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Geschiedschrijving Cothen en historisch
bewustzijn Cothenaren
Historiografie
Mijn wortels liggen in Cothen. Daar ben ik geboren. Daar woont mijn familie van vaderszijde
al zeker driehonderd jaar. De geschiedenis van
mijn geboortedorp en van mijn familie heeft
me van jongs af aan geboeid. Als vijftienjarige
riep de legendarische wethouder Cob Balk me
in augustus 1969 bij zich om een bij rioleringswerkzaamheden opgegraven oude waterput
te tonen. Hij kende mijn belangstelling voor
archeologie. Nadat ik wat middeleeuws aardewerk uit de put had gered, ging er zand over.
Mijn oproep om in 1976 het 850-jarig bestaan
van Cothen te vieren, had succes. ‘Cothen 850
Jaar’ werd een groot feest. Al decennia verzamel ik historische gegevens over Cothen en
over de daartoe behorende buurschap Dwarsdijk. Ik verwerk die in de vorm van regesten.
Van die uittrekseltjes heb ik er inmiddels een
dertigduizend; een ‘telefoonboek’ vol. Die
regesten vormen de afgelopen vijfentwintig jaar
de basis voor allerlei grote en kleine publicaties
van mijn hand (zie de literatuurlijst1).
Maar wat schreven ánderen de afgelopen
eeuwen over Cothen? En, hoe bewust waren
de Cothenaren zich zelf van hun eigen geschiedenis? Wat hebben Cothenaren over hun
eigen dorpsgeschiedenis gezegd? Waren zij daar
überhaupt in geïnteresseerd? Waaruit blijkt
dat? En wanneer? Wie namen het voortouw?
Hoe is het dorp met zijn archieven om gegaan?
En met zijn (archeologische) monumenten?
Wat is de rol van de gemeente Cothen geweest?
Vragen die gaan over de geschiedenis van de
geschiedschrijving of, zoals dat deftig heet, over
de historiografie van Cothen. Antwoorden op
die en andere vragen vormen de opmaat voor
een breder opgezet boek over Cothen waar ik
aan werk.

Historiezucht
Cothen is geen eiland. De historica Marita Mathijsen heeft enkele jaren geleden een prachtig
boek geschreven, dat is getiteld Historiezucht. De
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obsessie met het verleden in de negentiende eeuw.2 Ze
zegt dat onder invloed van de Franse Revolutie
er in Nederland aandacht in het onderwijs voor
de nationale geschiedenis kwam, het behoud
van oude documenten belangrijk werd gevonden, archieven (en bibliotheken) openbaar
werden, er historische genootschappen en
historische tijdschriften kwamen, monumentenbescherming in de steigers werd gezet en
archeologische vondsten een eigen waarde kregen. Geschiedenis werd, zo schrijft zij, gedemocratiseerd. Bij al die zaken nam doorgaans de
adel en de gegoede burgerij het voortouw. De
overheid was dikwijls volgend door wetten af te
kondigen en maatregelen te nemen.
De historiezucht viel samen met het vormgeven
van een moderne staat in Nederland naar Frans
voorbeeld (de Code Napoléon). Daarbij lag een
startpunt bij de vorming van en de zorg voor
archieven. Om bijvoorbeeld de bevolkingsboekhouding op te kunnen zetten, werden doop- en
trouwboeken van ondermeer de kerken bijeen
gebracht. Hetzelfde gold voor de registratie van
hypotheken als voorloper van het kadaster
waartoe transportregisters van notarissen en
van stads- en dorpsbesturen werden verzameld.
Bovendien werden er over allerlei onderwerpen grootschalige enquêtes onder de gemeenten gehouden. Al die zaken waren uiteraard
ook handig als grondslag voor een betere inning van belasting.

Oude geschiedschrijvers over Cothen
Ik ben niet de eerste die meer dan een paar
woorden over Cothen schrijft. Wie deden dat
nog meer en wie schreef het eerst over Cothen?
Voor het antwoord op die vraag maken we een
tocht van zes eeuwen langs oude handschriften

* Dr A.A.B. van Bemmel is sociaal geograaf. Hij
doet historisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied in het algemeen en naar Cothen in het
bijzonder.
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De oudste beschrijving van de slag bij kasteel Rhijnestein in 1396 uit een handschrift van de Croniken
van den Stichte van Utrecht ende van Hollant van
omstreeks 1400 (UB Utrecht, Hs. 5D9, fol. 106v)
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en kronieken. De schrijvers ervan schreven
elkaar vaak over, voegden soms wat toe en
hadden vooral aandacht voor de kerk en voor
kasteel Rhijnestein. De gewone man en vrouw
waren niet interessant. Die komen pas in de
twintigste eeuw aan bod.
De naam van de vermoedelijk eerste schrijver over Cothen is onbekend. Sterker nog hij
noemt Cothen in zijn verhaal niet eens. Aan
het begin van de vijftiende eeuw schreef hij
beeldend over een grote slag in de zomer van
het jaar 1396 bij een kasteel Rijnestein. Lang
is gedacht dat daarmee kasteel Rijnestein bij
Jutphaas werd bedoeld. Nee, het is kasteel
Rhijnestein bij Cothen.3 In dat jaar overvalt
roofridder Jan van Rijnestein met zijn bende
het weerloze land van ’t Goy. Hij is een bastaardzoon van Johan van Arkel, ooit bisschop
van Utrecht. Alles wat draagbaar is, nemen ze
mee naar zijn kasteel Rhijnestein. De rest wordt
in brand gestoken. Toen bisschop Frederik van
Blankenheim en de stad Utrecht dit hoorden,
waren ze in alle staten. De bisschop en de stad
togen met veel soldaten en met grote ‘bussen
met donderkruit’ naar het zwaar versterkte
kasteel. Rhijnestein wordt belegerd, enorm
beschoten en beschadigd. Toch houden de
belegerden dagen lang stand. Maar hun kruit
en voedsel raakt op. Ze geven zich uiteindelijk
over. Meer dan driehonderd van hen worden
gevangen genomen en naar Utrecht gevoerd.
Na losgeld te hebben betaald, komen de meesten in 1397 weer vrij. Daaronder ook Jan van
Rijnestein.
Dit is een korte samenvatting van een met de
hand geschreven verhaal van twee pagina’s uit
de Cronike van den Stichte van Utrecht ende van
Hollant. Deze van oorsprong Latijnse kroniek
is ooit in de veertiende eeuw begonnen door
Johannes de Beka en na diens dood door anderen voortgezet, uitgebreid en vertaald in het
Nederlands.4
Van de tweede schrijver kennen we wél zijn
naam: Jacobus Franszoon van Cortgeen. Rond
1580 meldt hij in zijn Stichtsche Cleyne Chronicke
over Cothen: ‘Ook een grote ambachtsheerlijkheid van de heren van de Dom waar de allerbeste tarwe een ‘voedstermoeder’ is die door
haar deugd, bloem en kleur bij de bakkers zeer
wordt gezocht en geprezen. De heren van Hardenbroek bezitten een schoon slot en ridderlijke goederen in deze vruchtrijke contreien.’
Van Cortgeen, die in Utrecht woonde, steekt
dus de loftrompet over de Cothense tarwe en

de vruchtbare grond.5
In 1593 geven de Staten van Utrecht een commissie opdracht om alle kerken op het platteland te inspecteren, te visiteren. Centrale vraag:
Hoe staat het daar met de reformatie dus met
de overgang naar het protestantisme? De commissie komt ook in Cothen en de Dwarsdijk.
De kerk in Cothen staat er mooi bij maar hangt
nog vol met afgoderij, dus met beelden en
schilderingen. De pastoor, Jan Gerritszoon, is
een oude man. Hij is zeer paaps, zeer katholiek
gezind en niet van plan anders te worden. De
koster houdt ’s winters school. De pastoor heeft
een eigen huis met een groententuin; de koster
heeft geen woning van de kerk. De Dwarsdijk
valt onder de parochie Werkhoven. Er staat een
vervallen kapel. Daarin woont de kwaadsprekende paap Simon van Arckel die niets van de
reformatie wil weten. Hij staat in de wandeling
bekend onder de titel ‘paep mutse in ’t vyer’.
Hij is meestal dronken.6

Matthaeus
Dan moeten we meer dan honderd jaar wachten. Antonius Matthaeus was een geleerde
jurist eerst aan de Utrechtse en later aan de
Leidse universiteit. Hij was zeer geïnteresseerd
in de geschiedenis van Utrecht en Holland en
gaf oude, meestal nog handgeschreven stukken
in druk uit. Zijn boeken staan vol met Nederlandse teksten die hij in het Latijn - toentertijd
de taal van kerk en wetenschap - aan elkaar

schrijft. Van zijn hand verscheen een tiendelige uitgave die kortweg als de Analecta bekend
staat. In het tweede deel uit 1698 staat een
uitgebreid verhaal over de Stichtse Burgeroorlog.7 In die oorlog tussen David van Bourgondië
- de bisschop van Utrecht die op het Wijkse
kasteel Duurstede woonde - en de stad Utrecht,
hebben kasteel Rhijnestein en Cothen veel te
lijden gehad. Utrechtse mannen trokken in
augustus 1483 op de terugweg van Wijk bij
Duurstede gewapender hand met wel veertig of
vijftig wagens op naar Rhijnestein. Ze namen
het kasteel in en sloopten het. Ze braken al het
ijzerwerk, de tralies, de deuren, de vensters en
het hout eruit en namen die mee. Daar bleef
het niet bij. Bij Rhijnestein zouden wel 1450
schoven tarwe haver zijn opgeladen. Niet alleen
Daniël van Nieuwael, de heer van Rhijnestein,
was het slachtoffer. Ook Willem Hendricksen,
een ‘schamele’ man, werd gedupeerd. Deze
Cothenaar raakte de helft van zijn haver kwijt.
En of dat allemaal nog niet genoeg was, namen
die van Utrecht ook zo’n zeven- à achthonderd bomen mee: willigen, essen, appelbomen,
perenbomen, pruimenbomen en kersenbomen.
De staken op de wijngaard bij Rhijnestein werden eveneens niet gespaard. De wijnranken,
waar jaarlijks zo’n driehonderd à zeshonderd
liter wijn van kwam, werden vernield. Deskundigen denken overigens dat het hier niet om
kwaliteitswijn gaat maar om een soort zurige
azijn, een conserveringsmiddel. Al die goederen
werden onder luid klokgelui binnen de stadsmuren van Utrecht gebracht.
In 1703 verschijnt van de hand van Matthaeus
een ander boek. Het gaat voornamelijk over
de geschiedenis van kerken in de stad Utrecht
en van kerken in enkele omliggende plaatsen.
Fundationes et fata ecclesiarum, quae et Ultrajecti, et
in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi is de
lange titel ervan. Cothen is één van die plaatsen, goed voor acht pagina’s. In die pagina’s
neemt Matthaeus ons mee naar het Cothen van
met name de veertiende en vijftiende eeuw.
Hij schrijft dat Cothen een dorp is dat niet ver
van Dorestad - ofwel Wijk bij Duurstede - ligt
en waar kasteel Rhijnestein staat.8 Dat kasteel
is - we hebben dat al gezien - in 1396 door bisschop Frederik van Blankenheim met de grond
gelijk gemaakt maar later weer hersteld. De
Omslag van het boek De Schaapherder van J.F. Oltmans uit 1838 (uitgave 1893)
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datering van de kerk is onzeker. Ze was in het
verleden ruim en het aanzien waard. De kerk
is in de brand gestoken en zodanig verwoest
en vervallen, dat het koor nog nauwelijks
overeind staat. (Matthaeus doelt hier waar-

schijnlijk op de inval van de Franse soldaten
in het rampjaar 1672; ze waren op De Kamp
gelegerd. Het duurde tientallen jaren voordat
de kerk weer was herbouwd.) In 1355 heeft
de Gelderse Hertog Willem de streek verwoest.

Cothen in romanvorm
In 1838 schreef J.F. Oltmans zijn historische
roman De schaapherder, een verhaal uit den
Utrechtschen oorlog van 1480-1483. De grote
held is Jan van Schaffelaar. Hij is vooral bekend
van zijn dodelijke sprong van de toren van de
kerk in Barneveld. Tijdens zijn krijgstochten komt
Van Schaffelaar - in hoofdstuk 5 - ook in Cothen
en in de Dwarsdijk:
“Heer Jan van Schaffelaar bevond zich dus opeens op weg naar het dorp Koten, dat omtrent
een uur van Wijk verwijderd ligt. Het omliggende
land, uit goeden kleigrond bestaande, welke
overheerlijk bouwland oplevert, was hier en daar
verdeeld in groote boomgaarden van appelen,
peren en ander ooft. De vruchten, die zich al
gezet hadden, beloofden een voordeelig jaar
aan de huurders of eigenaars der boomgaarden,
indien deze door het weder of den moedwil
van het krijgsvolk niet in hunne hoop bedrogen
werden. Hoe meer Van Schaffelaar het dorp
[Cothen] naderde, hoe dichter de woningen bij
elkander stonden, die hij reeds nu en dan was
voorbijgereden, en die meestal aan den weg of
een klein eind wegs in het land gelegen waren;
eindelijk kon men bemerken, dat het voetvolk bij
de bewoners der boerenwoningen en hutten was
ingelegerd. Velen waren buiten de huizen bezig
met hunne wapenen schoon te maken, meestal
omringd door eenige kinderen, die met aandacht naar de blinkende wapenen zagen. De ongewone bedrijvigheid, die er onder het krijgsvolk
scheen te heerschen, deed het voorkomen, alsof
zij een bezoek hunner aanvoerders verwachtten. Behalve dat helm, schild en harnas werden
gepolijst, werden de armborsten van nieuwe
pezen voorzien, hellebaard, piek en zwaard geslepen, en hier en daar zag men er ook eenigen,
die niet van de minsten in rang onder den troep
schenen te zijn, en die bezig waren om zware
handbussen af te trekken of schoon te maken.
Het waren lompen vuurwapenen, die thans door
een soldaat met een blik van medelijden zouden
worden aangezien; doch die, ofschoon minder
volmaakt dan zijn hedendaagsch modelgeweer,
evenwel in staat waren, om den machtigen ridder van zijn hengst ter aarde te werpen, en die
een liefhebber van oude wapenen zich gelukkig
rekent te bezitten.
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De drukte, welke er onder de soldeniers heerschte, kwam Van Schaffelaar in het eerst niet vreemd
voor; doch toen hij ook gewaar werd, dat men
bezig was, om een eind van den weg verwijderd,
het buskruit in ledereren zakken te doen, dat
waarschijnlijk den geheelen morgen op een lap
zeildoek in de zon had liggen te drogen, begon
hij te vermoeden, dat er wat buitengewoons
gebeurde, te meer daar hij eenig boerenvolk
gewaar werd, dat op last van een rotmeester een
hoop pijlen tot bossen bond, en er een kar mede
bevrachtte, en hij in het dorp eenige opgeladen
karren en wagens zag staan. Velen der soldeniers
hadden hem gegroet, toen hij voorbijreed; doch
het kwam hem echter voor, alsof zij eenigszins
bevreemd waren over zijne komst, en dat zij hierover met elkander spraken. Zonder echter naar
de reden van hunne bezigheid te vragen, reed
hij het dorp in, doch hield op eenigen afstand
van de kerk stil. Zijn blik richtte zich evenwel niet
naar het gewijde gebouw, ofschoon het door
zijne grootte en aanzienlijkheid, zoowel als door
zijn toren zulks wel verdiende, maar hij zag naar
den toren van het huis Oud-Rhijnestein. Doch
noch van den bouwvalligen trans, noch van de
muren van het nieuwe huis, dat den heer van
Nieuwaal toekwam, wapperde de vlag van den
Bisschop [David van Bourgondië]; wel stond op
den toren een stok of staak, maar het bolkijn
of doek, dat het blazoen voerde, was neergehaald.”
“Bevelhebber Perrol [de tegenstander] lag,
zooals wij weten, op de uiterste linkerzijde van
het volk des Bisschops dat in het open veld had
post gevat. Zijne ruiters hadden de wegen tusschen de Lek en weg van Wijk op Utrecht bezet;
de weinige huizen en stallen, die er in het buurtje Dwarsdijk waren, hadden hem genoodzaakt
voor zijne ruiters en hunne paarden van afstand
tot afstand hutten te laten opslaan, waarin zij een
geschikt verblijf konden vinden; want de kapel,
waarin Perrol zijne ruiters en paarden had willen
huisvesten, was op uitdrukkelijken last van den
Bisschop van deze ontheiliging bevrijd gebleven.
Het omliggende land, ofschoon niet zoo hoog
als te Koten, bood vruchtbare zaailanden aan,
die tarwe en veldvruchten in overvloed opleverden.”

Links: Titelpagina van het boek Fundationes et fata ecclesiarum, quae et Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et
passim alibi in dioecesi ofwel over de geschiedenis van Utrechtse kerken en parochies van A. Matthaeus uit
1703 (uitgave 1704). Rechts: Het begin van de beschrijving van Cothen op pagina 551 van het boek van Matthaeus uit 1703 (uitgave 1704)

Slechts langzaam hebben dorp en kerk zich
hiervan hersteld. De kerk heeft pas na 1465,
ten tijde van bisschop David van Bourgondië,
een toren gekregen. Het kasteel was toen in
bezit van Daniël van Nieuwael. Matthaeus
verhaalt uit een door Van Nieuwael geschreven
boekje. In dat handschrift wordt niet alleen de
bouw van de toren en het ophangen en dopen
van de klokken uit de doeken gedaan, maar
tevens vermeld welke kerkelijke voorwerpen
en boeken er in de kerk waren. De kleinste
klok heet ‘Maria’. Naast een vergulde kelk en
twee zilveren pullen, het gebruikelijke missaal
is er in de kerk ook een klein zwart boekje met
enkele historiën aanwezig. Waarschijnlijk zijn
dat beschrijvingen van het leven van heiligen.
Matthaeus verhaalt verder dat in 1450 de financiën van de kerk niet op orde waren doordat de
kerkmeesters veel schulden hadden gemaakt.
Hij noemt ze met name: Hendrik Stevenszoon,
Claas Hendrikszoon en Johan Cleutinck. (Naar
die laatste familie verwijst de nog bestaande
Cloetingshofstede aan de Caspargauw onder
Cothen.) Gijsbrecht van Brederode, de proost
van het Domkapittel waar Cothen onder viel,
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greep toen in. De kerkmeesters moeten, in
bijzijn van pastoor Gijsbert van Driebergen, de
schulden zelf betalen. Ook komt er een regeling
over hoe van nu af aan de kerkmeesters moeten
worden gekozen. Jaarlijks moet degene die twee
jaar kerkmeester is geweest, aftreden. De goede
mannen uit de parochie kiezen dan uit hun
midden een opvolger. Op weigeren staat een
boete van vijf Franse schilden (een oude munt).
Dit alles staat het geschreven in het kerkboek
van de heilige Sint Agnes; de patroonheilige van
de kerk op De Brink.
Niet alleen het bestuur van de kerk maar ook
het bestuur van het dorp heeft de belangstelling
van Matthaeus. De Staten van Utrecht hebben
Cothen op eigen verzoek in 1616 het schepenrecht gegeven en het bestaande buurrecht ingetrokken. Waarom? Bij het buurrecht worden
alle buren, alle inwoners door de schout (politiecommissaris annex burgemeester) opgeroepen als er een besluit moet worden genomen.
Behalve tot werkverzuim leidt dit tot grote
kosten, verwarring en ordeverstoringen. Bij het
schepenrecht dragen de inwoners jaarlijks uit
hun midden vijf schepenen (en twee kerkmeeshet kromme-rijngebied



ters) via de schout voor bij de Domproost en
de Staten van Utrecht. Als de schepenen zijn
aangesteld, moeten ze een eed afleggen. Daarbij
verklaren ze de Staten van Utrecht trouw te
zullen zijn, goed te zullen administreren en eerlijk recht te zullen spreken zonder onderscheids
des persoons.
Latere schrijvers maken dankbaar gebruik van
het werk van Matthaeus. Klakkeloos schrijven
ze hem dikwijls zonder bronvermelding over
en vertalen ze zijn woorden uit het Latijn in het
Nederlands. Zo ook Hugo van Heussen in zijn
Historie ofte beschryving van ’t Utrechtsche bisdom
uit 1719. Over Cothen voegt hij nog iets nieuws
toe. De kerk bezit 9,5 morgen (circa acht hectare) land waar de koster zijn inkomsten vandaan
haalt. Ook zegt hij dat Cothen al wordt genoemd in een brief van bisschop Adelbold van
Utrecht. Van Heussen is wel de eerste die iets
meer over de Dwarsdijk zegt: ‘Een klein plaatsje
bij Schalkwijk daar een kapel heeft gestaan die
vanouds werd vergeven door de abdis van [de]
Sint Servaas[abdij te Utrecht]. Deze kapel werd
in het jaar 1586 bediend door meester Everard
van Coddenoort. De inkomsten van de kapel
waren in dat jaar, volgens het boekje van Floris
van Wede, 53 guldens en tien stuivers. Volgens
een ander handschrift krijgt de vicaris of de
bedienaar van de kapel uit de lammeren en
andere beesten jaarlijks 115 gulden en vijftien
stuivers.’9

Aantallen
In 1772 verschijnt het twaalfde deel van de
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden.
Dat deel gaat over de provincie Utrecht en
is vermoedelijk geschreven door de Amsterdamse historicus Jan Wagenaar. Hij wijdt zo’n
vier pagina’s aan Cothen en de Dwarsdijk.
Behalve herhalen wat we al weten, voegt hij
toe dat Cothen 920 morgen (circa 780 hectare)
groot is en dat er in 1748 58 huisgezinnen
woonden. Uit een brief van Karel de Grote is
op te maken dat het gebied aan het eind van
de achtste eeuw aan de Utrechtse Domkerk is
geschonken. Het is een vrij aanzienlijk dorp
van een opmerkelijke oudheid. Men vindt het
reeds gemeld in een brief van bisschop Adelbold die in het begin van de elfde eeuw leefde.
Hier en daar ziet men in de kerkmuren nog
enige duifsteen. (Die tufsteen van de vroegere,
verwoeste kerk zit op enkele plaatsen nog in de
buitenmuren.) Bovenop de kerk staat een spits


het k r o m m e - r i j n g e b i e d

torentje. Van kasteel Rhijnestein rest nog een
oude toren en een voorburcht. Het wordt thans
(1772) bewoond door Arend Lelyveld die het
zeer heeft verbeterd. In de periode 1622-1637
(1635) is tussen Cothen en Nederlangbroek de
Cothergrift gegraven. Samen met de Dwarsdijk en andere dorpen hebben de inwoners in
1481 brandschatting, een belasting aan de stad
Utrecht moeten betalen. (Ze stonden tijdens
wat de Tweede Utrechtse Burgeroorlog wordt
genoemd, aan de kant van de bisschop, die
toen in Wijk bij Duurstede woonde, in zijn
strijd tegen de steden Utrecht en Amersfoort.)
Aan de westkant van Cothen ligt de rustplaats Royestein ‘die onlangs verbeterd is, en
in zyne graften ligt’. Daar ligt ook het buurtje
de Dwarsdijk of Nyendijk. Het is 401 morgen
(circa 340 hectare) groot en telde in 1748 elf
huizen. Ooit was er een kapel waar in 1586 nog
dienst werd gedaan. In roomse tijden hield men
daar op Sacramentsdag een plechtige processie.
Er omheen liggen vruchtbare zaailanden die
veel tarwe en veldvruchten opleveren.
Uit de resultaten van een enquête van de provincie Utrecht onder alle gemeenten in 1815
leren we dat Cothen 521 inwoners telt die in 63
huizen wonen. Ook zijn er drie Krommerijnders. Die door mensen getrokken trekschuiten
varen op zaterdag naar de markt in Utrecht.
In het dorp vinden twee timmerlieden, één
wagenmaker, twee hoefsmeden, twee broodbakkers, twee kleermakers en drie schoenmakers emplooi. De Kromme Rijn overstroomt in
de winter dikwijls zodat veel land onder water
komt te staan. Tweederde van het land is akkerland, de rest is bos en weiland. De boeren
verbouwen tarwe, gerst, rogge en wat erwten
en paardenbonen.10 Van Zutphen voegt hier
in zijn Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving
der provincie Utrecht (1820) aan toe dat Cothen
driehonderd roomsen en tachtig gereformeerden telt.11
Vergelijkbare zaken komen we te weten van
Van der Aa uit deel 3 van zijn Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden uit 1841. Cothen
telt 86 huizen en 660 inwoners waarvan 520
katholiek en 140 hervormd. Er is één school
met zo’n zeventig leerlingen. We vinden er het
oud-adellijke huis Rhijnestein en de buitengoederen Steniswaard en Royestein. De kermis is
op de eerste zondag in september. In de Dwarsdijk staan tien huizen en er wonen honderd
mensen waarvan negentig katholiek.12
In de achttiende eeuw verschijnen er in Neder-

Een foto van de salon van Rhijnestein in het tijdschrift Buiten van 25 februari 1922

land naast boeken als de Tegenwoordige Staat ook
allerlei boeken met pentekeningen van steden
en dorpen. Ook voor Cothen is dat het geval.
De oudste tekeningen zijn rond 1730 gemaakt
van herberg ’t Molentje, van de Agnes-kerk,
van Rhijnestein en van Stenisweerd.

Geestelijken
Kasteel Rhijnestein kon altijd al op belangstelling rekenen. Hofman had een grote interesse in geschiedenis. Toen hij pastoor van
Schalkwijk was, viel zien oog ook op kasteel
Rhijnestein en hij publiceerde daarover. Op
verzoek van de eigenaren, de familie Van Beeck
Calkoen, schreef hij in 1904 het boekje Het
kasteel Rijnestein. Het drukken van de tachtig
exemplaren kostte honderdzes gulden en tachtig cent. Allerlei wetenswaardigheden, waaronder het beleg in 1396, passeren de revue.
Hofman geeft een overzicht van alle eigenaren
en transcribeert oude eigendomsbewijzen.
Zijn - zeer zeldzame - boekje is nog steeds het
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meest uitgebreide dat er ooit over Rhijnestein is
geschreven.13
Een andere geestelijke was eveneens in
geschiedenis geïnteresseerd. In 1949 schreef
Voets, kapelaan in Alkmaar, een zeer uitgebreid artikel dat is getiteld Katholiek Cothen in de
branding der eeuwen. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van voorwerk van de Werkhovense pastoor Gasman. Na de reformatie gingen
ook de Cothense katholieken ondergronds.
De aloude Agnes-kerk aan De Brink kwam in
hervormde handen. De katholieken kwamen
in 1695 weer bovengronds met de stichting
van de statie Cothen-Werkhoven; twee kerken
met één pastoor die in Werkhoven woonde.
In Cothen werd een boerderij op de hoek van
de huidige Kerkweg en Hinkerstraat - waar nu
nog een (gesloten) kerkhof is - omgebouwd
tot kerk. In 1838 bouwden de katholieken op
die plek een echte kerk (zonder toren). Enkele
jaren later weekten ze zich los van Werkhoven
en vormden de parochie van Petrus en Paulus.
Na lang sparen kon in 1906 de huidige kerk aan
het kromme-rijngebied



de Kerkweg worden betrokken. Voets gaat diep
op al deze gebeurtenissen in.

Landbouw
Wie tot ver in de twintigste eeuw Cothen zei,
zei ook landbouw. Het was mevrouw S.J. van
Beeck Calkoen die in 1957 de scriptie De landbouw in de ambachtsheerlijkheid Cothen schreef.
Geboren op kasteel Rhijnestein, studeerde zij
aan de toenmalige Landbouwhogeschool in
Wageningen. Het is een cijfermatige analyse
waarbij zij gebruik maakte van het eigen huisarchief en van belastingkohieren teruggaand tot
in de zeventiende eeuw. Ook verwerkte zij een
bijdrage van haar grootvader W.A. van Beeck
Calkoen. Hij had voor de gemeente Cothen in
1890 een uitgebreide vragenlijst van een, door
de toenmalige regering ingestelde, Landbouwcommissie ingevuld. We komen uit zijn zeer informatieve bijdrage te weten dat er in het begin
van de negentiende eeuw in Cothen overwegend akkerbouw was, nauwelijks veeteelt en
fruitteelt. In de loop van die eeuw is dat beeld
omgeslagen. Zo verdubbelde het aantal paarden
en runderen. (Momenteel is er overwegend
veeteelt en fruitteelt en weinig akkerbouw.)
Cothen heeft prachtige appel- en kersenboomgaarden. Zeer weinig weiland wordt gehooid.
Dit vanwege de nabijheid van uiterwaarden
elders, namelijk langs de Rijn en Lek. Er zijn
op achthonderd inwoners zo’n 425 paarden
waaronder 2 springhengsten, 12 springstieren,
550 melkkoeien, 350 stuks jongvee, 90 schapen
en 75 geiten. Van de 585 varkens worden er in
het jaar 380 geslacht. We lezen ook: ‘Onder het
jonge [Cothense] geslacht dringt de tegenwoordige geest van ontevredenheid en onafhankelijkheid meer door; daarbij wordt te hoog loon
gevorderd tot de opbrengst van den landbouw;
het ’s avonds later bezoeken van herbergen
en bierhuizen neemt toe; er worden minder
huwelijken gesloten.’ Veel kinderen sterven in
het eerste jaar. Een groot aantal mensen is van
hoge leeftijd. Ondanks dat veel mensen naar
de steden verhuizen, groeit de bevolking. Bij
het huwelijk is de man doorgaans dertig jaar
en de vrouw meerderjarig. Arbeiders hebben
geregeld werk. In het voorjaar spitten, daarna
veldarbeid, houthakken in naburige gemeenten. ’s Zomers kersenplukken, gras- en klavermaaien, hooien, korenmalen, aardappelrooien,
appelplukken enz. In het najaar allerhande
grondwerk. Bijna iedere arbeider heeft een
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varken en velen hebben ook nog een melkgeit.
Van Beeck Calkoen merkt op dat hij nooit heeft
gehoord dat, ook al was een Cothenaar arm, hij
uit bedelen ging.14
Interessante waarnemingen van Van Beeck
Calkoen. Soortgelijke waarnemingen doet ook
Peet in zijn opdracht van de gemeente Cothen
in 1968 opgesteld Sociografisch rapport Gemeente
Cothen. Allerlei meer cijfermatige analyses, zoals
dat in 1947 nog circa 55% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam was en in
1960 ongeveer 33%, passeren de revue. De
fruitteelt heeft, volgens hem, goede vooruitzichten. (Dat had hij goed gezien.) Peet gaat
ook in op de Cothense gemeenschap zelf. De
vroegere diepe kloof tussen boeren en nietboeren bestaat niet echt meer. Het culturele
aspiratieniveau van de bevolking is niet hoog.
Weinigen studeren door. De bereidheid om
samen voor de gemeenschap iets te realiseren,
is groot. ‘Eendrachtig bouwt men, sjouwt men,
financiert men, offert men vrije tijd, organiseert men en in korte tijd komt er dan iets tot
stand, waar de hele gemeenschap trots op is’.
‘De gemiddelde bewoner van Cothen heeft een
autonoom karakter, is een harde werker, en
houdt de hand stevig op de portemonnaie.’ Peet
constateert dat Cothenaren weinig van Wijkernaren moeten hebben (en andersom) maar dat
niemand kan zeggen wat daar de reden voor
is.15

Toerisme
Aan het eind van de negentiende eeuw komt,
althans voor de gegoede burgerij, het toerisme
op. De ANWB wordt opgericht. De opkomst
van auto’s, autobussen, treinen, trams en fietsen maakt dat mensen zich sneller dan voorheen kunnen verplaatsen. Vooral de Utrechtse
Heuvelrug is zeer populair en overal komen
(vakantie)hotels en pensions. De plaatselijke
boekhandels en pas opgerichte VVV’s brengen de eerste toeristische reisgidsen uit. In die
gidsen staan ook dagtochten naar het gebied
van de Langbroekerwetering en naar Wijk bij
Duurstede. (Veel zeggend is dat toeristische
gidsen vanuit het Kromme-Rijngebied voor zeg
1980 niet bestaan.16)
Cothen komt er in al die gidsen bekaaid af. Alleen een provinciale reisgids uit 1884, bedoeld
voor de ‘vreemdelingen’ die de provincie
komen bezoeken, bevat een kleine schets.

Cothen telt achthonderd inwoners, bestaat van
de landbouw, ligt aan de weg Utrecht - Wijk bij
Duurstede en aan de weg Wijk bij Duurstede
- Doorn, heeft geen hotels, herbergen of sociëteiten, kent geen wandelingen en rijtoeren. Als
‘merkwaardige’ gebouwen staan Rhijnestein en
Steniswaard genoemd. In andere gidsen wordt
Cothen en passant genoemd als dat je daar
óók heen kunt. Een voorbeeld uit een gids van
Wijk bij Duurstede uit ongeveer 1908. De gids
begint met een beschrijving van de reisroute
van de ‘vreemdeling’ met de stoomtram vanaf
de remise bij restaurant Sandenburg tussen
Doorn en Leersum: ‘Schrik niet! Nu ge pas een
gedeelte hebt afgelegd van den eenig schoonen
weg langs de westzijde der Utrechtsche heuvels,
bekruipt u wel een bange vrees, dat ge de binnenlanden [van Langbroek] ingaat. We moeten
het bekennen, de tocht, die nu volgt tot ge het
doel der reis [Wijk bij Duurstede] hebt bereikt,
biedt weinig merkwaardigs aan, weinig dat uw
oog, verwend door al het schoone van zooeven, kan boeien. ’t Is vlak terrein, waardoor
de Stoomtram verder snort. Stel u gerust: de
reis duurt niet lang. De halten Langbroek en
Cothen liggen spoedig achter u en ge ziet reeds
den wel niet hoogen, maar massalen toren van
Wijk voor U oprijzen.’17
Desondanks moeten er wel toeristen in Cothen
zijn geweest. Immers, net zoals overal in de
streek, komen rond 1900 de eerste ansichtkaarten van het dorp op de markt. Die eerste kaarten worden uitgegeven door bedrijven op de
Utrechtse Heuvelrug. Rhijnestein, Steniswaard,
de kerken en de Kromme Rijn zijn favoriete
afbeeldingen.
Ook in die tijd zijn er ‘armchair’-toeristen
die vanuit de veilige omgeving van de eigen
leunstoel verlangend de buitenwereld willen verkennen. Die worden op hun wenken
bediend door dominee Craandijk die rond 1880
door Nederland wandelt en beschrijft wat hij
ziet. Hij slaat de Langbroekse kastelen en Wijk
bij Duurstede niet over. Hardenbroek via de
Kleidijk verlatend, tekent hij op: ‘Behoeven wij
niet al te zuinig te zijn met onzen tijd, dan kunnen wij het dorp Kothen, dat met zijn kerk en
zijn molen voor ons in het groen ligt, nog wel
bezoeken, alvorens de laan van Weerdenstein
in te slaan’.18
Ook de schrijver A. Loosjes heeft dat verlangen
aangevoeld. Hij is redacteur van het populaire,
geïllustreerde blad Buiten dat vanaf 1906 tweewekelijks verschijnt. In het nummer van 25
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De omslag van Rinke Tolmans Wij trekken door
Utrecht uit 1934

februari 1922 schrijft hij een stuk over kasteel
Rhijnestein: ‘Mooie kijkjes zijn te genieten in
de tuinen, en wie hier ronddwaalt, verheugt
zich er over, dat Rhynesteyn weer een huis
bezit, zij ’t dan een minder indrukwekkend
huis dan Jan van Rhynesteyn’s geduchte burcht
vermoedelijk geweest is.’ Het artikel is voorzien
van prachtige zwart-wit foto’s van het in- en
exterieur van het kasteel, gemaakt door de
fotograaf C. Steenbergh.19
Rinke Tolman wordt in zijn Wij trekken door
Utrecht uit 1934, wanneer hij in Langbroek is,
bijna lyrisch: ‘Het wat Zuidelijke gelegen Koten
(Cothen) is eveneens een aardig landelijk
plaatsje; vooral in de bloeimaand loont het de
moeite deze streek te bezoeken, wanneer de
vruchtbomen huiven van bloemens over hun
hoofden hebben getrokken.’20
Zeer populair was het boek In een lieflijk landschap van Demoed uit 1974. Daarin maakt hij
allerlei wandelingen in ons gebied en komt hij
onder meer door Cothen. Hij beschrijft wat hij
ziet en somt daarbij allerlei niet eerder gepubliceerde historische details en wetenswaardigheden op en geeft rijtjes met predikanten en
het kromme-rijngebied



schoolmeesters. Komend vanaf Nederlangbroek
passeren bij hem boerderij De Grote Maat, de
Petrus- en Pauluskerk, de school, de molen en
het gemeentehuis de revue. Lang staat hij stil
op De Brink, bij de oude kerk en bij kasteel
Rhijnestein. Dan loopt Demoed verder langs
huize Steniswaard en het café Het Groenewoud
(tegenwoordig De Pronckheer) richting Wijk bij
Duurstede.21

Dekker
Een diepe buiging moeten we maken voor
Dekker, de oud-rijksarchivaris van Utrecht.
Niemand voor of na hem heeft ooit zo’n diepgaande en originele studie gemaakt van onder
meer de vroegste eigendomsverhoudingen,
de ontginning, de kerkelijke en staatkundige
ontwikkeling, en de waterstaat van het gebied
waar Cothen in ligt. Hij citeert voor de verandering niet anderen maar gebruikt een veelheid
aan niet eerder geraadpleegde bronnen. Zijn
studie Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen
uit 1983 is hét standaardwerk. Hij laat zien dat
het grondgebied van Cothen van oudsher was
opgedeeld in een aantal ‘blokken’: De Hoftiend,
het Middelveld, het Uitveld, het Opveld en
- aan de andere kant van de rivier - het Overrijnseveld. Namen die we tegenwoordig terug
vinden als straatnaam. Die ‘blokken’ waren in
het bezit van het Domkapittel en het Kapittel van Sint Jan, beide te Utrecht. De kern van
het dorp rond De Brink was opgedeeld in een
groot aantal kleine (huis)perceeltjes terwijl het
gebied tussen de huidige Kerkweg en de Willem-Alexanderweg een meer open en gemeenschappelijke functie had. Het was een ‘meent’.
Dekker laat ook zien hoe het gebied tussen het
dorp en de Wijkersloot waarschijnlijk in de
elfde eeuw is ontgonnen ofwel geschikt voor
akkerbouw is gemaakt. Hij gaat tevens in op
de vroegste geschiedenis van de Cothense kerk
(twaalfde eeuw) en van de Dwarsdijkse kapel
(veertiende eeuw). Zowel in Cothen als in de
Dwarsdijk had de bisschop van Utrecht rond
het jaar 1000 een curtis, een grote hofboerderij van waaruit landbouw in het omringende
gebied werd bedreven.22
Eveneens origineel qua inhoud is het werk van
Van Ginkel-Meester en Vernooy Cothen - geschiedenis en architectuur uit 1992. Dit werk is verschenen in de reeks Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht. Daarbij zijn per gemeente
10
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de waardevolle gebouwen en gebieden elk in
woord en beeld beschreven en gewaardeerd in
termen van enig belang, groot belang of zeer
groot belang. Dit gebeurt door ze te plaatsen
binnen een beschrijving van de ruimtelijke en
historische ontwikkeling van die gemeente.
Zo zijn in Cothen een kleine honderd gebouwen, objecten, gebieden en straten beschreven.
Jammer is dat dit deel wordt ontsierd door een
behoorlijk aantal grote en kleine fouten.23

Individuele Cothenaren
We hebben er lang op moeten wachten, maar
aan het eind van de twintigste eeuw wordt
eindelijk licht op individuele Cothenaren gezet.
Mevrouw Prangsma-Hajenius geeft haar familielid Willem Hajenius een gezicht. Hij was rond
1800 meer dan vijftig jaar predikant in Cothen.
Burgemeester W.A. van Beeck Calkoen zorgt
voor een gedenksteen boven diens graf tegen
de buitenmuur van de kerk. Lemmers haalt
Andries van Batenburg uit de vergetelheid. Van
Batenburg was een zouaaf, een pauselijke soldaat. Hij trok rond 1865 met duizenden anderen naar Rome om paus Pius IX te verdedigen.
Van Burken laat in zijn Cothen, Langbroek & Wijk
bij Duurstede. Het dagelijks leven in de eerste helft
van de vorige eeuw, vóór het samengaan niet alleen
oude foto’s en ansichten van Cothen zien maar
vertelt ook over het wel en wee van de gewone
Cothenaar zoals veldwachter Aart van der
Mispel en bakker Caspar Janssen. Iets vergelijkbaars doet Van den Hoek in zijn tweedelige Wijk
toen Wijk nu waarin hij via (oude) foto’s door
Cothen wandelt en met inwoners als schilder
Henk van den Berg en kleuteronderwijzeres
Thea van Bemmel praat. Al eerder had Kees
Vernooy de legendarische doelman van voetbalvereniging SVF, Jan van Soest, opnieuw de
roem gegeven die hij verdiende.24
Niet alleen Cothenaren zelf komen nu aan bod.
Wttewaall gaat in op de geschiedenis van de
Boerenleenbank. Reinders en Van Woudenberg
blazen het stof af van de molen ‘Oog in ’t Zeil’
en zijn molenaars. Die laatste doet dat bovendien voor het aan het eind van de negentiende
eeuw afgebroken huis Royestein aan de Dwarsdijkse wetering.25

Archieven
Wie had in Cothen in de negentiende eeuw een
‘archief’? De gemeente en de Nederlands Her-

vormde kerk hadden van oudsher een archief;
de katholieke kerk pas sedert ongeveer 1840
toen Cothen los kwam van Werkhoven en weer
een zelfstandige parochie werd. Kasteel Rhijnestein en huize Stenisweerd kenden een eigen
huisarchief. Daarnaast bezaten particulieren,
zeker eigenaren van grote boerderijen, zelf een
verzameling waardevolle familiepapieren zoals
testamenten en eigendoms- en pachtakten.26
Van de wederwaardigheden van het gemeentearchief weten we het meest. Tegenwoordig is
zo’n archief opgeborgen in een speciale ruimte
met klimaatbeheersing. Cothen kreeg die eigen
ruimte in 1973. Voor die tijd was het archief
opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis. Overigens had Cothen pas in 1881 een
eigen gemeentehuis. Voordien vergaderde de
gemeenteraad in de raadskamer van café annex
raadhuis Het Molentje. Ideaal was dat allemaal
niet. Moderne stukken had de secretaris doorgaans thuis en de oudere stukken waren opgeslagen in kasten in de raadskamer. De secretaris
was verantwoordelijk voor het archief.27 Toen
de gemeente in 1824 een nieuwe secretaris
kreeg nam die de stukken over die zijn voorganger thuis bewaarde. Daartoe is een officieel
proces-verbaal opgemaakt. Daar staan alleen
stukken in vanaf 1811, het jaar waarin de gemeente Cothen werd gevormd.28 De gemeente
meldt in het jaarlijkse verslag over de toestand
van de gemeente aan de provincie Utrecht
jaar in jaar uit: ‘Het archief is steeds in goede
staat; voor de bewaring wordt de noodige zorg
gedragen’. Hoe gebrekkig ook in onze ogen
bewaard, het archief was wel toegankelijk. In
een instructie uit 1872 staat dat de secretaris
elke ingezetene inzage moet geven; niet-Cothenaren dus blijkbaar niet. Tegen betaling kan de
secretaris voor een afschrift zorgen.29
Als de Gouverneur van de provincie Utrecht in
1847 naar de toestand van het archief informeert laat de gemeente weten dat het oudste
stuk een schuldbrief van zevenhonderd gulden
uit 1681 is.30 Veel oude stukken heeft Cothen
dus niet meer en die er zijn, hebben ooit waterschade opgelopen. Burgemeester Willem Aarnoud van Beeck Calkoen zegt tijdens een raadsvergadering in 1877 dat ‘in eene der kasten nog
eenige oude papieren voorhanden zijn, die door
de vochtigheid dreigen te vergaan en hoewel er
niet veel belangrijks bij schijnt te zijn’. Hij stelt
voor een deel van het archief op te sturen naar
het provinciaal archief te Utrecht.31
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In een brief vier jaar later aan de archivaris
daarvan schrijft Van Beeck Calkoen dat de oude
stukken ‘gedeeltelijk veel hebben geleden,
terwijl in het laatst der voorgaande eeuw deze
papieren zeker bij den een of anderen boer in
een kist op zolder hebben gelegen ten prooi aan
vocht. Ook heb ik van oudjes weleens vernomen dat zij nog al wat van den voorgaanden
tijd gelezen hadden. Ik moest veronderstellen
dat deze kennis uit oude notulen of missive
boeken was geput. Waar de stukken gebleven
zijn, weet men niet’.32 Of er werkelijk stukken
naar Utrecht zijn gegaan, is niet duidelijk. In
ieder geval merkt de rijksarchivaris Muller op
dat in Cothen ‘het kleine archief in eene kist
op den grond der raadzaal [wordt] bewaard;
het was vochtig en slechts gebrekkig gerangschikt’.33
De gemeente koopt in 1898 voor honderdvijftig gulden een brandkast van de burgemeester
voor de berging van ondermeer de registers
van de burgerlijke stand.34 In die kast lagen ook
enkele (waarschijnlijk) belastingregisters van
het Waterschap Het Gemene Land van Cothen
dat werd bestuurd door het gemeentebestuur.
Overigens had dat waterschap zelf al enkele
jaren eerder door timmerman Christiaan van
der Wielen een eigen archiefkast laten maken.35
Hoewel de gemeente Cothen in 1973 een
adequate archiefruimte had laten bouwen zou
het nog dertien jaar duren voordat het archief
zelf aandacht kreeg. Toen kwam er een heus
aanvalsplan archiefverzorging. Ook besloot de
gemeente deel te nemen aan het streekarchief
te Wijk bij Duurstede en gebruik te maken van
de diensten van archivaris Butterman. Een
logische vervolgstap was de aanstelling van
een eigen (deeltijd) archivaris. Dat gebeurde in
1991 met de benoeming van mevrouw Van der
Eerden-Vonk. Ook kwam er geld voor de restauratie van de archiefstukken van voor 1811.36
Bij de gemeentelijke fusie van Cothen en Wijk
bij Duurstede in 1996 is het archief verhuisd
naar die laatste plaats waar het sedertdien tot
de collectie van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) behoort.

Van Beeck Calkoen
In 1827 kocht Isabella van Westrenen, de
weduwe van Jan Frederik van Beek Calkoen,
kasteel Rhijnestein. Zij ging met haar kinderen wonen op huize Stenisweerd waar zij ook
was geboren en regelmatig verbleef. Haar zoon
het kromme-rijngebied
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De archiefkast van het voormalige ‘gerecht Kooten’
uit begin 19de eeuw, momenteel in gebruik door
het RHCZOU. De kast is eigendom van de gemeente
Wijk bij Duurstede en in 1997 gerestaureerd door
G.J.J. van de Burgt. Deze constateerde dat de kast is
samengesteld uit oudere onderdelen, verschillende
reparaties heeft ondergaan en oorspronkelijk in een
houtstructuur geverfd is geweest. De vaan met het
(ook eerder beschilderde) wapenschild is er later
opgezet (Foto’s 2015, Winfried Leeman)

Aarnoud Jan van Beeck Calkoen schreef in
1859 een kort artikel over Rhijnestein. Daarmee is hij de eerste Cothenaar die iets over zijn
dorp heeft geschreven. Hij besluit het artikel
met het uitspreken van het - terechte - vermoeden dat het kasteel Rijnesteijn van de veldslag
uit 1396 ‘zijn’ Rhijnestein is. Later schrijft
hij op verzoek van de provincie Utrecht een
doorwrocht verhaal over de waterstaatkundige
geschiedenis van de Kromme Rijn. Dit onder
meer omdat vanuit Cothen bezwaren waren
gemaakt over het mee blijven betalen aan het
onderhoud van die rivier.37
Ook zijn neef Willem Aarnoud van Beeck Calkoen was in de geschiedenis van Cothen geïnteresseerd. Hij was daar van 1875-1907 burgemeester en woonde op Rhijnestein. We hebben
al gezien dat hij voor Cothen een uitgebreide
landbouwenquête invult waar zijn kleindochter
later dankbaar gebruik van maakt. Van Beeck
Calkoen vraagt in 1889 aan de rijksarchivaris
Muller of er oude zegels van Cothen zijn. Die
antwoordt hem dat die er niet zijn.38 Later stelt
hij de gemeenteraad in 1906 voor de kast in het
gemeentehuis ‘zijnde nog de gerechtskast van
Kooten’ voor minimaal vijfentwintig gulden te
verkopen en een grotere kast te kopen. Dat dan
weer wel.39 In ieder geval is die gerechtskast
- die van voor 1811 moet zijn - niet verkocht.
Tegenwoordig staat de kast in de werkkamer
van de archivaris van het RHCZOU.
Op een zekere dag gaat Van Beeck Calkoen
naar Driebergen om een bezoek te brengen
aan de redactie van het door Kraal uitgegeven
Het Nieuws. De redactie treft voorbereidingen
voor een aantal historisch getinte artikelen. De
eerste daarvan verschijnt op 14 maart 1924.
De redactie schrijft dat ‘de heer Van Beeck
Calkoen, die altijd zooveel belang stelde in de
oude geschiedenis van het Sticht en die zoo
echt gezellig kan vertellen hoe het hier in zijn
jeugd (zoo’n goede driekwart eeuw geleden)
uitzag, bij ons was om de collectie oude plaatjes
te bekijken, hebben wij beloofd wat te vertellen over het doopen van de klokken te Cothen [in 1460].’ We kennen dit verhaal al van
Matthaeus. De redactie meldt dat de bewuste
plaatjes uit de achttiende eeuw dateren. Het
zijn tekeningen getiteld: ‘Het Huis Oud-Rynestein en kerk te Kooten’ en ‘Kooten bij Wijk
bij Duurstede’.40
Het is ook de familie Van Beeck Calkoen die
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Het Huis OudRynestein en
kerk te Kooten
door H. Spilman
in het midden
van de 18de
eeuw naar een
tekening van
J. de Beijer uit
ca. 1745

in 1939 tiende-elfde eeuws aardewerk redt bij
de verbreding van de weg van Cothen naar
Langbroek. (Het aardewerk wordt nog op
Rhijnestein bewaard.) Tevens worden resten
gevonden van een houten palissade en van
een palissadegreppel. Op hun verzoek komt de
archeoloog Braat kijken. Braat denkt dat hier
sprake kan zijn van een houten woon-/verdedigingstoren aan de Rijn.41
In datzelfde jaar meldt de latere hoofdonderwijzer Van Velsen uit Cothen zich bij het toenmalige Rijksarchief te Utrecht. Hij is bezig met het
samenstellen van een overzicht van de plaatselijke geschiedenis van Cothen en Nederlangbroek.42 Tot een publicatie is het nooit gekomen
maar kapelaan Voets zal later dankbaar van
zijn kennis gebruik maken. Weer tien jaar later
meldt de Rijkspolitie zich bij hetzelfde archief.
Ze willen inlichtingen over het visrecht in de
Kromme Rijn bij Cothen. Dat visrecht behoort
al eeuwenlang aan de eigenaar van kasteel
Rhijnestein ofwel nu aan de familie Van Beeck
Calkoen. Er is discussie over voor welk deel van
de rivier dat visrecht precies geldt.43
Wie het initiatief voor het ontwerpen van het
wapen van de gemeente Cothen heeft genomen, is niet duidelijk. In elk geval krijgt de
Driebergse heraldicus Kits Nieuwenkamp in
1952 opdracht van de gemeente om voor 250
gulden een wapen te ontwerpen. Hij ontwerpt
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een wapen dat bij Koninklijk Besluit van 18
mei 1953 officieel wordt vastgesteld. Het wapen
is opgebouwd uit het symbool voor de Kromme
Rijn, die door het vruchtbare land stroomt
(schuinbalk), verenigd met de raderen uit het
wapen van het voormalige Utrechtse Domkapittel en de lelie uit het wapen van kasteel
Rhijnestein.44

Burgemeesters
Zoals we al hebben gezien, is het dikwijls de
burgemeester die in de gemeenteraad de historie ‘bewaakt’. Zo ook burgemeester Kentie
(1946-1965). Hij laat in zijn ambtsperiode
bijvoorbeeld een voorgestelde uitbreiding aan
het Zandpad niet doorgaan omdat hij dat historische hoekje wil behouden. Als raadslid Van
Rooijen, die aan de Achterdijk is gaan wonen,
de naam ervan wil veranderen, wordt Kentie
kwaad. Hij zegt tegen het raadslid ‘op te houden met kinderachtige opmerkingen aangaande
het veranderen van straatnamen’ zoals dat ‘er
in de naam Achterdijk iets vernederends zit. Zo
is al eens eerder de naam Hinkersteeg veranderd in Hinkerstraat’. (Hij wist vast niet dat
Hinkersteeg een negentiende-eeuwse verbastering is van Stinkersteeg.) Kentie voegt er aan
toe: ‘In wezen hebben alle oude straatnamen
hun historische aanduiding of betekenis. Het
het kromme-rijngebied

13

heden over Cothen op schrift te zetten. Deze
gemeentebrochure (1961) bevat tevens een
historisch overzicht en zal enkele malen worden geactualiseerd.45

Beschermd Dorpsgezicht

Het officiële diploma van de verlening van een wapen
door de Hoge Raad van Adel bij Koninklijk Besluit aan
de voormalige gemeente Cothen uit 1953 (RHCZOU,
Topografisch-Historische Atlas Cothen (236), ongeïnventariseerd, Foto 2015, Winfried Leeman)

publiek in Cothen moet zich meer bewust zijn
hiervan’. (Het helpt niet: Achterdijk wordt
onder zijn opvolger Peters in 1967 tot Willem-Alexanderweg omgedoopt; ‘dreef’ hoeft
desgevraagd niet van Van Rooijen.) Het is ook
Kentie die zich in 1961 sterk maakt om duizend
gulden beschikbaar te stellen voor het doen
van oudheidkundig bodemonderzoek rondom
de NH-kerk. Hij merkt op ‘dat er zeer weinig
bekend is omtrent de historische betekenis van
Cothen. Op dit gebied is in Cothen nog nooit
iets gebeurd en thans doet zich de gelegenheid
voor’. Het is overigens onzeker of dit bodemonderzoek werkelijk heeft plaatsgehad. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
daar desgevraagd geen informatie over. Als er
plannen zijn het hoekje aan De Brink bij de
brug naar kasteel Rhijnestein aan te pakken,
waarschuwt Kentie dat dit een historisch plekje
is. Het is onder zijn bewind dat gemeentesecretaris Mocking tijd krijgt enkele wetenswaardig14
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Halverwege de jaren zestig nam de bouwactiviteit in Cothen sterk toe. Het toen al tien jaar
oude Uitbreidingsplan kwam in een stroomversnelling. Ook de karakteristieke boomgaard
midden in het dorp dreigde te worden opgeofferd aan woningen en winkels. Sommigen
wilden zelfs een parkeergarage aanleggen.
Cothen opstoten in de vaart der volkeren dus.
Daar stak de provincie Utrecht een stokje voor.
Met gebruikmaking van de pas van kracht
geworden Monumentenwet werd in 1964 de
procedure gestart om de kern van het dorp met
kasteel Rhijnestein door het Rijk tot Beschermd
Dorpsgezicht te laten aanwijzen. Dat gebeurde
drie jaar later.46
De gemeenteraad was niet onverdeeld gelukkig
met de start van de procedure. Enkele leden
wezen op het gevaar van een te ver gaande
bemoeienis van de overheid. Toen niet lang
daarna een lijst met beschermde monumenten
stond geagendeerd, merkte de latere wethouder
Van Dijk op dat ‘er nu ineens een lijst ligt met
monumenten, terwijl de heer Middelweerd bij
de behandeling van het beschermd Dorpsgezicht heeft gezegd dat men geen angst behoeft
te hebben voor Monumentenzorg’. Het voorstel
om de kerk op De Brink van de lijst af te voeren
met als argument ‘moet worden gerestaureerd’
haalt het niet. Als de raad later tot het onbewoonbaar verklaren van de Diaconiewoningen aan de Dorpsstraat besluit, zegt Van Dijk
‘ook uit het oogpunt van cultuur hebben deze
woningen geen waarde, wel de [kerkhof]muur
waarop deze woningen indertijd zijn gebouwd’.
Het is raadslid Middelweerd (de latere burgemeester van Vleuten-De Meern) die bij de
verpachting van de boomgaard midden in het
dorp waarschuwt dat die onder het Beschermd
Dorpsgezicht valt en dus niet zo maar kan worden gerooid. Blijkbaar was men dat van plan.
Ook de Diaconiewoningen van de NH-kerk
genoten eenzelfde bescherming. Toch vroeg
die kerk een sloopvergunning aan die na enige
discussie niet is verleend.
De oude rooms-katholieke kerk aan de Kerkweg, al weer lang omgewijd tot parochiehuis,
had minder geluk. De nieuwe burgemeester

Peters (1966-1976) vond ‘dat het zaak is om dit
oude pand zo spoedig mogelijk te slopen’. Wat
in 1966 ook gebeurde. Het is immers, zoals hij
ooit zei: ‘...voor een leek moeilijk te bepalen
wanneer er sprake is van een monument’.
Tja, het monumentenbeleid van de gemeente
Cothen berustte immers, net zoals dat in die
tijd van veel andere gemeenten, op twee pijlers:
‘weg met die oude troep’ en ‘opgeruimd staat
netjes’.47

Historisch bewustzijn
Gelukkig groeide in de loop van de jaren zeventig van de twintigste eeuw ook in Cothen het
historisch bewustzijn niet alleen bij de gemeente maar zeer zeker ook bij de bevolking. Verkiezingsprogramma’s van lokale partijen besteedden voor het eerst aandacht aan het behoud
van monumenten en aan mooie plekjes. De afdeling Cothen van het RK-Vrouwengilde kreeg
in 1975, behalve voor de cursus ‘Eet gezond en

Vanuit het noorden genomen luchtfoto van het dorp Cothen langs de Kromme Rijn. Middenboven de oude kern
met de karakteristieke boomgaard, de Agnes-kerk op De Brink en het kasteel Rhijnestein. Dat geheel heeft de
wettelijke status ‘Beschermd Dorpsgezicht’ (Foto ca. 2000, Henk Bol, Provincie Utrecht)

49 | 1 | 2 0 1 5 

het kromme-rijngebied

15

leef lang’, tevens subsidie voor de viering van
het 25-jarig bestaan. In datzelfde jaar verblijdde
de plaatselijke Coöperatieve Raiffeisenbank alle
inwoners met het boekje Cothen en Langbroek
goed bekeken met mooie oude foto’s en verhalen.
Theo van Amerongen vroeg aandacht voor de
buurschap Dwarsdijk in zijn uitgave 100 jaar
Van Amerongen, 1000 jaar Dwarsdijk. Eerst was de
viering van het 850-jarig bestaan van Cothen
in 1976 onzeker. Mediadruk was nodig om
de gemeente te bewegen tot een bijdrage van
tweehonderdvijftig gulden en een kredietgarantie van zeshonderd gulden. Een mooie start
van burgemeester Bunjes (1976-1989). Het uit
vrijwilligers bestaande Comité Cothen 850 Jaar
zorgde ervoor dat de viering een groot succes
werd. Duizenden mensen kwamen af op de
historische markt. Het Dorpshuis zat bomvol bij
Herdenkingstegel viering 850-jaar Cothen in 1976

het verhaal van Demoed over de geschiedenis
van het dorp.48
De kerk op De Brink werd eindelijk gerestaureerd. De kleine Nederlands Hervormde Gemeente zelf droeg ruim honderdduizend gulden
bij. Velen kochten certificaten om dat mede
mogelijk te maken. Niet alleen het Vrouwengilde vierde in die jaren een lustrum. Het NKV
(Nederlands Katholiek Vakverbond) vierde het
60-jarig bestaan. De jongerenverenigingen KPJ
(Katholieke Plattelands Jongeren) en de KWJ
(Katholieke Werkende Jongeren) herdachten
dat ze veertig dan wel dertig jaar geleden waren
opgericht. Voetbalvereniging SVF schoot menige bal in het doel bij het 30-jarig (sommigen
zeggen 50-jarig) bestaan. De rooms-katholieken
stonden stil bij de inwijding 75 jaar eerder van
hun Petrus- en Pauluskerk. Muziekvereniging
Excelsior speelde bij het eigen 90-jarig bestaan
de sterren van de hemel.49
Al die herdenkingen leidden tot het besef dat
ook zorg voor de archieven van verenigingen van belang is. Raadslid Vernooij vraagt
‘of het kollege wil bezien of de oude notulen,
soms wel 50-60 jaar oud, van de verschillende standsorganisaties in Cothen niet in het
gemeentelijk archief bewaard kunnen worden.
Uit historisch oogpunt hebben deze notulen
een zekere waarde’. Het college van B&W zal
Certificaat van 25 gulden uitgegeven in 1982 ten behoeve van de restauratie van de NH-kerk te Cothen
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dit bezien met hoofd van het archief, in die tijd
nog de gemeentesecretaris, met een positieve
uitkomst. Zo zijn allerlei verenigingsarchieven
bewaard gebleven. Hij informeert tevens of
‘het gedeeltelijk in stand gebleven voormalige
rechtsgebouw gelegen aan de Dwarsdijk op de
monumentenlijst staat’. Burgemeester Bunjes
zegt dat dit niet het geval is maar dat ‘[h]et
gebied waarin dit gebouw is gelegen is evenwel
bijgeschreven op de lijst beschermde archeologische monumenten’.50
Hoewel inmiddels velen de boomgaard midden
in het dorp, volgens burgemeester Bunjes, ‘als
een kostbaar bezit’ zijn gaan zien, blijft waakzaamheid geboden. Regelmatig komen in de
raad voorstellen om de Dorpsstraat te verbreden; hetgeen uiteindelijk in 2015, na archeologisch onderzoek, zal gebeuren. De boomgaard
raakt over de hele lengte van de Dorpsstraat
een strook van een meter kwijt.51
Onder zijn burgemeesterschap geeft de gemeente in 1981 de brochure Cothen, dorp aan de
Kromme Rijn uit met teksten over en pentekeningen van karakteristieke plaatsen in het dorp.
Het is voor vijf gulden te koop. Hans Scholman volgt het voorbeeld van de gemeente. Hij
schildert en tekent zijn dorp als geen ander. De
jaarlijkse Cothen-kalenders staan er vol mee.
Ook een aan hem gewijd boek geeft daar meer
dan blijk van.52
Hoewel het dorp in de Tweede Oorlog aan
grootschalige bombardementen en hongersnood is ontkomen, was het wél in oorlog. Kees
Vernooy maakt dat zijn Een impressie van Cothen
in de Tweede Wereldoorlog duidelijk. Het gevecht
aan het eind van die oorlog tussen Duitse soldaten en het verzet om boerderij Rhodestein aan
de Kromme Rijn laat dat zien.
Kees Vernooy en ik hebben ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de Petrus en Pauluskerk in 2006 een gedenkboek geschreven.
Vernooy gaat in op die laatste honderd jaar
met bijzondere aandacht voor de roerige jaren
zestig en zeventig van de twintigste eeuw en op
de ontkerkelijking van Cothen. De kerkelijke
geschiedenis van vóór die tijd wordt door mij
belicht.
Meer en meer is en wordt over en door Cothenaren geschreven. Schrijven Cothenaren ook
over zichzelf als persoon? Dat is niet gebruikelijk: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg’. Toch zijn er enige autobiografische
werken. Zo brachten de kinderen van Jan Odijk
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na zijn overlijden zijn gedichtenbundel Gepeins
uit. Gedichten die gaan over verdriet, armoede,
onrecht en vriendschap in ‘zijn’ dorp. Eef de
With beziet haar leven als meisje op boerderij
De Zemelen. Theo van Amerongen blikt als
theoloog terug op zijn jeugdjaren waarin het
voor een katholiek gezin gewoon was dat één
van hen tot het priesterschap werd geroepen.

Monumenten
Het is onder burgemeester Bunjes dat er in
1979 een eerste gemeentelijke regeling komt
voor financiële bijdragen bij de restauratie van
beeldbepalende woonhuizen (monumenten).
Zeven jaar later werd een meerjarenprogramma
voor de restauratie van beschermde monumenten vastgesteld.53 Overigens had de raad al
in 1968 een (de) eerste subsidie verstrekt voor
de restauratie van de voormalige boerderij op
Dorpsstraat 34 en een aantal jaren later voor
die op De Brink 5.54
Particulieren nemen het initiatief voor de restauratie van de molen Oog int Zeil en het terugplaatsen van de wieken. De daartoe opgerichte
Molenstichting krijgt in 1986 subsidie. Daarbij
zegt burgemeester Bunjes dat dit besluit ‘voor
de historie van Cothen erg belangrijk zal zijn’.55
De tijd van het zomaar slopen is voorbij. De
restauratie van kasteel Rhijnestein zelf vindt
plaats in 1985 en die van het poortgebouw zes
jaar later.56 Bij de fusie in 1996 met Wijk bij
Duurstede laat Cothen geen restauratielijken in
de kast achter.

Archeologie kortweg
Waren (en zijn) Cothenaren ook geïnteresseerd
in hun plaatselijke archeologie? We hebben al
gezien dat de familie Van Beeck Calkoen reeds
in 1939 een archeoloog uitnodigde. Van Cothenaar A. de With, die op boerderij De Zemelen
woonde, is bekend dat hij rond 1955 enkele
Romeinse munten heeft gevonden en dat heeft
gemeld. Later vond hij ook een laat-middeleeuwse stenen panfluit. Rond 1965 vond B.
Middelweerd eveneens enkele Romeinse munten in de kern van het dorp. Kees Vernooij en
ikzelf hebben enkele jaren later allerlei Romeins
aardewerk aangetroffen op het gebied tussen de
Trechtweg en de Rijnsloot. We hebben daarover
toen contact gehad met de provinciaal archeoloog Van Tent. In die tijd trof ik bovendien
negende- en tiende-eeuws aardewerk aan bij
het kromme-rijngebied
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Cothense monumenten op de gemeentelijke- en op de Rijksmonumentenlijst*
Gemeentelijke monumenten:
1. Woonhuis aan het Ambachtspad no. 8.
2.	Woonhuis met werkplaats en houten schuur
aan het Ambachtspad no. 16.
3.	Krukhuisboerderij ‘Cloetingshofstede’, hooiberg, zomerhuis annex bakhuis en houten
schuur aan de Caspargauw no. 8.
4.	Woonhuis annex cafetaria (voormalig raadshuis) aan de Dorpsstraat no. 19-21.
5.	Voormalige school en raadshuis aan de
Dorpsstraat no. 30-30A.
6.	Langhuisboerderij ‘De Zeven Morgen’ en
bakhuis aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg no. 3.
7.	Roomskatholieke kerk H.H. Petrus en Paulus
aan de Kerkweg no. 7.
8.	Roomskatholieke pastorie aan het Rozenplantsoen no. 17.
9. Woonhuis aan de Kerkweg no. 11.
10.	Roomskatholieke begraafplaats (aanleg),
grafkapel en hek aan het eind van de Kerkweg (ongenummerd).
11.	Sluiscomplex in de Kromme Rijn ter hoogte
van de Kerkweg no. 24.
12.	Langhuisboerderij ‘De Nieuwe Winkel’ met
schuur en kapberg aan de Nachtdijk no. 1.
* Monumentenlijst gemeente Wijk bij Duurstede respectievelijk Monumentenregister Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

uitgraven van de fundering voor de bouw van
woningen langs In de Bongerd. Dat aardewerk
kwam uit een huisplaats met een zwarte laag
vol met brandmateriaal. Hoe rijk de bodem van
Cothen is, laat de Beleidsnota Archeologie van de
gemeente Wijk bij Duurstede zien.57

Terugblik
We hebben gezien dat de belangstelling voor
de geschiedenis van Cothen eerst bij niet-Cothenaren en later ook bij de Cothenaren zelf
de afgelopen eeuwen en in het bijzonder na
1970 langzaam maar gestaag is toegenomen.
Dat enkele jaren geleden ook de straten in de
nieuwbouwwijk De Kamp historisch verantwoorde namen hebben gekregen, is lovenswaardig. De dreigende sloop van het pittoreske
Sandebruggetje over de Kromme Rijn wekte
veel verontwaardiging en werd, door de particuliere eigenaar, omgezet in een restauratie.
Eetgelegenheid Het Oude Raedthuys heeft een
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Rijksmonumenten:
1.	Dienstwoning aan De Brink no. 2.
2. Woonhuis aan De Brink no. 4.
3.	Boerderij aan De Brink no. 5.
4.	Dienstwoning aan De Brink no. 7.
5.	Nederlands Hervormde Kerk aan De Brink
no. 9.
6.	Woonhuizen (Diaconiewoningen) aan de
Dorpsstraat no. 18, 20 en 24.
7.	Boerderij bij Dorpsstraat no. 24.
8.	Molen ‘Oog in ’t Zeil’ bij Molenplein no. 3.
9.	Kasteel Rhijnestein met poort- en andere
bijgebouwen, tuin, park, plantsoen, zonnewijzer, hekwerk en brug bij Rhijnestein no. 2.
10.	Tuinmanswoning kasteel Rhijnestein bij Rhijnestein no. 3.
11.	Boerderij ‘De Prins van Friesland’ met vrijstaande schuur aan De Brink no. 6.
12.	Archeologisch monument zijnde terrein bij
boerderij De Zemelen aan de Kappeleweg
waarin overblijfselen van een Romeinse
nederzetting.
13.	Archeologisch monument zijnde terrein in de
oude dorpskern waarin overblijfselen van een
Romeinse nederzetting.
14.	Archeologisch monument zijnde terrein
waarin overblijfselen van kasteel Rhijnestein
15.	Archeologisch monument zijnde terrein waarin overblijfselen van een kapel aan het begin
van de Kappeleweg.

rondwandeling door het dorp samengesteld. De
jaarlijkse Open Monumentendag ontmoet veel
support. De Historische Kring Tussen Rijn en Lek
telt momenteel 25 leden die in Cothen wonen.
Allerlei (historische) wetenswaardigheden over
het dorp zijn te vinden op de door enthousiastelingen in de lucht gehouden websites ‘Cothen
aan de Kromme Rijn’ (www.cothen.eu) en ‘Wijk
toen Wijk nu’ (www.wijktoenwijknu.nl). Iedere
zichzelf respecterende vereniging viert de eigen
lustra; dit jaar herdenkt muziekvereniging
Excelsior het 125-jarig bestaan. De jaarlijkse
Cothen-kalender met (historiserende) tekeningen van Hans Scholman van bijzondere plekjes
in het dorp vindt grif aftrek. Zowel de gemeente
als de (meeste) bewoners hebben het motto
‘opgeruimd staat netjes’ ingeruild voor ‘gerestaureerd staat netjes’. Nee, geen ‘historiezucht’
in de zin van historica Marita Mathijsen die dat
begrip muntte. Daar zijn Cothenaren doorgaans
te nuchter voor. Ze zijn ‘gewoon’ trots op de
geschiedenis van hun dorp.
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Eline van Be m m e l *

Hoe verkoop je een fort? Dilemma’s rond de
verkoop van Fort Honswijk
Tijdens mijn stage bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG; onderdeel van het Ministerie van
Economische Zaken) voor mijn studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan
de Wageningen Universiteit (WUR), ben ik in
aanraking gekomen met Fort Honswijk. Ik ben
al eerder geïnteresseerd geraakt in oorlogserfgoed en mijn bachelorscriptie (afstudeeronderzoek van de bachelorfase van mijn studie op de
WUR) was dan ook een ontwerp voor het Werk
aan de Groeneweg (Schalkwijk), een bijzonder
stukje land langs de Lekdijk met verschillende
kazematten en groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog. Doordat ik tijdens mijn stage
betrokken werd bij de verkoop van verschillende objecten uit de Hollandse Waterlinie en dit
perfect zou aansluiten bij mijn bachelorscriptie,
werd Fort Honswijk het onderwerp van mijn
masterscriptie (afstudeeronderzoek van de
masterfase van mijn studie). Als stagiaire ben
ik actief betrokken geweest bij de verkoop van
Fort Honswijk, door onder andere onderzoek te
doen naar mogelijke parkeeroplossingen.
Fort Honswijk is lange tijd in het bezit geweest
van het Ministerie van Defensie, dat het terrein
pas recentelijk heeft verlaten. Daarna is het in
handen gekomen van de DLG, met als doel een
andere eigenaar voor het terrein te zoeken. Als
twee van de laatste objecten van de Hollandse
Waterlinie werden Honswijk en Everdingen uit
handen van de overheid gegeven en tegelijkertijd in de verkoop gedaan. Fort Everdingen is
inmiddels verkocht en heeft een nieuwe functie
gekregen (Zie: ‘De huidige stand van zaken’).

*Eline van Bemmel is afgestudeerd Landschapsarchitect en eerstegraads docent Aardrijkskunde.
Vanaf jongs af aan is zij, mede door haar ouders en
oom Ad van Bemmel, geïnteresseerd geraakt in het
landschap en de geschiedenis hiervan. Momenteel
is zij op zoek naar een baan, het liefst met raakvlakken met cultureel erfgoed, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en herbestemming.
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Het Fort
Fort Honswijk ligt langs de rivier de Lek, bij het
dorp Schalkwijk. Samen met Fort Everdingen
verdedigde het het Lekacces (een acces is een
zwakke plek in de verdediging). Fort Everdingen ligt aan de overkant van de Lek. Hierbij
kon vanaf de torens de vijand onder vuur genomen worden of het omliggende land kon onder
water worden gezet.

Beleid
Fort Honswijk is opgenomen in het beleidskader van Panorama Krayenhoff en Nota Belvedère. In beide beleidskaders is aandacht besteed
aan de Hollandse Waterlinie en wordt een visie
gevormd over de toekomst1. Het gevolg hiervan
is dat de renovatie van de Waterlinie opnieuw
op de agenda van veel provincies en gemeentes
is gezet. Een lijst van eisen is opgesteld door
de DLG en andere partijen in een workshop
(Werkatelier Fort Honswijk & Fort Everdingen2)
die gehouden is. Enkele van die eisen zijn:
1.	De nieuwe functie moet iets toevoegen aan
het fort, dus niet alleen beheer van de bestaande situatie.
2.	Het terrein moet publiekelijk toegankelijk
zijn, zodat bezoekers het fort en de bijgebouwen kunnen bekijken.
3.	De functie mag geen verkeersaantrekkende
werking hebben, aangezien dit op de dijk
niet mogelijk is. Vooral in de zomermaanden
kan dit door de aantallen fietsers op de dijk
anders tot gevaarlijke situaties leiden.
4.	Er moet één kopende partij zijn, ook al kan
het fort gebruikt worden voor verschillende
projecten.
5.	Parkeren moet plaatsvinden op het fort, of
er dichtbij. In ieder geval niet op de toegangsweg omdat deze ook een waterkerende
werking heeft.
6.	De wal rond het fort moet hersteld worden,
al moet het door de publieke functie wel toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.

Oude luchtfoto van Fort Honswijk waarbij de inundatiesluis (rechts) nog intact is (Archief DLG)

Deze lijst van eisen zorgt al voor veel limiterende factoren, maar daarnaast gelden er ook
nog flora- en faunarestricties, zoals bijvoorbeeld
de populatie vleermuizen.

Eerder onderzoek
Natuurlijk ben ik niet de eerste geweest met
het plan om een nieuwe bestemming te zoeken
voor een cultureel erfgoedobject. Er is veel over
geschreven. ‘De betekenis en het belang van
ons gebouwde erfgoed verandert continu over
de afgelopen jaren en politiek voor behoud
is ontwikkeld’3. De economische crisis zorgt
ervoor dat we creatiever moeten zijn in het
vinden van nieuwe middelen voor het behoud
van cultureel erfgoed. De regering is minder
betrokken en subsidies worden gereduceerd.
‘De erfgoedsector zal daarom moeten doorgaan om zijn echte waarde te laten zien op het
gebied van verantwoordelijk beheer, expert
reparatiewerk en slimme manieren om zich aan
te passen aan die nieuwe situatie’ volgens Joks
Jansen4.
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Ook verwijzen verschillende bronnen naar het
concept van adaptief hergebruik; het proces
van het hergebruiken van een gebouw of een
oude plek met als doel iets anders dan waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen. Samen
met het herontwikkelen van braakliggende
terreinen wordt het gezien als de belangrijkste factor in het onderhoud van land en de
historische afname van staduitbreiding. Het kan
gezien worden als een compromis tussen sloop
en monumentenzorg. Er worden vijf redenen
gegeven om te kiezen voor adaptief hergebruik5: (1) het gebouw heeft archeologische
waarde, (2) het gebouw is horizonvervuiling
of biedt een culturele bijdrage, (3) het gebouw
heeft economische waarde, (4) het gebouw
heeft functionele waarde of (5) het gebouw kan
aan een psychologische behoefte voldoen. Ook
hebben er al mensen nagedacht over hoe het
verder moet met forten. De suggestie wordt gegeven dat modernisatie van forten kan plaatsvinden door het veranderen van functies en
door de forten meer duurzaam te maken door
het gebruik van duurzame energiebronnen6.
het kromme-rijngebied
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Een impressie van de vele kanten van Fort Honswijk, waardoor het zo’n unieke plek is (Foto’s: Eline van Bemmel,
Luchtfoto: Google)

Dilemma’s bij de verkoop
Uit het bovenstaande blijkt al dat er veel dingen
komen kijken bij de verkoop en koop van een
fort. Dat doe je niet zomaar. Er spelen verschillende dilemma’s:
1. N
 og meer forten die al een unieke
bestemming hebben

Fort Honswijk is niet uniek. Er zijn de afgelopen
jaren veel meer forten herbestemd en voor elk
van deze forten is een unieke functie gezocht.
Wat Fort Honswijk uniek maakt in Nederland
is dat het het grootste torenfort is en dat je
vanaf hier perfect de functie (het verdedigen
van het Lekacces samen met Fort Everdingen)
kunt zien. Dat zijn factoren waar toekomstige
kopers wellicht wat mee kunnen. Verder zijn er
veel verschillende functies gegeven aan forten.
Deze functies kunnen onderverdeeld worden in
24
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de volgende categorieën: onderwijs (museum,
lezingen), evenementen (bruiloften, feesten
en bijeenkomsten), informatie (VVV), cultureel (expositie), militair, ecologisch, bewoning,
overnachting, restaurant, scouting of winkel7.
Voorbeelden van forten die een nieuwe bestemming hebben gekregen zijn:
-	GeoFort ( Fort aan de Nieuwe Steeg) is veranderd in een plek waar geografie (GIS) centraal
staat. Er worden excursies en lezingen georganiseerd, er is een restaurant, een speeltuin en
een doolhof. Het fort zelf wordt gebruikt als
tentoonstelling- en lezingenruimte.
-	Fort Vechten wordt veranderd in het Waterliniemuseum, maar je kunt er nu ook trouwen,
vergaderen, een feest houden of wandelen. In
het museum krijgen bezoekers in de toekomst
informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en kunnen zij de geschiedenis van de linie
en de forten beleven.

-	Fort op de Voordorpse Dijk (Fort Voordorp)
is momenteel een evenementenlocatie, waar
veel bruiloften, bedrijfsfeesten, seminars en
conferenties worden gegeven. Een gedeelte
van deze activiteiten vindt plaats in de
kleinere ruimtes van het fort. Verder is een
moderne uitbreiding aan de achterkant waar
grotere evenementen kunnen plaatsvinden.
Fort Voordorp is ook een voorbeeld van hoe
parkeren op het fortterrein opgelost kan worden. Dit is op zo’n manier gedaan dat het niet
afdoet aan het karakter en de uitstraling van
het fort.
-	Werk aan de Hoofddijk op de Uithof in
Utrecht is bekend om de botanische tuin die
om en op het fort is aangelegd. In het werk
wordt momenteel seismologisch onderzoek
gedaan en er bevindt zich een bibliotheek van
de Universiteit Utrecht.
-	Werk aan het Spoel is veranderd in een
amfitheater, door middel van verschillende
niveaus in het graslandschap. Verder is er een
restaurant en worden er veel evenementen
georganiseerd.
Hieruit blijkt dat er al veel dingen gedaan zijn
met onderdelen van de Waterlinie. Wanneer je
dus met een nieuwe functie echt wilt opvallen, moet het iets heel anders zijn dan wat al
gedaan is.
2. Monument

Het tweede dilemma dat speelt is dat het fort en
sommige van de bijgebouwen een monument
zijn. Hierdoor kun je er niet alles mee wat je
zou willen. De toren heeft een beschermde
status en zou je bijvoorbeeld (mocht je dit willen) niet zomaar plat kunnen gooien om er een
uniek wooneiland van te maken. Ook het huis
van de fortwachter heeft een monumentenstatus.

Het poorthuis was van origine de enige manier om
het fort te bereiken (Foto: Eline van Bemmel)

den. Niet elke soort huist overal en niet altijd
gedurende het hele jaar. Wel zijn er gedurende
het hele jaar ergens op het fortterrein vleermuizen te vinden. Zowel Fort Honswijk als Fort
Everdingen is een belangrijke zwermlocatie.
Op Honswijk zijn dit aantallen van 3500-4700
vleermuizen en op Everdingen 760-1200. Dit
gaat om zulke aantallen dat het niet mogelijk is
deze populatie te verplaatsen of bij het herbestemmen gewoon maar te negeren. Er moet
dus rekening mee gehouden worden, want
je krijgt ze er bij de koop gratis bij. Vleermuizen houden van gaatjes, kieren en rust. Het
De galerij tussen de toren en de contrascarp (Foto:
Eline van Bemmel)

3. Vleermuizen

Zoals op veel oude locaties het geval is, heeft
Fort Honswijk te maken met een vleermuispopulatie. Vleermuizen worden gezien als de
grootste risicofactor bij het herbestemmen van
leegstaande militaire objecten. Fort Honswijk is
een van de belangrijkste habitats voor vleermuizen in de Hollandse Waterlinie. 10-27%
van de bekende Nederlandse populatie vleermuizen huist in een van de objecten van de
Hollandse Waterlinie. De verschillende gebouwen op het terrein bieden een verscheidenheid
aan verstopplekken en klimaatomstandighe49 | 1 | 2 0 1 5 
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Van een oorspronkelijke historische
verdeling van oost-west naar een tweedeling van noord-zuid van het terrein
(Model: Eline van Bemmel)

Rechts: De drie ontwerpprincipes die
de leidraad vormden bij het ontwerpen
van een nieuw plan voor Fort Honswijk
(Model: Eline van Bemmel)

dichten van scheuren in de gebouwen is dus
niet goed voor het aantal verstopplekken, maar
ook voor het klimaat binnenin de gebouwen.
Verder houden de vleermuizen niet van teveel
activiteit, op een aantal tijden in het jaar zal de
toren dan ook maar op bepaalde tijdstippen te
bezichtigen zijn. Maar vleermuizen moeten niet
alleen gezien worden als limiterende factor,
hun aanwezigheid kan ook als uitgangspunt
dienen voor de herontwikkeling en geeft het
fort nóg een beetje extra.
4. Geldkwestie

Wat natuurlijk altijd meespeelt in zo’n situatie
is geld. En het is nu natuurlijk niet de beste
tijd om een fort in de markt te zetten. Mensen
kunnen hun eigen hypotheek soms niet eens
betalen, laat staan dat ze er zin in hebben om
een extra projectje te starten met een fort. Nou
ja projectje, eerder project, want zo makkelijk
is het nog niet. Je zou het fort hypothetisch gezien kunnen kopen voor 1 euro. Maar daarmee
ben je er niet. Zo’n fort (met monumentenstatus) vraagt natuurlijk een heleboel onderhoud,
wat op het bordje van de koper komt. Het
moet dus een functie krijgen die niet alleen
de waarde van het fort behoudt, het terrein
toegankelijk maakt, maar ook geld in het laatje
brengt. Want dat onderhoud moet ergens van
betaald worden. En dat is het moment waar
veel gelukszoekers afhaken. Er is momenteel al
veel onderhoud nodig, dus wanneer je het fort
koopt, moet je wel een zak geld meebrengen.

Historie
Fort Honswijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; een verdedigingssysteem. In
Nederland kunnen meerdere soorten verdedigingssystemen gevonden worden. De oudste
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verdedigingslinie is de Romeinse limes en later
zijn er forten en kastelen ontworpen. De Oude
Hollandse Waterlinie is ontworpen in de 17de
en 18de eeuw om Holland te beschermen, maar
de stad Utrecht was hier nog niet bij inbegrepen. Daarom werd later de Nieuwe Hollandse
Waterlinie ontwikkeld, waar Fort Honswijk een
onderdeel van was. De Hollandse Waterlinie
bestond uit verschillende aspecten, zoals een
inundatie-systeem, forten en werken. Land
werd onder water gezet om Holland te beschermen tegen vijandelijke troepen. Ook beplanting
werd gebruikt als defensiemechanisme, bijvoorbeeld meidoornhagen als afweersysteem of
bomen die zo geplaatst werden dat ze gebruikt
konden worden als een ‘verhakking’89. Fort
Honswijk is gebouwd in de jaren 1841-1848
om het Lekacces te beschermen en een van
de grotere en een kleinere inundatiesluis. Het
belangrijkste element van Fort Honswijk is de
toren. De uitvinding van artillerie met getrokken loop was het einde voor de torenforten;
ze waren erg kwetsbaar, makkelijke doelen en
hadden in enkele jaren hun defensieve kracht
verloren. Fort Honswijk was en is nog steeds
het grootste torenfort van Nederland10.

Een Te Koop-bord in de tuin…
Maar een fort verkoop je niet zomaar, daar zitten natuurlijk vele voorwaarden aan. In mijn
scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de best
mogelijke toekomst (en welke ontwerpprincipes men in acht zou moeten nemen) van Fort
Honswijk, waar een heleboel dilemma’s aan
verbonden zitten.
Voor Fort Honswijk is al in het Pact van Rijnauwen (2008) vastgelegd dat het herbestemd zou
worden op basis van privaat initiatief. (Het Pact

van Rijnauwen is een serie afspraken tussen het
Rijk en provincies, verenigd in de Liniecommissie over het geven van een nieuwe impuls aan
de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de jaren
2008-2011.11) Maar toch wilden de provincie
en gemeenten enkele voorwaarden voor de
verkoop formuleren: het fort moest een trekker
worden met sociale functies, terwijl er tevens
aandacht moest worden besteed aan natuur- en
cultuurwaarden, en het moest een belangrijke
economische pijler worden voor duurzame ontwikkeling in het hele gebied12. Een hele mond
vol en dus nogal wat druk op de schouders van
de verkoper.

Idee: natuurfort?
Wanneer je al deze dilemma’s en de achtergrondinformatie bekijkt, zou je in eerste
instantie tot één mogelijk toekomstperspectief
kunnen komen; een natuurfort. Maar dan ben
je nog steeds niet uniek, want ook daar zijn anderen je voorgegaan. Zo kun je Fort Rijnauwen
af en toe bezoeken met een boswachter en in
de omgeving wandelen. Verder is het een fort
met als functie natuur, ook met een populatie
vleermuizen. Hoe je Fort Honswijk eventueel
uniek zou kunnen maken is door juist die kant
van de natuur te benadrukken en het niet als
limiterende factor maar als kans te zien. Natuur
alleen brengt natuurlijk geen geld in het laatje
om het onderhoud van het fort te kunnen bekostigen, dus is een nevenfunctie een vereiste.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
een pleisterplaats voor fietsers, het ligt tenslotte
aan het Liniepontje. Ook kan de functie samen
met Fort Everdingen verder worden benadrukt
om de forten samen in de markt te zetten.
Want dat is nog nergens anders gebeurd. Fort
Everdingen heeft inmiddels wel een bestem49 | 1 | 2 0 1 5 

ming gekregen, maar het is vast mogelijk om in
de toekomst activiteiten te combineren.

Advies
Om tot een advies te kunnen komen over
mogelijke toekomstige functies voor het fort,
is in het onderzoek gekeken naar voorbeelden
van andere forten en naar andere cultureel
erfgoedobjecten in binnen- en buitenland.
Hieruit kon geconcludeerd worden dat het
maken van een scheiding in functie/type landschap een veelvoorkomend fenomeen is in de
oorlogsgeschiedenis (bijvoorbeeld het verschil
tussen het landschap in het schootsveld van
het fort en aan de achterzijde van het fort). Dit
is wellicht iets dat goed toe te passen is op Fort
Honswijk, omdat je het op die manier toegankelijk kunt houden voor bezoekers, maar een
deel van het terrein toch een private functie
kunt geven. (Zie hiervoor de afbeelding over
de switch van een oost-west verdeling naar een
noord-zuid verdeling.) Zo breng je die tweedeling letterlijk terug in het nieuwe ontwerp van
het fort. In mijn thesis heb ik dit concept van
de tweedeling verder doorgevoerd door het
noordelijk deel van het fort een nieuwe functie
te geven en het zuidelijk deel de verbinding
te laten behouden met de geschiedenis. In dit
zuidelijk deel staan namelijk de toren en de
fortwachterswoning en dit deel heeft een letterlijke verbinding met het water van de rivier
de Lek. Een mooiere link kan er niet zijn met
de WATERlinie! Water heeft natuurlijk altijd
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis
van Fort Honswijk en de Hollandse Waterlinie.
Fort Honswijk ligt op een unieke locatie langs
de Lek en waarom zou je geen gebruik maken
van deze locatie? De tweedeling zou ook doorgevoerd kunnen worden in verschillende typen
het kromme-rijngebied
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De vleermuizen worden
niet langer gezien als
limiterende factor, maar
juist om bezoekers aan
te trekken (Impressie:
Eline van Bemmel)
Rechts: De fortwachterswoning zou veranderd
kunnen worden in een
bistro om recreanten
aan te trekken. Zoiets
ontbreekt namelijk in de
omgeving van het fort
en trekt ook weer extra
bezoekers. (Impressie:
Eline van Bemmel)

beplanting; bijvoorbeeld in het zuidelijk deel de
huidige beplanting behouden en wellicht zelfs
de oorspronkelijke meidoornhagen terugbrengen en in het noordelijk deel de beplanting
aanpassen aan de toekomstige functie. Verder
zou de toren gebruikt kunnen worden voor
rondleidingen en om de vleermuizen te bekijken, bijvoorbeeld door een constructie met een
omgekeerd dag-nacht-ritme.
Het thesisonderzoek naar de ontwerpprincipes
die in acht genomen zouden moeten worden
wanneer er besloten wordt wat de best mogelijke toekomstige functie voor het fort is, concludeerde dat het vinden van een unieke functie
voor het fort echt een must is. Hiermee kun
je jezelf op de kaart zetten en dus bezoekers
(inkomsten!) aantrekken. Voor Fort Honswijk
zouden dat de grootte van de toren, de loca-

tie langs de Lek (en de verbinding met Fort
Everdingen) en de grote populatie vleermuizen
kunnen zijn. Tenslotte werd er aanbevolen om
het principe van de tweedeling mee te nemen
bij het herontwerp, omdat dat het mogelijk
maakt om op een gemakkelijke manier twee
verschillende functies op het fort te realiseren
en te verwijzen naar de geschiedenis. Verder is
het maken van een verbinding met bestaande
recreatienetwerken belangrijk om bezoekers
aan te trekken; op die manier maak je het fort
meer zichtbaar en wordt interesse gewekt om
het te bezoeken. Het is belangrijk dat mensen
hier niet ver voor om hoeven te fietsen of wandelen, maar dat het mooi aansluit bij bestaande
of nieuw te realiseren routes en paden.
Hopelijk wordt er in de toekomst een passende
functie gevonden voor deze speciale plek, een

Links: De toren en contrascarp zouden gebruikt kunnen worden om rondleidingen te geven en exposities te
houden (Impressie: Eline van Bemmel). Rechts: In het noorden van het terrein zou bewoning ingebed kunnen worden in de fortwal, om het zo een duurzaam karakter te geven en het te laten passen bij de rest van het terrein
(Impressie: Eline van Bemmel)
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De huidige stand van zaken (januari ’15)

Een versimpelde weergave van het adviesontwerp
(Eline van Bemmel)

functie die niets afdoet aan de historie ervan.
Meer informatie over de verkoopprocedure
van de DLG en vanaf maart 2015 het Rijksvastgoedbedrijf, is te vinden op: www.wachtersaandelek.nl
Met dank aan: Ad van Bemmel en Michel
Ronden
Verder lezen
- Het volledige onderzoek is te vinden in de thesisdatabase van Wageningen Universiteit via
http://edepot.wur.nl/292035
- E. van Bemmel, A future for the past. A new destination
for Fort Honswijk. Wageningen University en Dienst
Landelijk Gebied, 2013.

Noten
1 www.belvedere.nu
2 L. Jansen en H. Stelwagen,
Eindrapportage werkatelier Forten
Honswijk en Everdingen. Biënnale
Herbestemming & Leegstand 2011,
Maastricht, 2011.
3 J.O. Gazaneo, ‘A quest for preservation…for what identity?’ The Journal
of Architecture 8(4), 2003, 411-419.
4 J. Jansen, Economic limitations
affecting conservation of cultural
heritage demand creativity. Inaugural
address ‘The future of the past. Spatial
planning and heritage care after
Belvedere.’, 2012. Via: http://www.

49 | 1 | 2 0 1 5 

Wat op veel andere plaatsen al wel is gelukt, is voor
Fort Honswijk nog niet gelukt: de samenwerking van
private partijen die moet gaan leiden tot een verassende herbestemming. Men verwijst hier wel naar het
‘Westergasfabriekmodel’; de ontwikkeling van oude
gebouwen tot creatieve broedplaatsen (De Westergasfabriek in Amsterdam is een goed voorbeeld van
hoe een herbestemming positief kan uitpakken voor
een locatie, er wordt nu bijvoorbeeld o.a. DWDD
Unversity opgenomen). Het herbestemmen van de
forten Honswijk en Everdingen is drie jaar geleden
ter hand genomen door het Ministerie van Economische Zaken en de opdrachtnemer, de DLG. Op 28
november 2014 is besloten om Fort Honswijk niet
direct in de markt te zetten; het zal vijf jaar in gebruik
worden genomen door regionale ondernemers; dat
zal vervolgens geëvalueerd worden en daarna zal het
alsnog in de markt gezet worden. Dit alles met als
doel om het fort in betere tijden en in een meer regionale setting te ontwikkelen en om te onderzoeken
wat op het terrein wel of niet levensvatbaar is. Ook
geeft het richting aan de ambities van eigenaren en
toekomstige eigenaren. Zoals gezegd wordt in een
‘stand van zaken’ van 23 juni 2014: ‘Omdat gebruikers tegenwoordig de waarde van een gebouw bepalen, is een kweekvijver voor gebruikers een aanloop
naar een goede financiering van een project’.
Fort Everdingen is inmiddels verkocht via inschrijving
en krijgt een gemengd gebruik, bestaande uit een
bierbrouwerij, herberg, Bed & Breakfast, natuurkampeerterrein en een camperlocatie. De verkoop van
Fort Honswijk ligt momenteel helemaal stil. De gemeente Houten heeft plannen gehad om het tijdelijk
te exploiteren, maar dit is behalve één filmavond niet
van de grond gekomen en de gemeente heeft weer
afstand gedaan van het fort. De verdere verkoop van
het fort komt begin 2015 in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, aangezien de DLG per 1 maart 2015
wordt opgeheven.13

wageningenur.nl/nl/show/Economiclimitations-affecting-conservation-ofcultural-heritage-demand-creativity2.htm
5 D. Latham, Creative Re-use of
Buildings – Volume One: Principles
and Practice. Donhead, Dorset, 2000.
6 T. Weijschede e.a., Defence
systems in Europe. Examples of re-use.
Projectbureau Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Wageningen, 2006.
7 E. van Bemmel, Fortresses of the
Dutch Waterline. Analysis of original
and current function. Wageningen
University en Dienst Landelijk Gebied,
2013.
8 M. Boosten e.a., Beplantingen op

verdedigingswerken, Utrecht, 2012.
9 M. Boosten en P. Jansen, ‘Bomen
in dienst van defensie. De historische
beplantingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.’ Vakblad Natuur Bos
Landschap, 2008, 22-24.
10 Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Monumentenregister – Fort
Honswijk, 2013.
11 www.rijksoverheid.nl
12 Dienst Landelijk Gebied, Memo
Informatie ontwikkeling/verkoop
Forten Honswijk, Lunet aan de Snel,
Everdingen, Gedekte Gemeenschapsweg, 2012.
13 Michel Ronden, Persoonlijke communicatie.
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Ton Ge l o k *

Het vorderen van fietsen in Wijk bij Duurstede
in de Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in Nederland begon en
70 jaar geleden dat hij eindigde. Naar aanleiding daarvan wordt in Museum Dorestad in Wijk bij
Duurstede tussen half april en half mei 2015 een tentoonstelling gehouden. Vooruitlopend daarop
en op de, voor 2016 geplande, publicatie van een boek met verhalen uit de oorlog in Wijk bij Duurstede door dezelfde auteur, verschijnt dit artikel met anecdotes over door de Duitsers gevorderde
fietsen.

Willem Smit (18841975)

De manufacturenwinkel van de firma
Smit op 2 maart
2005

Willem Smit
Willem Smit had op de hoek van de Oeverstraat
en de Muntstraat een winkel in heren- en
damesconfectie, manufacturen, witte goederen,
lingerie, garen en band, bedden en tapijten. In

*A.J. Gelok is al vijftien jaar bezig met het interviewen van (oud-) inwoners van Wijk bij Duurstede
over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog
en is nu bezig om op basis van de verzamelde informatie een boek “Wijkse verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog” te schrijven. Dit artikel is één van de
hoofdstukken. Het boek begint bij de Mobilisatie in
1938 en loopt tot de Bevrijding in 1945.
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1929 had hij dit winkelpand gekocht.
Op 26 april 1945 ‘s morgens om acht uur werd
Willem Smit op de fiets bij Vernooij op de Wijkersloot gepasseerd door een troep Duitsers op
fietsen die munitie naar Veenendaal moesten
brengen. Achteraan reed er één met een lekke
band. Willem werd aangehouden en moest z’n
fiets afgeven. Zelf kreeg hij de transportfiets
met de lekke band. Willem, die goed Duits
sprak, heeft nog geprobeerd er onder uit te
komen met als resultaat, dat de SS‘er zei: ‘Vanavond kom ik terug, dan krijg je hem weerom’.
Willem zou zijn fiets bij Vernooij neerzetten,
zodat de Duitser dan de fietsen kon omruilen.
Voor de zekerheid had hij ook nog zijn adres
opgegeven.
Natuurlijk dacht Willem, dat hij zijn fiets nooit

meer terug zou zien. Hij reed op de rammelkast naar huis en heeft de transportfiets
volgens zijn gewoonte helemaal schoon zitten
maken. Zijn zoon, André Smit, plakte de band.
Vader en zoon dachten dat de Duitser hem dan
eerder terug zouden nemen. ’s Avonds ging hij
op de fiets naar Vernooij net buiten de stad,
maar om acht uur kwam hij lopend terug naar
huis, omdat de Duitser met zijn fiets niet was
verschenen. Het was spertijd, dus hij moest om
acht uur weer binnen zijn. De transportfiets
liet hij bij Vernooij staan. Hij had er geen hoop
meer op dat hij zijn fiets nog ooit terug zou krijgen. Als die Duitser nu maar niet die transportfiets er ook nog bij nam. De achterband was
nog best, maar de voorband was opzij slecht. Bij
elkaar was het een zware strop dat hij zijn fiets
kwijt was. Hij was er zo zuinig op geweest en
had de fiets vijf jaar uit handen van de Duitsers
kunnen houden!
Op 27 april, een dag later, kwam Willem Smit
echter om 12 uur terug met .... z’n eigen ‘Durabo’. Dus toch nog een Duitser die te vertrouwen was! De fiets was de avond ervoor om elf
uur bij Vernooij teruggebracht. En daar vond
Willem hem tot zijn vreugde. André moest dit
voor Willem speciaal in de annalen vermelden
en bovendien vertellen dat St Christophorus
hun bidden had verhoord. Willem heeft zijn
fiets vervolgens goed gecamoufleerd weggezet.

Een transportfiets

haar fiets van de Feldwebel was, die bij hun
ingekwartierd was en dat ze de fiets van hem
even mocht lenen en niet mocht afgeven. Hier
was niets van waar, ze bedacht het ter plekke.
Agnes had even niet zo’n goede smoes bij de
hand. Het gevolg was dat Cor haar fiets behield
en Agnes de hare kwijt was. De Duitsers waren
waarschijnlijk illegaal fietsen in beslag aan het
nemen. De dames zijn maar lopend met één

Hamp Kosterman
De fiets van Hamp Kosterman, of te wel ‘Hamp
van Miet van Manus van Boertje’, was door
een Duitser gestolen. Hamp ging dit aan de
Ortskommandant op de Markt melden. De
Ortskommandant zei: ‘ is uw Rad gestolen’.
Hamp zei: ‘’Niet alleen mijn Rad, mijn hele fiets
is gestolen’. Het Duitse woord voor fiets is Rad.

Cor van Dam-van Dijk
Cor van Dam-van Dijk ging samen met Agnes
van Bekkum-Winkelman eens op de fiets van
Singel 13 naar Piet Nell op de boerderij ‘De
Stijgbeugel’ aan het Euvenpad. Deze boerderij is tijdens de bouw van de wijk De Horden
gesloopt. Toen de dames al binnen bij Nell aan
de koffie zaten, kwamen er twee Duitsers,
die hun fietsen in beslag wilden nemen. De
dames snelden naar buiten. Cor zei kordaat dat
Cor van Dam- van Dijk in 1940 en in 1988
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Duitse soldaten vluchten op Hollandse tanks uit Wijk bij Duurstede in 1945

fiets naar huis gegaan.
Om te zorgen dat de fiets thuis niet door de
Duitsers kon worden gevorderd, werd hij bij
Van Dam in het toilet rechtovereind staand opgeborgen; door op een bepaalde manier aan de
toiletdeur te trekken, viel deze op het bezetslot.
Met een haak door het buitenraampje konden
ze het bezetslot weer openen en zo de fiets voor
gebruik pakken. De angst voor het in beslag
nemen van een fiets zat er goed in.
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Een Hollandse tank
Een fiets zonder banden, die op zijn velgen
reed, noemde men een Hollandse tank. Op de
foto is te zien dat Duitse soldaten op gevorderde
fietsen aan het vluchten waren in mei 1945. De
soldaten staan op de Singel.
De informatie voor dit artikel is verkregen van André
Smit, Hennie Peek, Bart van Dam en Mannie ter Steeg.
De afbeeldingen zijn van Bart van Dam, Ton Gelok, Änny
Smit en Mannie ter Steeg.

Varia
Dat er nu nog ‘roomsen’ in het bestuur van Schalkwijk zitten!
Sinds het midden van de zeventiende eeuw mogen alleen lidmaten van de Gereformeerde (Staats-)
kerk overheidsambten bekleden. Er wordt door de kerkelijke organen naar gestreefd om de besturen van steden en dorpen vrij te maken van aanhangers van vooral de paapse godsdienst. Dat is een
lang proces waarin men in de stad na enkele tientallen jaren wel is geslaagd. Op het platteland is dat
minder eenvoudig, zeker indien de bevolking in grote meerderheid bij het oude geloof is gebleven.

In het archief van de Staten van Utrecht zijn
vele circulaires te vinden waarin er op wordt
gewezen dat ‘papisten’ niet tot secretaris of
schout op het platteland mogen worden benoemd en evenmin als bode of schepen. Nog
in 1735 wijzen de Staten een aantal Utrechtse
dorpsgerechten erop dat ‘bij de eerste te doene
ordinaire verandering van haerlieder gerecht
de paepse buurmeesters, scheepenen ende bode
uijt haer dienst worden ontslagen ende bequae
gereformeerde persoonen in derselver plaetse
aangesteld voor soo veel het enigszins doenlijk
ende bequaeme stof daer toe te vinden is’.
Ook in Schalkwijk verloopt het proces moeizaam, niet verwonderlijk omdat de overgrote
meerderheid van de inwoners de oude godsdienst trouw bleef. In 1759 wijzen de Gedeputeerden der Christelijke Synode van de Provincie er op dat in Schalkwijk nog steeds roomse
mannen schepen zijn.
Zij schrijven aan de Staten ’dat te Schalkwijk
thans gevonden is den drie paapsche schepenen, namelijk Antoni Slagtmaat, Crijn de Bree
en Klaas van Dam, terwijl aldaar toch stof van
bekwame gereformeerde personen gevonden
wierd, als de dijkmeester Jan in den Eng, oudschepen, Cornelis Verhips, regerend ouderling
en mede oud-schepen, wonende op zijn eigen

goed, Arie van Heek, molenaar en bakker,
thans diacon, en Hendrik de Man, mede een
onbesproken en welvarend man, verzoekende
mitsdien Haar Edel Mogende goedgunstig
redres in dezen’.De Staten vragen hierop het
bericht van de Ambachtsheer van Schalkwijk.
Maar het is zeer de vraag of dat bericht ook
komt: in de vergaderingen van de Staten in de
rest van de eerste noch in de tweede helft van
1759 valt daarover iets te vinden. Uit de resoluties van het gerechtsbestuur Schalkwijk van
13 mei 1760 blijkt echter dat dan als nieuwe
schepenen worden aangesteld Jan in den Engh
en Ernst van Schaijk, waarbij wordt vermeld
dat zij in de plaats komen van Antonie Slagmaat en Crijn de Bree. Daarmee geeft de nog
kort tevoren aangetreden Ambachtsheer van
Schalkwijk, Mr De Normandie, dus gehoor aan
de wens paapse schepenen uit het bestuur te
weren.
> Wijnand Thoomes
1 Het Utrechts Archief (HUA), Staten van Utrecht, 15811810 (233), nr. 232-83 (Vergadering 28 juli 1735, fol.
148v-149v).
2 HUA, 233, 232-108 (Vergadering 4 april 1759, fol. 271
en 272).
3 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105), 3.

Schatten uit Museum Dorestad
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten. Daarvan
wordt in deze rubriek telkens één, die in de vaste opstelling van het museum te bewonderen is,
voor het voetlicht gebracht.

Een benen fluitje
Duizenden jaren geleden maakten de bewoners
van Noordwest-Europa al benen fluiten van
schapenbotten of ze gebruikten vleugelbotten
van grote vogels, zoals zwanen en reigers. In
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ons land zijn fluiten vooral bekend van de afgegraven terpen in Groningen en Friesland. Ook
in de bodem van Wijk bij Duurstede zijn enkele
exemplaren gevonden, zoals dit vermoedelijk
vroegmiddeleeuwse blokfluitje dat gemaakt is
van de holle ellepijp van een zwanenvleugel,
het kromme-rijngebied
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Benen fluit uit Wijk bij Duurstede, de lengte is 119 mm, met
detail (Museum Dorestad, inventarisnummer 4/K II 037)

ideaal voor dit doel. De meeste fluiten hadden
drie of vier vingergaten, zodat er verschillende
tonen op konden worden gespeeld. We weten
niet of dat bij dit exemplaar ook het geval is,
want het gedeelte waar de gaten horen te zitten,
ontbreekt. Wel is het mondstuk en het gedeelte
met het venster – het stijgbeugelvormige gat –
zo gaaf, dat het lijkt alsof het gisteren gesneden

is. De snijsporen zijn nog duidelijk zichtbaar.
Het blokje waarvan een uitsparing de toonvormende kernspleet moest vormen, ontbreekt
zoals gewoonlijk bij dit soort vondsten. Het zat
vermoedelijk met bijenwas, die al lang geleden
vergaan is, in de fluitholte bevestigd.
> Luit van der Tuuk

Jaarverslag 2014 Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ te Houten
Het afgelopen jaar was voor onze werkgroep een bedrijvig, maar ook succesvol jaar. Er werden de
nodige archeologische waarnemingen gedaan en de expositie, gewijd aan het Romeinse aardewerk
terra sigillata, trok tot eind september vele bezoekers.

De archeologische werkgroep is gegroeid naar
29 leden, waarvan 18 leden veelal wekelijks actief zijn. De niet-actieven steunden de actieven.
De werkgroep is dit jaar 104 maal bij elkaar
gekomen. Ook hebben we door het jaar heen
zo’n 36 keer een aantal dagen verzorgd voor
groepen en scholen. Met elkaar hebben we in
2014 ongeveer 4.800 uur aan allerlei vormen
van archeologisch werk verzet.

Archeologische waarnemingen en
activiteiten
De werkgroep heeft meegewerkt aan het afronden van het onderzoek op Fort Vechten bij
Bunnik. Vaak was dat onder barre omstandigheden met vorst en sneeuw, maar het was zeer
leerzaam.
Enkele leden van de werkgroep werkten in
het begin van het jaar mee aan het onderzoek
aan het Domplein te Utrecht. Het bestond uit
nader onderzoek van reeds gespoelde zakken
met vondsten op nog interessant materiaal
dat onder het Domplein was opgegraven. Als
beloning kregen de harde werkers een primeur
in het DOMunder.
Archeologische begeleiding is verricht achter
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café De Zwaan in Schalkwijk in reeds afgegraven grond voor de nieuwbouw. Van 1844 tot
1939 hoorde het huis bij het landgoed Wickenburgh. Al die tijd is het verpacht geweest.
In 1894 kreeg het voor het eerst de naam ‘De
Zwaan’. Vondsten vanuit die tijd waren een koperen toeter, een spaarbus, stukken slingerglas
met pontiel, glaskelken, versierd gebruiksaardewerk en een enkel muntje. De belangrijkste
vondst was een ingegraven ton met houten
duigen, volgestort met puin en aardewerk.
Dankzij een afspraak met het bouwbedrijf
om alle uitgegraven grond op een weiland in
Schalkwijk te storten, konden we uit de stort
hopen toch nog het een en ander halen. Het
rapport volgt in de loop van dit jaar.
Aan het eind van 2014 is archeologische begeleiding verricht op het terrein van de Steenen
Poort in Houten. Dit terrein was in het verleden
meerdere malen onderzocht door de ROB/RCE
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Op
dit terrein waren honkbalvelden die ruimte
moesten maken voor nieuw te bouwen villa’s.
De werkgroep had de opdracht de bodem van
de uitgegraven cunetten te onderzoeken. Er
zijn resten gevonden in voormalige restgeulen

Varia
van een oude Rijnbedding. Omdat het terrein al
sinds de ijzertijd is bewoond, zijn we benieuwd
wat we verder nog zullen aantreffen. Dit onderzoek wordt in 2015 vervolgd.
Er zijn verschillende collecties geschonken door
particulieren, die afkomstig zijn van Vechten
1986/87. Veel van dit materiaal is inmiddels
gedocumenteerd en is deels aan het Provinciaal
Depot Utrecht geleverd, waarbij een deel als
museaal werd beschouwd. Nog een restant zal
in 2015 dezelfde weg vinden.
Door verschillende leden van de werkgroep is
meegewerkt aan georganiseerde deskundigheidsbevordering van de AWN (de landelijke
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie).
Eén lid heeft op een graafkamp in het buitenland meegewerkt. Meerdere leden bezochten
de Romeinen symposia in Amsterdam en
Nijmegen.

De werkgroep in overleg bij café De Zwaan
in Schalkwijk (foto Peter
Koch)

Educatie
De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
startte het jaar met het ontvangen van 23 basisschoolklassen (groep 6/7) voor het project ‘Wie
woont en leeft daar’. Dit project was in samenwerking met Kunst Centraal van Kunst- en
cultuureducatie provincie Utrecht.
Grote groepen bezochten de archeologiezolder, waaronder de Zomerschool en de Probus
afdelingen Houten, Bilthoven en Bunnik. Er
waren ook groepen die combinaties maakten
met het gebruik van de lunchroom beneden en
een bezoek aan de museumzolder. Een groep
van geschiedenisdocenten hield bij ons haar
kringdag. De leden van de raad en raadscommissies van de gemeente Houten bezochten
het museum om de tentoonstelling over terra
sigillata te bekijken. Ook ontvingen we een
drietal scholen uit het voortgezet onderwijs ter
ondersteuning van hun Romeinen lessen.

Onderzoek op
het terrein van
de Steenen Poort
(foto Peter Koch)
Hoe aardewerk
voelt: kinderen van
groep 6/7 hebben
terra sigillata in hun
handen (foto Peter
Koch)
Wethouder
Herman Geerdes
op bezoek in het
museum (foto Peter
Koch)

Publicaties
De museumgids van de terra sigillata-tentoonstelling was een succes en heeft zelfs een
herdruk beleefd wegens de grote belangstelling.
Deze museumgids is als artikel verschenen in
Het Kromme-Rijngebied’van de Historische Kring
Tussen Rijn en Lek (maart 2014/48-1, p. 1-12).
In de rubriek ‘Varia’ van dit tijdschrift zijn korte
actuele artikeltjes gepubliceerd.
De onderzoekspublicaties vorderen langzaam,
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De werkgroep in de
studio van
Omroep Houten (foto Peter
Koch)
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omdat veel activiteiten en het voorbereiden van
een nieuwe tentoonstelling veel tijd vergen.
Eén van onze leden heeft een artikel geschreven in ‘Society for the promotion of Roman
Studies’, issue VII epistula, p. 8, over de terra
sigillata-tentoonstelling.

Museum
De verlengde tentoonstelling over terra sigillata
heeft tot eind september geduurd. Vanaf de
start (21 september 2013) tot de sluiting heeft
deze expositie 1900 bezoekers getrokken. Onze
mensen hebben op een bijzondere manier
de bezoekers begeleid en hun belangstelling
gewekt. Zonder hen kan het museum niet
draaien.
De drie laatste maanden van het jaar is er gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling: ‘Midden
Nederland onder de Merovingen. Leven in de
Vroege Middeleeuwen’, waarvoor weer veel
medewerking van divers bruikleengevers is verkregen en ook hard is gewerkt door de medewerkers van de werkgroep.

Social media
Facebook en Twitter, waarmee vorig jaar is
gestart, leveren veel reacties en contacten op
vanuit het hele land. Collega-vrijetijdsarcheologen, professionals en belangstellenden brachten
door de inzet van deze media een bezoek aan
onze zolder.
De website is vaak geraadpleegd en heeft
nieuwe contacten opgeleverd, o.a. scholen die
een leskist of archeologisch materiaal wilden
lenen of op bezoek komen.
De pers besteedde ruim aandacht aan onze
activiteiten zoals in de uitkalender en de museumkolom van de weekkranten, maar ook in
berichten over onze activiteiten voor kinderen.
De Houtense lichtkrant, die aan de rondweg is
geplaatst, neemt regelmatig korte berichten op.
Omroep Houten maakte filmopnamen op onze
werkzolder en het museum met het onderwerp ‘Houtense verhalen’ voor de website van
de omroep. Twee van onze medewerkers zijn
geïnterviewd in het programma ‘Culture de la
Crème’ over ons werk.

Houten wordt georganiseerd. De medewerkers
lieten het publiek kennis maken met archeologie en zagen ons aan het werk met het merken
van Romeinse scherven die afkomstig zijn bij
het aanleggen van een baggerdepot in Tull en ’t
Waal van enige jaren geleden.
Dit jaar was het Oude Station het beginpunt
van de route op Open Monumentendag met
het onderwerp ‘Op reis in de Romeinse tijd’. De
tentoonstelling ‘Terra sigillata, het wedgwood
van de Romeinen’ en een aanvulling over het
reizen, heeft die dag veel bezoekers getrokken.
Een aantal leden van de werkgroep was aan het
werk op locatie bij andere monumenten.

Gemeentelijk contacten
De terra sigillata-tentoonstelling is bezocht door
het college van burgemeester en wethouders.
De gemeente archeoloog van Houten onderhoudt goede contacten met de werkgroep over
archeologische zaken in de gemeente.
Archeologie is dit jaar als ’parapluplan’ vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiermee zijn wij
ervan verzekerd dat er aandacht aan besteed
wordt bij alle ontwikkelingen van bouw- en
verbouwplannen.
Sinds dit jaar hebben wij als werkgroep de verantwoordelijkheid voor twee vitrines met oudheidkundige vondsten bij het bestuurssecretariaat. Voor de bezoekers in het gemeentehuis
zijn alle objecten van informatie voorzien, maar
ook is er aandacht voor onze tentoonstellingen.
Komende jaren wisselen wij in de vitrines de
collectie om bezoekers van het gemeentehuis
de archeologische rijkdom van Houten te laten
zien.

Tot slot
Het bezoekersaantal voor dit jaar stond op 1535
personen. De laatste drie maanden was het
museum gesloten in verband met een wisseling voor de nieuwe tentoonstelling ‘MiddenNederland onder de Merovingen. Leven in de
Vroege Middeleeuwen. In die drie maanden
is zo hard gewerkt aan deze expositie, dat we
zeker wisten dat het nieuwe jaar een goede
start oplevert. Wij hopen dan ook op een succesvol jaar 2015.

Manifestaties
De werkgroep was in september actief op de
activiteitenmarkt die jaarlijks door de gemeente
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de contrascarp (Foto: Peter Koch)

H IS

TORISCHE KRING

TU S S EN R

IJ N E

N LE K

Het Kromme-Rijngebied
Voorheen Tussen Rijn en Lek
Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’.
ISSN-nr 1382-3140
Het Kromme-Rijngebied omvat Bunnik, Cothen, ’t Goy,
Houten, Langbroek, Odijk, Schalkwijk, Tull en ’t Waal,
Vechten, Werkhoven en Wijk bij Duurstede.
Verschijnt 4x per jaar.
www.tussenrijnenlek.nl

Januari 2015 (49-1)

Redactie
C.A. van Burik, Utrecht • drs M.A. van der Eerden-Vonk,
Wijk bij Duurstede • drs S.G. van Ginkel-Meester, Zeist •
P.J.W. Koch, Houten • O.J. Wttewaall, ’t Goy.
Redactiesecretariaat
M.A. van der Eerden-Vonk, Postbus 64,
3960 BB Wijk bij Duurstede, tel 0343-595516,
mail: rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl
(voor kopij, correspondentie, boekbesprekingen en
aanwijzingen auteurs).
Overname uit dit tijdschrift is alleen geoorloofd onder
voorwaarde van bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de redactie en/of auteur.
Vormgeving: Peter Koch.
Druk: Libertas, Bunnik.
Oplage: 630 exemplaren.
Lidmaatschap
Tevens abonnement op dit tijdschrift: € 25,- per jaar
(studenten en scholieren: € 12,50) over te maken op
rekeningnummer NL23 RABO0329807498 ten name van
de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ bij de Rabobank
te Houten.
Losse nummers: € 7,50.
Secretariaat: J. van Geest, Maria van Boechoutlaan 23,
3984 PE Odijk, tel 030-6562057.
Ledenadministratie: H.J.J. Steenman, Kalverhoeve 18,
3992 NZ Houten, tel 030-6342644.

R.J. TOP TEKENBUREAU

BOUWKUNDIG TEKENBUREAU
BOUWKUNDIG TEKENWERK VOOR:
nieuwbouw, restauratie,
renovatie, verbouwingen
ook voor particulieren
R.J. Top Tekenbureau
Albert Einsteinweg 57
3731 CX De Bilt
Tel. 030-2200372
Fax 030-2200133
rjtop@xs4all.nl www.toptekenbureau.nl

Architectenbureau
Peter de Wit
Ontwerpen en adviezen in:
restauratie
renovatie
nieuwbouw in beschermde
stads- en dorpsgezichten
meerjaren-onderhoudsplannen
subsidie-aanvragen
Sint Nicolaaslaan 4
3984 JB Odijk
tel. 030-6567087

Ereleden: Prof. dr C. Dekker† • A. Graafhuis, Utrecht •
dr G. de Nie, Schalkwijk • L.M.J. de Keijzer† •
P.S.A. de Wit, Odijk.

ocht

Uitverk

Advertentietarieven:
€ 50 voor ¼ pagina, € 100 voor ½ pagina, € 200 voor
1 pagina, € 250 voor de achterpagina (steeds per jaar).
Bestuur
Voorzitter: O. Wttewaall, Wickenburghseweg 15,
3997 MT ’t Goy, tel: 06-44217384,
mail: ottowttewaall@gmail.com
Vice-voorzitter: Joop van Herwijnen, Boekweitoord 42,
3991 XM Houten, tel: 030-6372915,
mail: joopvanherwijnen@gmail.com
1e Secretaris: Jan van Geest, Maria van boechoutlaan 23,
3984 PE Odijk, tel: 030-6562057,
mail: janvangeest@ziggo.nl
Penningmeester: F. den Toom, Tuinbouw 57,
3991 NC Houten, tel: 06-14034830,
mail: fransdentoom@gmail.com
Ledenbestand: Herman Steenman, Kalverhoeve 18,
3992 NZ Houten, tel: 030-6342644,
mail: hermansteenman@xs4all.nl
2e Secretaris: N. Mulder, Cicero 8,
3962 KP, Wijk bij Duurstede, tel: 0343-591568,
mail: norma.han@casema.nl
MonumentenWG Bunnik: Aletta van Embden,
Marskramersbaan 18, 3981 TK Bunnik, tel: 030-6567325,
mail: a.g.van.embden@casema.nl
GenealogieWG: Hans van Aken, Karpersloot 9,
3993 TN Houten, tel: 030-6377513,
mail: j.m.vanaken@bio.uu.nl

Historische reeks Kromme-Rijngebied
3 L.M.J. de Keijzer
De kerk van Herlulf als
middelpunt van het Oude
Dorp Houten • Prijs: e 8,90
5 P.M. Heijmink Liesert
’n Haonderik vol ruggemeters
Prijs: e 6,80
6 J.C. Kort
Repertorium op de lenen van
Gaasbeek • Prijs: e 10,00

en honderd jaar H.H. Petrus
en Pauluskerk • Prijs: e 15,00
8 C. van Schaik
Overlangbroek op de kaart
gezet • Prijs: e 25,00
9 A.A.B. van Bemmel
De Lekdijk van Amerongen
naar Vreeswijk • Prijs: e 29,00

12 W. Thoomes
Leven met de Lekdijk
7 Ad van Bemmel en
De boerengemeenschappen
Tull en ’t Waal in de 17de en
Kees Vernooy
Acht eeuwen katholiek Cothen 18de eeuw • Prijs: e 12,50

13 Ad van Bemmel
Het Delliusfonds (1740-2012)
De nalatenschap van
predikanten in Cothen, New
York, Halsteren en Culemborg
Prijs: e 14,95
14 Wim van Amerongen
De wederopbloei van Wijk
Prijs: e 19,95er(leden
ocht e 17,95)
Uitv k

De delen 1, 2, 4, 10, 11 en 14
zijn uitverkocht.

Deel 6, 8 en 9 zijn te koop
bij Uitgeverij Verloren te
Hilversum (035-6859856) of in
de boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 3, 5, 12 en13 zijn te
bestellen bij het secretariaat
van de Historische Kring
(030-6562057) of het
redactiesecretariaat
(0343-595516) en door
storting van het bedrag op
rek. nr. 3298.07.498 t.n.v. de
Historische Kring ‘Tussen Rijn
en Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.

Het Kromme-Rijngebied
Tijdschrift van de Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’

> Hoe verkoop je een fort?
> Geschiedschrijving van Cothen
> Het vorderen van fietsen in WO II

2015 | 49 | NR 1

