






Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 bleef. Overigens is het niet waarschijnlijk dat de bewonersvan de nederzettingen langs de Rijn tussen Duurstedeen Utrecht ooit actief bij de scheepvaart en de han-del betrokken zijn geweest en het is zeker niet om diereden dat de H.Nikolaas, patroon van de scheepvaart,in het latere gemeentewapen van Odijk compareert.Denederzettingen hebben veeleer agrarische gemeenschap-pen geherbergd van mensen, die met een status van meerof mindere onvrijheid verbonden waren aan grote land-bouwbedrijven van kerkelijke instellingen of wereld-lijke groten. Zo behoorden in de 9 en 10 eeuw Vechten en Bunnik ge-heel tot het domein van de bisschoppelijke kerk vanSint-Maarten te Utrecht, Odijk en Werkhoven gedeelte-lijk. Wij mogen aannemen, dat de resterende delen vanbeide laatste plaatsen nog tot het goed van de keizervan het Heilige Roomse Rijk behoorden, van

wie ook rtegenoemde goederen van de Sint-Maartenskerk wel afkoms-tig zullen zijn. Keizer Otto III schonk tijdens zijnregering (983-1002) zijn landbouwexploitaties to Wijk,Werkhoven en Odijk aan Heribert, aartsbisschop vanKeulen, en deze begiftigde er op 3 mei 1019 de Bene-diktijnerabdij te Deutz bij Keulen mee, die in het be-zit ervan bleef tot na 1l47 en ten dele zelfs tot1256. Centrum van een grote landbouwexploitatie was in dietijd een hof (curtis), die wij ons moeten voorstellenals een gebouw met bijgebouwen en schuren, omringddoor een palissade ter verdediging, waarbinnen de ver-tegenwoordiger van de eigenaar verblijf hield, de zg.hofmeler. Er omheen stonden de hutten van hen die indienst van de eigenaar de grond bewerkten.Meestal hadden zij bovendien gemeenschappelijk eenstuk grond in gebruik, de zg. MEENT.Evenals een aantalandere dorpen in de Kromme Rijnstreek zijn ook

Bunnik,Odijk en Werkhoven uit een dergelijk complex voortge-komen. Na verloop van tijd werden de bewerkers van degrond, die oorspronkelijk horigen waren, steeds vrij-er. In de 13 en 14 eeuw waren het boeren geworden,soms zeer aanzienlijke, die hun hofsteden en landerij-en voor zover zij nog behoorden tot de hofgoederen welniet in volle eigendom bezaten, maar hun rechten na-derden het eigendomsrecht toch wel zeer dicht.Aan deandere kant had deze evolutie tot gevolg dat de rolvan de grondheren kleiner werd en dat ook de beteke-nis van de hoven zeer verminderde. 1.3.RECHTSPRAAK EN BESTUUR Vanneer wij spreken over rechtspraak en bestuur in de
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Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 1.4. BESTUUR NA 1 8 1 1 . Na de inlijving van de Nederlandse gewesten bij hetFranse keizerrijk in 1810 wenste keizer Napoleon Ide bestuurlijke organisatie van de pas verworven ge-bieden op Franse leest te schoeien. Er werden de-partementen gevormd, die geen rekening meer hieldenmet de grenzen van de oude gewesten. Ze werden onder-verdeeld in arrondissementen en deze weer in gemeen-ten (communes). Het keizerlijk dekreet van 18 oktober1810 waarbij de Franse instelling van de MAIRES ookin onze gewesten werd ingevoerd, vormt het begin vanonze moderne gemeenteadministratie. De MAIRES dieaan het hoofd van de gemeenten kwamen te staan, warengeen gerechtsofficieren meer, zoals de oude schoutendat in de eerste plaats geweest waren, maar uitslui-tend bestuursambtenaren, benoemd door de prefect vanhet departement. Ook de

schepenrechtbanken werden ont-bonden. Er voor in de plaats kwamen gemeenteraden zon-der rechterlijke bevoegdheid. De leden ervan werdeneveneens benoemd. De gemeentelijke indeling bleef vooralsnog die van deoude gerechten. Bij nieuw keizerlijk decreet van 21oktober 1811 werd deze indeling met ingang van 1 janu-ari daaraan volgend gewijzigd. Met betrekking tot hetgebied dat ons interesseert, voorzag het decreet inde instelling van twee gemeenten, nl. Bunnik en Werk-hoven (zie kaart II). Zij behoorden beide tot het ar-rondissement Amersfoort en het departement van deZuiderzee. De nieuwe gemeente Bunnik omvatte de voor-malige gerechten Bunnik en Vechten, Ter Hul, Rhijn-auwen, Oud- en Nieuw-Amelisweerd, Slachtmaat, de Kop-pels en Maarschalkerweerd, de nieuwe gemeente Werk-hoven de voormalige gerechten Werkhoven en Odijk.De gemeenten van 1811 bleven in deze vorm

bestaan, ookna het herstel der onafhankelijkheid in I813, totdathet &quot;Provinciale Regelement van bestuur ten platten-lande van Utrecht&quot; op 29 juni 1816 enkele wijzigingenaanbracht, die concessies aan de oude toestand inhiel-den . De gemeente Bunnik werd gesplitst in de gemeentenBunnik (voorm.gerechten Bunnik en Vechten en Ter Hul)en Rhijnauwen (voorm. gerechten Oud- en Nieuw-Amelis-weerd en Rhijnauwen), de gemeente Werkhoven in de ge-meenten Werkhoven en Odijk, beide het gebied van devoormalige gelijknamige gerechten omvattend.(zie kaartIIl).Ook met de gemeentelijke indeling van I8I6 washet provinciaal bestuur van Utrecht op den duur nietgelukkig. Omstreeks het midden van de 19 eeuw volgdenvoorstellen betreffende samenvoegingen van gemeentenelkaar in snel tempo op. Zeer ingrijpend was een voor-stel van de gouverneur van Utrecht in 18^9, eerst aan
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Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 meerderheid overeenkomstig de samenstelling van de be-volking. Deze toestand was nog een uitvloeisel van dedominerende positie der Hervormden in vroeger eeuwenen zij werd in de hand gewerkt, doordat de ambachts-heren, die het recht van voordracht bij de benoemingvan raadsleden hadden, meestal Protestant waren.Enige verbetering op dit punt trad in toen de gemeen-teraden werden gekozen, maar van een democratischesamenstelling was vooralsnog geen sprake, doordat al-leen de vermogenden stemgerechtigd wai^en, In Bunnikwaren in 1853 op een bevolking van 869 zielen kk per-sonen tot stemmen bevoegd en daarvan nam ongeveer dehelft werkelijk aan de verkiezing deel. Geleidelijkechter werd het kiezerskorps uitgebreid, tot in I918algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Van een partijenstelsel kon voor de Tweede Wereldoor-log in Bunnik, Odijk en

Werkhoven nauwelijks gesprokenworden. De enige werkelijke tegenstelling tussen dekandidaten voor de gemeenteraden bleef de confessione-le, In Bunnik en Odijk nam in de eerste helft van dezeeeuw het aantal Protestanten langzaam toe. Vlak voorde oorlog telde Bunnikse raad zelfs k Protestanten te-gen 3 Katholieken, de Odijkse 3 Protestanten tegen kKatholieken en de Werkhovense 2 Protestanten tegen 5Katholieken. In Bunnik behoorden in dat jaar beidewethouders tot de Protestantse partij, in Werkhovenbeide tot de Katholieke, terwijl in Odijk een Katho-lieke en een Protestantse wethouder fungeerden.InWerkhoven bleven de raadzetels voorbehouden aan deconfessionele partijen tot aan de opheffing van de ge-meente in 1964. In Bunnik en Odijk deden na de TweedeWereldoorlog de Partij van de Arbeid, in Bunnik laterook nog de Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie hunintrede in de raad.

Bij de opheffing van de drie af-zonderlijke gemeenten in 1964 was de samenstelling vande raden als volgt: Bunnik 11 leden, waarvan 5 K.V.P.,2 Prot.Chr., 2 P.v.d.A en 2 V.V.D.; Odijk 7 leden,waarvan k K.V.P., 2 Prot.Chr. en 1 P,v,d.A. en Werk-hoven 7 leden, waarvan 5 K.V.P. en 2 Prot.Chr,De samenvoeging van de drie gemeenten was reeds doorlangdurige combinatie in het bestuur voorbereid. ToenOdijk in I8I6 opnieuw van Werkhoven werd afgesplitstbehielden beide gemeenten dezelfde burgemeester, dietevens van beide gemeenten secretaris was, nl. H, deVriendt. In Bunnik was in die tijd H.Kamperdijk burge-meester en secretaris, in Rhijnauwen H.van Ommeren.In^8kk werd de toenmalige burgemeester-secretaris vanBunnik, J.G.Geelkerken ook Burgemeester van Rhijn-auwen. Na de afzetting van H. de Vriendt in 1846 volg-de C.W.E.C. Baron de Geer hem als burgemeester-secre-taris van

Werkhoven en Odijk op. In 1849 werd hij bo-vendien burgemeester van Bunnik en Rhijnauwen en in







Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 van Werkhoven, is eveneens zeer waarschijnlijk. De pa-troonheilige van Odijk is evenals die van Bunnik onbe-kend. In Odijk wijst een Sint-Nikolaastraditie in derichting van een patrooinium van deze heilige, aan wievooral in de 12 eeuw veel kerken zijn gewijd, maardeze traditie gaat niet ver terug. De oudste kerken moeten er eenvoudig en vrij primi-tief hebben uitgezien, vermoedelijk waren ze nog vanhout. In alle drie de dorpen werden in de 12 eeuw ofiets later de oorspronkelijke bedeliuizen vervangendoor nieuwe, waarvan in Bunnik en Werkhoven thans detorens nog geheel intact zijn. Van de kerken is die inBunnik ondanks ingrijpende verbouwingen nog het bestbewaard. In Werkhoven is in 1828 het koor afgebrokenen de kerk zo grondig verbouwd dat er hoegenaamd nietsmeer van de 12 eeuwse kerk overgebleven is. In Odijkhad men reeds in de 16 eeuw behoefte aan een nieuwkoor. Het

werd in ^^kS gebouwd nadat het oude was af-gebroken. De niet vernieuwde delen van het gebouw nl.de toren, het schip en het transsept waren in de 19eeuw zo bouwvallig dat men ze heeft afgebroken. Ophet koor werd toen een klein torentje geplaatst.De hui-dige Hervormde kerk te Odijk dateert dus uit 15'+8,maarbezit het vernieuwde koor van een 12 eeuwse kerk, diezelf in 1820 afgebroken is. Behalve het hoofdaltaar bezat de kerk in Odijk in de16 eeuw ook een altaar gewijd aan de H.Maagd en be-stond er een Onze Lieve Vrouwebroederschap.In de kerkvan Werkhoven moet eveneens een bijaltaar hebben ge-staan, maar we weten niet aan wie dit gewijd was.Inhet kasteel Beverweerd was sinds 1462 een viparie vanOnze Lieve Vrouwe gevestigd. De H.Sacramentskapel teDwarsdijk bestond reeds sedert omstreeks 1270. De geestelijkheid van de drie dorpen had het in deMiddeleeuwen niet breed. Behalve uit giften van de

ge-lovigen werden de pastoors onderhouden uit de pasto-rielanden. Volgens een lijst van grondbezitters date-rend uit kort voor ^kk9l waren de pastoriegoederen teBunnik 16 morgen groot (l morgen is 0.85 ha), die teOdijk k morgen en die te Werkhoven 5i morgen. De pas-toors woonden op kleine hofsteden en hadden eigen boerenbedrijfjes. ^ ePdijks kerk ontving in de loop van de 16 eeuw twee belangrijke schenkingen van de heer en vrouwe van Be-verweerd en Odijk. Op 10 mei 1532 schonk Hendi'ik vanHoorne, heer van Odijk, aan de kerk de Odijkersteegd.w.z. de tegenwoordige Zeiaterweg vanaf de Meent tothet viaduct van Rijksweg 12, vervolgens de Odijker-weg te Zeist, de Breullaan en het verlengde daarvanaan de overzijde van de Arnhemse Bovenweg,welks be-woners van deze Odijkersteeg gebruik moesten maken om



Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 naar de kerk te gaan. Vermoedelijk verkeerde de weg ineen slechte staat en daarom besloot de heer, temeerdaar hij weinig lust had telkens weer geld in de ver-nieuwing en herstelling ervan te steken, de hele wegaan de kerk over te doen. De kerk kon de bermen vande weg verhuren voor het weiden van schapen en er bo-men planten, waarvan de opbrengst bij rooiing aan dekerk kwam. Veel belangrijker was de schenking door deweduwe van de vorige schenker, Maria van Boechout,vrouwe van Odijk, in 1556 aan de kerk gedaan. Zijdroeg op 20 augustus van dat jaar al de grond, diezij op de Meent te Odijk bezat, over aan de parochie-kerk. Hoeveel dat was weten wij niet, maar zeker isdat de bezittingen die de Hervormde Gemeente te Odijk,als opvolgster van de oude parochiekerk tot voor en-kele jaren aan de Meent had, teruggingen op dezeschenking.

Omtrent het kerkelijk leven in de Middeleeuwen in dedrie dorpen weten wij niet veel. Ook de pastoors, vanwie wij sommige bij name kennen, blijven ons vreemd.In hoeverre de misbruiken van do laat-Middeleeuwsekerk ook op de kerken in het Bunnikse vat gekregenhebben weten we evenmin. Het zal er niet beter enniet slechter dan elders zijn geweest. Sommige pas-toors resideerden niet in hun parochie, maar lietenhun ambt waarnemen. Van pastoor Aarnoud de Haer teBunnik weten wij dit zeker. Hij stelde in ^k7k eenfrater Dirk als zijn plaatsvervanger aan. Van delaatste Odijkse pastoor, Evert Aelbertsz.is bekenddat hij zich niet aan het celibaat hield. 1.6. HERVORMDE GEMEENTEN. Vbbr 1580 was de Katholieke kerk oppermachtig ge-weest en werden de Hervormden niet in het Sticht ge-duld. Verscheidenen van hen hadden om hun geloofverbanning, mishandeling of zelfs de doodstraf

moe-ten ondergaan. Bijna met zekerheid kunnen wij stel-len dat deze vervolging Bunnik, Odijk en Werkhovenonberoerd heeft gelaten, doordat daar geen Protes-tanten waren. Maar ook toen sedert 158O de Protes-tanten in het regeringsgestoelte zaten en de Kat-holieken de onderdrukte partij waren, zullen deProtestanten in deze drie dorpen aanvankelijk opde vingers van twee handen te tellen zijn geweest,zo zij er al waren'. De maatregelen van de Utrecht-se overheid, in het bijzonder de afschaffing vande Rooms-Katholieke eredienst op 1 juni I58O,dron-gen slechts langzamerhand in de Kromme Rijnstreekdoor en men hield er zich niet aan. Dit kon trou-wens ook moeilijk, omdat de eenvoudige dorpsbewo-ners ternauwernood zullen geweten hebben, wat de







Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 de Hervormden van de drie dorpen zich gezamenlijk teweer. Vroeger hield de saamhorigheid op bij de gren-zen van gerecht en parochie, thans waren de gelijkge-zinden interlokaal op elkaar aangewezen. De eerste pre-dikanten, door de wereldlijke overheid in de dorpengeplaatst en in het bezit van de kerken gesteld, ston-den voor de bijna onmogelijke taak de bevolking te re-formeren, terwijl rondtrekkende en illegaal opereren-de priesters het mogelijke deden om diezelfde bevol-king voor de oude leer te bewaren. De geringe kennisvan het nieuwe en de geneigdheid tot conservatisme byde boerenbevolking deden de weegschaal doorslaan tenvoordele van de priesters. De dominee van Bunnik hadin 1606 's zondags gemiddeld 25 ^ 30 mensen onder zijngehoor en hij was daar niet ontovreden over. Aan hetH.Avondmaal nam niemand deel. In Werkhoven had men indie tijd al wel

Avondmaal kunnen vieren, maar nadat depredikant een aanzienlijke ingezetene wegens &quot;hoerdom&quot;de toegang tot de tafel des Heren had ontzegd, gingdaar ook niemand meer naar het Avondmaal.Opnieuw verwarring ontstond er toen de leergeschillentussen Remonstranten en Contra-Remonstranten zich toe-spitsten tot een openlijke kerkstrijd. De Contra-Remon-stranten wonnen en verdreven in I619 de Remonstrantsepredikanten. Ook de dominees van Bunnik, Odijk enWerkhoven waren in meerdere of mindere mate de Remon-strantse partij toegedaan. Door de &quot;zuiveringssynode&quot;van 1619 werden alle drie de predikanten uit hun ambtontzet. Bij de Odijkse Predikant gaf overigens dienslevenswandel wel de doorslag bij de motivering van hetbesluit der Synode. Na 1620 kwamen de kleine Protestantse gemeenten totrust. Gedurende de volgende eeuwen breidden zij zichlangzaam uit, maar tot

bloei kwamen zij niet. Hun zie-lental bleef beperkt tot enkele tientallen. In Odijktelde de gemeente in ^6k8 nog geen 10 ni.innelijke lid-maten. Kerkeraden konden er aanveuikelijk in geen van de driegemeenten worden ingesteld, doordat er te weinig ge-schikte personen voor de ambten van ouderling en dia-ken te vinden waren. Kerkeraadszaken werden in samen-werking met de predikant behandeld door de classisRhenen-Wijk bij Duurstede. Het was ook de classis, diede predikanten beriep. Sinds het midden van de 1? eeuwdienden de mannelijke lidmaten van de gemeenten hiertoeeen voordracht in bij de classikale vergadering. Dearmenzorg funktioneerde aanvankelijk slecht of helemaalniet. In 1653 werd hiervoor in Bunnik een diaken aange-steld, omstreeks I68O kreeg ook Werkhoven een diaken enin 1695 tenslotte ook Odijk. In de 18 eeuw konden tweekerkeraden worden ingesteld, in I726 in Werkhoven en

in1795 in Bunnik. Odijk kreeg tenslotte in I836 zijn





Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 bevolkingsuitbreiding sedert het tweede kwart van de-ze eeuw had de stichting van een Gereformeerde kerkin Bunnik tot gevolg. De Gereformeerden behoorden inovergrote meerderheid tot de nieuw-ingekomenen enressorteerden aanvankelijk onder de kerk te Zeist.In1962 bouwden zij een kerk en in I963 vond de insti-tuering van een zelfstandige Gereformeerde kerk teBunnik plaats, waartoe tevens de Gereformeerden vanOdijk behoren. 1.7,KATHOLIEKE STATIES EN PAROCHIES NA DE HERVORMING. Uit het voorgaande is gebleken dat de Katholieken nade invoering van de Hervorming geenszins van planwaren zich zonder verzet aan de nieuwe toestand aante passen. Integendeel, zij lieten zich aan de beve-len van de Utrechtse overheid weinig gelegen liggen.In de periode van verwarring, die van 1580 tot 1620duurde, hebben de oude

pastoors de meerderheid vande bevolking voor de oude leer bewaard, zij hebbende weg open gehouden voor een nieuwe generatie vanpriesters, die in het tweede kwart van de 1? eeuwover het Utrechtse platteland uitzwermde. Deze pries-ters waren opgeleid in de geest van het Concilie vanTrente, meestal onberispelijk van levenswandel. Kat-holiek en anti-Calvinistisch uit overtuiging en be-reid tot het lijden van ontberingen. Zij moestenhun werk illegaal verrichten, want de Katholiekegodsdienst was officieel verbonden en de tegenstandwas soms groot. In de Kromme Rijnstreek viel dit ech-ter mee, doordat de plaatselijke besturen in meerder-heid nog uit Katholieken bestonden. Bij boeren en opde kastelen vonden de rondtrekkende geestelijken on-derdak en gelegenheid de sacramenten te bedienen.Tegen het midden van de 17 eeuw gingen de priesterszich meer en meer in de dorpen

vestigen en vormdenzich vaste staties, van waaruit de priesters een be-paald rayon bearbeidden. Zo werd er ook een statieBunnik gesticht, die haar vaste schuilkerk inrichttebinnen het kasteel Rhijnauwen. De statie omvatte dedorpen en gehuchten Bunnik, Vechten, Amelisweerd,Rhijnauwen, Odijk, Werkhoven, Rijsenburg, Driebergen,Zeist en zelfs een gedeelte vein het huidige Soester-berg. De kerkdiensten in de statie vonden regelmatigplaats en verheugden zich in een grote toeloop.In 1695 werd Werkhoven een afzonderlijke statie, diemede een deel van Driebergen en verder Cothen,Lang-broek en Sterkenburg ging omvatten. Andreas Jajisen,tevoren kapelaan in de statie Bunnik, werd pastoorin Werkhoven. Er werd een schuilkerk ingericht op hetleegstaande buiten Nieuwendaal ten noorden van Werk-hoven, op de uiterste grens van de statie dus. In de









Tussen Rijn en Lek 1968 1. - Dl.2 1 of de pastoors, dus personen die van elders kwamen,deaanstichters. De autochtone bevolking aanvaardde degodsdienstige scheiding als een realiteit, zonder datzij pogingen deed haar ongedaan te maken of nodelooste verbreden. Als hoofdoorzaak van deze gelatenheidmoet wel gezien worden de minderheidspositie van deHervormden in de 17 en 18 eeuw, die hun belette devoorrechten die de Protestantse staat hun bood volle-dig uit te buiten, wilden zij zich bij hun medebur-gers niet totaal onmogelijk maken. Men kan niet zeg-gen dat er in de Kromme Rijnstreek gedurende de 1?en 18 eeuw een zegevierende en een lijdende kerk was.Beide kerken waren noodlijdend, elk op een andere ma-nier, en min of meer afhankelijk van eikaars goedewil. Zelfa wanneer in 1796 de Werkhovense patriotten,die voor het grootste deel Katholiek waren, de Her-vormde kerk voor de gemeenschap

opeisen en wanneeriets later te Bunnik onderhandelingen plaats vindentussen Katholieken en Hervormden over een eventueleovergang van de oude dorpekerk aan de Katholieken dannog is er bij beide partijen een flinke dosis ge-zond verstand en begrip aanwezig. In de vorige eeuw lagen de verhoudingen het best inOdljk. Het feit, dat daar geen Katholieke kerk enpastoor aanwezig waren zal hier mogelijk toe hebbenbijgedragen. Onder de pachters van landerijen vande Odijkse kerk in de vorige eeuw ontmoet men ookKatholieken en onder hen zelfs de pastoor van Bunnik.Juist het verpachten van land gaf in Bunnik en voor-al in Werkhoven in die tijd herhaaldelijk moeilijk-heden, wanneer liefhebbers voor een bepaald stuk landdoor de verpachter van mededinging werden uitgeslo-ten, omdat zij tot een andere kerk behoorden dan hij-zelf. Bij deze praktijken, die in agrarische gemeen-schappen zwaar wogen, kwam nog

een aantal factoren,dat de twee godsdienstige groeperingen in Werkhovenen in mindere mate ook in Bunnik in de tweede helftvan de vorige eeuw vrij scherp tegenover elkaarplaatste. De negatieve invloed hiervan is tot diepin de 20 eeuw merkbaar geweest. Van de andere fac-toren dienen vooral genoemd de opeenvolging van eenaantal geestelijke leiders, die de andere confessiebepaald negatief waardeerden, en de oprichting vanbijzondere scholen. De maatschappelijke verhoudingen lagen oudtijds inde drie dorpen vrij eenvoudig. Men had er armen enrijken en wel veel armen en weinig rijkenl Een mid-denstand ontbrak vrijwel geheel. De rijken waren deboeren en de armen waren de landarbeiders. Zo washet eeuwenlang en in principe is het zo gebleven totaam. de Tweede Wereldoorlog toe. De arbeiders warenin vrijwel alles van hun boeren afhankelijk, die hun
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