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Landschapsfotograaf langs de Kromme Rijn
rond 1900?
Ad van Trier*
(De redactie roept de /ezers op mee te
he/pen met de identificatie van de 24 foto 's
en van de fotog raaf. Reacties graag naar her
redactiesecretariaat pia rvandereerden@
wijkbijduurstede .nl .)
In mijn bezit z ijn een aantal oude fotogra fi sche
g laspl aa tnegati even, die het Kromme-Rijngebi ed rond de eeuwwi sse lin g van 1900 tonen.
Tenmin ste dat ve ronderste l ik . Ad va n Bemme l
ste lde voo r te proberen de oorsprong van de
foto's vas t te ste ll en door ze te publi cere n in
het tijdschri ft Het Kromme-Rijngebied. Daartoe
zo u ik een toelichting schrij ven en de fo to's
scanne n, maar gelij k neem ik de vrijhe id om
aa n de hand va n de opname n zelf a!vast ruim
te spec ul eren over hoe, waar, en door wie ze
gemaak t zijn. Omdat een groot dee! va n de
foto's ail een groen land schap laat zien - dijke n,
sloten, koeien - heeft het in ve rband met de
directe herkenning weini g zin ze te publi ceren,
maar ze drage n we i bij aa n de ve ronderste lde
sa menhan g van de hele seri e. Door de wij ze
va n scannen zijn so mmi ge Iichte detail s helaas
'verl oren' gegaan.
In de j aren zeventi g va n de vo ri ge eeuw kwa m
een buurm an bij mij met de vraag o f ik be langstelling had voo r een seri e oude glas pl aatnegati even en o f ik in staat was er a fdrukke n van te
make n. Ik maa kte een paar serie's afdrukken:
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G lasplate ndoosj e met g lasplaat
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een serie voo r mij n buurman en een voo r mijzelf, waarmee ik verschill ende keren heb geprobeerd te traceren waar de fo to's geno me n zijn
en wi e ze geno men heeft. Tot nu toe is dat ni et
gelukt. Mi s chi en kan deze publi cati e met daarbij de vo lgende toeli chting he lpen.

Herkomst
De buurman, di e ze bracht, had same n met zijn
buurm an, Gij s Poth oven - ze woo nden toen bij
mij o m de hoek op de Juli anaweg in Doorn een schuur ontruimd aa n de Langbroekerdijk 35
di cht bij Leeuwenburg tegeno ver de oude tol
va n Harde nbroe k. De schuur was een timmermanswerkpl aa ts geweest in ge bruik bij de oom
va n Gij s, Re ij er Pothoven. Het is mij ni et
bekend of de tim merman e n zijn we rkpl aats
verbonden waren aa n Leeuwe nburg, maar dat
zo u goed kunnen. Naar mij is verteld , kwa m
Re ij er Pothoven overal en hij brac ht merk waardi ge en opmerkelijke, le uke din gen en curi osa
va n her en der mee naa r de we rkpl aats waar hij
ze bewaarde . Er is geen e nke le concrete aa nwij zing waar hij deze glasp laten heeft gevonden al
zal Reijer als (loca le?) timmerm an (?) vermoede lijk we i hoofdzakelijk in het Kromme-Rijn gebied hebben gewerkt.
Zowel spijkers e n materi alen als gereedschappen werden door de opruimers voor e igen
gebruik meegeno men, maa r Gij s wilde de
meeste oude, onbruikbare zaken weggoo ien.
Ge lu kki g bedacht mijn buurman om de glaspl ate n eerst aa n mij voo r te leggen, waardoor
ze er nu nog zijn.
De pl aten zelf geven aa nwij zin gen over waar ze
va ndaa n komen, a lthans waa.r ze geno me n zijn.
M aar de meeste landschappen zijn nage noeg
tijdl oos e n zo uden gisteren preci es zo gefotografee rd kunnen zijn . Op andere foro's is de
situ ati e inmiddel weer zo ve randerd dat er ni et
of nauwelijks aa n te zien is waar het geweest is.

Glasplaten
Er zijn 24 opn amen verdeeld over dri e mmen
glas . Zeker is dat er een of twee opnamen meer
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zijn geweest die voor het aard ige plaatje lange
tijd voor het raam hebben gestaan en die daardoor vo lledig zijn uitgeb leekt en vervo lgens
zijn zoekgeraakt of weggegooid . De maat van
deze verd we nen platen is o nbekend .
De seri e bestaat uit drie maten g lasp laten: tien
stuks va n l 8 x l 3 em , twee va n 16 x 12 em en
twaa lf va n 12 x 9 em. Er zitten in de oude, ve rgane doosjes nog twee platen van 18 x J 3 e m
die niet zijn gebruikt of die verkeerd zijn ontwikkeld of be li cht. In to taa l zijn er dus twaa lf
pl aten va n 18 x 13, wat zou kunnen kloppen:
op de resten van het doosje staat dat er een
dozijn in geleverd werd. (Ware het niet dater
die eerder genoemde weggeb leekte ware n,
mogelijk ook va n ditzelfde formaat.) Ook van
de kleinere platen zijn er precies twaalf, ail een
de twee platen van 16 x 12 em zijn dus typisch
en misschien is dat een extra reden om te zien
of dat ook geldt voo r water op staat afgebeeld.
(Bij nadere beschouw ing blijken deze twee
op namen ni et opva llend afw ij kend wat de
voorstelling betreft; ze passen goed in de gehele seri e .)
Er zijn du s ve rm oedelijk twee of drie camera's
gebruikt en mi schi en betekent dit dat de twee
groepen foto 's uit verschille nde geb ieden
komen, va n een ande re fotograaf afkomstig
zijn o f uit een andere tijd stammen, maar
gezien de afbeeldingen i dat niet waarschijnlijk. Ook kan er een cassette voor een andere
maat g lasp laat zijn geschoven in dezelfde
ca mera, maar gezien de beeldmaatstaf zo u er
dan mi sschi en ook va n lens gew isseld moeten
zijn.
Opmerkelijk wa t dat laatste betreft, is dater
een tweetal foro' s is dat hee l sterk op e lkaar
lijkt en op twee va n de formate n voo rkomt: de
dame met parasol aan de rivier en de koe ien
aan de ri vier (afbeelding 3 en 4) beide met de
molen aan de overz ijde. Ik kan niet vaststell en
of de kleinere foto een uitsnede is (door de
kleinere cassette) van dezelfde camera, omdat
het standpunt va n de fotog raaf niet hetzelfde is
geweest: hij foto grafeerde bij voo rbee ld eerst
zijn vro uw op een grote pl aa t, li ep een klein
stukj e verder terwijl zij in het zonnetje zat en
n nm m e t ee n kl einere plaat de tweede foto.
Zoiets . Maar, al is het op deze afdrukken nauwe lijks te zien, het molentje bij de dame staat
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in een andere stand dan bij de koeien. Het moet
du s op een andere dag zijn geweest, en du s
waarsch ijnlijk ni et met dezelfde camera, al is
het duidelijk dat dezelfde fotograaf zich zijn
motief herinnerde.
Een duidelijker samenhang tussen de atbee ldin gen op de twee versc hill ende fo rm ate n is niet
vast te stellen. Wei is er een aa ntaJ groepjes
va n dezelfde sessie te onderscheiden die ook
steeds met dezelfde camera gemaakt zijn : de
w il gen met bevroren sloten, de koeien onder de
wil gen, de schapenboet. Gezie n de samenh ang
in de thematiek lijkt het meest waa rschijnlijk
dat dezelfde fotograaf eerst op een grote
camera hee ft gewerkt en later op een kleinere
is overgestapt. Oat komt ook overeen met de
ontwikke ling in de fotografie: nog iets later
zo u hij , al s hij die ontwikkelin g volgde, met
een boxje (6 x 9 e m) zij n gaa n fotog rafere n,
dan een klapcamera (6 x 6 em) en tenslotte
een kle inbee ld (24 x 26 mm) .

Samenhangende serie
Wei is d uide lijk, als de he le serie als geheel
bekeken wo rdt, dat de fotograaf in een gebi ed
als het Kromme- Rijngebied moet he bben
gewerkt. Misschien dat bij een va n de andere
grote ri vieren (de !J sse l) een dergelijke
combinatie va n landschappe n (zand gronde n,
uiterwaarden, ri etnij verhe id, steenfab ri ek(?),
molen (s), ook wei voo rkomt, maar het lijkt
erop dat de chapenboeten in het mull e zand
va n de Heuvelrug li ggen, de hof teden in het
overgangs land schap tussen zand en klei en de
koeien en wi lgen in de uiterwaarden staan. Een
zondagse dame loopt in een soort Kaapse bos
terwijl de andere dame (?) onder haar paraso l
langs de rivier zit waar aan de overkant de
ve rse hi ll ende keren gefotografeerde mol en en
een buurtschap li ggen. Onmi skenbaar is dat
een va n o nze grote ri vieren met kribben en
grote schuiten. De overzetschuiten lijke n op
een enkele opna me missch ien iets met steenfabrieken va n doen te hebben. Kortom, deze
comb in atie is in ieder geva l ook di e va n het
Kromme- Rijngebied. Wat ik mj s zijn aileen
de fruitboomgaarden.
Rangschikking
Ik rangsc hi kte de opname n eerst op vo lgorde
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van landsc hap en j aargetijde (nummerin g
0 1-24). Daarna verdeelde ik ze naar het formaar plaat A ( 18 x 13 em), B ( 12 x 9 em)
en C ( 16 x l 2 em) .
De opn amen zijn naar we kunnen aannemen
ni et va n een beroepsfotograaf. Die zo u bezig
geweest zijn met het maken va n portretten of
van gebo uwen en landschappen in opdracht
van een of andere in stelling. Of in een iets
latere periode zou hij ansichtkaarten hebben
vervaardi gd. Maar op deze opn amen staat een
paar keer een dame, die zoa ls ik al veronderstelde, wei eens de vrouw va n de fo tograaf
zo u kunnen zijn op een zond agmiddagtochtj e.
Op een van de op namen zien we bij nauwkeuri ge beschouwing op een overzetsc huit zel fs
heel parmantig een kinderwagen staa n. Met
daarin mi sschi en de nazaat van de fotograaf?
Een zakelijk of professioneel doe! lijkt ook bij
opnamen va n koeien en wi lgen ni et voor de
hand te li ggen. De glasplaten, die overigens
wei indu stri eel werden ver vaard igd (Gevaert)
en in doosjes per dozijn werden verkocht, zijn
vrij we l zeker vrij etijdskiekjes va n een amateur,
een I iefh ebber.

Bemiddelde intellectueel
In die tijd rond de eeuww isseling van de vori ge eeuw ( 1900 of aan het beg in van de eeuw
tot ongeveer 1920) was een amateur doorgaans
een bemiddelde intell ectueel die een beetj e
sc heikundi ge kennis had en die over de middelen be chikte om een donkere kamer in te ri chten en bovendien genoeg vrij e tijd had om af
en toe wa t opnamen te maken. In deze contreien zo u een studerende zoon uit een adellijke
of gegoede familie het meest voor de hand
li ggen. Zo is ook op sommi ge opnamen een
diep, vers karrenspoor in het mulle zand meegefotografeerd , wat erop zou ku nnen w ij zen
dat de fotograaf zich met zijn appar atuur in
een koets verpl aatste wat ook weer duidt op
zijn bemiddelde positie. Ook de relatie van de
vrouw met de kinderwagen op een overze tschuit die bij een steenfa bri ek zou kunnen
horen, is mogel ijk een aanw ij zing dat de fo tograaf iets met di e (door mij bedachte) steenfabriek van doen had. En her lijkt aan nemelijker dat hij daar eigenaar was en in de directie
zat dan dat hij er arbeider geweest is. Maar dit
is natuurlijk allemaa l we i erg spec ul ati ef.
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Omd at het in die tijd een tamelijk tijd rovende
ondern eming was buiten opnamen te maken en
ze te ontw ikkelen, was het gebruikelij k om per
keer slechts enkele opnamen te maken. De
meeste (a mateur) fotografen hadden ook maar
een paar cassettes, elk voor twee platen dus
een 'oogst' van vier opnamen per keer was ni et
ongebrui kelijk . Yerder za l er nog wei eens een
belichtin g mi slukt zijn , dus groepj es va n twee
drie aan elkaar te koppelen opn amen liggen
voor de hand.
D aarom is het aannemelijk dat deze 24 opnamen in een vrij groot aantal sessies tot stand
zijn gekomen. Zeker is aan de weersomstandi gheden te zien dater minimaal gedurende
een heel j aar werd gefotografeerd: sneeuwen ij sop namen maar ook her fstig bos en voorj aarsachti ge uiterwaarden naast zo merse uitstapj es . Waarschijnlijker is dat de fotograaf een
aantal j aren heeft gewerkt en het is zel fs mogelijk dat deze serie nagenoeg zijn hele oeuvre is
geweest. Jn vele j aren tot stand gekomen. Dit
mede omdat hij amateur was en geen doel voor
zij n opnamen heeft gehad dat hem dwong verder te gaan. Het is daarom niet log isch te verwachten dat deze opnamen een deel van andere
co llecti es zouden kunnen zijn (of in di e ri chring te zoeken), maar uitges loten is het ni et.

a

Tenslotte was en is het gebruikelijk voor een
amateurfo tograaf vooral zijn fam ili e te fotograferen: zijn vrouw en kind(eren). lk mis dit
onderwerp in deze seri e een beetj e omd at het
meestal juist het grootste deel omva t. Het is
natuurlijk mogelijk dat hij de afdrukken van
die familiekiekjes in albums plakte en deze
landschappen niet. Di e scheiding li gt nog wei
voor de hand, maar waaro m zou hij de negatiefplaten van al zijn opnamen ni et bij elkaar
hebben bewaard ? Of is hi er de verza melaar op
de een of andere manier schuldi g geweest aan
een se lectie?

Achterhalen
Erg vee! reden of een groot belang om te
achterha len vanwaar de foro's zijn is er ni et,
maar ze zijn aard ig genoeg om ze eens te Iaten
zien, om erover te specul eren en om vast te
kunnen stell en hoe het land schar> ze lf in de
loop van ruim een eeuw nauwelijks is veranderd .

32

•,

~·
I.

0"

I

• t·

\

••

3 Dame aan ri vier
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5 Meerplaats

O veri gens lijkt het mij on waar schijnlijk dat
iemand nu nog aan de hand van deze opn amen
kan vaststell en waar het prec ies geweest is.
L og ischer is het bij voorbeeld dat men kenni s
heeft van zekere feiten, zoals dat een bekencle
in de fam ili e of omgev ing vroeger fotografeerde zonder dat men ooit foto's van zo iemand
heeft gez ien. O f cl at er verge lijkbare fo to's
bestaan, genomen door ancleren van hetzelfde
buur chap met molen, waarvan bekend is waar
het I igt.

*Ad van Trier is portretschilder enfotograaf
(zie www.advantrier.nl). Hij woont en werkt in
Doorn.
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7 Koe bij hek

8 Koe onder wil g
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9 Dri e koeien

I 0 Wil g boven vliet
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I I Dij k met bev roren ui terwaardcn

12 Dri e wil gen aan bevroren sloot
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13 Wi lg aan bevroren sloot

14 Bru ggetje in sneeuw
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15 Boerenhoeven aa n vaa rt

16 H oeve aa n zandweg
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17 Hoeve in de sneeuw

18 Ri etdekkershoeve
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19 Struikgewas met berken

20 Oude berk aan za ndwcg
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2 1 Za ndl andsc hap met sc hapenboet

22 Dezelfde scha penboet
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Jaarverslag over 2008 van de Archeologische
Werkgroep 'Leen de Keijzer' van de Historische
Kring 'Thssen Rijn en Lek'
l oop van Herwijnen*
Oude Station en Stichting Archeologie
Houten
De !eden van de A rcheo logische Werkgroep
(WG LdK) zu ll en zich later het j aar 2008 herinneren al hetjaar van de voorbereiding van
het in gebruik nemen van Het Oude Station in
H outen. D enk j e als vrij w illi ger deel te kunnen
nemen aan all erl ei graafactiviteiten, word je
in gedeeld in werkgroepj es voor fo ndswervin g,
tentoo nstelling, inri chting, verhui zing en automatisering .. . Afhankelijk van de beschikbare
tijd heeft een ieder een in zet gepleegd die ni et
gerin g was.
Daarnaast moesten wij , om in de toeko mst
subsidi e te kunnen verkrij gen, een eigen
rechtspositionele status verwerven. Wij wi lden
echter ni et los va n onze moederveren iging,
de Hi stori sche Krin g 'Tu ssen Rijn en Lek'.
a overleg met de notaris en na OJ1Ze wensen
neerge legd te hebben, heeft deze een goed
statuut gemaakt, waarin weli swaar bepaald is
dater een Stichting A rcheo log ie Houten is
opgericht, maar ook dat deze een dochter heeft,
de A WG LdK, di e een verbindin g houdt met
de vereni gin g 'Tussen Rijn en L ek' . D e ni euwe
Stichting fungeert daarbij 's lechts' als subsidi evehikel.

Vertrek Anton van Schip en overlijden
Henriette de Keijzer
Dit was ook het moment dat Anton van Schip
gemeend heeft te moeten teru gtreden uit de
Werkgroep. Hoewel hij de laatste jaren al
sec retaris-pennin gmeester toch al meer op
afstand f unctioneerde, konden we voor het
echte veldwerk altijd nog een beroep op hem
doen. A nton was een echte doener en zeker een
man met een onschatbare techni che kennis en
vaardi gheid. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn
handen. D aarom is het voor ons een groot
gemi s hem. als nestor va n de Werkgroep. na
bijna 40 jaar lid geweest te zijn , te moeten
mi ssen. Op deze pl aats past het ons hem
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respect te betui gen en te danken voor zijn
jarenl ange in zet voor de Werkgroep, maar ook
voor de K ring. Zijn vele publicaties waren
steeds va n waard e en zeer lezenswaardi g.
Een ander groot gem i was het overlijd en van
Henri ette de Keij zer in november 2008. Anton
heeft daar zij n laatste bijdrage in Het KrommeRijngebied aan gewij d, in de vorm van een
In Memoriam. Wij zullen ons Henri ette bl ij ven
herinneren als een onverm oeibare steun voor
Leen en de Werkgroep en haar hartelijkheid,
ged uld en het noo it mopperen wanneer we na
een 'exped iti e' weer van all es bij haar thuis
afleverden nooit vergeten. Zittend op het stenen trapje naar de opkamer, nam Henriette
all es gemoedelijk in ogenschouw terwijl wij
de hui skamertafel bedekten met grote hoevee lheden scherven ; all es was goed en mocht als
L een her maar naar zijn zi n had . Dankbaarheid
en mooie herinn erin gen zijn wat blijft. D at
deze herinn erin gen maar net zo oud mogen
worden als de scherven die daar voor haar op
de tafel lagen.

Waarnemingen
In het afge lopen ver lagjaar heeft de Werkgroep, naast de vele voorbereidin gen voor her
betrekken van het ni euwe onderkomen, ook
nog kans gezien enke le arc heo log ische waarnemingen te doen.
Op de eerste pl aats een onderzoek/archeo logische bege leiding van het mogelijk aansnijden
van de oude buitengracht, gedempt in de J8de
eeuw, bij het aa nl eggen van een ni euwe waterhui shouding rond kasteel Schonauwen in
H outen. Resultaat: de gracht werd inderd aad
aangesneden , een groot aantal scher ven werd
geborgen en dit resulteerde in een tweetal
fraaie, fo rse vo lksaard ewerk pannen en een
hele mooie zogenaamde Vermeer kan. Aile
17de en I Rd e eeu w . H e t ve rs lag hi e rover is in
een afwerkfase.
Ook werd op een lokatie, door ons te duiden
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als HT -Loek, een archeo logisch vervo lgonderzoek gedaan naar vroegere bewoning aa n
de voorm alige Beusichemseweg. Een eerder
onderzoek had vlakbij al Romeins en IJ zertijd
materi aal en erfafscheiding opgeleverd , dus
hoopten wij opni euw op dergelijke vondsten
en een echte hui sp lattegrond . Oat laatste zat er
helaas niet in, maar we i werd heel vee! aardewerk en metaa l uit ail e peri oden va n Romeins,
inheems tot volksaardewerk aangetroffen.
Jammer genoeg verhinderde een reeds tijdens
de vori ge waarn eming daar aangelegd granddepot ons opni euw om verd er te gaan. H et
blijft een terrein dat onze aandacht houdt.
Tenslotte vond een arch eolog ische bege leiding
pl aats van een nieuwe bouwlocatie in Tu ll en
't Waal in de gemeente H outen. Di t leverde
aileen recent materi aal op.

cafe en een boekenmarkt va n de Hi stori sche
Kring, er is meegewerkt aan de Open Monumentendag, in oktober is een presentatie over
de Tweede Were ldoorl og gegeven voor een
schoolkJ as, groep 5 (De Rank) en in november
voor een groep 7 (de Zevensprong) over de
Romeinen.
We hebben ons ook gebogen over ons ei gen
werken, doen en Iaten. Dit is vastgelegd in een
werkd ocument met de naam 'Yisienota' . Met de
in gebruikn ame in het vooruitzicht van onze
nieuwe werkl ocatie een zinvo ll e bezigheid,
waarm ee w ij aspirantleden een beter houvast
kunn en bieden over hoe wij denken en handelen als ruim 40-j ari ge en welke taken er all emaaJ binnen de Werkgroep verri cht kunnen
worden, maar ook hoe w ij ni euwe !eden wi ll en
in werken.

Overige activiteiten en Visienota

In al dit werk zij n vele uren gaan zitten, verdeeld over de zaterd agen, dinsdagen en vee lal
de donderdagavonden. H et j aar werd afges loten met het mogen starten met schilderen in
ons ni euwe onderkomen Het Oude Station,
maar daar·over vee! meer in het vo lgend j aarverslag

We hebben in februari 2008 een lezing voor
pl atteland svrouwen in Bunnik verzorgd. Ook is
een workshop van vier middagen gegeven voor
een schoo l (Kl aver Vier) in H outen met als
onderwerp : 'hoe werkt een archeo loog'. Yerder
is door !eden meegewerkt aan een schoo lproj ect voor maar li efst 55 schoo lkl assen in de
gemeente H outen over een rechtszaak uit de
19de eeuw. Er is deelgenomen aan de gemeentelijke acti vite itenm arkt, aa n een Hi stori sch
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*l oop van Herwijnen is veldwerkcoordinator
van de werkgroep.
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VARIA
Lezingen en wandelingen in Wijk op Open
Monumentendag
Op zaterd ag 12 september 2009 wordt overal
in het Kromme-Rijngeb ied weer de jaarlijkse
Open M onumentendag gehouden. De informatie daarover vindt u onderm eer in de ni euwsbri ef va n het bestuur, bij de VVV 's in de regio
en op de landelijke website www.openmonumentendag. nl. Spec iale aandacht voor leden
van de Hi stori sche Krin g verdi ent het programma in T heater Calypso op Markt 4 in Wijk bij
Duurstede. Vanwege het landelijke thema 'Op
de ka art' wordt in dit theater de hele dag aandacht besteed aan all erl ei soorten kaarten en de
rot die monumenten daarbij spelen. Tussendoor
en aan het eind van de middag wordt mu ziek
ge maak t.
De offic iele opening is om 11 .00 uur. Hierb ij
zullen provinciaal bestuurder A nneke Raven en
gemeentebestuurder H enk Muis de ni euwe cul tuurhi stori sche waardenkaart van de Wijkse
binnenstad op intern et lanceren. D aarn a vertelt
de maker van de kaart, Fred Gaasbeek, over
Wijkenaren op de wereldkaart en onthu lt daarbij enkele ontdekkingen ui t zijn recente onderzoek. Het verd ere programma is als vo lgt:
I 1.30 - 12.30 uur: Eerste lezing en wandelin g. Archeo loog Wil f ri ed Hess in g vertelt
over de te maken archeo log ische waard enkaart voor Cothen, L angbroek en Wijk en
neemt de aanwezigen daaJ·na mee op een
wande ling.
12.00- 12.35 uur: Muzikaa l interm ezzo
door leerlingen van de Wijkse muziek schoo l.
12.45 - 13.45 uur: Tweede lez ing en wandeling. Kun sthi storicu s Fred Gaasbeek vertelt
over zijn ni euwe cultuurhi stori sche
waard enkaart voor de binnen stad va n Wijk
bij Duurstede.
13. 15 - 13.50 uur: Muzikaal intermezzo
door leerlin gen van de Wijkse muziekschoo l.
14.00 - I 5.00 uur: Derde lezing en wandelin g. Soc iaa l geograaf Ad van B em mel
houdt een verh aa l over de afd amming van
de Kromme Rijn en de aanl eg van de
Lekdijk.
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Kinderen tijdens de Open M onumentendag in Wijk in
2008 (foto Hans D irksen )

I 5. I 5 - 16. 15 uur: Vierde lezing en wandeling. Gemeentelijk beleid smedewerker
monumenten Kees van V li et vertelt over de
gemeentelijke monumentenzorg vanaf 2007.
I 5.45 - 16.00 uur: Muzikaal interm ezzo
door leerlin gen va n de Wijkse mu zieksc hoo l.
16.30 - 17.30 uur: Liederencyclus 'Die
Schone Mi.ihlerin' van Franz Schubert door
bari ton M arce l va n Os en piani st Jan
Broekhu yzen. De toegangsprij s bedraagt
€ I 0,- en komt ten goede aan de restau ratie
van de poort va n de molen Rijn en L ek.
De vier lezingen met li chtbeelden duren steeds
ongeveer 20 minuten. Aansluitend maken de
aanwezigen onder Ieiding van de sp reker een
wande lin g va n 40 minuten. ! J kltnt 7ich voor
een of meerd ere lez ingen va n tevoren opgeven,
zodat u zeker bent van een plaats. Oat kan per

46

e-mai I: r va ndereerden @wijkbij duurstede. nl ,
per telefoon: 0343 -5 955 16 of per post:
Sti chting Open M onumentendag Wij k bij
Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wij k bij
Duurstede.
Yoor het concert in Calypso kunt u zich opgeven bij de Stichtin g Yri enden van de M olen
Rijn en Lek, per e-mail: ebbdall @xs4a ll.nl of
per telef oon: 0343-573007.

Boek over de dijk van Amerongen naar
Vreeswijk
Over deze dijk heeft Ad van Bemmel een boek
geschreven: De Lekd(jk van Amerongen naar

Vreeswijk . Negen eeuwen bescherming van
Urrechr en Holland. De zogeheten L ekdijk
B ovendams is een van de all erbelangrijkste
ri vierdijken va n ons land. De dijk beschermt
met z' n lengte van 33 kil ometer al zo' n negenhonderd j aar trecht en Holl and . In zijn boek
gaat de auteur in op het hoe en waar om va n de
dij kaanl eg, op de relati e met de ontginning van
her land achter de dijk, op de dijkd oorbraken,

en op her onderh oudsysteem van de dijk.
Dar uit de mi ddeleeuwen daterende systeem
va n de verh oe fslag ing was gebaseerd op het
door honderd en dijkpli chti gen eigenh andi g
onderh ouden va n een dee! - een slag - van de
dijk . De laatste resten daarvan zijn pas enkele
decenni a geleden verd wenen.
Onderh oud van de dijk is mensenwerk. Daarom bevat de tekst vee! persoonlijke gebeurteni ssen va n mensen di e aan of vlak bij de dijk
woonden. De auteur pl aatst de dijk in her huidi ge tij dsgewri cht van aandacht voor toekomsti ge hoge waterstanden en van het overh eid sbeleid 'Ruimte voor de Ri vier'.
Yoor her boek is uitgebreid li teratuur- en
archi efo nderzoek gedaa n. Het boek is voorzien van een groot aanta l illu straties en kaarten waar van vele ni et eerd er zijn gepubli ceerd. Het full-co lor, gebonden boek va n circa
27 5 pag in a's verschij nt in nove mber aanstaande bij Uitgeverij Yerl oren als dee ! 9 van de
Hi stori sche Reeks Kromme- Rijn gebi ed
(www.verl oren.ni) . D e w inkelprij s bedraagt
29 euro.

Nieuwe gegevens over Ter Cuyle of De
Kickvorst

Het beg i n van de L ekd ijk Bovcndam s. gezien vanaf de
kerkt oren van A merongen ( fo10 Winfr ied L ee man . 2009 )
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Soms dui ken op onverwachte plaatsen, en dan
vooral in fa mili earchieven, hi stori sche gegevens op waar onderzoekers blij va n kunn en
worden. Zo ontving Ri a van der Eerd en
onl angs van haar co ll ega Ida Kemperm anWil ke, gemeentearchi vari s van Wees p, een
e-m ail met daarin samenvattingen van zeven
charters en twee akten betreffende het goed
Ter Cuy le ali as de hofs tede De Kick vorst,
ge legen aan de Rijndijk 3 in Wijk bij Duurstede. De stu kken werd en gevonden in het
archi ef van de f amili e Van der Muelen uit
Weesp, nakomel i ngen van de heer Frans
N ico laas van Bern , burgemeester van Zeist
( 1806- 185 0) en in de 19de eeuw eigenaar va n
de hofstede. Een intere sante vo nd st omdat in
ons Lijd schrift Her Kromme-Rijngebied va n
maart 2009 jui st een arti kel over deze hofstede w as verschenen. U it de sa menvattingen
blijkt dar de inhoud van de charters en akten
voor een dee ! par allel loo pt met de gegevens
zoals di e te vinden zijn in de betreffende
transportakten in het archi ef van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede. M aar er kwamen
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ook ni euwe gegevens tevoorschijn . Zo blijkt
onderm eer dat het transport van een vierde
dee! van Ter Cuy le door T hyman de Wit op
Mr. Jacob Lieftin g plaats had op 25 f ebru ari
159 1. Dit percee l bestond uit een boo mgaard,
bouw- en wei land met daarop een 'huys ken'.
Daarn aast wordt duidelijk dat in 174 1 de helft
van de hofstede leenroeri g was aa n enerzijds
de Staten van U trecht en anderzijds aan de
Ridderh ofstad A merongen. ln 1757 werd en als
leengevers genoemd de Staten van Utrecht en
'Ann e, prin cesse-douari ere va n Orange en
N assau, kroonprincesse van Groot-Brittannien,
go uvern ante van de minderj ari ge heer prince
Will em van Orange en Nassa u'. Deze A nn e
va n Hann over ( 1709-1 759) was de dochter
van de latere Engelse koning George II en
getrouwd met stadhouder prins Will em IV
iet duidelijk is in welke hoedani gheid prin ses
Annea ls leengever in de plaats was getreden
van de 'Ridderh ofstad A meronge' (waarm ee
ongetw ijfeld het kasteel A merongen werd
bedoeld) . Yoor degene di e zich verder wit verdi epen in de hi stori e va n Ter Cuyle/D e Ki ckvorst za l het zeker de moeite waard zij n om de
genoemde stukken in het gemeentearchi ef van
Weesp nader te onderzoeken.

't Molentje te Cothen
'Het wordt helemaal anders', zei de ni euwe
ui tbater Gerri e Yerweij . Cafe 't M olentj e in
Cothen is op I april 2009 omgedoopt in
Eetcafe Robin H ood. a zeker 243 jaar heeft
di e lokaliteit een andere naa m. Van een
Enge lse struikrover. Ja, daar zou Jacob
L ee mans vast va n hebben opgekeken. Hij
verk oc ht in 1766 herberg 't M olentje voo r
500 gulden aan Reini er B oonebakker. D e herberg was tevens het gerechts hui s, zeg maar
gemeentehui s, va n Cothen. Ongetw ijfeld zu llen ook mijn voorouders de herberg hebben
bezocht. Een moo ie zwart wit prent uit 1728
laat zien dat het gebo uw toen een verdieping
telde. M iddenin een deur met bovenlicht en
aan weerszij de ervan een hooggepl aatst raam.
Ziet er romantisch uit. Een qu a kl andi zie
verstandige pl ek bij de bru g over de Kromme
Rijn (trekschuit) en bij de korenm olen. M oes t
de aloude, duidelij ke en hi stori sch verantwoorde naa m nu echt 'helemaal anders'?

Ad van S emmel

Gerard van Woudenberg
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