In: Tussen Rijn en Lek, 26 (1992)4. Bronnen: Niet uitgegeven aantekeningen Ina van der Wiele uit november 1997. HUA, Hervormde Gemeenten Bunnik/Odijk/ VechtenAVerkhoven, Werkhoven, 64, 93 t/m 97, 112. GAB, Gemeenten Bunnik/OdijkAVerkhoven/ Rhijnauwen, Werkhoven, 11 (notulen B&W 13-10-1947), 715 t/m 719. Bijlage: Overzichtstabel dd. 23 mei 2003 van graven met numme-ring en data NH-begraafplaats aan de Leemkolkweg teWerkhoven (Johan van Impelen) Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003) 43

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Bijlage: Overzichtstabel dd. 23 mei 2003 van graven met nummering en data NH-begraafplaats aan de Leemkolkweg teWerkhoven (Johan van Impelen) grafnr. naam jaar bijgezet l/2a - - 3 Dirk van de Louw 2000 Van Nieuw Ameronge 4 Jacobus Oskam 1993 Maria Elisabeth Bos 5 Marrigje Bos 1982 Lekkerkerker 6 Van Es 1906-1980 Rijksen 7 Hendrik Sterkenburg 1964 8 Van de Louw 1964 Van Zelm 9 Jacobus Vlastuin Bos 1963 10 C van Bemmel - Lagerweij 1969 11 Niemeier 1954 12 Bos 1965 Van de Berg 13 WA Nell 1959 14 Jan van Eek 1880 15 Geerke Adriana Kennedy 1877/1884 16 Bos 1946 Van Vulpen 17 Elisabet Bos - Bos 1904 18 Van Vulpen 1950 Achterberg 19 De Kruif 1969 20 Achterberg 1929 Harter 21 Hendrika de Kruyf 1909 22 Cornelis de Kruyf 1973 23 - - 24 Wilhelmijntje van Eek 1919 25 Familie Kraay 1895-1949 26 - - 27 Familie Lokhorst 1970 28 Familie Oskam - Merkens 1959 29 Familie Oskam - Floor 1959 30 Tante Janna Oskam 1898? 31 Hennie Oskam 1970 32 Cornelis de Kruyf Van Vulpen 1969 7 33 Aart

Steenbergen 1970 34 Gereserveerd Familie Steenbergen 35 Familie Achterberg - Jonkers 1926 36 C Niemeyer 1903 37 Hendrik Hofland 1914 38 Familie Ginkel 1921 39 7 40 Familie Lagerwey van Lingen 1987 41 Familie LagerweY 1927 42 Familie O de Kruif 1946 43 W de Kruif 1946 44 EG van Ginkel 1927 45 Dirk de Kruif 1941 46 Floris de Kruyf 1969 / 47 Familie Lokhorst van Laar 1964 Jaar 19971989 44 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 grafnr. naam jaar bijgezet 48 Familie Hiensch van Egdam 1970 49 Fainilie Hofland van de Geest 1973 50 Hoeven 1964 Doomekamp 51 Dochter Lagerwey 1944 52 Familie Davelaar 1944 53 Joh. Ettekoven 1974 54 Mandersloot - de Kruif 1972 55 Renger - van Ginkel 1970 56 - - 57 Familie Kuylaars 1972 58 J van Soest - de Jong 1965 59 Familie Keijzer 1956 60 Familie Keijzer 61 Familie Verweert - Leeflang 1980 62 Familie Van Schalk - Floberg 1960 63 Comelissen van Os 1960 64 Polman Osnabrugge 1991 65 Enkelaar Floberg + dominee JE? 1967 66/75 - - 76 Familie van Doorn - Legemaat 1995 77 A Meyer 1970 G Meyer - Allon 78 Jan de Kruif 1971 79 Hermina van Os - Hendriksen 1973 80 J de Kruyf - Caspergauw 1972 81/82 - - 83 (onbekende soldaat De Leuze, herbegra-ven in Frankrijk kort na 1945 84 F. Veenhof 1958 85 G van de Hoeven 1962 86 Familie Van Laar - Hey 1978 87 Familie Kouterik - van Delf 1976 88 Hermina Veenhof 1936 89 Familie Weerthof - Caspergauw 1969 90 Nicolaas Krieger 1971 91 Dirk Corneiissen 1966 92

Willem Sterkenburg 1988 93 Familie van de Steeg - van Dijk 1976 94 Marinus van Os 1982 95 Gerrit van Os 1941 96 Familie van Ziel 1989 97 (dit graf hoort bij nr. 96 wegens hoge waterstand) 98 Arie van Rhenen 1939 99 H van de Haar 1916 100 AJ Verkuyl 1974 101 Hardenvelt 1953 102 Gerritje Cornelisse - Cornelisse 1973 103 W Verheul 1974 104 Weduwe J Comelissen - Buurman 1932 105 Janna Verkuyl - van der Linden 1975 Johannes Verkuyl 106 Familie Eeuwijk - IJzendoorn 1913 107 Familie Van Loenen 1971 Jaar 1983 2002 1945 1993 45 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 grafnr. naam jaar bijgezet 108 J Zuidam 1961 109 Gijsberta Zuidam 1919 110/111 - - 112 Echtpaar Van de Veer 1972 113 - - 114 Bos 1972 Bos - Pieper 115 Geertje Ewijk - Zuidam 1958 116 Niemeyer 1959 Niemeyer - Pas 117/118 - - 119 Joh. De Bie 1905 120 Agens Comelisse 1944 121 HA van Rhee Ousen 1957 122 Echtpaar van Kouterik van Delft 1951 123 A van Glind - Sterkenburg 1968 124 G Polman (Marius) 1952 125 Polman - Osnabrugge 1958 126 Pieter van Rhee 1970 127 Echtpaar van Os - Versteeg 1970 128 Echtpaar van Os - Budding 1973 129 Echtpaar Sterkenburg - van de Hoek 1973 130 - - 131 Echtpaar van de Haar - Nifterik 1974 132 Klaas Altena (dubbelgraO 1975 133 Echtpaar G van Kouterik - van Delft 1972 134 Janny Oskam 1972 Gert-Jan Oskam 135 Echtpaar Comelisse - van Rhenen 1977 136 Jan Vast 1978 137 Familie Hiensch 1978 138 Echtpaar van Noort - Niemeijer 1978 139 Echtpaar Verwaal - Schouten 1979 140 Gerrit Polman 1982 141 CH Achterberg 1980 142 Jacobus de Kruyf 1982 143

EchtpaarRenger - de Heer 1984 144 Marie Bos 1983 145 Echtpaar Lagerwey 1981 146 Van Wijk 1982 147 F van Os 1982 148 Johanna van Steenderen - de Kok 1986 149 A Veenvliet 1982 J Veenvliet - Molenaar 150 F Brink 1983 151 JF Bitter 1983 AC Bitter - Herstel 152 F Bos 1987 153 Willem van de Weerthof 1983 Alida Weerthof -Marchal 154 Echtpaar van Leeuwen - Bonde 1984 155 Echtpaar Weerthof - Polman 1984 156 ? 157 Gerrit Sterkenburg 1984 158 Echtpaar Blankensteyn - Scherpenzee 1 1985 / 159 Willem Sterkenburg (enkelgraO 1988 / Jaar 198019731969 197119731978 1986 19771983 19881985 1998 1996 1996 199519871993 1993 46 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 grafnr. naam jaar 160 Cornelis van Schalk (dubbelgraf) 1992 161 C Koster 1988 162 Joor - van Houwelingen 1989 163 Hermanus Verwoert 1990 164 mw Gietema Schaling 1993 165 mw Cato van de Wilt 1991 166 Alida van der Wiele 1991 167 Ina van der Wiele - Pasterkamp 2001 168 (aangekocht C de Kruyff / Achterdijk) 1993 169 Willem M Oskam 1993 170 Echtpaar de Kruijf - Teunissen 1994 171 EWH Floor 1995 172 RL Lokhorst 1995 173 mw AHE Schouten 1995 174 Georgette Louise Christiane Gezondal 1995 175 Aleid Blitterswijk 1996 176 Jan Cornelis Oskam 1996 177 Jan de Krieger 1996 178 Jacob Vast 1998 179 Jan van Es (enkel graf) 2002 180 Gerrit van Os (dubbelgraf) 1999 181 Jan Bos (dubbelgraf) 2000 182 Hendrik Dekker (dubbel graO 2002 183 Gerrit Polman (dubbel graf) 2002 184 mw Ditje Johanna Post Harmsen 2002 185 Gijsbert van de Steeg (dubbel graf) 2002 186 mv Nely de Leng 2003 187/195 - - 196 William Joseph Hilsley 2003 197 - - 198 Jacobus Wijnandes Merkens (dubbel graf) 2002 199 Hendrik Naafs

(dubbelgraf) 2002 200 kindje Lagerwey (dood geboren) 1990 bijgezet Jaar 19952002 2003 1996 1998 W Floor - Oskammw C van Steenderen - de KokComelia Blitterswijk - WijnenElisabeth de Krieger 47 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 met de schutterij maar hij had zich &quot;even voorde oproeping tot den uitmarsch opzettelijk ver-wijderd, zonder men vroeger deszelfsverblijfplaats heeft kunnen ontdekken&quot;. Alsburgemeester Van der Pouw op 10 oktober inopdracht van de Gouverneur bij Teunis Uijter-waal, waar de voortvluchtige woonde, Joanniskomt arresteren is de vogel echter al gevlogen. Houten Ook in Houten onttrekken zich schutters aanhet mobilisatiebevel. Genoemd worden Wilhel-mus Weman, Johannes van den Boogaard enJoannes Bemardussen, die alle drie tot de eer-ste Ban van de schutterij behoren. BurgemeesterVan Hulsteijn schrijft aan burgemeesters vanplaatsen waarvan men denkt dat ze daar naar-toe gevlucht zijn maar op 16 maart 1831 moethij de Gouverneur melden dat hij de voort-vluchtige schutters niet heeft kunnen opsporen'.Ook hier wordt gedreigd dat de ouders inkwar-tiering zullen krijgen. En de straffen die deKrijgsraad wegens desertie uitdeelt zijn nietmis: een circulaire van 14 juli 1831 van deGouverneur aan de gemeentebesturen meldt

dattwee schutters zijn veroordeeld &quot;tot de kruiwa-genstraf voor den tijd van tien jaren&quot;*.Daarmee is de onrust kennelijk niet geheelvoorbij want op 27 november 1832 (dus meerdan een jaar na de veldtocht) schrijft de Gou-verneur een &quot;zeer vertrouwelijke&quot; brief aan deburgemeester van Houten en Oud-Wulvenwaarin hij vraagt &quot;mij per omgaande Uwebevinding te willen mededelen omtrent den in-druk welke de besluiten tot mobilisatie van de2' en 3° ban der schutterijen en tot oproepingvan den landstorm .... In uwe gemeente ge-maakt hebben&quot;. Bij dit laatste moet wordenbedacht dat de troepen nog jaren halsstarrigdoor de Koning &quot;in het veld&quot; gehouden wer-den; eerst in 1839 wordt een vredesakkoordgesloten. Op 30 november en 5 december daaropvolgendantwoordt burgemeester van Hulsteijn dat de&quot;omstandigheden met zeer veel gelatenheidwordt aanschouwd&quot; en dat &quot;alle bedenkelijkebedaardheid heeft geheerscht&quot;'. Nasleep En wat is de nasleep van dit 'Koninklijk'avontuur? Een Noldaal uil liet korps Vrijwillige

Jagers van Van Dam,dat deelnam aan de tiendaagse veldtocht (Barteo enKraan, 1980, 17) In de overlijdensregisters van de gemeentenHouten, Schonauwen, Schalkwijk en Tuil en 'tWaal is de dood van vier schutters en van viermilitairen ingeschreven.In Schonauwen is dat Willem Lagerweij, dieals schutter in de eerste Compagnie van het 1 eBataillon Utrechtse Schutterij, 30 jaar oud op30 maart 1831 in Bergen op Zoom overlijdt.Het register van Houten geeft drie akten. In hetGroot Hospitaal te Utrecht sterft op 2 juni1831 Gerrit van Straten, oud 26 jaar, fuselierbij de derde Compagnie derde Bataillon dervijfde afdeling Infanterie. Op 23 juli 1831overlijdt Anthonie van Oosterom, fuselier bijhet Depot der dertiende afdeeling Infanterie,oud 19 jaar, in Arnhem. Nicolaas de Reuver,oud 29 jaar en schutter bij het vijfde Bataillonder afdeling Schutterij van Utrecht, overlijdtop 4 september 1832 in Den Bosch.In Schalkwijk zijn drie doden te betreuren. Alseerste Klaas Peek, schutter bij de vierde Com-pagnie van het derde Bataillon afdeling 50 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Literatuur: Barteo, A. en F. Kraan. Stelligen onwil, dienstweige-ren tijdens de Belgische Opstand. Amsterdam, 1996.Graafhuis, A., Werkhoven na de Belgische Opstandvan 1830. In: Tussen Rijn en Lek, 2 (1968-3), 7-12.Nater, J.P. De tiendaagse veldtocht. Haarlem, 1980. Noten: 1.

Gemeente Houten, Oud-archief gemeente Houten,ingekomen stukken 94. 2.

HUA, Archief Commissaris der Koningin, 7402. 3.

Gemeente Houten, Oud-archief gemeenteSchalkwijk, 35. 4.

Idem, 42 (Agenda's van ingekomen en uitgegane brie-ven); de oorspronkelijke stukken zijn maargedeeltelijk bewaard gebleven. 5.

Idem, 42. 6.

HUA, Archief Commissaris der Koningin, 5777, stuk18 oktober 1832/6. 7.

GrootHospitaal te Utrecht sterft. Tenslotte Hendrikvan Schaik, fuselier bij de vierde Compagniereserve Bataillon dertiende afdeling Infanteriedie, 21 jaar oud, overlijdt in Roosendaal op 28april 1832. En tenslotte komt uit Tuil en 't Waal om in develdtocht de fuselier der eerste Compagnie vande reserve Bataillon van de tiende afdeling In-fanterie, Jan van den Berg die op 10 november1831 in Bergen op Zoom overlijdt. *Wijnand Thoomes was van 1965 tot 1994 se-cretaris van de Stichting Het UtrechtsMonumentenfonds en doet thans onderzoeknaar de leefomstandigheden in de eerste helftvan de 19de eeuw in de gemeente Schonau- Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2(X)3) 51

Gemeente Houten, Oud-archief gemeente Houten, 95. 8.

Idem, 95. 9.

Idem, 96. Mobiele Schutterij die op 23 september 1831in Bergen op Zoom overlijdt. Daarnaast Joan-nis Blaas, schutter van de Mobiele StichtseSchutterij in Substentie bij de tweede Compag-nie van het depot der negende afdelingInfanterie, die op 15 januari 1832 in het

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Een Romeinse villa bij De Zemelen onder Cothenmet een Keltische eigenaar? Ad van Bemmel* Relativering De afgelopen jaren is duidelijker geworden datin deze contreien de Romeinse aanwezigheidlangs de Rijn, de toenmalige rijksgrens, de li-mes, veel nadrukkelijker is geweest dan lang isgedacht. Natuurlijk de forten langs de rivier inonder meer Wijk bij Duurstede, Vechten enUtrecht waren bekend. Met name door allerleiactiviteiten ten behoeve van de nieuwe wo-ningbouwlocatie Leidsche Rijn ten westen vanUtrecht, zijn wegen, kaden, schepen en zelfswachttorens ontdekt. Tot voor kort waren diewachttorens vrijwel alleen bekend van plaatsenwaar de grens niet lang de rivier liep zoals inZuid-Duitsland of in Noord-Engeland'.In het algemeen werd aangenomen dat de gro-te Romeinse herenboerderijen, de villae, nietin grensstreken voorkwamen. Het was daar tegevaarlijk en de risico's van plundering en ver-nieling te groot. Daarom zouden we ze in onsland alleen in Limburg kunnen aantreffen waarze inderdaad (bijvoorbeeld in Voerendaal)

eenaantal malen zijn ontdekt. Dat er ook enkele inHouten, dus in de grensstreek, zijn gevonden,is dan ook opmerkelijk. Van Dockum en Hes-sing stelden in 1994: &quot;Vergelijkbare'villa'-achtige stenen gebouwen moeten in hetKromme-Rijngebied buiten de militaire ver-sterkingen en de bijbehorende kampdorpen eenuitzondering zijn geweest&quot;-. Ook dit blijkt eni-ge relativering te behoeven. Villa Het is al decennia bekend dat op de oude oe-verwallen van de Rijn tussen Wijk bijDuurstede, Houten en Utrecht resten van ne-derzettingen uit de Romeinse tijd aanwezigzijn. Wie aldaar over geploegd land loopt,vindt al snel aardewerkscherven uit die tijd.Sommige stukken land hebben de status vanwettelijk beschermd archeologisch monument.Zo ook het land aan de Kappeleweg (no. 7)onder de buurtschap Dwarsdijk tussen Cothen Op de voorgrond de Kapelleweg, dan het terrein van devilla en op de achtergrond boerderij De Zemelen(foto auteur, mei 2003) en 't Goy. Ingevolge voorgenomen bouwwerk-zaamheden werd bij de huidige,achttiende-eeuwse boerderij De Zemelen

eenarcheologisch onderzoek (2000) verricht enwerden iets ten oosten daarvan door leden vande Stichting Wijks Castellum allerlei opper-vlaktevondsten gedaan (2001) waaronderRomeins bouwpuin. Het archeologisch onder-zoek (grondsporen, aardewerk) maakteduidelijk dat alhier al vanaf de Ijzertijd men-sen moeten hebben gewoond. Het bouwpuin,waaronder stukken met restanten van eenmuurschildering, maakte duidelijk dat hier eenRomeins stenen bouwwerk moet hebben ge-staan. Van de opgraving en deoppervlaktevondsten is in februari 2003 eenrapport verschenen van de hand van Van Does-burg'. Enige weken na de verschijning van dit rap-port is onder leiding van Van Doesburg eenaantal sleuven op het terrein met het bouwpuingegraven^ Daarbij zijn brokjes funderingspuingevonden waardoor de contouren van een ste-nen gebouw van circa 9 x 30 meter zichtbaarwerden. Er is door het veelvuldig ploegen enhet rooien van boomgaarden helaas weinigmeer van over. Zo zijn bijvoorbeeld in periode 52 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)
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Noorduyn en Zoon, Gorinchem, 1851,p. 1021. 7

Andere spellingen van de naam Marckenburg zoalsbijvoorbeeld: Markenburg, Merckeburg en Merken-burg, komen ook voor. 2.

Zie noot 5. 8

Tent, W.J. van, 'Houten - Kasteelterreinen Blommes-teyn, Merckeburg en Schalkwijk', D.H. Kok, S.G. vanDockum, F. Vogelzang, red.. Archeologische KroniekProvincie Utrecht 1988-1989, Provincie Utrecht enStichting Publicaties Oud-Utrecht (SPOU), Utrecht1996, pp. 42,43. 3.

Rutgers, C.A., 'De strijd om het bestaan van hetSticht', Jan van Arkel Bisschop van Utrecht, Bijdra-gen van het Instituut voor middeleeuwse geschiedenisder Rijksuniversiteit Utrecht, XXXIV, 1970, p. 78 enp. 80. 9

Ibid. p.79. 10 Ibid. p. 80. 11

Tent, W.J. van, 'Houten - Merckenburg', D.H. Kok,S.G. van Dockum, F. Vogelzang, red., ArcheologischeKroniek Provincie Utrecht 1990-1991, ProvincieUtrecht en Stichting Publicaties Oud-Utrecht (SPOU),Utrecht 1997, p. 43. 4.

Wttewaall. O. en J, Smits, 'Marckenburg', B. OldeMeyerink e.a., red.. Kastelen en ridderhofsteden inUtrecht, Stichting Utrechtse Kastelen, 1995, p. 305. 5.

Molhuysen, P.C., 'Belegeringsmanier der veertiendeeeuw', J. de Lange, Overijsselsche Almanak voorOudheiden Letteren 1836, Deventer, 1835 [*?], p. 18-23. 6

AA, A.J. van der. Aardrijkskundig Woordenboek derNederlanden,

Zie noot 4. zich daarbij op 14*-eeuwse bronnen over debelegering van het kasteel van Zweder vanVoorst. Een grote teleurstelling wacht degene diestreeft naar een historische onderbouwing vande belegering en inname van Marckenburg.Rutgers, die een uitvoerig geannoteerde engedocumenteerde verhandeling over het levenvan Jan van Arkel heeft geschreven, vermeldtover deze belegering en inname niet meer danhet feit dat Marckenburg belegerd en ingeno-men is*. Over de belegering en het slopendaarvan schrijft hij verder: &quot; In de oorkondenzijn over beide acties geen gegevens te vinden;(...).'&quot;. Rutgers schetst Van Arkel als een mandie in conflicten geneigd was tot een com-promis en die er naar streefde om feitelijkeoorlogstoestanden te

voorkomen'&quot;. Uit niets inRutgers' publicatie valt op te maken dat VanArkel zich bij zijn belegeringen wreed ofbloeddorstig zou hebben betoond. Wttewaallen Smits noemen wel de belegering van Mar-ckenburg, maar ook zij gewagen daarbij nietvan een moordpartij bij de inname&quot;. Het lijkter dan ook op dat Jan van Arkel helemaal nietzo bloeddorstig was, als hij in het Aard-rijkskundig Woordenboek door Van der AAwordt afgeschilderd. Hoe zou het idee dat Jan van Arkel een wreed-aard was, hebben kunnen ontstaan? Mogelijkheeft de (plaatselijke) volksoverlevering hierbijeen rol gespeeld, die om het verhaal van de be-legering van Marckenburg een stukinteressanter te maken, daaraan in de loop dertijd een aantal bloederige details heeft toege-voegd. Gezien het beeld dat Molhuysen en Rutgersgoed gedocumenteerd van Jan van Arkel alskrijgsheer schetsen, ligt het echter voor dehand om er van uit te gaan dat ook de bele-gerden van kasteel Marckenburg, net als dievan kasteel Voorst, vrije aftocht van bisschopJan hebben verkregen met behoud van leven,goed

en wapens. Het had veel beroerder voorhun af kunnen lopen, zeker in die tijd! * Beide auteurs zijn lid van de ArcheologischeWerkgroep &quot;Leen de Keijzer&quot; te Houten. Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003) 57

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 dorp'. Dit type dorp wordt primair geken-merkt door de ligging van boerderijen aantwee min of meer parallel lopende wegen(de huidige Dorpsstraat en het Ambachts-pad) met daartussen een gemeenschappelijkeopen ruimte (de huidige boomgaard enbrink). Gestrekte esdorpen dateren door-gaans uit de Karolingische tijd, watovereenstemt rnet de datering van de aarde-werkvondsten. 1126 Ergens in het jaar 1126 laat Godebald, bis-schop van Utrecht (1114-1127), zijn klerk invoor ons indrukwekkend Latijn neerschrij-ven: 'Igitur ego Godebaldus, Dei gratiaTraiectensis episcopus, paludem, pertinen-tem ad Amerungon et Thornen et Coten,quam semper prepositi quidem Majoris ec-clesie cum fratribus suis possederant ...'. Hetkomt er in deze oorkonde op neer dat bis-schop Godebald verklaart dat het tussenAmerongen, Doorn en Cothen gelegenbroekland weer eigendom is van hetUtrechtse Domkapittel, zoals dat voorheenook al het geval was. De oorkonde is van be-lang omdat daarin de vroegst

bekendevermelding van de naam Cothen staat. Hetoriginele document zelf is verdwenen. Ge-lukkig heeft iemand er aan het eind van detwaalfde eeuw een afschrift van gemaakt.Samen met afschriften van andere oorkon-den is dit te vinden in een handschrift dat alshet 'Liber Donationum van de Dom' bekendstaat. Kleine boerderijen Waar komt de naam 'Cothen' of 'Coten',zoals het wordt uitgesproken en eertijds ookwel werd geschreven, vandaan? Wat bete-kent het? Namen van plaatsen hebben vaakeen geografische achtergrond. Dit zal metCot(h)en ook wel het geval zijn. Het Micldel-nederlandsch Handwoordenboek vanVerdam (1911) geeft bij 'cote': hut, huisje.Wij gebruiken vandaag nog het woord 'kot',dat hetzelfde betekent (vergelijk het Engelse'cottage'). 'Coten' is een meervoudsvorm enstaat dan voor hutten, huisjes. De bewonerdaarvan werd 'coter' of in modern Neder-lands 'keuter' genoemd. Vandaar de De Brink te Cothen vanuit het Ambachtspad (Dia auteur,april 2003) overstromingsgevaar zijn geweest. Waar-schijnlijk hebben er hier

en daar langs deKromme Rijn indertijd wel lage dijken ofkaden gelegen. De Prins Hendrikweg teWijk bij Duurstede en de Groenewoudseweg(ooit de Hooghe wegh of Cothense Dijck ge-noemd) te Cothen hebben of hadden hetaanzicht van een kade. Bovendien lag tussende Kromme Rijn en de Ossenwaard een stukdat het 'dijclant' (ca. 1390) werd genoemd.Niet alleen op de Brink en in de omgevingdaarvan wonen al meer dan 1000 jaar men-sen. Ook aan de overkant van de brug overde Kromme Rijn in de weg naar Langbroekzijn aardewerkscherven gevonden die daaropwijzen. Bovendien zijn langs die weg sporengevonden van pallisaden-greppels. De ar-cheoloog Braat sprak indertijd hetvermoeden uit dat hier sprake zou kunnenzijn van een houten woon-/verdedigingsto-ren aan de Rijn. (Zie verder mijn artikel'Speurtocht naar een onbekend kasteel (?) teCothen'.) Qua ruimtelijke vorm wordt de oude kernvan Cothen getypeerd als een 'gestrekt es- 62 Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 aanduiding keuterboerderij. Dit alles klinktaannemelijk. Zeker ook omdat mensen dieCothen niet kennen soms de neiging hebbendie naam als 'Cotten' uit te spreken. Boven-dien is bekend dat in de oude kern van hetdorp een groot aantal erfjes lag, wat wijst inde richting van kleine boerderijtjes .Toch heb ik me altijd afgevraagd waarom nujuist Cothen zo is genoemd. In de middel-eeuwen bestonden immers alle dorpen in hetKromme-Rijngebied uit een verzamelingkleine boerderijen, uit 'coten' dus. Werkho-ven, Odijk, Bunnik, Houten en Doomhadden met recht ook de naam 'coten' kun-nen dragen. Langbroek is jonger en dateertuit circa 1150 en DorestadAVijk bij Duurste-de is een geval apart. In deze betekenis is,met andere woorden, de naam Cot(h)en nietecht onderscheidend.Waarom is Cothen dan toch 'coten' ge-noemd? Ik kan daarvoor twee redenenbedenken. De eerste reden zou kunnen zijndat die andere dorpen ook qua naam veelouder zijn dan de nederzetting die nu denaam Cothen draagt. De tweede reden

zoukunnen zijn dat de naam 'coten' toch eenandere betekenis en achtergrond heeft. Een 9de-eeuwse goederenlijst Inderdaad worden de bovengenoemde dor-pen in ieder geval enkele eeuwen eerder inde bronnen vermeld dan Cothen. Ze komenvoor in een oorspronkelijk rond het jaar 890 opgestelde lijst waarin de bezittingen van deUtrechtse kerk in onder meer het Kromme-Rijngebied worden opgesomd. Diebezittingen dateren uit de achtste en negendeeeuw, dus uit de tijd van voor de heerschap-pij alhier van de Noormannen. Het eerstedeel van de - in het Latijn gestelde - lijst be-vat bezittingen te beginnen met die 'inDorestad alsmede in alle andere plaatsenvanaf aldaar tot aan de zee en op de eilandenen in de andere gebieden die bij de zee lig-gen'. Met Dekker vind ik het merkwaardigdat Cothen niet in die lijst voorkomt. Dit integenstelling tot alle andere plaatsen in hetKromme-Rijngebied. Dekker zegt: 'Nu lijkt de naam Cothen nietzo oud en het is mogelijk dat de villa zich inde lijst verschuilt achter een oude naam, diewij niet kunnen thuisbrengen'. Blok, die

eenbelangwekkende studie van de lijst heeft ge-maakt, is van mening - en dit is voor onsvan belang - dat 'er in de lijst wel degelijkeen zekere geografische volgorde ontdekt[kan] worden'. Ook Henderikx is die me-ning toegedaan. In het eerste deel van delijst, die dus begint met Dorestad, treffen weonder meer de volgende reeks plaatsen aan:Ruperst (Rumpst bij Bunnik), Uuerken(Werkhoven), lodichem (Odijk), Fresdore(??), Bunninchem (Bunnik), Feedna (Vech-ten). Als we de plaatsen opsommen diemomenteel langs de Kromme Rijn (de grensvan het Romeinse rijk!) vanaf Wijk bij Twee op de kruising Dorpsstraat/Rhijnesteinstraat in 1969gevonden scherven (max. 15 cm) (Dia en collectie auteur) Twee aan In de Bogerd in 1969 gevonden scherven (max.10 cm) (Dia en collectie auteur) Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003) 63

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 De tiend verkoping in 't Goy en het menu in deherberg De Roskam te Houten in 1656 Kees van Schalk* De weit (wintertarwe) en het zomerkoren (zo-mergerst) stonden er in de zomer van 1656goed bij op de 27 tiendblokken van hetUtrechtse kapittel van Sint Marie in 't Goy. Op1 en 2 juli 1656 zouden de tienden in publiekeveiling worden verkocht in de herberg De Ros-kam te Houten. Het tiendrecht was eenzakelijk recht dat de bezitter recht gaf op eentiende deel van de oogst. Het kapittel van SintMarie verpachtte dat recht jaarlijks in publiekeveiling. Op 1 juni 1656 had een koetsier de heer JohanStrick van Linschoten en de secretaris van hetkapittel al naar Houten gebracht om samenmet de tiendkervers vooraf de gewassen te ko-men bezichtigen. De boeren was aangezegddat de heren het land kwamen bezien.De tiendkervers Comelis Willemsz van Ros-sum en Comelis Jacobsz (vanSchoonderwoerd) hadden hun kerfcedul tijdigingeleverd bij het kapittel in Utrecht. Het op-stellen van die lijst luisterde nauw want er

wasveel geld mee gemoeid. Het areaal granen, re-spectievelijk erwten en bonen moest preciesworden opgetekend op de lijst van de smallerespectievelijk grove tienden in elk tiendblok.De tiendkervers moesten tijdens de publiekeverkoping zonodig een toelichting geven.Er werd veel volk verwacht. Boeren natuurlijk,maar vooral ook veel tiendenaars die van hetkopen van tienden hun hoofdberoep maakten.Niet alleen uit Houten en 't Goy, maar ook uitde naburige dorpen. Vooral de tiendenaars wil-den komende winter kunnen dorsen want indie maanden was er weinig ander werk. Deverkopingsbiljetten waren tijdig aangeplakt.De verkoping vond plaats in De Roskam op deBrink te Houten. De boeren en tiendenaars wa-ren ook dit jaar weer in grote getaleverschenen en werden door herbergierster Wil-lempje Stook ruimschoots van bier voorzien,zodat de stemming er goed in kwam.De verkoping duurde twee dagen. Op de eerstedag vond de inzet plaats en op de tweede dag de afslag. Kopers moesten onmiddellijk tweeborgen stellen. De borgen moesten in de

(pro-vincie) Utrecht woonachtig zijn.Dat er veel geld mee gemoeid was, moge hier-onder blijken. DE GROVE TIENDEN (graan) 1. Het Overste blok van Kijkoverdijck.Koper: Hendrick Willems van Schaijckvoor 71 gulden 10 stuivers Borgen: Comelis Willems van Schaik &Comelis Willems Cluijting. 2. Het Nederste blok van Kijckoverdijck.Koper: Bastiaen Comelis van Doom voor138 gulden Borgen: Hendrick Willems van Schaik &Comelis Willems Cluijting. 3. Het Overste blok van Kijckenes. Koper: Comelis Gijsberts Holl voor 99 gul-den Borgen: (Gijsbert Comelisz Holl absent)Meijndert Wouters & Claes Jansz Nijen-dael. 4. Het Midddelste blok van Kijckenes.Koper: Comelis Willems Cluijting voor 47gulden 10 stuivers Borgen: Bastiaen Comelisz van Doom &Hendrick Willems van Schaijck. 5. Het Nederste blok van Kijckenes.Koper: Willem Stevens de Boeff voor 114gulden Borgen: Evert Ariss van Doom & TonisJaspers. 6. De TuUentiend Koper: Gijsbert Comelisz van Everdingenvoor 221 gulden 10 stuiversBorgen: Claes Peters & Comelis Willemsvan

Rossum 7. De Meertiend Koper: Jan Ariss op Rijsbrag voor 177 gul-den Borgen: (Lambert Ariss van Deijll absent)Jacob Ariss op Rijsbmg & Comelis Jacobs. 69 Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 8. De Oosterlaeck Koper: Comelis Gijsberts Holl voor 127gulden 10 stuivers Borgen: (Gijsbert Cornelis Hooi absent)Meijndert Wouters & Claes Jans Nijendael 9. De Cruijstiend Koper: Hilligen, de moeder van Jan Corne-lis de Bije voor 197 guldenBorgen: Gerrit Cornelis van Rossum & JanTomas Seijst (Gerrit Cors absent) 10. Oostrummerhofstadt Koper: Jan Gerrits Timmerman voor 55 gulden 10 stuivers Borgen: Jacob Sweeren & Jan Jans van Swaleven 11. De Molentiend Koper: Jan Tomas Seijst voor 112 gulden10 stuivers Borgen: Jan Comelisz de Bije & GerritCornelis van Rossum 12. Het Overste blok van het MiddelveldKoper: Evert Arris van Doorn voor 189guldenBorgen: Tonis Jaspers & HendrickJacobs van Weerder 13. Het Nederste blok van het MiddelveldKoper: Claes Peters voor 190 gulden 10stuivers Borgen: Gijsbert Comelis van Everdingen& Comelis Willems van Rossum 14. De Overste Camp tiend Koper: Comelis Gijsberts Holl voor 159gulden en 10 stuiversBorgen: (Willem Tonis Holl & GijsbertComelis Holl absent) Meijndert

Wouters &Claes Jansz op Nijendael 15. De Nederste Camp tiend Koper: Jan Gerrits Timmerman voor 128gulden 10 stuivers Borgen: Jacob Sweeren & Jan Jans Swale-ven 16. De Overste Westrummerweide Koper: Jan Gerrits Timmerman voor 133 gulden Borg: Jan Jans Swaleven 17. De Middelste WestrummerweideKoper: Dirck Gerrits voor 209 guldenBorgen: Lodewijck Gosens & Jan JansVlas 18. De Nederste Westrummerweide Koper: Comelis Willems van Rossum voor139 gulden 10 stuivers Borgen: Claes Peters & Gijsbert Cornelisvan Everdingen 19. De Hennesprongh Koper: Claes Peters voor 191 guldenBorgen: Tonis Jaspers & Gijsbert Cornelisvan Everdingen 20. Eliasveld Koper: Hendrick Jacobs van Weerder voor151 gulden Borgen: Evert Arris van Doorn & JacobAriss op Rijsbrugh 21. De Geertiend Koper: Cornelis Jacobs (kerver) voor 183 gulden Borgen: Lambert Ariss van Deijll & Jan Ariss op Rijsbrugh 22. Het Overste blok van LoerickerhofstadtKoper: Willem Stevens den Boeff voor 106gulden Borgen: Hendrick Jacobs van Weerder &Jan Willems 23. Het Nederste blok

van LoerickerhofstadtKoper: Tonis Jaspers voor 181 guldenBorgen: Claes Peters & Evert Arris vanDoorn 24. Loerickerweijde Koper: Tonis Jaspers voor 127 guldenBorgen: Willem Stevens & Evert Ariss vanDoorn 25. De Schafftiend Koper: Comelis Jacobs voor 209 gulden 10 stuivers Borgen: (Peter Joostens absent) Lambert Ariss van Deijl & Jan Ariss op Rijsbrugh 26. De Houtenretiend Koper: Cornelis Jacobs voor 144 gulden 10 stuivers Borgen: Lambert Ariss van Deijl & Jan Ariss op Rijsbrugh 27. De Lobbentiend Koper: Jan Crijnen voor 89 guldenBorgen: Claes Peters & Evert Ariss DE CRIJTENDE TIENDEN (veulens, kalve-ren en lammeren) In 't Goy en Houten Koper: Claes Peters voor 102 gulden 10 stuivers Borgen: Jan Crijnen & Cornelis Willems van Rossem 70 Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003)

Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 De achterwetering, de Haks- of Roemsterwete-ring, diende normaal te eindigen op dezelfdehoogte als de voorwetering, maar opvallendgenoeg heeft men de achterwetering vlak voor-bij De Brakel, middenin het nog te ontginnenland laten eindigen, zonder aanwijsbare land-schappelijke reden. Terwijl de percelen van hetCattenbroek op diezelfde plaats wel werdendoorgetrokken tot aan de Groene Wech . Wel-licht achtte men deze situatie voldoende voorde toenmalige afwatering van het gebied. Terplaatse kon het water van de Hakswetering af-gevoerd worden door een geul vanaf DeBrakel naar de Kromme Rijn. Deze geul wastot voor kort terug te vinden in het terrein waarnu de golfbaan is aangelegd.Toen het ontginningswerk klaar was, begon delandmeter met de indeling van het Cattenbroekdoor het doortrekken van de Waterige weglangs de bovenzijde van de Cockardshoevenaar de Hakswetering. Boven deze lijn kon hijevenwijdig eraan regelmatige percelen uitzet-ten die uitgegeven werden aanconcessionarissen,

naar rato van hun bijdragein de kosten van de ontginning. Maar erondermoest hij door de aanwezigheid van de voor-uitgeschoven Cockardshoeve en het grilligeverloop van de Groene Wech wat 'rommelen'. Het land van De Brakel Van het laatstgenoemde gebied paalde de land-meter 1,5 hoeve of wel 24 morgen af tenbehoeve van een van de concessionarissen. De-ze 24 morgen aan de Zeister [oostelijke] zijdevan de hoeve, zullen eeuwenlang in talrijkeoorkonden voorkomen als het land van DeBrakel. Voor de eerste maal komen deze 24morgen voor in een oorkonde van 1406 als ei-gendom van het klooster Windesheim . Ditklooster kan echter niet de concessionaris ge-weest zijn aan wie de gronden direct na deontginning werden toebedeeld, daar het kloos-ter Windesheim op de Agnietenberg bij Zwollepas in 1387 werd gesticht. Er moeten dus eer-dere eigenaars geweest zijn.De ligging van de boerderij De Brakel doetvermoeden dat men ook aan de westelijke zij-de land onder de ploeg zal hebben gehad. Inde Middeleeuwen lag aangrenzend het

gebiedRumpst, dat zich uitstrekte van de Nienhof totbij Odijk. Het grondgebied van Bunnik was evenals dat van Rumpst vrijwel geheel bis-schoppelijk gebied (hofgoed). Wie hofgoedverworven had, betaalde daarvoor hofgeld aande bisschop. In 1328 komt in bronnen betreffende het beta-len van hofgeld voor de eerste maal de naamVan Brakel voor. In de rekening van de rent-meester 'aan deze zijde van de Yssel' onderhet hoofd 'van den hofgoede' wordt Emontvan Brakel genoemd, die hetzelfde hoge be-drag aan hofgeld moet betalen als de eveneensvermelde Diederic van Bunnic . Het aanzienen de grote welstand van het geslacht VanBunnic kennen we uit een oorkonde van 1239 .In 1334 moet Emont van Brakel zijn achter-stallige Roemstertiend aan de rentmeesterbetalen. Dit bedrag blijkt ongeveer een kwartvan de gehele Roemstertiend te zijn. Hij moetdus veel land in Rumpst onder de ploeg gehadhebben. Het geslacht Van Brakel kunnen we in debronnen volgen tot 5 september 1387; de fami-lie Van Brakel ontvangt dan 2 morgen land vanhet kapittel

van St. Jan, behorend tot 'het erweende goet genaempt Braeckel tot Seijst'. Deze2 morgen worden bij herhaling vermeld in ver-band met De Brakel en komen eeuwenlang inde bronnen voor . We constateren dat het geslacht Van Brakeldus 24 morgen land bewerkte behorend bij deboerderij van de naam. Dit land ressorteerdeonder het gerecht Cattenbroek en was eigen-dom van de bezitter van De Brakel. Daarnaasthad deze veel land in Rumpst onder de ploeg.Dit land was bezit van de bisschop en werdgebruikt tegen betaling van hofgeld. In de loopder tijd heeft de bisschop veel hofgoed afge-stoten, waarbij het betreffende land eigendomwerd van De Brakel en daarover geen hofgeldmeer betaald werd. Conclusie In het bovenstaande vinden we geen directeaanwijzing voor de eerste bewoner van boerde-rij De Brakel. Maar de verwijzing van de naamnaar de boerderij in het Zeister Cattenbroek -of omgekeerd - en de sterke economische be-trokkenheid bij het vlak erbij gelegen Rumpst,maakt het zeer waarschijnlijk dat het geslachtVan Brakel de eerste

concessionaris was, dievoor zijn aandeel in de ontginning van het Cat- Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003) 77
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