
Ter Hul en het geslacht van Zijl 

C. Dekker 

Ter Hul als eigendom van de bisschop 

De hofstede Ter Hul ligt in Bunnik, ongeveer tegenover de r.k. kerk, rechts -
vanuit de richting Utrecht - van de Provinciale weg, die dit dorp zo onge
lukkig in tweeën snijdt. Temidden van naoorlogse nieuwbouw is het één van 
de weinige oude gebouwen in het dorp, maar er is weinig opvallends aan of 
het moest de super-markt zijn, die in de schuur gevestigd is. Historisch is 
Ter Hul echter interessant: het goed vormde vroeger een eigen ambachts-
heerlijkheid en het is eeuwenlang door dezelfde familie bewoond. Doordat 
bovendien de bronnen voor de geschiedenis van deze hofstede in ruimer 
mate voorhanden zijn dan wat normaal genoemd kan worden, is er aan
leiding om een onderzoek in te stellen naar zowel de boerderij als haar 
bewoners. 

Van veel onderwerpen en aspekten van de Utrechtse geschiedenis geldt dat 
men, mits ver genoeg teruggaand, op de ene of andere manier bij de bisschop 
terecht komt. Dit is ook het geval met Ter Hul. De materiële basis van de 
macht van de middeleeuwse bisschop van Utrecht werd in hoofdzaak ge
vormd door grondeigendom. De bisschop kon zich eigenaar noemen van 
talrijke uitgestrekte domeinen of hofgoederen, waarvan er verschillende in 
het Nedersticht gelegen waren, stammend uit het bezit van de Frankische 
koningen. Alleen al op het grondgebied van het latere Bunnik waren er drie: 
Bunnik, Vechten en Rumpst. Eeuwenlang betrok de bisschop zijn inkomsten 
uit de domeinen, tot er in de loop van de 12e, 13e eeuw een desintegratie 
optrad, die tenslotte een eind maakte aan het domein- of hofsysteem. In 
Bunnik zoals overal elders schonk de bisschop delen van zijn domeinen aan 
kerkelijke instellingen, andere gaf hij aan aanzienlijke heren in leen, nog 
weer andere gaf hij aan plaatselijke boeren in tijns of in pacht, zodat het 
hofgoed steeds geringer werd en ook over het overblijvende restant verloor 
de bisschop tenslotte zijn zeggenschap. Helaas bezitten we geen rekeningen 
waaruit het verval van de domeinen op de voet is te volgen; alleen uit de 
14e eeuw, als het proces zich al ver heeft doorgezet, bezitten we er enkele. 
Het zijn momentopnamen van een evolutie. 

De oudste rekening van de bisschoppelijke rentmeester van het Nedersticht, 
die bewaard gebleven is, loopt over de periode van 25 april 1328-21 mei 
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1329 !). Onder de ontvangsten vindt men de volgende rubrieken: item van 
den hofgoede te Werconden; item te Loeric; item te Vechten; item Roemster-
velt ende te Bunnic. Van de vele domeinen, die de bisschop in vroeger 
eeuwen in het zuidoosten van het Nedersticht bezat, zijn er dan nog slechts 
vier overgebleven, waaruit hij nog inkomsten trekt: de hof van Werkhoven, 
die van Loerik tussen 't Goy en Houten, die van Vechten en die van Bunnik, 
welke laatste blijkbaar met die van Rumpst - hier Rumpsterveld genaamd -
tot één verenigd is. De inkomsten betreffen uitsluitend geldsbedragen af
komstig van boeren, die hof goed bezitten: in Vechten 24 personen, in 
Rumpst-Bunnik 28 personen. Behalve inkomsten uit de hofgoederen worden 
in de rekening ook nog ontvangsten van tienden en pachten verantwoord. 
Onder deze laatste komt een post voor luidend: Item Buddinc van den Hulle 
39 solidos. Hier treffen we indirekt een vermelding van Ter Hul aan. De 
bisschoppelijke rentmeester ontvangt 39 schellingen aan pacht van Budding 
van de Hul. De Hul - de vorm Ter Hul verschijnt pas later - behoort tot de 
weinige delen van het oorspronkelijke domein van de bisschop te Bunnik, dat 
niet als hofgoed in tijns is gegeven, noch in leen gegeven, noch weggeschon
ken rnnnr vernacht ' c Tn 1^98 KliïVt ppn vpkprt* RnHHinc r\p nar.htp.r te, ziin. 
In de rekening over 1330/31, die eveneens bewaard gebleven is, komt hij 
weer voor als pachter, alleen betaalt hij nu slechts 37 schellingen en 10 
deniers2). Wie is deze Budding? Toevallig kennen we hem ook als pachter 
van 7 morgen land van het domkapittel te Loerik. Als zodanig komt hij 
voor in een goederenlijst uit ca. 1320 en in een kapittelrekening over 1323, 
onder de naam Buddinc de Hulle 3). Omstreeks 1348 bezit hij nog grond in 
Loerik als Buddinc filius Gerardi dictus van der Hullen: Budding Gerrits-
zoon genaamd Van de Hul4) . In 1368 is ditzelfde perceel grond in Loerik in 
bezit bij Heynric Buddinc van der Hulle5). Budding Gerritsz. bezat dus 
meer land dan Ter Hul, maar wij mogen aannemen dat hij dââr woonde, 
vanwege zijn bijnaam Van de Hul, die in de tekst met andere inkt aan zijn 
naam is toegevoegd. Zijn zoon Hendrik is hem vermoedelijk als pachter van 
Ter Hul opgevolgd en had dezelfde bijnaam, maar daarna komen we geen 
dragers van de naam Van de Hul meer tegen. 

Ter Hul als onderdeel van het goed Beverweerd 

Van de jaarlijkse rentmeestersrekeningen zijn er helaas maar enkele toe
valligerwijs bewaard en de eerste na 1331, die we nog hebben, betreft het 
jaar 1378-1379 6). Over de daarin verantwoorde inkomsten van pachten komt 

1) S. Muller Fz., De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325-1336, I, 
Utrecht 1889, blz. 450-453. 
2) Ibidem, blz. 459. 
3) Rijksarchief Utrecht (hierna te citeren als RAU), dom, nrs. 598 en 624. 
4) RAU, Oudmunster, nr. 934 fo 28. 
5) Ibidem, nr. 935-2 fo 5 (1368 febr. 1). 
6) K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht 1378-1573, 3 dln., Utrecht 1926-
1932, I, blz. 3 e.v. 
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de Hul niet meer voor en hetzelfde geldt voor de rekeningen die ons, ook 
weer zeer fragmentarisch, uit de 15e eeuw zijn overgeleverd. Wat is er met 
de Hul gebeurd? Gelukkig weten wij het antwoord op deze vraag: de bisschop 
heeft het goed in leen uitgegeven. Wanneer voor het eerst is niet bekend, 
maar het moet gebeurd zijn vóór 1394, het jaar waarin het oudste bewaarde 
leenregister van de bisschop een aanvang neemt. Daarin komt al in 1395 een 
belening met Ter Hul voor als onderdeel van het komplex Beverweerd, maar 
het is niet aannemelijk dat dit de eerste belening zou zijn. Het is wel de 
eerste bekende. 
Het goederenkomplex, waarmee de bisschop op 28 juli 1395 heer Jan van 
Vianen van Beverweerd beleent7), omvat dan het kasteel met bijbehorende 
hofsteden en gronden, diverse landerijen van Driebergen tot IJsselstein, 
tiendrechten, visrechten, tolrechten, en ook dat guet ten Hulle, gelegen in den 
kerspell van Bunnick mit alle zijnen tobehoeren alsoe alse Aernt Toll nu 
bruyct, mitten dagelixen gerichte, tijnse ende tienden groff ende small. 
Tesamen een groot komplex van verspreid liggende gedeelten van het oude 
bisschopsgoed, dat in 1395 vermoedelijk reeds gedurende enkele decenniën 
door de heren van Vianen in leen werd bezeten. Ter Hul wordt omschreven 
als een goed, wat wij wel mogen opvatten als een hofstede met bijgebouwen 
en landerijen. Was het alleen grond geweest, dan zou wellicht de grootte zijn 
gespecificeerd, nu wordt de omvang bekend verondersteld: het is het goed in 
die omvang zoals het nu in gebruik is bij Arend Tol, met inbegrip van de 
rechtsmacht, tijnzen en grove en smalle tienden. Arend Tol is één van de 
opvolgers van Budding Gerritsz. en Hendrik Buddingsz. Hielden echter 
laatstgenoemden Ter Hul nog direkt van de bisschop in pacht, Arend Tol 
pacht het van de heer van Vianen. Ook Arend Tol bezat meer land dan 
Ter Hul alleen, in 1401 ontmoeten we hem als geërfde bij het gehucht 
Rijsbrug, ten zuidoosten van Vechten 8). In de geciteerde tekst van 28 juli 
1395 in het bisschoppelijke leenregister is later boven de naam van Arend 
Tol een andere geschreven: Wouter Scade. Ook alle andere namen van 
pachters, die in de registratie van deze belening voorkomen, zijn voorzien 
van een later bovengeschreven naam. Men heeft het blijkbaar in het bis
schoppelijk leenhof op een bepaald moment nodig geacht de namen van 
nieuwe pachters in de tekst in te lassen. Waarom en wanneer? Het antwoord 
op deze vraag is betrekkelijk eenvoudig: ter gelegenheid van een nieuwe 
belening. Die vond plaats op 19 februari 1434 na de dood van Jan van 
Vianen en wel ten behoeve van Gijsbert van Vianen van Beverweerd, die 
hiervan een oorkonde ontvangen zal hebben waarvan de dispositie gelijk was 
aan die van 28 juli 1395, alleen de namen van de pachters zullen zijn ge
wijzigd. Voor de leenregistratie volstaan de bisschoppelijke ambtenaren met 
een korte aantekening: Item beleent Gijsbert van Vyanen van Beverwerde 
sijne guede etc.9) en voor een specifikatie moet men de vorige belening maar 
opslaan. Alle elementen van het komplex Beverweerd uit 1395 zijn onver
anderd gebleven en door de namen van de nieuwe pachters over te nemen 

7) RAU, bisschoppen, nr. 271 fo 19. 
8) RAU, S. Marie, nr. 1404 (1401 apr. 20). 
9) RAU, bisschoppen, nr. 273 fo 18. 
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bleef de registratie ook na 1434 up to date. Wanneer Wouter Scade Arend 
Tol als pachter heeft opgevolgd en of er nog een andere pachter tussen hen 
beiden is geweest, weten wij niet. In de rentmeestersrekening over 1426-1427 
komt Wouter Scade al voor als gebruiker van bisschoppelijk hofgoed te 
Loerik 10) en op 22 januari 1441 komen we hem tegen als deelnemer aan een 
zitting van het gerecht van Bunnik u ) . 
Gijsbert van Vianen heeft het komplex Beverweerd en daarmee ook Ter Hul 
niet lang bezeten, slechts twee jaar. Zijn dochter daarentegen zou er niet 
minder dan 66 jaar van genieten. Op 25 januari 1436 volgde Johanna van 
Vianen haar vader op, toen ze nog minderjarig was. Op 26 februari 1465, als 
zij inmiddels getrouwd is met Jan van Boechout, wordt de belening herhaald 
en op 12 oktober 1497 nogmaals. Op 27 juli 1487 - zij was toen al weduwe -
had zij haar opvolging geregeld: al haar goederen zouden toevallen aan haar 
zoon Daniel van Boechout op voorwaarde dat ze, indien Daniel zonder 
wettige nakomelingen zou overlijden, zouden overgaan op Jan van Boechout, 
kanunnik van de dom te Utrecht. Op 12 maart 1502 kon Daniel van 
Boechout eindelijk zijn moeder opvolgen in haar Beverweerdse leen 12), maar 
nog in hetzelfde jaar vervreemdt hij een deel ervan, nl. het goed Ter Hul. 
Bij deze gebeurtenis, die voor de verdere lotgevallen van Ter Hul van het 
grootste gewicht is geweest, dienen wij wat uitvoeriger stil te staan. 

De verkoop van Ter Hul in 1502 

Daniel verkoopt Ter Hul aan een hoge geestelijke, heer Willem van Mont-
foort, proost van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. De transportakte 
is niet bewaard gebleven, wel de kwitantie van de betaalde koopsom, die 
1316V2 gouden Filips-guldens bedroeg. Nu kon een leengoed niet zonder 
meer verkocht worden. De leenheer moest er in gekend worden en een 
nieuwe belening voor de koper was noodzakelijk. In het geval van Ter Hul 
ziet de leenheer, in casu de bisschop, van een nieuwe belening af en wijzigt 
hij met instemming van zijn vijf kapittels de status van het leengoed in 
allodiaal goed. Het kapittel van Oudmunster zal voor Ter Hul geen leenhulde 
meer behoeven te doen en zal het goed voortaan in volledige eigendom be
zitten. Deze gunst van de bisschop om van zijn rechten, al waren zij dan ook 
weinig meer dan theoretisch, af te zien, is duidelijk bepaald door het feit dat 
de nieuwe bezitter een kerkelijke instelling is. Ten aanzien van leken was hij 
op dit punt gereserveerder. Op 13 oktober 1502 wordt in een oorkonde, 
bezegeld door bisschop Frederik IV en de vijf kapittels, de leenrechtelijke 
band ten opzichte van Ter Hul verbroken en daags daarna geeft Daniel van 
Boechout zijn gezegelde kwitantie af 13). 
Maar wie is nu eigenlijk de koper, is dat Willem van Montfoort in zijn 

10) Heeringa, a.w., I, blz. 237. 
11) Gemeentelijk archief Utrecht (hierna te citeren als GAU). Regulieren BA II, nr. 
942. 
12) RAU, bisschoppen, nrs. 273 fo 36: 275 fo 69v, 140v, 59; 278 fo 39. 
13) RAU, Oudmunster, nr. 1239. 

100 



A~,L* i.j,..f...K «, , . . v~  
. . . J - - A ^ , — ^ • i & . - . t v - . i * . » • • • • • 4 . V . J £ 

.| „.......l «. . .k«.. . . . 'W.„^._IsJ»„, , t . , ; u HV. , ,.>A « 
*. ™ « * » A ( W . k l ( . * > ,..>..<,. «... v . .. i v 

..^ ..... A,.,, 

Oorkonde van de bisschop van Utrecht waarbij hij de leenrechte-
lijke band ten aanzien van Ter Hul opheft, 13 okt. 1502. 

Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, nr. 1239. 

funktie als proost of privé of is dat het kapittel waarvan hij proost is? Noch 
in de rekeningen van het kapittel, noch in die van de proosdij, die een af
zonderlijke beheerseenheid vormde, is iets te vinden van de uitgave van 
1 3 1 6 ^ goudguldens, net zo min als van inkomsten uit pacht van Ter Hul 
over de volgende jaren. Wij moeten dus wel aannemen dat de proost Ter Hul 
privé heeft gekocht, maar dan met de belofte dat het goed na zijn dood aan 
het kapittel zou toevallen en dat de bisschop, daarop vooruitlopend, afziet 
van zijn rechten als leenheer ten behoeve van het kapittel. Dat dit inderdaad 
het geval geweest is, blijkt uit het testament, dat Willem van Montfoort op 
8 december 1511 in de „winterkamer" van zijn huis in Utrecht door de 
notaris Maarten Kaluwe liet opstellen 14). De eerste bepalingen betreffen zijn 
begraafplaats en een misfundatie. De proost wil begraven worden in de 
nieuwe kapel in de Oudmunsterkerk en sticht een vikarie op het daar aan
wezige altaar van O.L.V. en S. Anna. Na zijn overlijden zullen er dagelijks 
missen moeten worden gecelebreerd voor zijn zielerust en na iedere mis moet 
de priester op zijn graf de psalmen Miserere mei en De profundis lezen. Eens 
per maand en bovendien eens per jaar en op feestdagen zullen de plechtig
heden een uitgebreider karakter hebben. In de grote Utrechtse kerken be
stonden uiteraard tientallen van dergelijke misfundaties en een groot aantal 
vikarissen, al dan niet aan één of meer speciale altaren verbonden, zorgde 
voor de uitvoering van de bepalingen, die de testateurs inzake het opdragen 

14) Ibidem, nr. 395 fo 47 e.v. 
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van missen hadden gemaakt. Zij werden daarvoor betaald uit goederen, die 
de erflaters hiervoor hadden bestemd. Proost Willem legateert voor de be
kostiging van zijn zielmissen aan de kerk van Oudmunster „twee hoeven 
land met toebehoren zoals ze vanouds gelegen zijn in Bunnik, in de volks
mond genaamd 't goet ten Hulle, door mij gekocht van Daniel van Boechout 
en thans in gebruik bij Gijsbert van Zijl tegen een jaarlijkse pacht van 36 
gouden schilden, 10 kapoenen en 10 hoenders". Uit het feit dat proost 
Willem over Ter Hul bij testament kan beschikken, blijkt duidelijk dat hij 
het in 1502 als privépersoon heeft gekocht. Na zijn dood op 26 mei 1514 15) 
komt het aan het kapittel van Oudmunster en de kameraar van de „gemene 
vikarissen" verantwoordt de inkomsten en uitgaven van Ter Hul voortaan in 
zijn jaarlijkse rekeningen. 
De aangehaalde passus uit het testament geeft de grootte van Ter Hul aan en 
noemt bovendien de pachter. De grootte bedraagt twee hoeven, dus ca. 32 
morgen of in onze oppervlaktemaat ongeveer 27 ha. Pachter is in 1511 
Gijsbert van Zijl, het eerste lid van de familie Van Zijl, dat we met betrek
king tot Ter Hul tegenkomen en wiens nakomelingen na een tussenpoos in 
de 16e eeuw het goed in bezit zullen houden tot op de huidige dag. In 1465, 
1497 en 1502 wordt ter gelegenheid van de hierboven gememoreerde be
leningen Jan Wilgher als pachter van Ter Hul vermeld en het ligt dus voor 
de hand aan te nemen dat Gijsbert van Zijl het goed in pacht heeft genomen 
toen de proost het in 1502 had gekocht of later. Dat is echter niet zo. Uit 
1501 en 1511 zijn registers bewaard gebleven van de grondbezitters, die op 
het platteland van Utrecht gehouden waren de belasting op te brengen, die 
oudschildgeld werd genoemd16). Zowel in 1501 als in 1511 komt Gijsbert 
van Zijl daarin voor als belastingplichtige in Bunnik voor 32 morgen. In 1501 
staat daar de aantekening bij: betaelt bij den rentmeester van Beverwerd. 
Al in 1501 hield Gijsbert van Zijl dus het 32 morgen groot zijnde Ter Hul 
in pacht van de vrouwe van Beverweerd en betaalde hij zijn belasting via de 
rentmeester van het kasteel. Dat houdt in dat de naam van de pachter van 
Ter Hul in de oorkonde waarin de bisschop Daniel van Boechout in 1502 
met de Beverweerdse goederen beleent niet klopt. Evenals de omschrijving 
van de onderdelen van het leen moet ook de naam Jan Wilgher voor de 
pachter van Ter Hul klakkeloos uit een vorige beleningsoorkonde zijn over
genomen. Het is zelfs niet onmogelijk dat ook de oorkonde van 1497 wat dat 
betreft niet up to date is en dat de naam Jan Wilgher ook hier door de 
bisschoppelijke oorkondenschrijver zonder meer uit de beleningsoorkonde 
van 1465 is overgenomen, en dat de pacht van Gijsbert van Zijl in werkelijk
heid al vóór 1497 is ingegaan. Hij bezat in dat jaar in ieder geval al land in 
Bunnik, want in een lijst van achterstallen van het oudschildgeld komt hij 
voor met betrekking tot 4 hont ( = % morgen) " ) . Dit betreft een gedeelte 
van de grond, die hij ook in 1501 en 1511 nog naast Ter Hul in Bunnik 
bezat. Voorzichtig kunnen wij de komst van de eerste Van Zijl op Ter Hul 
situeren op het eind van de 15e eeuw. 

15) Ibidem, nr. 395 fo 86. 
16) RAU, Staten van Utrecht, nrs. 51 fo 17v en 52-1 fo 17v. 
17) Ibidem, nr. 79. 
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Het kapittel van Oudmunster en zijn pachters 

Het kapittel van Oudmunster te Utrecht, dat in 1514 bij de dood van zijn 
proost Willem van Montfoort volledig eigenaar van Ter Hul werd, is dat 
bijna drie eeuwen lang gebleven, om precies te zijn tot 14 aug. 1802. De 
inkomsten uit de pacht werden verdeeld in twee delen. Voor éénderde deel 
kwamen zij toe aan de gezamenlijke vikarissen van de kerk, die daarvoor -
tot aan de Hervorming - de bepalingen van het testament van proost Willem 
uitvoerden, en voor de andere tweederde delen vloeiden zij in de kas van het 
kapittel. Ook in de eventuele lasten van reparatie etc. deelden kapittel en 
vikarissen volgens de verhouding twee tot één. Dit bleef zo tot 1674. Inmid
dels was op het einde van de 16e eeuw in Utrecht de Hervorming ingevoerd 
en het kapittel van Oudmunster was evenals de andere kapittels geprotestan-
tiseerd. De ietwat komisch aandoende transformatie, die voortaan calvinisti
sche proosten, dekens, kanunniken en vikarissen liet optreden, maakte van 
de kapittels zuivere beheersinstellingen, die de hoge adel en de rijke Utrechtse 
patriciërs aan inkomsten hielpen. De ongehuwde staat was voor de kanun
niken niet langer vereist, het bidden van het koorgebed was afgeschaft en de 
missen verbonden aan de vele schenkingen uit het verleden werden niet meer 
opgedragen. Wereldlijke edellieden en patriciërs van protestantsen huize voer
den het predikaat kanunnik en deelden in de inkomsten van het kapittel, 
terwijl ze daarnaast alle mogelijke andere ambten en funkties konden uit
oefenen. In 1674 werd een belangrijke stap naar een verdere desintegratie van 
het kapittel gezet, toen de pachtgoederen van Oudmunster in 19 delen wer
den verdeeld, die onder de toen fungerende kanunniken werden verloot18). 
Behalve het derde deel dat aan de vikarissen bleef, viel ook Ter Hul onder 
deze regeling en deels werd dit goed onder lot 4, deels onder lot 5 onderge
bracht. De eerste trekker van lot 4 was de kanunnik Mamuchet van Houdrin-
gen, die van lot 5 de kanunnik Bartolotti. Voortaan konden deze heren elk 
de helft van tweederde deel van de pacht van Ter Hul opstrijken, maar aan 
de andere kant waren zij persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Behalve in buitengewone gevallen, zoals grote vernieuwingswerken, viel Ter 
Hul voortaan buiten de bemoeienis van het kapittel als zodanig. Na de dood 
van een der kanunniken werd zijn lot opnieuw verloot. 

De kapittelheren van Oudmunster hebben van het begin van de 16e tot het 
begin van de 19e eeuw in totaal elf pachters op Ter Hul gehad. De eerste 
was, zoals wij zagen, Gijsbert van Zijl, die in 1513 werd opgevolgd door 
Cornelis Jansz. Witboom 19), die op zijn beurt in 1532 werd opgevolgd door 
zijn zoon Jan Cornelisz. Witboom 20). Na diens dood in 1554 bleef zijn 
weduwe Klaasje de hofstede bewonen, ook nadat zij was hertrouwd met 
Pieter Hermansz. Schijf21). Met ingang van 1566 kwam Geerlof Ernstz., 
een bastaard uit het geslacht Van Amerongen, op Ter Hul22), maar dat was 

18) RAU, Oudmunster, nr. 21-26 (1674 juni 23). 
19) Ibidem, nr. 1239 (pachtovereenkomst 1513 febr. 21). 
20) Ibidem, nr. 2008-1 (rekening vikarissen 1532). De oudste pachtovereenkomst met 
hem en zijn vrouw Klaasje dateert van 1546 febr. 21, ibidem, nr. 1239. 
21) Ibidem, nr. 946-1 fo 59v (pachtovereenkomst 1554 sept. 18). 
22) Ibidem, nr. 946-3 ongef. (pachtovereenkomst 1565 dec. 13). 
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geen sukses. In de jaren '80 werd hij achterstallig in de betaling van zijn 
pacht en het kapittel heeft de grootste moeite de ieder jaar oplopende pacht
schuld te innen 23). In 1595 wordt hij van de hofstede verwijderd en opge
volgd door Peter Anthonisz. van Zijl, wiens pacht officieel op 22 februari 
1596 ingaat24). Na Peter Anthonisz. van Zijl volgt omstreeks 1639 diens 
zoon Jan Petersz. van Zijl, die kort daarop plaats moet maken voor de 
kanunnik Andries van der Meulen 25). Van Zijl blijft wel op Ter Hul wonen, 
maar gedurende een tiental jaren is hij onderhuurder van Van der Meulen. 
De reden dat in die tijd een aantal kanunniken, waaronder Van der Meulen, 
verschillende kapittelgoederen zelf in pacht nemen, ontgaat ons. In ieder 
geval was het slechts van korte duur, want in 1650 is Jan Petersz. van Zijl 
weer de enige pachter 26). Met ingang van 1 januari 1678 wordt Ter Hul 
verpacht aan zijn zoon Peter Jansz. van Zijl, vervolgens vanaf 1 januari 1726 
aan diens zoon Klaas Petersz. van Zijl, en vanaf 1 januari 1768 aan diens 
zoon Peter Klaasz. van Zijl, die pachter blijft tot het kapittel Ter Hul in 
1802 van de hand doet27). 

Meestal om de zeven jaar werd de pacht hernieuwd en bij die gelegenheid 
werd de pachtsom opnieuw vastgesteld, in geld en tot 1671 bovendien aan
vullend in natura. Dit laatste is een overblijfsel uit de zeer oude tijd, toen 
pachten nog geheel of hoofdzakelijk in natura werden opgebracht. Gijsbert 
van Zijl betaalt in 1511 per jaar 36 gouden schilden, 10 kapoenen (ge-
kastreerde hanen) en 10 hoenders. In de pachtovereenkomst met Cornelis 
Jansz. Witboom in 1513 wordt dit bedrag vastgesteld op 32 gouden schilden, 
10 kapoenen 10 hoenders, in die met Jan Cornelisz. Witboom in 1546 op 50 
schilden, 30 kapoenen, 30 hoenders en 1 ton goede winterappelen, in die met 
Klaasje, weduwe van Jan Witboom, in 1555 op 80 schilden, 30 kapoenen, 30 
hoenders en 1 ton appelen, in die met Geerlof van Amerongen in 1565 op 
155 guldens, 13 kapoenen, 13 hoenders en 1 ton appelen, in die met Peter 
Anthonisz. van Zijl op 5 gulden per morgen en 20 kapoenen. In de volgende 
overeenkomsten blijft het aantal kapoenen gehandhaafd totdat die met Peter 
Jansz. van Zijl in 1678 uitdrukkelijk vermeldt- 7nnder kapoenen. Het gelds-

23) Ibidem, nr. 2008-2, rek. vikarissen, 1582, 1585 1591, 1592. 
24) Ibidem, nr. 946-4 fo 105v (pachtovereenkomst 1595 aug. 25). Nieuwe overeen
komsten, ibidem, nr. 946-5 fo 93 (1602 nov. 24); nr. 946-6 (1610 aug. 27). 
25) In de rekening van de vikarissen over 1638-'39 komt Peter Anthonisz. van Zijl nog 
als pachter voor, maar aan Jan Petersz. van Zijl wordt een uitgave gedaan van voor
schot bij hem gedaen van de timmerake van 't huys ten Hulle. In de rekening over 1639-
'40 brengt deze laatste eveneens een bedrag voor hetzelfde doel op zijn pacht in min
dering, terwijl in die over 1640-'41 Andries van der Meulen ais pachter voorkomt, 
ibidem, nr. 2008-3. 
26) In de rekening over 1652-'53 komt als pachter voor Jan Peters van Zijl in plaets 
van den here Andries van der Meulen - - - wegens huer cedulle bij den voorn. Jan 
Peters van Zijl met den voorn, here van der Meulen opgerecht, dwelcke met den jaere 
1650 is comen te cesseren, ibidem. Nieuwe pachtovereenkomsten met hem, ibidem, nr. 
946-9 fo 202 (1653 jan. 21) nr. 946-10 fo 21 (1663 juni 26) en fo 127 v (1671 dec. 1). 
27) Pachtovereenkomsten in extenso of in uittreksel met Peter Jansz. van Zijl, ibidem 
nr. 946-10 fo 210 (1678 mei 4), nr. 946-11 fo 36 (1687 febr. 5), fo 126 (1693 febr. 4), 
fo 233v (1699 okt. 7), nr. 946-12 fo 20 (1707 mrt. 12 en fo 182 (1717 febr. 6); met 
Klaas Petersz. van Zijl, nr. 946-13 fo 104 (1725 dec. 29), nr. 946-14 (1733 febr. 21), 
nr. 952-3 fo 14v en 17v (1740 jan. 1; 1747 jan. 1; 1754 jan. 1; 1761 jan. 1); met Peter 
Klaasz. van Zijl, nr. 952-3 fo 17v (1768 jan. 1), nr. 952-4 (1775 jan. 1), nr. 946-17 (1782 
mrt. 30), nr. 946-18 (1789 apr. 11) en nr. 946-18 (1795 okt. 24). 
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bedrag, tot het midden van de 16e eeuw bepaald in schilden, naderhand 
uitgedrukt in guldens wordt door het kapittel herhaaldelijk verhoogd of ver
minderd naar gelang de opbrengst van het land, de konjunktuur en de waarde 
van de gulden. Faktoren, die alleen in groter verband duidelijk zouden wor
den, doch buiten de opzet van deze studie vallen. De betalingstermijnen van 
de pacht waren oudtijds de feestdagen van Sint Maarten (11 nov.) en Sint 
Pieter ad cathedram (22 febr.) of binnen 14 dagen daarna; later werd jaar
lijks de hele pachtsom in één keer betaald en wel met kerstmis. In de 16e 
eeuw ging de nieuwe pacht in op Sint Pieter, later werd dat 1 januari. 
De pachtovereenkomsten bevatten een aantal gebruikelijke bepalingen over 
het gewone onderhoud van de hofstede, soms verbodsbepalingen om opgaand 
hout te kappen, om weilanden te scheuren en in te zaaien of om mest naar 
elders te vervoeren. De buitengewone onderhoudswerkzaamheden komen in 
de regel ten laste van de eigenaar, alsook alle 't gene bij donder, blixem, 
hagel, ruyter ende knechten daerinne beschadicht zall worden, zoals de over
eenkomst met Peter Anthonisz. van Zijl het in 1610 uitdrukt. 
Een bijzondere bepaling in de overeenkomsten betreft de periodieke bezich
tiging van Ter Hul door de kanunniken en vikarissen. In de overeenkomst 
met Jan Cornelisz. Witboom in 1546 erkent deze: Noch zijn 't voirwairde dat 

wij sullen gehouden wesen den heren voirsz. als 't hem gelieven sal mit 
twee wagens comen halen op heur voirsz. goet ende doense goede chiere op 
onsen kost nae ouder ghewoenten. Vooral in de periode voor de Hervorming 
schijnen de uitstapjes naar Bunnik bij de geestelijke heren nogal in trek te 
zijn geweest. Hoe groot voor de pachters van Ter Hul de financiële konse-
kwenties waren van het op hun kosten „goede sier" maken door de kanun
niken, valt misschien enigszins af te leiden uit de bijkomende kosten van de 
uitstapjes, die voor rekening van het kapittel waren en dus in de rekeningen 
worden verantwoord. In 1532 wordt het land van Ter Hul opgemeten en 
worden er bomen geplant. De geestelijke heren werden door Cornells Jansz. 
Witboom onthaald, maar desondanks gaven zij onderweg nog 6 pond 10 
schellingen uit aan wijn en fooien, wat een heel bedrag is als men bedenkt 
dat de geplante bomen samen 4 pond 10 schellingen kosten en het loon van 
de landmeter 1 pond 10 schellingen bedraagt28). Karig waren de kanunniken 
niet, want herhaaldelijk vermelden de rekeningen bij die gelegenheden fooien 
voor de knechten van Ter Hul, die hen vervoerden, voor de dienstboden en 
degenen die kookten en voor de portier van de Utrechtse stadspoort, die zij 
passeerden. Peter Anthonisz. van Zijl weet in 1595 de verplichting tot trakta
tie terug te brengen tot één maal per jaar en daarvoor nog een vergoeding te 
bedingen. In 1602 wordt overeengekomen dat het onthaal alleen in het 
eerste, vierde en laatste jaar van de zeven pachtjaren behoeft plaats te vin
den. Later verdwijnt de bepaling geheel uit de kontrakten om er op het einde 
van de 18e eeuw weer opnieuw in te worden opgenomen. 

28) Ibidem, nr. 2008-1. Als reisdoel vindt men opgegeven: ad emendum et videndum 
triticum (1527), ad videndum domum, pomerium et alias terras, quas colit Cornelius 
Johannis si sint omnia disposita sicuti promiserat (1528), enz. Behalve kanunniken 
en vikarissen nemen soms aan de inspektiereizen deel de proost, de officiaal, de 
scholaster, één of meer kameraars, één of meer kapittelnotarissen, de kapittelschout en 
anderen. 
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• 

Het goed Ter Hul getekend door Hendrik Ventrale in 1626. 
Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, nr. 933. 

De boerderij 

Voor een goed begrip van de situatie van het oude Ter Hul dient men te 
bedenken dat het wegenpatroon in Bunnik in vroeger eeuwen tamelijk een
voudig was. Op de Brink kwamen vier wegen samen: uit het oosten de weg 
uit Zeist via de Bunnikerbrug, uit het noorden de weg van het huis Beesde 
(tegenwoordig Langstraat), uit het westen de Vechterweg (tegenwoordig 
Provinciale weg en Dorpsstraat) en uit het zuiden de Odijkerweg (tegen
woordig Schoudermantel en Smalleweg). Dan was er nog een vijfde belang
rijke weg, die komend uit het zuidwesten niet doorliep tot de Brink maar iets 
westelijker op de Vechterweg uitkwam en de verbinding vormde tussen het 
gehucht Rijsbrug en het dorp Bunnik. Deze Groeneweg of Kerkweg (tegen
woordig Groeneweg en Molenweg) had een aftakking naar de Odijkerweg. 
Juist ten zuiden van deze zijweg naar de Odijkerweg en met de voorgevel 
naar de Groeneweg lag de hofstede Ter Hul. Met zijn meer dan 3 m + NAP 
was dit punt het hoogste van zijn omgeving, hetgeen trouwens al in de naam 
tot uiting komt, want een hul of hil is een verhevenheid in het terrein, een 
(meestal natuurlijke) hoogte. Een plaats dus, bij uitstek geschikt voor een 
vroege bewoning, buiten bereik van een buiten zijn oevers tredende Kromme 
Rijn en met goede verbindingswegen. Al omstreeks 1320 was hier, zoals 
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Detail van de vorige tekening. 

hiervoor bleek, Budding van der Hullen woonachtig, maar waarschijnlijk 
mag de eerste bewoning ter plaatse nog enkele eeuwen eerder gesitueerd 
worden, dus in de tijd dat het bisschoppelijk domein Bunnik nog intakt was, 
waaruit de twee hoeven, die later het goed Ter Hul uitmaakten, zijn voort
gekomen. Overigens kan alleen een archeologisch onderzoek hieromtrent 
zekerheid verschaffen evenals inzake de vraag - en dat nog maar tot op 
zekere hoogte - hoe de hofstede er in de middeleeuwen heeft uitgezien. 
De oudste en eigenlijk enige afbeelding van het boerderijkomplex Ter Hul 
dateert uit 1626 en is getekend door de landmeter Hendrik Verstrale in het 
kaartboek van het kapittel van Oudmunster 29). Hoofdtaak van de landmeter 
was de opmeting en het in kaart brengen van de landerijen van Ter Hul en 
in de weergave van de hofstede kon hij dus globaal zijn, maar Verstrale 
staat bekend als een nauwkeurig tekenaar, die ook de relevante gebouwen 
tamelijk getrouw weergeeft. Volgens zijn tekening uit 1626 bestond de 
boerderij toen uit een huis aan de Groeneweg, met de noordelijke zijgevel -
waarin een deur - gekeerd naar de verbindingsweg tussen de Groene en de 
Odijkerweg, een schuur dwars tegen de achtergevel van het huis aan, een 
vrijstaand bijgebouw, twee hooibergen en een waterput. Dit alles in een 
boomgaard en het geheel omgeven door een palissade waarin twee hekken: 
één voor de deur naar de weg en één naar het land ten zuiden van de hof
stede. Het huis lijkt eerder een - voor die tijd - modern dan een middeleeuws 
karakter te heben. 

29) Ibidem, nr. 933 fo 47. 
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Wij verkeren ten aanzien van Ter Hul in de gelukkige omstandigheid de be
trouwbaarheid van de tekening te kunnen toetsen aan andere bewaarde 
bronnen. Omdat de pachters belangrijke verbouwingen geheel of gedeeltelijk 
op hun pachtsom in mindering mochten brengen, vinden we de uitgaven 
daarvoor verantwoord in de vikarisrekeningen, voor zover deze tenminste 
bewaard zijn 30). Van sommige zijn zelfs de door de pachter overgelegde 
kwitanties nog aanwezig. Zulke verbouwingen van het huis zijn uitgevoerd 
omstreeks 1538, in 1556, in 1561-'62, in 1595 en volgende jaren, in 1638-
1640 en in 1653. Van de werkzaamheden omstreeks 1538 weten wij alleen 
dat Jan Cornelisz. Witboom over het rekenjaar 1537-'38 vijf pond, over 
1538-'39 ruim 6 pond en voor 1539-'40 tien pond op zijn pacht in mindering 
brengt vanwege gekocht hout voor herstel van het huis. De pachtovereen
komst met dezelfde Witboom in 1546 bevat de bepaling: item oick seilen wij 
gehouden wesen enen nieuwen steenen gevel op te halen ende doen maicken 
op onse kost, behoudelick dat die heren seilen ons daertoe doen besorgen 
den steen, die totten ouden steen van noede sal wesen. De pachter heeft zich 
hieraan niet gehouden, want in de overeenkomst met zijn weduwe in 1554 
wordt de bepaling herhaald. In de dan volgende jaren worden inderdaad 
belangrijke werkzaamheden aan Ter Hul uitgevoerd. In 1556 wordt de 
hofstede vergroot met een nieuwe kamer, waarvoor Peter Hermansz. Schijf 
150 pond van zijn pacht aftrekt, terwijl de reisjes, die de kapittelheren naar 
Bunnik maken om dit karwei te bezichtigen ook nog eens 27 pond kosten. 
In 1561-'62 trekt dezelfde pachter nog eens 123 pond af voor herstelwerk
zaamheden, waarbij niet gespecificeerd wordt waarom het gaat, maar ver
moedelijk betreft het hier de vernieuwing van de gevel, waartoe de pachter 
door het kontrakt van 1554 verplicht was. Waarschijnlijk heeft in die tijd het 
huis zijn middeleeuws aanzicht verwisseld voor het modernere, zoals wij dat 
van de tekening van Verstrale kennen. De niet buitensporig hoge kosten 
werden gedrukt doordat was overeengekomen dat zoveel mogelijk de oude 
stenen weer zouden worden gebruikt. Dan duurt het totdat de wanbetaler 
Geerlof van Amerongen van de hofstede verwijderd is voordat het kapittel 
ook maar iets aan het huis wil laten doen. 
Zodra Peter Anthonisz. van Zijl op de hofstede komt begint er een serie 
werkzaamheden, die nogal ingrijpend moeten zijn geweest. De rekeningen 
bezigen deze keer ook niet het latijnse woord reparatio, zoals in vorige ge
vallen, maar spreken van restauratio, nova instauratio en augmentatio. Het 
karwei begon in 1595 - Peter van Zijl woonde er al vóórdat zijn pacht op 
1 januari 1596 inging - en werd over een aantal jaren uitgesmeerd. Hoewel 
de door Van Zijl overgelegde specifikaties van de aannemers bewaard zijn, 
blijkt toch niet duidelijk waarom het gaat. Het werk werd hoofdzakelijk 
uitgevoerd door Hendrik Cornelisz., metselaar, Klaas Jacobsz., timmerman, 
Aart Hendriksz., smid, en een niet bij name genoemde rietdekker. De metse
laar leverde in 1596 o.a. 600 bakstenen en 1000 estrikken en in 1599 nog 
eens 3100 nieuwe bakstenen en 500 oude. Het dak werd geheel vernieuwd, 
er werden nieuwe ramen geplaatst en uit een post van geleverde ijzers voor 
de schoorsteen, daer de borden op leggen, zou men kunnen konkluderen dat 
30) Ibidem, nrs. 2008-1—2008-3. 
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Het goed Ter Hul ingetekend op de topografische kaart van Bunnik. 

ook het interieur werd aangepakt. Het gehele werk kostte 700 pond. 
In de jaren 1638 tot 1640, dus een twaalftal jaren na de tekening van 
Verstrale, vond opnieuw een groot werk plaats. De pachters van dat moment, 
eerst Jan Petersz. van Zijl en na hem de kanunnik Andries van der Meulen, 
brengen in totaal 1069 guldens op hun pacht in mindering. De specifikatie 
van hetgeen in 1640 de bewoner van Ter Hul, Jan Petersz. van Zijl - dan 
onderhuurder - ten behoeve van de aannemers heeft uitgegeven, begint met 
een post van 51 guldens voor Frans Cornelisz. van Bemmel ter cause hij 
anno 1640 de huysinge voornoemt ten dele hadde affgebroken. Van Zijl zelf 
voerde met wagens de benodigde materialen voor het werk aan, maar zijn 
deklaratie bij het kapittel ten bedrage van 63 guldens was blijkbaar aan de 
hoge kant en werd niet geaksepteerd dan nadat hij was teruggebracht tot 
53 guldens 31). Ook nu weer weten wij niet precies wat er verbouwd werd, 
maar de voorgevel zal zijn blijven staan, want die was weer aan vernieuwing 
toe in 1653. In de kapittelvergadering van 25 juni 1652 was gerapporteerd 
dat de voorgevel van d'huysinge op d'Hulle bevonden is aen beide sijden 
heel te vervallen ende noodsaeckelijck te moeten worden gerepareert.32) 
Een jaar later werd het herstel ervan gegund aan de timmerman Eusebius 
Brantsz. en de metselaar Tijmen Willemsz. voor 350 guldens, door wie het 
werk ook werd uitgevoerd 33). 

31) Ibidem, nr. 1240. 
32) Ibidem, nr. 21-21 fo 259. 
33) Ibidem, nr. 21-22 fo 56 (1653 juni 3), fo 102v (1654 febr. 24), deklaraties in de 
rekeningen, ibidem, nr. 2008-3, specifikaties, ibidem, nr. 1240. 
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Na de verdeling van de pachtgoederen van het kapittel onder de kanunniken 
in 1674 moeten de laatsten individueel de last van herstelwerkzaamheden op 
zich nemen en blijven vermeldingen dienaangaande in de kapittelresoluties 
en rekeningen achterwege, op een paar uitzonderingen na. Deze betreffen de 
reparatie van de hofstede na de grote storm in december 1703 34) en de 
vernieuwing van de schuur in het midden van de 18e eeuw. Behalve de 
gewone kleine reparaties en het om de zoveel jaar dekken met nieuw stro, 
vernemen we uit de rekening enen resoluties van het kapittel lange tijd niets 
over de schuur van Ter Hul. In het pachtkontrakt van 1678 neemt Peter 
Jansz. van Zijl op zich de waegeschuer ende schaepshock behoorlijk te doen 
repareren ende alles nodigh daertoe leveren, maar nog eens zestig jaar later 
stond de schuur op instorten. De resolutie van 19 mei 1749 spreekt van 
zekere oude en geheel bouwvallige schuur en stelt vast dat de voorszeide 
schuur al bouwvallig is geweest veele jaren en dat zonder een zodanige 
schuur de voorszeide hofstede niet kan worden gebruikt, zodat tot algehele 
vernieuwing wordt besloten35). Volgens het bestek moest de oude schuur 
worden afgebroken en een nieuwe, houten schuur op een stenen voet opge
trokken van 60 voet lengte en 32 voet breedte, met daarin afgeschoten een 
schaapshok, drie varkenshokken en een hoenderhok. Het werk werd door de 
timmerman Klaas van Maarle aangenomen en was tegen het einde van het 
jaar 1749 gereed op het dak na, dat afzonderlijk aanbesteed en gegund was 
aan de dekker Mees van den Berg te De Bilt. In februari 1750 was de schuur 
gedekt. De pachter van Ter Hul, Klaas Petersz. van Zijl, was zelf een van de 
twee leveranciers van de daarvoor benodigde wilgentenen. 
Eén van de laatste bepalingen van het bestek voor het bouwen van de schuur 
luidde: Het schuurtje bezijden 't huys moet mede afgebroken worden ten 
kosten van den aannemer. Wat daarmee bedoeld wordt is niet duidelijk. 
Waarschijnlijk was het een vrijstaand schaaps-, varkens- of hoenderhok dat 
overbodig werd door de nieuwe schuur. Op de tekening van 1626 komt een 
dergelijk schuurtje nog niet voor. Wel is daarop duidelijk een huisje van 
meer allure te zien, dat zoals gewoonlijk bij boerderijen als bakhuis funktio-
neerde. Het was een vrijstaand bijgebouw - vicina domus heet het in de 
vikarisrekening -, dat in 1602 werd vernieuwd, waarvoor Peter Anthonisz. 
van Zijl over drie jaar in totaal 320 pond op zijn pacht in mindering bracht. 
De aanwezigheid van de hooibergen op Verstrales tekening komt in de reke
ningen tot uiting door posten betreffende het periodiek vernieuwen van de 
meest vitale onderdelen daarvan, de bergroeden. Ook de waterput, die op de 
afbeelding zo duidelijk uitkomt, wordt in een rekening genoemd. In 1531 
wordt ruim 6 pond uitgegeven voor 300 stenen, kalk, ijzer, etc. om de put te 
vernieuwen (ad puteum reficiendum). Eén element van het boerderijkomplex 
is op de tekening van 1626 achterwege gebleven: de duiventil of het duif huis 
(domus columbarum), dat in 1552 werd gerepareerd. Mogelijk was het vóór 
1626 opgeruimd, want het is niet waarschijnlijk dat de tekenaar dit in het 
oog vallende objekt over het hoofd zou hebben gezien. 
Wat steeds weerkeert in de rekeningen is de ook op de tekening voorkomende 

34) Ibidem, nr. 21-32 fo 113, resolutie 2 juni 1704. 
35) Ibidem, nr. 1238 (uittreksels uit resoluties, bestekken, deklaraties, specifikaties etc). 
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Kwitantie van Hendrik Cornelisz. voor Peter Anthonisz. van Zijl 
wegens geleverde bakstenen en kalk voor de verbouwing van Ter 
Hul, 1599. Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, nr. 1240. 

boomgaard rond de boerderij. In 1532 werd 4 pond 10 schellingen uitge
geven voor geplante pere- en appelbomen, in 1536 nog eens 4 pond voor niet 
nader genoemde bomen, in 1548 weer 25 schellingen voor vier appel- en 
pereboompjes, in 1558 opnieuw 2 pond voor acht appelbomen, enz. Als 
Peter Anthonisz. van Zijl in 1595 op Ter Hul komt, koopt hij meteen 18 
appelenten, 6 peerenten, 10 kersenten, 4 pruimenten en 2 nootenten. Zelfs de 
palissade, die de boomgaard en daarmee de hele boerderij omsluit, wordt 
eenmaal in de rekeningen genoemd, nl. in 1540, als zij voor 2 pond wordt 
vernieuwd 36). 

De landerijen 

De twee hoeven land, waaruit Ter Hul bestond, vormden geen aaneengesloten 
geheel, maar vielen uiteen in vier gedeelten, die overigens dicht bij elkaar 
gelegen waren. Het eerste stuk, onmiddellijk grenzend aan de hofstede en op 
de tekening van 1626 gemerkt als C - de hofstede zelf als D -, wordt in de 
pachtoorkonde van het kapittel voor Jan Cornelisz. Witboom in 1546 om
schreven als een stucks bouwlandts streckende van den heerwech tot aen den 
acker van den koster groot seven mergen twee hont achtien roeden, daer 
boven zuydtwert Jan van Wael, ende noortwert die Groenewech naest gelegen 
zijnt. Met de heerweg, daaraan het land in het oosten grensde wordt de 
Odijkerweg bedoeld, de noordgrens was de Groeneweg, aan de zuidkant lag 

36) Item pro plantis quas vocant pooten emptis que fuerunt posite circum pomerium 
et domistadium, XVI st. fac. II Ib., ibidem, nr. 2008-1. 
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het land'van een zekere Jan van Wael en aan de westkant het land van de 
koster van de Bunnikse parochiekerk. Het tweede stuk lag er direkt tegen
over, aan de overkant van de Odijkerweg. Het is op de kaart van Verstrale 
met B gemerkt en wordt in 1546 omschreven als een stuck bouwlants 
streckende van den heerewech tot aen 't rijntgen. De grootte wordt, althans 
in 1546, niet opgegeven. Daaraan grensde (A op de kaart): 't rijntgen, 
wesende een stuck weylants gherende als een blaesbalch, groot twee mergen 
twee hondt, twee roeden, voirtgaende indt water van den Rijn, daer boven 
zuydwert Jan van Wael ende beneden noortwert juffrouw van Driebergen 
naest gelant zijnt. Het woord „rijntje" komt in de teksten uit het Kromme 
Rijngebied veelvuldig voor in de betekenis van uiterwaard van de Kromme 
Rijn. De lijntjes zijn altijd als weiland (Rijnweide) in gebruik en zijn in de 
loop der eeuwen vaak door de eigenaars van het aangrenzende, eerder ge-
kultiveerde land in bezit genomen. Het derde stuk was gelegen tegenover de 
hofstede ten noorden van de verbindingsweg tussen de Groeneweg en de 
Odijkerweg en strekte zich uit tot bijna tegenover de Bunnikse molen. Op 
de kaart van 1626 is het gemerkt als E en in 1545 wordt het omschreven als 
een stuck bouwlants gelegen beneffen die hofstede, dair noortwaerts bijsiden 
die papelicke proeven van Bunnick ende zuydtwerts tegens die hoffstede over 
die wech, groot omtrent enen morgen dertich roeden. Met de papelicke 
proeven wordt het land van de pastoor van Bunnik bedoeld, dat er in hel 
noorden aangrensde. Het vierde stuk tenslotte lag ten zuiden van de Groene
weg voorbij de akker van de koster en wordt op de kaart met de letters F, G, 
H en I aangeduid. In 1546 luidt de omschrijving: een stucke weylants ge-
noempt die Bree, mit een deel boulants genoempt die Peckcamp, die Corte 
ende Lange Nuewe Wee ende die Vuylcamp, daer zuydtwert ende westwert 
Adriaen Wiartssoon, noortweert die Groenewech ende oestwert dat geerken, 
leggende bysiden den Fellecamp, naest gelegen zijn. De grootte van het stuk 
wordt niet aangegeven, noch die van de percelen afzonderlijk. 
Erg belangrijk is de grootte van ieder deel, waaruit het komplex Ter Hul 
bestond, niet. Daarom laten wij ook de kleine verschillen tussen de resultaten 
van de opmeting van Verstrale en de grootte, zoals wij die van enkele stuk
ken uit de pachtoorkonde van 1546 kennen, buiten beschouwing. Belang
rijker is de totale oppervlakte, die in de oude teksten steeds op twee hoeven 
wordt gesteld, hetgeen betekent 32 morgen, een getal dat ook in de registers 
van het oudschildgeld van 1501 en 1511 expressis verbis wordt genoemd. 
Sinds het pachtkontrakt met Geerlof van Amerongen in 1565 verpachtte het 
kapittel van Oudmunster aan de pachters van Ter Hul bovendien nog 11 hont 
land (dus bijna 2 morgen), dat bij Ter Hul gelegen was, maar waarvan de 
herkomst onduidelijk lijkt. Tevoren heeft het kapittel nimmer een stuk land 
van 11 hont aan wie dan ook afzonderlijk in pacht gegeven en er is niets dat 
er op wijst, dat het kapittel daar in of kort voor 1565 een grondaankoop 
gedaan heeft. Als Verstrale in 1626 Ter Hul opmeet komt hij op een totale 
grootte van 34 morgen, 1 hont, 99 roeden, 3 voet en dit stemt overeen met 
de opgave ter gelegenheid van de verkoop door het kapittel in 1802: ruim 
34 morgen. De 11 hont, die in 1565 voor het eerst afzonderlijk genoemd 
worden, moeten begrepen zijn in de 34 morgen, maar behoeven geen deel 
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^ 3 

A E N B E S T E D 1 N G E 

Van T I M M E R - c n 
M E T S E L-W E R K, 

Te BUNNIK en tODYK, 
op twee Hof-fteden. 

€ ö : Cccto: peeren ©ecan en Ca* 
pitcule ban Oud-munftet. fallen ut t openbaar 
Aanbelkden. 

ïée Reparatie ban Timmer, Metfël en 
Dek-werk, Ut d' Huyfingen , Sec. battClaas vanZyl, OaaitÖC 
Öp De Koom-Molen te Bunnik. 

ICCmtWaÖatlCCtjHuyfiQgc, &c. t'Odyk, tot nog toe 
brtDOOUÖ O? Anna Klaas Mcfen. 

©ie gaûingc Jjccft home Vrydag öcn 9" May 1752- Dca 
iiîatiociis ten ttotc uteri/ toy De ttatoutoe van A veld« fodyk, tu DOC 
fjni pjofpf. 

Die de Cooditicn wil fieri of ondcrrcgt begeert , kome ter 
Sccrecarye van Oud-Munft«, of by den Rent-mcdlcr T I L B U R G H , aan de 
Voorîhaac i' Ütrcdit. 

Ses 1)" boon. 

Publikatie van de aanbesteding van herstelwerkzaamheden aan 
Ter Hul en een boerderij in Odijk, 1732. 

Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, nr. 1240. 

uit te maken van de oude opgave van 2 hoeven. Nu is 11 hont hetzelfde als 
1 morgen, 5 hont en Verstrale geeft op zijn kaart een perceel aan dat precies 
die oppervlakte heeft, nl. het rijntje. Dit als aanwas te beschouwen weiland 
aan de Kromme Rijn werd oudtijds niet in het morgental van Ter Hul be
grepen, maar komt al in 1546 voor in de opsomming van de delen waaruit 
Ter Hul bestond. Ook in de 17e en 18e eeuwse pachtkontrakten wordt het 
dubbel genoemd: men rekent Ter Hul op 34 of 34Vi morgen, maar noemt 
bovendien de 11 hont nog eens afzonderlijk, totdat bij de verkoop in 1802 
de juiste oppervlakte opnieuw blijkt. 
Behalve het rijntje en de wei genaamd de Bree - op de kaart de percelen A, 
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G en F (ged.) - bezat de hofstede Ter Hul geen weiland. Toen dan ook in 
het midden van de 18e eeuw de naburige hofstede Blommerweerd verkocht 
werd, verzocht Klaas Petersz. van Zijl het kapittel daarvan 12 morgen land 
te kopen en aan hem en zijn opvolgers als pachters van Ter Hul te verpach
ten. Dit gebeurde in 1751 37). Het land lag tussen Ter Hul en Blommerweerd, 
strekte zich in langgerekte vorm uit vanaf de Kromme Rijn over de Odijker-
weg tot aan de Rijsbruggerwetering en bestond voor 6 morgen uit weiland, 
voor 3 morgen uit bouwland en voor 3 morgen uit bos. Tot 1802 bleef dit 
land in eigendom aan Oudmunster en in pacht bij de Van Zijlen als pachters 
van Ter Hul. 
De hofstede Ter Hul kan in de 16e, 17e en 18e eeuw onder de belangrijkste 
boerderijen in het Bunnikse gerekend worden. De pachters geven dan ook 
de indruk welgesteld te zijn. Deze welgesteldheid vindt echter mede haar 
oorzaak in het feit dat de pachters, zowel uit het geslacht Witboom als uit 
het geslacht Van Zijl, behalve Ter Hul ook nog andere landerijen in eigen
dom of in pacht bezaten. Zo pachtte b.v. Peter Anthonisz. van Zijl volgens 
het register van het oudschildgeld in 1599-1600 nog ruim 25 morgen land 
in Bunnik en had Peter Jansz. van Zijl in 1716 naast Ter Hul nog 51 morgen 
in eigendom en pacht38). Peter Klaasz. van Zijl bezat in 1783 in eigendom en 
pacht, Ter Hul meegerekend, in totaal 68 morgen 39). Het aantal koeien in 
de stal van Ter Hul bedroeg in 1748 tien en in 1768 veertien. Dit lijkt naar 
de huidige maatstaven niet zo veel, maar in 1770, het jaar van een grote 
rundersterfte, had Klaas Petersz. van Zijl met 17 koeien - waarvan er 3 
stierven - het grootste aantal van heel Bunnik 40), terwijl in zijn bedrijf toch 
de nadruk lag op de akkerbouw. Het getal paarden op Ter Hul bedroeg in 
1779 dan ook negen 41). 

De ambachtsheerlijkheid 

Wat Ter Hul van de andere hofsteden in Bunnik onderscheidde was de eraan 
verbonden ambachtsheerlijkheid. Voor de oorsprong hiervan moeten wij 
terug naar de middeleeuwen. Bijna overal in het Sticht was toen de uitoefe
ning van de rechtsmacht, zowel de hoge als de lage, een zaak van de bis
schop. De hoge rechtsmacht, d.w.z. de berechting van zware misdrijven, 
waarop strenge straffen stonden inklusief de doodstraf, oefende de bisschop 
uit door middel van hoge gerechtsofficieren, de maarschalken, die grote 
ressorten hadden. De lage of dagelijkse rechtsmacht, d.w.z. de berechting van 
gewone, dagelijks voorkomende strafbare feiten, oefende hij uit door lagere, 
plaatselijke gerechtsofficieren, de schouten. In vele gevallen gaf de bisschop 
trouwens de lage rechtsmacht in leen aan een wereldlijk of kerkelijk persoon, 
die dan ambachtsheer genoemd werd. Deze kon in eigen persoon de rechts
macht uitoefenen of daarvoor een schout aanstellen. De schout, hetzij de 

37) Ibidem, nr. 1238. 
38) RAU, gem. Bunnik, nr. 28. 
39) Ibidem, nr. 56. 
40) Ibidem, nrs. 48 en 60. 
41) Ibidem, nr. 76. 
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bisschoppelijke, hetzij de ambachtsheerlijke, hield met de boeren van het 
dorp - landgenoten of buren genoemd - rechtszittingen en bracht de daar 
gewezen vonnissen ten uitvoer. 
Bunnik had geen ambachtsheer. De gewichtige positie, die de bisschop daar 
oudtijds als grondheer van de hof van Bunnik had ingenomen, hield er on
getwijfeld verband mee, dat de bisschop de lage rechtsmacht voor zich had 
behouden en liet uitoefenen door zijn schout van Bunnik. Als de bisschop 
echter het goederenkomplex van Beverweerd in de tweede helft van de 14e 
eeuw aan de heren van Vianen en Beverweerd in leen geeft, blijkt dit voor 
enkele onderdelen van dit komplex te geschieden met inbegrip van het dage
lijkse gerecht, tijnzen en tienden. Ook bij het onderdeel Ter Hul staat deze 
toevoeging in de oudste bewaarde beleningsakte van 1395 en zij wordt in 
alle volgende herhaald. Het betekent dat, zo er op Ter Hul een tijnsplicht of 
een tiendplicht rustte - hetgeen niet noodzakelijk het geval behoeft te zijn -
deze tijnzen en tienden voortaan de heer van Beverweerd ten goede kwamen, 
maar bovendien dat deze heer er de lage rechtsmacht kon uitoefenen. Met 
andere woorden Ter Hul werd onttrokken aan het ambtsgebied van de bis
schoppelijke schout van Bunnik. Van een aantal belangrijke boerderijen, her 
en der verspreid, waaronder Ter Hul, werd de heer van Beverweerd dus 
ambachtsheer en als zodanig behoeft hij geen rekening te houden met de 
plaatselijke schouten. Dit was niet alleen in gerechtelijk opzicht van belang 
maar nog meer uit fiskaal oogpunt, omdat de schouten ook als plaatselijke 
belastinggaarders optraden 42). 

Als in 1502 Ter Hul uit het Beverweerdse goederenkomplex wordt gelicht en 
via de proost Willem van Montfoort eigendom wordt van het kapittel van 
Oudmunster is de dagelijkse rechtsmacht in de koop begrepen. Voortaan is 
het kapittel naast eigenaar ook ambachtsheer van Ter Hul en waar in de 16e 
eeuw in de meeste gevallen de afzonderlijke rechtsmacht van zulke zeer 
kleine gebieden in de praktijk te niet gaat en geruisloze inlijving bij de plaat
selijke gerechten plaatsvindt, zorgt het kapittel er voor dat dit ten aanzien 
van Ter Hul niet gebeurt. Ter Hul zal een enklave blijven vormen in Bunnik, 
waar het dorpsbestuur - sinds 1540 bestaande uit een kollege van een schout 
en 6 schepenen - niets te zeggen heeft. Men zou Ter Hul een mini-ambachts-
heerlijkheid kunnen noemen, van slechts 32 morgen groot, met één huis en 
alleen het gezin van de pachter en de inwonende knechten en meiden als 
ingezetenen. Deze weliswaar juridisch waterdichte maar uit gerechtelijk en 
bestuurlijk oogpunt ridikuul aandoende situatie, wordt door het kapittel vol
komen serieus genomen. Zelf ambachtsheer zijnde beschouwt het zijn pach
ter als schout. Zo heet Cornelis Jansz. Witboom in 1528 scultetus supra bonis 
dictus Ten HuuliS), schout op het goed Ter Hul, en ook de volgende pachters 
worden in hun pachtkontrakt als zodanig aangesteld door de toevoeging van 
de woorden ende dat schoudtampt in de omschrijving van het pachtobjekt. 
Natuurlijk was Ter Hul te klein om een eigen schepenkollege te hebben en in 

42) J. Ph. de Monté ver Loren, De rechterlijke organisatie ten platten lande in het 
gebied langs den Krommen Rijn gedurende de middeleeuwen, Utrecht 1948, blz. 133-
140. 
43) RAU, Oudmunster, nr. 2008-1. 
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de weinige gevallen dat er iets te berechten zal zijn geweest, wendde men zich 
tot het schepengerecht van Bunnik. Zo ook in zaken van vrijwillige recht
spraak als het aangaan van leningen onder hypotheek, het scheiden van 
boedels en het maken van testamenten. Dat de ingezetenen van Ter Hul voor 
dit alles voor schepenen van Bunnik verschenen was des te meer vanzelfspre
kend omdat bijna alle pachters van Ter Hul zelf deel van het Bunnikse 
schepenkollege hebben uitgemaakt, hetgeen mogelijk was, omdat zij behalve 
in Ter Hul ook in Bunnik grond in eigendom of in pacht bezaten. Het feit 
dat zij buiten het gerecht woonden en daar zelfs een schoutambt uitoefenden, 
stond daar los van. Overigens behoeven wij er niet aan te twijfelen dat het 
schoutambt van Ter Hul, maar meer nog de mogelijkheid om zich te kunnen 
beroepen op exemptie ten aanzien van het Bunnikse gerecht, de pachters van 
Ter Hul in de Bunnikse samenleving een grotere zelfstandigheid en onaf
hankelijkheid hebben gegeven dan de andere boeren. In de 17e eeuw kwam 
dit trouwens tot uiting op een onverwacht terrein: dat van de godsdienst. Op 
Ter Hul werden katholieke diensten gehouden in een tijd dat dit door de 
plakkaten verboden was, terwijl de schout van Bunnik werkeloos moest toe
zien, omdat Ter Hul buiten zijn ambtsgebied lag. 
De onafhankelijkheid gold verder vooral ten aanzien van de belastingen. De 
twee grondbelastingen, die vanouds in het Kromme Rijngebied moesten 
worden opgebracht, het oudschildgeld en het Lekdijksgeld, werden geheven 
per gerecht. In de leggers van het oudschildgeld, een algemeen Utrechtse, 
landsheerlijke belasting, stond Ter Hul als afzonderlijk gerecht opgetekend 
en dus bracht niet de schout van Bunnik, maar de schout van Ter Hul, voor 
de 32 morgen de verschuldigde lasten naar het Utrechtse belastingkantoor en 
hij ontving daarvan, zoals alle schouten in hun hoedanigheid van belasting
gaarders, de emolumenten. Bij het Lekdijksgeld lag dat anders. In de leggers 
van het hoogheemraadschap van de Lekdijk-Bovendams kwam het gerecht 
Ter Hul niet voor, hetgeen begrijpelijk was, omdat de lijst van gerechten met 
hun grootte al eeuwen oud was, aangelegd vóórdat Ter Hul een eigen am-
bachtsheerlijkheid was. en nooit gewijzigd. Omdat ook alle vroeger woeste 
maar sindsdien in kuituur gebrachte gronden niet in de grootte van de ge
rechten in de leggers verdiskonteerd waren, stond ieder gerecht voor een 
geringere oppervlakte dan de werkelijke te boek. De schouten inden de be
lasting over de werkelijke grootte, droegen alleen het bedrag van de te boek 
staande grootte aan het hoogheemraadschap af en staken het verschil in 
eigen zak. Deze onregelmatigheid was door de praktijk al lang gelegali
seerd 44). Het is duidelijk dat de schout van Bunnik er naar streefde de 
werkelijke grootte van zijn ressort zo groot mogelijk te maken omdat dit 
zuivere winst voor hem persoonlijk betekende. In het eerste kwart van de 
16e eeuw al probeerde hij de exemptie van Ter Hul op te heffen. Wij weten 
dat indirekt uit een gelijke poging ten aanzien van een andere vrije hoeve bij 
Rijsbrug, toebehorend aan het klooster van de Regulieren te Utrecht. De 
Regulieren vroegen één der burgemeesters van Utrecht om advies en die 
raadde hun aan zich te richten naar het kapittel van Oudmunster, dat zich 

44) M. van Vliet, Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, 
blz. 495 e.v. 
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ten aanzien van Ter Hul in dezelfde situatie bevond. Het resultaat was dat 
de exemptie gehandhaafd bleef45). 
In het midden van de 17e eeuw brak er een strijd uit tussen Willem van 
Doorn, in die tijd schout van Bunnik, en Jan Petersz. van Zijl, pachter en 
schout van Ter Hul, over de vraag of Ter Hul dijkbelasting moest betalen via 
de Bunnikse schout of niet. Inzet van het proces dat door Van Zijl, gesteund 
door het kapittel van Oudmunster, bij het Hof van Utrecht aanhangig werd 
gemaakt, was niet de vraag of Ter Hul een eigen ambachtsheerlijkheid was, 
want dat erkende ook de schout van Bunnik. Deze laatste beweerde echter 
dat niet de rechterlijke, maar de oude kerkelijke indeling de basis vormde 
voor de inning van het Lekdijksgeld en aangezien het aan geen twijfel onder
hevig was dat Ter Hul kerkelijk binnen de parochie Bunnik lag, moesten naar 
zijn oordeel over de 32 morgen als over al het andere land de dijkpenningen 
aan hem worden afgedragen. 

Willem van Doorn had als grote troef in handen het onloochenbare feit dat 
Van Zijl gedurende 13 jaar inderdaad de belasting aan hem had betaald. Hij 
toonde het Hof daarvan de bewijzen. Van Zijl beweerde dat hij de vorderin
gen ten onrechte had gekregen en te goeder trouw en zonder nadenken had 
betaald, maar eiste nu restitutie, zich beroepend op het feit dat Ter Hul niet 
onder het gerecht Bunnik viel en, omdat het ook niet afzonderlijk in de 
boeken van het hoogheemraadschap voorkwam, dus vrij van dijkbelasting 
was. Hoewel het proces zich van 1654 tot 1667 voortsleepte zag de schout 
van Bunnik geen kans het te winnen en bleef Ter Hul exempt46). 
Behalve het oudschildgeld en het Lekdijksgeld bestonden er vooral sinds de 
16e eeuw nog heel wat andere belastingen, die ofwel in het gehele Neder-
sticht geheven werden, ofwel een zuiver plaatselijk karakter hadden, maar 
waarvan niet altijd duidelijk tot uiting kwam of zij in het kader van het ge
recht dan wel in dat van de parochie werden geheven. Aan het geharrewar 
hierover kwam een einde toen in 1693 het kapittel van Oudmunster in zijn 
hoedanigheid van ambachtsheer van Ter Hul mr. Johan Thiens, schout van 
Bunnik, aanstelde tot belastinggaarder - gadermeester zoals het stuk zegt -
van Ter Hul47). Thiens, die als schout ook in Bunnik belasting inde, kon dit 
nu krachtens deze speciale aanstelling ook in Ter Hul doen, behalve met 
betrekking tot het oudschildgeld, want dat bleef de schout van Ter Hul zelf 
naar het Utrechtse belastingkantoor brengen. 

In 1714 drong het tot het kapittel door dat Johan Thiens al lang geen schout 
van Bunnik meer was en dat zijn tweede opvolger belasting inde over Ter 
Hul zonder kommissie. Onmiddellijk werd deze schout van Bunnik, mr. 
Johan Gerard de Joncheere, op het matje geroepen en aangeraden een ver
zoekschrift aan het kapittel te schrijven. Hij deed dit en het kapittel stelde 

45) Ende nae veel lopens ende moeyenisse heft ons die borghermeister te laesten 
gheseyt dat wij souden moeten doen ghelijck die heeren van Oudmunster. Gaven sij van 
hoir hoeven, die Cornelis Jansz. bruyck te Bunnick, soe souden wij oeck gheven, ende 
gaven sij nyt, soe en souden wij oeck nyt gheven, want hoer brieven ende ons alleens 
houden. Ende dat is alsoe blijven legghen, GAU, Regulieren, BA, II, nr. 871 fo 196. 
46) De processtukken zijn bewaard, RAU, Oudmunster, nr. 1672. Voor een soortgelijk 
proces te Maarschalkerweerd in 1655, zie Van Vliet, a.w., blz. 503, 504. 
47) RAU, Oudmunster, nr. 21-31 (1693 mei 15). 
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hem daarop aan als gadermeester van Ter Hul4 8). Zo gebeurde ook met de 
op hem volgende schouten van Bunnik49), totdat na de revolutie van 1795 
de heerlijke rechten werden afgeschaft, waarmee een eind kwam aan de 
afzonderlijke positie van Ter Hul. 

Ter Hul in de 19e en 20e eeuw 

Het kapittel van Oudmunster, dat in 1811 door keizer Napoleon zou worden 
opgeheven, had het in de laatste jaren van zijn bestaan na de revolutie van 
1795 niet gemakkelijk. Om aan kontanten te komen stootte het een aanzien
lijk deel van zijn bezittingen af. Op 3 mei 1802 werd besloten te onderzoe
ken of de hofstede Ter Hul, waarvan de lopende pacht dat jaar zou eindigen, 
opnieuw verhuurd moest worden, waarbij men dan diende te rekenen op 
grote uitgaven voor reparaties, of dat dit goed van de hand gedaan zou moe
ten worden. De kapittelvergadering van 17 mei ging akkoord met het voor
stel Ter Hul te veilen in twee gedeelten: de hofstede met de 34 morgen en 
afzonderlijk de in 1751 aangekochte 12 morgen land 50). Op 3 juni 1802 
vond de "ublieke verkoping plaats voor notaris mr. Carel van Hees in de 
herberg van Gerrit van de Vecht te Vechten. Ter Hul werd in de konditiën 
omschreven als een schoone en welgelege hofsteede met twee bergen, schuur 
en bakhuijs en ruim vier en dertigh mergen zoo boomgaard, bouw- als weij-
landen met alle zijn toebehooren, genaamd het goed ter Hulle, gelegen onder 
de parochie van Bunnick nabij het dorp . Niet onder de koop was be
grepen de derde hooiberg, die door de pachter Pieter Klaasz. van Zijl voor 
eigen rekening was gebouwd51). Het eerste bod werd gedaan door Dirk 
Vernooij op f 11.800.—, dat door Willem van Dam, kennelijk in opdracht 
van Pieter van Zijl werd verhoogd met ƒ 200.—. Deze laatste werd daardoor 
koper voor ƒ 12.000.—. Willem van Dam en Klaas Pietersz. van Zijl stelden 
zich hiervoor borg. Het was blijkbaar te zwaar voor Pieter van Zijl ook nog 
de 12 morgen land te kopen, want die gingen voor / 4.400.— naar Johannes 
Bringenberg. Op 14 aug. 1802 werd hel goed Ter Hul door Anthonie van 
Dam, sekretaris van het kapittel van Oudmunster, ten overstaan van Willem 
van Rossum en Cornells de Wit, schepenen van Bunnik en Vechten, ge
transporteerd aan de koper Pieter van Zijl, die hiervoor op dezelfde dag een 
hypotheekakte liet passeren, groot ƒ 3.000.— tegen 5% ten behoeve van Jan 
Tieleman Blekman, notaris te Utrecht 52). 

Nadat hij Ter Hul enige jaren in eigendom had bezeten liet Pieter van Zijl het 
goed op 30 juni 1810 door schout en schepenen van Bunnik taxeren 53) - de 
uitslag was ƒ 12.800 - en maakte kort daarna op 3 augustus zijn testament, 
waarin hij zijn enige zoon Klaas in de gelegenheid stelde om na zijn dood 

48) Ibidem, nr. 21-37 (1714 mei 7 en mei 19). 
49) Ibidem, nr. 45, t.a.v. de schout Dirk Bisdommer (1726) en de schout Jan van der 
Pant (1740). 
50) Ibidem, nr. 22-26, resoluties sub datis. 
51) Ibidem, nr. 945-2. 
52) RAU, recht, arch., nr. 1347-7 fo 66. 
53) Ibidem, nr. 1347-6 fo 310. 
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de hofstede met het bakhuis, de drie hooibergen en 40 morgen land over te 
nemen tegen taxatiewaarde 54). Op diezelfde dag nam Klaas het goed in huur. 
Deze situatie voldeed echter niet en waarschijnlijk wilde de toen reeds 46 
jaar oude Klaas, die bovendien nu eindelijk een gezin had gesticht, een 
grotere zelfstandigheid ten opzichte van zijn vader. Op 24 mei 1811 deed 
deze laatste het huurkontrakt te niet door een overeenkomst met zijn kinde
ren te sluiten, waarbij Klaas tegen een inbreng van ƒ 3.780.— in de boedel 
al het vee, gereedschap, huisraad en overige roerende goederen overnam 55). 
Hij zou voortaan de hofstede en landerijen bebouwen, het beheer voeren, de 
inkomsten eruit trekken, de lasten ervan opbrengen, maar moest daarvoor 
zijn vader onderhouden, voeden, kleden en inwoning geven op de boerderij 
tot diens dood of vrijwillig vertrek. Indien het laatste het geval zou zijn 
moest hij hem jaarlijks ƒ 300.— uitkeren. Op 24 juni daaraan volgend 
wijzigde Pieter zijn testament in overeenstemming met de nieuwe situatie en 
op 16 januari 1813 overleed hij op 81-jarige leeftijd. Klaas werd nu tegen 
inbreng van ƒ 17.000.— in de boedel eigenaar van Ter Hul5 6). 
Een groot bedrag vergeleken bij de koopsom van ruim tien jaar terug. Te 
groot waarschijnlijk voor Klaas, die een tijd tegemoet ging, die minder floris
sant was voor de landbouw dan het vroege begin van de 19e eeuw. Al weten 
wij niets over aanvullende hypotheken op de reeds bestaande, noch over het 
beheer van de hofstede in de jaren volgend op de overname in 1813, erg 
rooskleurig kan de toestand niet geweest zijn want op 12 juli 1832 ziet Klaas 
- hij wordt nu steeds Nikolaas genoemd - zich genoodzaakt zijn hofstede te 
verkopen voor ƒ 14.000.—, dus aanzienlijk minder dan waarvoor hij haar 
zelf had moeten kopen S7). Arnold Willem baron van Brienen, een schatrijke 
grondeigenaar te Amsterdam, rooms-katholiek lid van de Eerste Kamer, 
kocht reeds gedurende een aantal jaren op verschillende plaatsen in Neder
land onroerende goederen op, onder andere in het Kromme Rijngebied, 
waarover Gijsbert Kronenburg, houtkoper te Langbroek, als zijn rentmeester 
het bewind voerde. Het wekt geen verwondering dat hij het is die Ter Hul 
van Nikolaas van Zijl overneemt en het vervolgens aan hem in pacht geeft. 
Als grootte van Ter Hul wordt nu opgegeven: 36 bunder 6 roeden 32 ellen. 
De verhouding tussen Van Zijl en de rentmeester moet goed geweest zijn 
want in 1839 wordt Kronenburg als voogd aangesteld voor de minderjarige 
kinderen van Nikolaas voor het geval dat deze zou komen te overlijden. Als 
Nikolaas op 5 april 1842 sterft wordt aan deze bepaling uitvoering ge
geven 58). 

Pieter en Gerrit van Zijl, meerderjarige zonen van Nikolaas, volgen gezamen
lijk hun vader als pachters op 59). Naast Ter Hul huren zij van Van Brienen 
ook nog een stuk land in de nabijheid van de hofstede, afkomstig van Roelof 

54) GAU, notariaat voor 1811, nr. 788-5 (Hendrik van Ommeren 1810 nr. 106). 
55) Ibidem, notariaat sedert 1811, nr. 230a (Hendrik van Ommeren 1811 nr. 21). 
56) Ibidem, nr. 218a (Hendrik Ian van Loenen 1813 nr. 21). 
57) RAU, notariaat sedert 1811 nr. 266-2 (Henricus lacobus van Mariënhoff 1832 nr. 
2150). 
58) RAU, suksessiememories. 
59) Deze en de navolgende gegevens zijn ontleend aan het familiearchief Van Brienen, 
dat, ongeïnventariseerd, berust bij het genootschap „De Nederlandsche Leeuw", te 
's-Gravenhage. 
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De boerderij in vogelvlucht ten tijde van het begin van de nieuw
bouw, ca. 1950. 

Hoenderdal, en zeven bunder onder Laagraven. Een bepaling in het pacht-
kontrakt van 31 dec. 1843 doet denken aan de dagen vanouds toen de kanun
niken Ter Hul plachten te bezoeken: dat de huurders hunne paarden ten 
dienste van den eigenaar hebben om hem bij de bezigtiging van het land in 
de provincie Utrecht even als deszelfs andere bruikers te vervoeren. Van 
Brienen maakte hier ook gebruik van, maar met zijn dood op 26 okt. 1854 
verdween alle direkt kontakt tussen eigenaar en pachter. Bij de boedelschei
ding, die enkele jaren in beslag nam, viel Ter Hul toe aan Van Brienens 
jongste dochter Angélique Adelaide Louise Caroline barones van Brienen. 
gehuwd met Simon Gérard Louis prmce d'Hénin comte d'Alsace. Zij bleef 
eigenares van Ter Hul tot zij op 9 april 1921 op 89-jarige leeftijd stierf. 
Vermoedelijk heeft ze Ter Hul nooit gezien, zij woonde in Frankrijk, het 
langst in Parijs, sprak geen Nederlands en liet haar zaken hier te lande 
waarnemen door het administratiekantoor Westerhout te Amsterdam. Leden 
van de familie Kronenburg in Langbroek bleven rentmeesters voor de Krom
me Rijnse goederen en de Van Zijlen bleven pachters van Ter Hul. Na de 
dood van Angélique viel bij akte van scheiding en deling van 23 mei 1922 
Ter Hul toe aan haar nicht Marguerite Marie Caroline comtesse d'Alsace 
d'Hénin Liétard eveneens wonende te Parijs en toen al weduwe van Maurice 
Marie Auguste Ferdinand comte de Leusse. 

In 1841, negen jaar nadat Van Brienen de hofstede had gekocht, werden on
geveer 100 roeden van het land door het rijk onteigend ten behoeve van de 
aanleg van de Rijnspoorweg, waarvoor de eigenaar met ƒ 3.151,30 werd 
schadeloos gesteld. Een groot bedrag voor zo'n klein stukje vergeleken met 
de koopprijs van het gehele Ter Hul, al is het ook weer niet zo exorbitant 
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als de overlevering in de familie Van Zijl het doet voorkomen. Die wil na
melijk dat het bedrag de koopsom zou hebben overtroffen. Ongetwijfeld 
zagen de Van Zijlen het met lede ogen aan dat dit financiële voordeel hun 
ontging, maar aan de andere kant mochten zij blij zijn dat de landbouwkrisis 
in de veertiger jaren van de 19e eeuw hen weinig deerde. Van Brienen en 
ook „de Franse prinses", zoals zijn dochter Angélique werd genoemd, waren 
hen zeer ter wille met de pacht. Een jaarlijks bedrag van ƒ 950.— in 1832, 
dat bij de dood van Angélique in 1921 was opgelopen tot ƒ 2.220.— was 
aan de lage kant en bij pachtvernieuwingen werden geen moeilijkheden ge
maakt. De gezamenlijke pacht van Pieter en Gerrit van Zijl duurde tot 1853 
en van dan af is Pieter de enige pachter tot zijn dood op 8 febr. 1886. Zijn 
weduwe Antonia Smorenburg leidt dan het bedrijf samen met haar zoons 
Pieter en Nicolaas gedurende enkele jaren totdat Pieter in 1889 trouwt en 
Antonia Smorenburg een huis voor zich laat bouwen aan de Groeneweg recht 
tegenover Ter Hul. Nicolaas verhuist naar Schalkwijk. Pieter van Zijl is nu 
pachter tot zijn overlijden op 29 mei 1938. Zijn weduwe Margaretha Klaasina 
de Jong blijft nog twee jaar pachter tot de pacht in 1940 wordt vernieuwd ten 
behoeve van haar zoon Hendrikus Hillegondus van Zijl. 
Inmiddels is de aftakeling van het komplex Ter Tul begonnen. Allereerst 
aan de overzijde van de Provinciale weg, de vroegere Odijkerweg. Het land 
van Ter Hul, dat tot de Kromme Rijn liep, werd aan weerszijden begrensd 
door een voetpad. Het zuidelijk pad (de tegenwoordige Rijnzichtlaan) lag op 
de scheiding, het noordelijke pad behoorde geheel tot Ter Hul. In september 
1894 besloot het r.k. kerkbestuur een school voor bijzonder lager onderwijs 
te stichten, pastoor Heeres zou voor een geschikt terrein zorgen 60). Na een 
maand komt hij met een aanbod van „de Franse prinses" om een stuk grond 
van 29 a 85 ca, grenzend aan het zuidelijke voetpad, gratis ter beschikking 
te stellen voor de bouw. Angélique verbond er de voorwaarde aan dat de 
pastoor gedurende 25 jaar één maal per jaar te harer intentie een gelezen 
mis zou opdragen. Voor de ophoging van het terrein werd met toestemming 
van „opperrentmeester" Westerhout het zand vanonder de kleilaag van het 
achterliggende bouwland afgegraven. Mogelijk was de pachter Pieter van Zijl 
over dit landverlies niet al te enthousiast, maar het goede doel moet hem 
hebben aangesproken. Hij laat zich in de schoolkommissie benoemen en 
regelt zelf de beplanting, de aanleg van het plein en de afrastering. Wanneer 
in 1938 het plan wordt opgevat tot de bouw van een nieuwe r.k. kerk neemt 
de Bunnikse pastoor opnieuw de taak op zich om via de rentmeester en de 
opperrentmeester de eigenares van Ter Hul te benaderen. Marguerite d'Al
sace doet een schenking van een stuk grond, grenzend aan het noordelijke 
voetpad, groot 1 ha, voor de nieuwe kerk op voorwaarde dat uiterlijk op 1 
maart 1940 met de bouw begonnen moet zijn en dat de overdrachtskosten 
voor rekening van het kerkbestuur komen. Wanneer vervolgens het plan 
wordt opgevat ook een kerkhof aan te leggen stelt zij nog eens V2 ha ter 
beschikking tegen een vergoeding van ƒ 3.500.—. Pastoor Hegge biedt haar 
voor haar bereidwilligheid een schilderij aan, waarop zij zich tot in details 
over de nieuwe kerk laat voorlichten. De plannen bevallen haar en met name 
60) Archief r.k. parochie Bunnik, ongeïnventariseerd. 
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n de boerderij, ca. 1950. 

de door de schilder Charles Eyck aan te brengen muurschilderingen in de 
absis. Zij biedt aan de kosten hiervan te dragen. 
Het gedeelte van Ter Hul aan de andere kant van de Provinciale weg was 
nog intakt behalve dat enkele jaren voor de kerkbouw een brede strook ont
eigend was voor de aanleg van rijksweg-12. Kort na de Tweede Wereldoorlog 
begon de bouwwoede aan beide zijden van de Provinciale weg om zich heen 
te grijpen. Ook Ter Hul ontkwam er niet aan. Elf hektare werd via tussen
personen zonder schadeloosstelling van de pachter aan de gemeente verkocht 
en voor de aanleg van industriegebouwen, zoals van Wynmalen en Hausmann 
en van Vrumona, werd eveneens een belangrijk gedeelte vervreemd. Was Ter 
Hul in 1916 nog 45 ha 22 a 95 ca groot, in 1949 was daar nog 15 ha 92 a 10 
ca van over. De hofstede zelf verkeerde in een niet al te beste staat. Een 
keerzijde van de lage pacht was ongetwijfeld de geringe lust om veel aan de 
gebouwen ten koste te leggen. Een hoognodige reparatie was in het begin 
van de 20e eeuw inderdaad voor rekening van de eigenaar uitgevoerd. De 
Bunnikse aannemer A. W. Wildbergh had in 1901 een nieuwe voorgevel, een 
nieuwe zijmuur en een slaapkamer gebouwd voor ƒ 731,42, en in 1903 werd 
voor ƒ 3.471,70 een nieuwe schuur gebouwd. Sindsdien was er weinig meer 
aan gedaan. Een uitbouw aan de noordelijke zijkant was in 1921 door Pieter 
van Zijl zelf bekostigd. 
Nadat in de loop der jaren verschillende verzoeken van de pachters om de 
hofstede te kopen door de rentmeesters waren afgeslagen, kwam in 1949 nog 
vrij onverwacht voor Hendrikus Hillegondus van Zijl de gelegenheid het 
restant van het komplex Ter Hul over te nemen. Hoewel Van Zijl eigenlijk 
alleen de grond maar wilde kopen, omdat een slecht onderhouden boerderij 
te midden van te verwachten moderne huizenblokken hem onaantrekkelijk 
leek, zwichtte hij toch voor de lage koopprijs van ƒ 5.000.—. Op 24 mei 
1949 stond Marguerite d'Alsace de eigendom van hofstede en grond af voor 
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een totaal bedrag van ƒ 41.000.—. Na 117 jaar was opnieuw een Van Zijl 
eigenaar van Ter Hul. Temidden van het nieuwe uitbreidingsplan veranderde 
de boerderij echter van funktie. Van 1940 tot 1955 diende zij tot stalling 
van paarden en rijtuigen voor de kerkgangers, die de nieuwe katholieke kerk 
bezochten, maar langzamerhand verdwenen de paarden en tenslotte werd 
ook de eigen veestapel van Ter Hul gelikwideerd. Van Zijl begon met de 
verkoop van zuivelprodukten en fruit en hieruit kwam tenslotte de vestiging 
van een supermarkt in de schuur voort.Men kan deze „verstedelijking" be
treuren, vast staat dat de historische hofstede tot nu toe behouden is en nog 
een belangrijke funktie in de Bunnikse samenleving vervult. 

De familie Van Zijl in de 16e eeuw 

De geschiedenis van Ter Hul is niet volledig zonder een apart hoofdstuk over 
de familie Van Zijl, die als het ware met de hofstede vergroeid is. Het ge
slacht Van Zijl afkomstig uit Cothen-Langbroek, vanwaar het al in de 14e 
eeuw uitzwermt over het Kromme Rijngebied, terwijl zich ook een tak in de 
stad Utrecht vestigt, waarvan de leden het tot de magistratuur weten te 
brengen. Deze tak interesseert ons hier niet. Voor ons staat centraal Gijsbert 
van Zijl, die in 1497 land te Bunnik bezit en in ieder geval in 1501 Ter Hul 
in pacht heeft. Waar kwam hij vandaan? Het is niet waarschijnlijk dat hij 
geboren en getogen is in Bunnik. In de manualen van het morgengeld uit de 
15e eeuw ontbreekt de naam Van Zijl te Bunnik en in de oorkonden uit het 
Bunnikse, die voor die tijd in een groot aantal zijn bewaard, komt slechts 
twee maal een Van Zijl voor: in 1458 is Jan van Zijl aanwezig bij een grond-
overdracht in Rijsbrug en in 1475 wordt Jan Klaasz. van Zijl genoemd in 
verband met land in Atteveld 61). Waarschijnlijk betreft het hier één en de
zelfde persoon, die in 1514 als gezeten burger van Utrecht overlijdt. Hij had 
geen zoon met de naam Gijsbert, wel een broer, die echter vóór 19 nov. 1505 
stierf 62). Een relatie met Gijsbert van Ter Hul is niet aannemelijk. We zullen 
dus een andere Gijsbert moeten vinden. 

In 1463 werd Gijsbert Arendsz. van Zijl poorter van de stad Utrecht, in 
1467 Jan Arendsz. van Zijl en in 1473 Steven Arendsz. van Zijl63). Aan
nemende dat dit drie broers waren, dienen we een gezin te zoeken, waaruit 
zij kunnen stammen. Buiten de stad, want de naam Arend is in de familie der 
stads-Van Zijlen buitennissig. Wij vinden dit gezin in Wijk bij Duurstede. 
Op 8 aug. 1463 dragen Arend Gijsbertsz. van Zijl en zijn tweede vrouw 
Margriet van Grevenbroek een stuk land op de Brink te Wijk over aan 
Steven en Maria van Zijl, twee kinderen uit Arends eerste huwelijk met een 
zekere Heilwich 64). Enkele jaren later overlijdt Arend en op 7 juni 1473 
dragen zijn kinderen hetzelfde land over aan de domkanunnik Evert Zouden-
balch 65). Het zijn Gijsbert, Jan, Willem en Steven van Zijl. Maria wordt 

61) GAU, Regulieren, BA II, nr. 947 (1458 nov. 8); Armennoodhulp, BA II, nr. 2325 
(1475 apr. 16). 
62) RAU, hss., nr. 379-1 fo 30 (Booth). 
63) GAU, stad Utrecht, I, nrs. 16 fo 17v, 18, 78; 222 fo 38, 43, 55. 
64) RAU, fam. Zoudenbalch, nr. 68 fo 149. 
65) Ibidem, fo 147v. 
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niet meer genoemd. Gijsbert en Willem Arendsz. komen in Wijkse bronnen 
daarna niet meer voor en evenmin in Utrechtse. Het poorterschap van 
Gijsbert kan het in die tijd veelvuldig voorkomende buitenpoorterschap zijn 
geweest. Willem vinden we in 1486 terug in Oudwulven bij Houten en 
Gijsbert moet degene geweest zijn, die zich in Bunnik vestigde. 
In 1511 was Gijsbert van Zijl nog pachter van Ter Hul, in 1513 werd hij als 
zodanig opgevolgd door Cornelis Jansz. Witboom. Er is geen aanwijzing dat 
er tussen deze twee personen een familierelatie bestond, al is die ook niet 
uitgesloten. Witboom kan b.v. een schoonzoon van Gijsbert zijn geweest. 
Overigens was het kapittel vrij om zijn goederen te verpachten aan wie het 
wilde. In 1511 betaalde Gijsbert van Zijl ook oudschildgeld voor een andere 
hoeve land in Bunnik, die in 1501 nog deel uitmaakte van een komplex van 
twee hoeven, waarvoor Jan van Werkhoven aangeslagen werd, maar die in 
1510 gekocht werd door de abdij van S. Laurens te Oostbroek bij De Bilt66). 
Blijkbaar gaf die abdij de hoeve direkt daarop aan Gijsbert van Zijl in pacht, 
terwijl de andere hoeve in pacht bleef bij Belie, de weduwe van Jan van 
Werkhoven. In 1519 leeft Belie nog en betaalt zij huisgeld, maar in 1523 
wordt de belasting voor hetzelfde huis opgebracht door Jan van Zijl 67). 
Het ligt voor de hand dat het volgende gebeurd is: Jan van Zijl is zijn vader 
Gijsbert opgevolgd in diens pacht van de ene hoeve land en heeft na de dood 
van Jan van Werkhovens weduwe ook de andere hoeve, waarop het huis 
stond, verworven en is in dat huis gaan wonen. Deze veronderstelling vinden 
wij bevestigd in 1535 als Jan van Zijl inderdaad twee hoeven land in Bunnik 
blijkt te pachten van de S. Laurensabdij. Omdat hij vindt dat hij te hoog is 
aangeslagen in het inmiddels opgetrokken huisgeld, dient hij in dat jaar een 
rekest in bij het Hof van Utrecht om vermindering in deze belasting te ver
krijgen 68). Jan zegt daarin dat hij geen eigen land heeft, maar twee hoeven 
van de abdij pacht onder Bunnik en nog eens 12 morgen in het gerecht van 
Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist. Hij noemde dit land „zeer dor" en aan
gezien hij er met vrouw en negen kinderen van moet leven, moet het Hof de 
overtuiging krijgen dat hij maar een arm man is. Vermoedelijk stelt hij zijn 
positie slechter voor dan ze is, doch ten aanzien van een rekest om belasting
verlaging is hem dat niet kwalijk te nemen. Zijn pachtgoed in Bunnik was 
bepaald niet het eerste het beste. Uit een omschrijving in 1574, als zijn zoon 
Anthonis Jansz. van Zijl hem inmiddels is opgevolgd, weten wij dat het de 
Nieënhof was, een uithof van de S. Laurensabdij, groot ca 40 morgen 69). 
Daarbij kwamen dan nog de 12 morgen in Kattenbroek van dezelfde abdij, 
sinds 1541 nog 8 morgen van de Duitse Orde aan de Koppeldijk onder Zeist 
en sinds 1542 nog 8 morgen van het kapittel van S. Pieter, eveneens onder 
Zeist70). 

66) Zie noot 16; RAU, KKK, nr. 531 fo 104. 
67) RAU, Staten van Utrecht, nr. 59. 
68) Ibidem, nr. 130. Jan van Zijl is reeds pachter van de abdij als hij op 4 nov. 1518 
voor het gerecht van Zeist een verklaring aflegt inzake de betaling van tienden met 
betrekking tot hofgoederen, RAU, KKK, nr. 531 fo 12v. 
69) Ibidem, nr. 540. 
70) Archief Ridd. Duitse Orde Utrecht, nr. 1269; RAU, S. Pieter, nr. 167. 
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Duidelijk is dat de oudste Van Zijlen geen eigen goed hadden, hetgeen even
eens een aanwijzing kan zijn voor een herkomst van elders. Autochtonen 
hadden meestal wel iets eigens. Duidelijk is ook dat één van de hofsteden, 
die Gijsbert in het laatst van zijn leven pachtte, de Nieënhof, naar zijn zoon 
Jan is gegaan en Ter Hul in andere handen is gekomen. Van de negen kin
deren, die Jan in 1535 blijkbaar had, kennen wij slechts de reeds genoemde 
Anthonis, wonend op de Nieënhof en gehuwd met Marrigje, dochter van 
Herman Schijf71). Als zodanig was hij een zwager van Pieter Hermansz. 
Schijf, die met zijn vrouw Klaasje in die tijd pachter van Ter Hul was. In 
1570 voert Anthonis Jansz. van Zijl met een aantal andere grondbezitters te 
Bunnik een proces tegen dijkgraaf en hoogheemraden van de Lekdijk-
Bovendams en komen wij hem tegen als borg voor Anthonis Dirkse te 
Cothen72). In 1582 bekleedt hij het ambt van schepen van Bunnik en 
Vechten 73) en van 1586 tot 1595 pacht hij samen met een andere zwager, 
Cornelis Hermansz. Schijf, 5 morgen land te Bunnik van het Brigittenkloos-
ter74). Van hem kennen we zes kinderen: Jan, Laurens, Peter, Daam, Hille-
gond en Judith 75). Laurens is een tot dan toe onbekende naam in het ge
slacht Van Zijl, het is niet gewaagd te veronderstellen dat Anthonis zijn zoon 
genoemd heeft naar de heilige van de abdij, van wie hij, evenals zijn vader en 
grootvader vóór hem, de Nieënhof pachtte. Het is dan ook Laurens, die zijn 
vader in die pacht opvolgt76). In Peter komt in 1595 opnieuw een Van Zijl 
op Ter Hul. 

Uit het gezin van Arend Gijsbertsz. van Zijl en Margriet van Grevenbroek te 
Wijk bij Duurstede kwam Gijsbert in het laatst van de 15e eeuw in Bunnik 
terecht, zijn broer Willem zoals gezegd in Oudwulven. In 1486 geeft deze 
aan een kollekte voor de S. Nikolaaskerk te Utrecht, waaronder Oudwulven 
ressorteerde en in 1489 is hij schout van Oudwulven 77). Zijn zoon Arend 
Willemsz. van Zijl komt van 1497 tot 1525 voor als bezitter van grond en 
een huis in Oudwulven 78). Uit diens huwelijk met een zekere Aleid, die in 
1534 weduwe was en in 1536 deelnam aan een kollekte voor de bouw van 
een sakristie in de S. Nikolaaskerk, werden geboren Willem, Adriaan, Steven 

71) RAU, recht. arch. nr. 1260 (schepenreg. Zeist), fo 51. Peter Anthonisz. van Zijl en 
de kinderen van Laurens Thonisz. van Zijl regelen de erfenis van hun moeder, resp. 
grootmoeder, 1635 juli 4. 
72) RAU, Lekdijk-Bovendams, nr. 2-2 fo 108v, fo 138v, fo 147v; GAU, S. Barbara, BA 
II, nr. 1467 (1570 mrt. 17). 
73) Ibidem, nr. 1567 (1582 mrt. 15). Hij ondertekent de schepenakte met een kruisje. 
74) Ibidem, Brigittijnen, BA I, nr. 1090. 
75) Jan Anthonisz. van Zijl pacht land van het Vrouwenklooster onder Zeist in 1594 
en 1596, RAU, KKK, nr. 1144; Daem Anthonisz. van Zijl is op 18 sept. 1624 geland in 
Driebergen, RAU, recht, arch., nr. 1260 (schepenreg. Zeist), fo 5, zijn zoon Adriaan 
Daemsz. van Zijl is op 16 febr. 1626 schepen van Kattenbroek, ibidem, fo 9; Judith 
Anthonisdr. van Zijl woonde met haar man Cornelis Goes op Zeisteroever en stierf in 
1632, ibidem, fo 40v; Laurens Anthonisz. van Zijl treedt op als voogd van de kinderen 
van zijn overleden zuster Hillegond, gehuwd met Cornelis Gerritsz., RAU, Oudmunster, 
nr. 946-5 fo 67 (1602 mrt. 12). 
76) RAU, Staten van Utrecht, nr. 971. 
77) GAU, S. Nikolaaskerk, BA II, nr. 706; S. Bartholomeus, BA II, nr. 1702 (1489 
juni 10). 
78) RAU, Staten van Utrecht, nrs. 79 en 54. 
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en misschien Gijsbert79). Steven Arendsz. van Zijl wordt op 2 maart 1560 
beleend met 4 morgen land op Heemstede, maar sterft kort daarna 80). Zijn 
zoon Arend Stevensz., die hem in het leen opvolgt, is pas in 1566 meerder
jarig, maar in 1570 al schout van Oudwulven 81). Hij huwt twee maal, res-
pektievelijk met een zekere Neeltje en met een zeker Lijsje, en hij sterft in 
1624. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij vier kinderen: Steven, Maychje, 
Jannichje en Adriaantje 82). 
Waarschijnlijk was er gedurende de gehele 16e eeuw een zeker kontakt 
blijven bestaan tussen de afstammelingen van Gijsbert Arendsz. van Zijl te 
Bunnik en die van Willem Arendsz. van Zijl te Oudwulven, want op het eind 
van de eeuw trouwt Peter Anthonisz. van Zijl (van Ter Hul) met Maychje 
Arendsdr. van Zijl te Oudwulven en Peters broer Laurens Anthonisz. van 
Zijl (van de Nieënhof) met Adriaantje Arendsdr. van Zijl, Maychjes zus
ter 83). Steven, de broer van Maychje en Adriaantje, blijft in Oudwulven 
wonen, waar hij huwt met Hendrikje Aertsdr. - een dochter uit een eerder 
huwelijk van zijn vaders tweede vrouw Lijsje - en nog vrij jong in 1627 
overlijdt. Van zijn twee zonen, die beide Arend heten, volgt Arend Stevensz. 
van Zijl de Oude zijn vader op in diens bezit te Oudwulven en trekt Arend 
Stevensz. van Zijl de Jonge naar zijn ooms en tantes in Bunnik om als 
boerenknecht op Ter Hul, de Nieënhof en andere boerderijen de kost te 
verdienen, tot hij in 1638 te Odijk wordt vermoord 84). 

De familie Van Zijl in de 17e en 18e eeuw 

Laurens Anthonisz. van Zijl en zijn vrouw Adriaantje hadden zes kinderen, 
waarvan alleen de oudste, Anthonis Laurensz. van Zijl, in Bunnik bleef 
wonen 85). Als deze op zijn beurt kinderen heeft gehad, dan moeten ook zij 
uit Bunnik zijn vertrokken. Geen enkele bron rept er over. Laurens komt 
tussen 1598 en 1625 voor als schepen van Bunnik, zijn zoon Anthonis van 
1630 tot 1640 86). Ook de pachter van Ter Hul, Peter Anthonisz. van Zijl 
komt in 1602 voor als schepen. Toen hij in of omtrent 1639 stierf had hij bij 
zijn echtgenote Maychje zeven kinderen 87), van wie de oudste, Anthonis 
Petersz. van Zijl van vóór 1624 tot 1640 pachter was van de hofstede Over-
dam onder Houten, die evenals Ter Hul een belangrijke pachthoeve van het 
kapittel van Oudmunster was 88). Het is waarschijnlijk om die reden dat niet 

791 RAU. hss.. nr. 379-1 fo 67 (Booth, varia A); GAU, S. Nikolaaskerk, BA II, nr. 706 
(rek. 1536)'. 
80) RAU, recht, arch., nr. 1866-2 fo 91 en 101. 
81) RAU, Lekdijk-Bovendams, nr. 2-1 fo 120 (1570 juli 20). 
82) RAU hss., nr. 378-1 fo 174. 
83) Ibidem. 
84) RAU, recht, arch., nr. 99-8 fo 95, 99v. 
85) Zie noot 82. 
86) RAU, recht, arch., nr. 1347 (schepenregister Bunnik). Ook de hierna te noemen 
schepenen worden in dit register vermeld. 
87) Zie noot 82. De kinderen van Peter worden eveneens vermeld in de regeling van 
de erfenis van zijn zoon lacob Petersz. van Zijl op 7 nov. 1654, GAU, notariaat, S, nr. 
207a-g. 
88) RAU, Oudmunster, nr. 946-8 fo 6; 946-9 fo 64. Aan de pachttermijn van 1624 is 
een eerdere voorafgegaan. 
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hij, maar een jongere broer, Jan Petersz. van Zijl, zijn vader in 1639 als 
pachter van Ter Hul opvolgt. Deze huwde met Marrigje Elberts en overleed 
in 1672. Op 17 april van dat jaar komt hij nog voor als schepen, maar als 
later in hetzelfde jaar de Franse bezettingsmacht in het Utrechtse overgaat 
tot het vorderen van paarden en wagens, is het zijn weduwe die wagens moet 
leveren voor troepenvervoer naar Harderwijk. Zij blijft op de hofstede wonen 
tot haar zoon Peter Jansz. van Zijl, die in 1677 al schepen is, haar op 1 jan. 
1678 in de pacht opvolgt. Andere kinderen uit het huwelijk van Jan met 
Marrigje Elberts kennen wij niet. Peter Jansz. van Zijl huwde met Weintje 
Klaasdr. Vos en overleed tussen 1717 en 1720 als weduwnaar89). Uit de 
uitgebreide boedelbeschrijving, die na zijn dood op 9 mei 1722 door notaris 
Johan Wechter te Utrecht wordt opgesteld, kennen wij hun dan nog in leven 
zijnde zeven kinderen 90). Wij ontmoeten ze bovendien, nu met hun echtge
noten, in de doop- en trouwregisters van de rooms-katholieke statie Bunnik, 
die vanaf 1717 bewaard zijn 91). Naast vier dochters zijn het drie zonen, Jan 
Petersz. van Zijl, Klaas Petersz. van Zijl en Arend Petersz. van Zijl. Hoewel 
deze laatsten op hun beurt respektievelijk zes, acht en zeven kinderen krijgen, 
schijnen slechts enkelen daarvan in Bunnik te zijn blijven wonen. Deels stier
ven zij jong, deels vertrokken zij naar elders. 

Op Ter Hul woont sinds 1720 Klaas Petersz. van Zijl, schepen van Bunnik 
tussen 1723 en 1753, gehuwd met Geertruid de Cruyf. Als hij in 1762 sterft 
(begr. 6 okt.) zet alleen zijn zoon Peter Klaasz. van Zijl (ged. 14 juli 1732) 
zijn geslacht als drager van de naam Van Zijl voort, maar ook deze krijgt bij 
zijn echtgenote Catharina - roepnaam Kretje - van Miltenburg naast vier 
dochters en een jong gestorven zoon slechts één stamhouder: Klaas Petersz. 
van Zijl (ged. 12 apr. 1765). Ook buiten Ter Hul is er in Bunnik maar telkens 
één persoon, die de naam Van Zijl voortzet: Arend Petersz. van Zijl (in 1722 
minderjarig, op 15 mei 1742 gehuwd met Johanna van Scherpenzeel), zijn 
zoon Gerrit Arendsz. van Zijl (op 9 nov. 1765 gehuwd met Teuntje van der 
Wel, vervolgens op 3 nov. 1777 met Johanna Voet) en diens zoon uit het 
tweede huwelijk Adriaan Gerritsz. van Zijl (ged. 4 sept. 1780, gehuwd met 
Johanna Kolenberg). 
Het geheel van de periode waarin Ter Hul eigendom was van het kapittel 
van Oudmunster (1502-1802) overziende, blijkt de familie Van Zijl een be
langrijke plaats in de Bunnikse samenleving te hebben ingenomen, zich ver
mengd te hebben met talrijke vooraanstaande boerenfamilies, grote aantallen 
kinderen te hebben voortgebracht, doch desondanks in die 300 jaar niet 
noemenswaardig gegroeid te zijn. De periode begint bij één gezin, dat van 
Gerrit Arendsz. van Zijl, en eindigt met twee gezinnen, dat van Peter Klaasz. 
van Zijl, schepen tussen 1767 en 1794 en sinds 1802 eigenaar van Ter Hul, 

89) Zijn overlijdensdatum is niet bekend, de termini zijn 1717 febr. 6, de datum van 
zijn laatste pachtkontrakt van Ter Hul, en 1720 juni 24, wanneer bij een belending als 
eigenaars worden opgegeven: de kinderen van Peter van Zijl, RAU, recht, arch nr 
1347-4 fo 123v. 
90) GAU, notariaat, S, nr. 307. 
91) De r.k. doop- en trouwboeken bevinden zich in het RAU, verz. DTB, nrs. 95 en 97. 
Akten van huwelijksvoltrekking, ibidem nr. 98 en recht, arch., nrs. 1347-4, 1347-5 en 
1347-6. Registers van begraven, DTB nr. 99. 
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en dat -van Gerrit Arendsz. van Zijl, die dan aan de Schoudermantel bij de 
katholieke schuilkerk woont. Op Ter Hul is slechts één zoon, Klaas, die lang 
ongetrouwd blijft - hij huwt tenslotte pas op 14 april 1811 op 46-jarige 
leeftijd met Hendrica Vulto 92) - en het gezin aan de Schoudermantel heeft 
ook maar één zoon: Adriaan. Biologisch gezien behoeft de voortplanting van 
het Bunnikse geslacht Van Zijl geen abnormale trek te vertonen - wij hebben 
immers de dochters, wier kinderen de naam Van Zijl niet meer droegen en 
de zonen, die Bunnik verlieten, niet verder gevolgd - maar het gehele beeld 
is wel interessant voor de beantwoording van de vraag hoe het mogelijk is 
dat één geslacht zo lang verbonden is met dezelfde hofstede. Bij de familie 
Van Zijl lag het duidelijk zo, dat telkens één lid op de voorvaderlijke hof
stede kwam en dat de anderen meestal direkt of anders in de volgende gene
ratie uit Bunnik vertrokken. Deze situatie vloeide voor een belangrijk deel 
voort uit het feit dat Ter Hul tot 1802 geen eigendom, maar pacht van de 
Van Zijlen was, zodat boedelscheidingen na sterfgevallen nooit de familie
hofstede konden aantasten. Het andere land werd verdeeld en dat was zelden 
zo groot dat alle erfgenamen daarvan konden leven. Steeds moest men andere 
landerijen hetzij in pacht, hetzij in eigendom door koop of erfenis, aan net 
vaderlijk erfdeel toevoegen om zich van een bestaan te verzekeren. Dat ging 
bij de één beter dan bij de ander en zo het al ging dan lag vaak een gedeelte 
van de verworven goederen in een naburig dorp, hetgeen een reden tot ver
huizen kon zijn. Die erfgenaam, die Ter Hul kon pachten - meestal de oudste 
zoon, maar niet altijd - had een stevige basis van waaruit hij kon opereren, 
want dit goed bleef steeds als één geheel intakt. Dat wil overigens niet 
zeggen, dat hij bij voorbaat „binnen" was. Van Peter Klaasz. van Zijl b.v. 
weten wij dat hij in zijn beginjaren een stevige hypotheek moest vestigen op 
zijn andere landerijen, die pas na 32 jaar afgelost was 93). Ook de eigenaar 
van Ter Hul moest er natuurlijk aan meewerken, dat Ter Hul, hoewel er in 
juridische zin geen sprake was van erfpacht, erfelijk in handen van eenzelfde 
familie bleef. Hier speelde mee dat de eigenaar een instelling was, een kerke
lijke instelling, die niet uitblonk in progressiviteit en die meer voelde voor 
kontinuïteit dan voor verandering. Tenminste als de bestaande toestand vol
deed en daarvoor hebben de Van Zijlen blijkbaar steeds gezorgd. Slechts 
hoogst zelden en dan nog voor korte tijd waren zij achterstallig in de be
taling van hun pacht. 
Hoewel de onderlinge migratie van de boerenfamilies op het platteland in 
vroeger eeuwen zeker in het Sticht nog niet goed bestudeerd is, kan men 
zich afvragen of juist het bezit van een belangrijke pachthoeve, in ons geval 
Ter Hul, niet heeft bevorderd dat een geslacht zolang in een plaats bleef 
wonen. M.a.w. zouden de Van Zijlen zo honkvast zijn geweest als zij Ter Hul 
niet hadden gehad? Een bespiegeling daarover is irreëel, het blijft een feit dat 
de Bunnikse boerengeslachten, die de Van Zijlen daar in de 16e eeuw ont-

92) De persoonsgegevens vanaf 1811 zijn ontleend aan de registers van de Burgerlijke 
Stand van Bunnik. 
93) De hypotheek is groot 700 Carolusguldens, rust op 8V2 morgen land te Bunnik, 
hypotheeknemer is Abraham van Vliet, 1764 juli 21, aflossing 1796 apr. 31, RAU, recht, 
arch., nr. 1347-5. 
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moeten, zoals de families De Beesde, Schijf, Witboom, etc , op het eind van 
de 18e verdwenen zijn. Aan de andere kant komt men de families Van de 
Vegt, Van Bentum, Broekhuyzen, Dorresteyn, Peek en Bringenberg, die dan 
de toon aangeven, in de 16e eeuw in Bunnik niet tegen. Slechts enkele ge
slachten zoals Van Rijn en Van Schaik overlappen met Van Zijl de gehele 
periode. In ieder geval lijkt de emigratie uit Bunnik, die we binnen het ge
slacht Van Zijl konstateren, geen uitzondering geweest te zijn. 
De materiële staat van de Van Zijlen, die uit Bunnik wegtrokken valt buiten 
het kader van ons onderzoek. Voor zover zij hoewel geen pachter van Ter 
Hul zijnde althans voor één of twee generaties, te Bunnik bleven, ontmoeten 
wij onder hen personen, die redelijk welgesteld zijn. Dit blijkt al direkt uit 
het feit dat zij hun huwelijkspartners kiezen uit gevestigde boerengeslachten 
als ook uit het schepenambt dat een aantal van hen bekleedt, een funktie 
waarvoor bepaald geen arme lieden werden gekozen. Van Laurens Anthonisz. 
van Zijl weten wij dat hij in 1618 tot de principaelste inwoners van Bunnik 
behoorde en in het tweede kwart van de 18e eeuw ondertekenen Jan en 
Arend Petersz. van Zijl de kerkerekeningen eveneens als „brede geërfden". 
Sommigen van de Van Zijlen zien wij geld aan anderen lenen, zoals de 
erfgenamen van Jan Petersz. van Zijl de Jonge aan het gerecht van Bunnik 
in 1673 ten bedrage van 1000 guldens 94). Niet iedereen was of bleef echter 
welgesteld. Arend Petersz. van Zijl, schepen van 1740 tot 1749 en gerekend 
onder de „brede geërfden", verging het minder goed. Op 20 okt. 1772 geeft 
hij aan schout en schepenen van Bunnik te kennen dat hij niet van zijne ge
ringe goederen konde bestaan en wegens zijne hoge jaren en swakkelijken 
toestand buiten staat geraakte na behoren sijn kost te kunnen winnen. Met 
instemming van zijn zonen Pieter, Jan, Adriaan en Hendrik draagt hij alles 
wat hij nog heeft - roerende en onroerende goederen, schuiten, huiscieraaden, 
inboedel - over aan zijn zoon Gerrit, in ruil voor kost en inwoning 95). Uit de 
akte, die daarvan wordt opgemaakt blijkt dat Arend zijn handtekening kan 
zetten - ook als schepen heeft hij dit herhaaldelijk gedaan - maar dat zijn vijf 
zonen geen van allen kunnen schrijven. Zij tekenen met kruisjes. Hoewel 
voorzichtigheid is geboden mag men toch zeggen, dat analfabetisme in die 
tijd vooral bij de sociaal zwakke bevolkingsgroep voorkwam. De pachters 
van Ter Hul konden allen schrijven. Alle pachtkontrakten met het kapittel 
van Oudmunster van 1595 tot 1796 zijn door hen voluit ondertekend. Voor 
de regeling van de erfenis van Jacob Petersz. van Zijl verschijnen zijn broers 
Jan Petersz. van Zijl de Oude en Jan Petersz. van Zijl de Jonge en zijn 
oomzegger Arend Anthonisz. van Zijl in 1654 voor de notaris en zij zetten 
allen hun handtekening. Hetzelfde is het geval met Jan Petersz. van Zijl, 
Klaas Petersz. van Zijl en hun zusters Geertruid en Cornelia, die in 1722 de 
erfenis van hun vader verdelen. Laurens Anthonisz. van Zijl en zijn vader 
Anthonis Jansz. van Zijl, beiden schepenen van Bunnik, zetten echter res-
pektievelijk in 1602 en 1582 een kruisje in plaats van een handtekening 96). 

94) RAU, gem. Bunnik, nr. 15. 
95) RAU, recht, arch., nr. 1347-5 (1772 okt. 20). 
96) RAU, Oudmunster, nr. 946-5 fo 67 en hiervoor noot 73. 
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Omdat in hun tijd de ongeletterdheid op het platteland veel groter was dan 
in de volgende eeuwen, mogen wij er ten aanzien van hen bepaald geen aan
wijzing in zien voor een minder sterke sociale positie. 
Helaas staan ons niet zoveel bronnen ten dienste om een nauwkeurig idee te 
krijgen van het reële vermogen van de bewoners van Ter Hul. We zagen al 
dat iedere pachter van Ter Hul ook andere landerijen in eigendom of pacht 
bezat. Peter Jans, van Zijl en zijn zoon Klaas waren eind 17e, begin 18e 
eeuw zelfs een tijdlang behalve van Ter Hul ook pachter van de hofstede 
Runnenburg tussen Bunnik en Vechten 97). Omdat de pachtgoederen echter 
meestal slechts voor een beperkte tijdsduur deel uitmaakten van het bezit is 
de waarde daarvan moeilijk te bepalen. Maar ook de eigendom was fluktue-
rend. Van Peter Jansz. van Zijl weten we uit zijn boedelscheiding van 9 mei 
1722 nauwkeurig wat hij in eigendom had, nl. 37 morgen land, waarvan 8 
in Schonauwen, 5Vi in Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist, het overige rond 
Ter Hul. De taxatiewaarde bedroeg 6300 guldens, waarbij moet worden op
gemerkt dat het erfdeel van zijn oudste dochter Maria al niet meer in deze 
boedel zat. Effekten bezat Peter van Zijl niet, want behalve de grond worden 
alleen de roerende goederen van de boerderij genoemd ten bedrage van 3634 
guldens 10 stuivers. Deze worden toebedeeld aan Klaas Petersz. van Zijl, die 
zijn vader op Ter Hul opvolgde. 

Uit de tweede helft van de 17e en uit de 18e eeuw hebben wij enkele ge
gevens, waaruit de relatieve welgesteldheid van de pachters van Ter Hul blijkt 
ten opzichte van de andere Bunnikse boeren. Hun aandeel in de belastingen 
was hoog. In de dorpslasten, die door de dorpsoverheid over de grondbe
zitters c.q. gezinshoofden werden omgeslagen, betaalde de pachters van Ter 
Hul meestal het maximum bedrag, doch ze deelden hun hoogste plaats met 
een tiental andere boeren. Hetzelfde geldt voor het logiesgeld, het konsump-
tiegeld en hoe de andere belastingen ook mogen heten 98). Ook de inwendige 
kapaciteit van Ter Hul was naar Bunnikse maatstaven gemeten die van een 
grote boerderij, zoals blijkt uit de lijst van huizen in Bunnik, die in juli 1796 
werd opgemaakt met het oog op inkwartiering van militairen. Peter Klaasz. 
van Zijl op Ter Hul kreeg 8 man ingekwartierd, op één na - Jan de Pesters 
op de Nieënhof met 10 man - het hoogste kwantum " ) . Wij zijn niet inge
licht over het aantal arbeiders dat op Ter Hul in dienst van de familie Van 
Zijl werkte, evenmin kennen wij hun namen. Wel weten wij over een be
paalde periode in de 18e eeuw (1748-1769) van ieder jaar hoeveel inwonen
de boerenknechts en dienstboden er verblijf hielden 10°). In 1757 bedroeg het 
getal tesamen vier, meestal was het minder, waarbij een of twee knechts vaak 
voor een half jaar in dienst werden genomen omdat men in de winter met 
minder personeel rondkwam. 

Herhaaldelijk is ter sprake gekomen dat de Van Zijlen van Ter Hul het ambt 
van schepen van Bunnik uitoefenden. De zes schepenen, die met de schout 
het gerecht van Bunnik en Vechten vormden, werden telkens voor één jaar 

97) GAU, Geref. burgerweeshuis, nr. 311. 
98) RAU, gem. Bunnik, nrs. 24, 31-33, 37, 38, 40-43, enz. 
99) Ibidem, nr. 98. 
100) Ibidem, nr. 34. 
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gekozen, maar waren herkiesbaar. Zij werden gerekruteerd uit de boeren, die 
binnen het gerecht geland waren. Het feit dat de Van Zijlen van Ter Hul 
eigenlijk buiten het gerecht woonachtig waren vormde geen belemmering 
voor hun verkiezing, omdat zij ook in Bunnik zelf voldoende land bezaten. 
Ook het feit dat zij in rechte schout van Ter Hul waren vormde geen hinder
paal. Er was echter een andere faktor die, in theorie meer dan in de praktijk, 
wel een belemmering vormde voor de uitoefening van het schepenambt, na
melijk de godsdienstige gezindheid van de Van Zijlen. Het geslacht Van Zijl 
in Bunnik is na de invoering van de Hervorming evenals de meerderheid van 
de boerenfamilies in de Kromme Rijnstreek rooms-katholiek gebleven. Na 
deze invoering in 1580 ontstond er een lange periode van verwarring. Het van 
hoger hand opgelegde protestantisme kon maar moeilijk wortel schieten bij 
de konservatief ingestelde bevolking, die de bestaande praktijk wilde blijven 
volgen, maar zich verstoken zag van georganiseerde zielzorg en van de mo
gelijkheid de godsdienst op de oude, vertrouwde manier te blijven uitoefenen. 
Zij nam grotendeels een afwachtende houding aan. Een nieuwe generatie 
katholieke geestelijken, geschoold in de ideeën van Trente, keert echter terug 
en begint, min of meer in het geheim, de plattelandsbevolking te bearbei
den 101). Na het eerste kwart van de 17e eeuw zijn de kaarten geschud, de 
scheiding tussen protestant en katholiek is voltrokken. Kort daarop vangt het 
oudste hervormde doopboek van Bunnik aan en geen enkele Van Zijl van 
Ter Hul of naaste verwanten zijn daarin ooit opgetekend. Met deze negatieve 
aanwijzing voor hun katholiek gebleven overtuiging moeten wij het doen, 
totdat in 1717 het katholieke doopboek begint, waarin we de familie Van 
Zijl meteen ruim vertegenwoordigd vinden. 

Toch waren er Van Zijlen in Bunnik, die overgegaan zijn tot de hervormde 
kerk. Het is een familietak, die wij tot dusver buiten beschouwing hebben 
gelaten, omdat zij slechts in een ver verwijderde relatie tot Ter Hul staat. 
De meesten van hen oefenden het beroep van beurtschipper uit. Er is ver
wantschap, zoals uit het veelvuldig voorkomen van de namen Gijsbert, Arend 
en Steven mag worden afgeleid, maar sinds de 16e eeuw stond deze familie-
tak al afzonderlijk. Op 5 aug. 1598 verkoopt Adriaan Stevensz. (van Zijl) ten 
overstaan van het gerecht van Bunnik zijn Kromme Rijnschuit en in 1599 is 
Cornelis Stevensz. van Zijl eigenaar van twee morgen land te Bunnik 102). 
Wij mogen aannemen dat zij broers waren, maar wie was hun vader Steven? 
Een broer van Anthonis Jansz. van Zijl en dus een zoon van Jan Gijsbertsz. 
van Zijl, van wie wij weten dat hij in 1535 negen kinderen had, waarvan wij 
alleen Anthonis als zodanig kennen? Het is inderdaad waarschijnlijk, want 
de ongeveer tegelijkertijd levende Steven Arendsz. van Zijl te Oudwulven had 
geen zonen met de namen Adriaan en Cornelis. Als onze hypothese juist is 
zijn Adriaan en Cornelis dus neven geweest van Peter Anthonisz. van Zijl, 
die in 1595 op Ter Hul kwam. Adriaan Stevensz. was de vader van Steven 
Adriaansz., die tussen 1630 en 1639 vier kinderen in de hervormde kerk 

101) Zie voor de Hervorming in het Kromme Rijngebied: C. Dekker, Odijk van paro
chie tot parochie, Hilversum 1964, blz. 27-46. 
102) RAU, recht, arch., nr. 1347-1; Staten van Utrecht, nr. 971. 
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te Bunnik laat dopen. Twee van zijn kinderen trouwen in deze kerk, ni. 
Arend en Gijsbert, van wie de laatste bovendien in een huis van de hervorm
de kerk in de Langstraat woont. Ook Gijsberts kinderen worden hervormd 
gedoopt en getrouwd. De oudste, Steven Gijsbertsz. van Zijl sterft kort na de 
geboorte van zijn enige zoon Gijsbert Stevensz., die op 16 dec. 1694 even
eens hervormd wordt gedoopt, maar na het tweede huwelijk van zijn moeder 
Helena Leendertsdr. van Nieuwendijk met Huibert Joosten op 24 nov. 1696 
rooms-katholiek wordt opgevoed 103). Sinds 1700 zijn er geen protestantse 
Van Zijlen meer in Bunnik. 
Hoewel de hervormden in de 17e en 18e eeuw in Bunnik een minderheid 
vormden, hadden zij de dorpskerk in bezit. De katholieke parochie bestond 
niet meer en het celebreren van missen vond aanvankelijk min of meer in het 

103) Gijsbert Stevensz. van Zijl is van 1731 tot zijn dood op 20 juli 1745 schepen. Hij 
woont te Vechten en laat uit zijn huwelijken met Anna Cornelia van Odijk, Johanna 
van Erp en Elisabeth Vulto 14 kinderen na. Van zijn 6 zonen schijnt tenslotte niemand 
in Bunnik te zijn overgebleven. 

132 



geheim plaats. Behalve op het kasteel Rijnauwen geschiedde dit volgens de 
overlevering ook op Ter Hul. Hoewel wij deze overlevering, die voor het 
eerst in 1848 door pastoor Zoon in een memorandum aan de aartspriester op 
schrift wordt gesteld 104) niet in eigentijdse bronnen bevestigd zagen, dient 
daaraan waarde te worden gehecht. Behalve dat een traditie over zulk een 
zaak hardnekkig kan zijn, ligt het voor de hand dat men, naast Rijnauwen 
ook Ter Hul uitkoos, vanwege de exemptie van beide plaatsen uit het ambts
gebied van de Bunnikse schout. Op gebeurtenissen in Ter Hul of Rijnauwen 
had de protestantse schout van Bunnik, belast met het opsporen van ver
boden godsdienstige samenkomsten, geen vat. Toen tegen het midden van de 
17e eeuw in Bunnik een katholieke statie werd opgericht voor de noordelijke 
Kromme Rijnstreek en zeker nadat in 1718 aan de Schoudermantel een 
bescheiden schuilkerk kon worden gebouwd waren de katholieken al zo vrij 
dat zij geen verstoring van hun diensten meer behoefden te duchten 105). 
Volgens de ordonnanties van de overheid mochten alleen hervormden open
bare ambten, waaronder die van schout en schepenen, bekleden. In Bunnik 
moest dit voorschrift soepel worden gehanteerd omdat de protestanten, voor 
dit ambt geschikt, gering in aantal waren. Ondanks tegenstribbelen van classis 
en synode traden toch steeds weer katholieke schepenen op, de gehele 17e 
en 18e eeuw door. Deze schepenen, waaronder de Van Zijlen, stonden er op 
hun beurt weer borg voor dat althans de lokale overheid weinig tegen de 
katholieke erediensten ondernam. 

Behalve over dopen en trouwen zijn wij slecht ingelicht over de betrokken
heid van de Van Zijlen bij het kerkelijk leven in de katholieke statie. Funkties 
hebben zij er nauwelijks bekleed en tot de in 1765 gestichte broederschap van 
de rozenkrans, waarvan vele Bunnikers lid werden traden zij niet toe. 
Op verschillende manieren kregen de katholieke Van Zijlen echter toch te 
maken met de hervormde kerk. Als schepen moesten zij er voor zorg dragen 
dat de hervormde eredienst goed kon funktioneren. Als het kerkgebouw 
reparatie behoefde, moesten zij de kosten ervan omslaan over de grondbezit
ters. Zijzelf moesten daaraan zoals ieder ander katholiek grondbezitter mee
betalen. In de 17e eeuw kwam het nog voor dat er te weinig geschikte 
hervormden waren om als kerkmeester te fungeren. Wij zien dan - ook elders 
in het Kromme Rijngebied kwam dit voor - katholieken in funktie als kerk
meester van de hervormde kerk. In 1648 wordt Jan Petersz. van Zijl van Ter 
Hul als zodanig gekozen en in 1649 maakt hij de kerkmeestersrekening op. 
Zijn handtekening prijkt er onder naast die van de predikant106). Later 
kwam dit niet meer voor, wel worden sinds 1726 de rekeningen gesloten en 
mede ondertekend door enkele „principale geërfden" en onder hen treffen 
wij opnieuw de Van Zijlen van Ter Hul aan. Zeer merkwaardig en tekenend 
voor de tijd is een gebeurtenis uit 1618. In de hervormde kerk woedt dan de 
strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten en ds. Reinier van 
Oosterzee, predikant te Bunnik, is remonstrantsgezind. Op 19 februari roept 
de schout, Jacob Meerling, de principale geërfden van Bunnik en Vechten 

104) RAU, aartspriesters, voorl. nr. Utr. 85. 
105) Dekker, a.w., blz. 50-57. 
106) RAU, herv. gem. Bunnik en Vechten, nr. 157. 
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samen in de hervormde kerk. Als eersten onder hen worden genoemd 
Laurens Anthonisz. van Zijl en Peter Anthonisz. van Zijl. Als zij in de kerk 
zijn deelt de schout hun mee dat de kans bestaat dat ds. Van Oosterzee zal 
moeten vertrekken en hij wil weten off sij daerinne wel tevreden waeren dan 
off sij hem liever hadden te houden. De aanwezige boeren hebben eendrach-
telijck verclaert dat indien hij bij haer wil blijven ende doen als een goeden 
pastor betaemt, sij met sijn persoon ende leere seer wel tevreden waren, dat 
sij liever hem hadden te houden dan een ander te versoecken 107). Een 
nogal komische situatie. Katholieken als de gebroeders Van Zijl doen een 
uitspraak over de leer van ds. Van Oosterzee, alsof het hun iets kon schelen 
of die remonstrants dan wel contra-remonstrants was. Of hadden zij toen 
nog niet definitief voor het katholicisme gekozen? Het is niet onmogelijk dat 
zij en anderen nog in het vacuum tussen katholiek en protestant verkeerden 
en pas later, toen de Contra-Reformatie haar invloed in het Kromme Rijn-
gebied sterker deed gelden, hun definitieve keuze hebben gemaakt. 
Hoezeer ook sindsdien de godsdienst een diepe scheiding trok door de Bun-
nikse samenleving, éénmaal keerden alle Bunnikers naar de oude dorpskerk 
terug. Op de dag van hun begrafenis. Allen tot de katholieke pastoors toe 
werden in de hervormde kerk begraven, of, als men arm was, er omheen. 
De familie Van Zijl van Ter Hul had er in het schip twee eigen grafsteden 
waarvan wij sinds het midden van de 18e eeuw weten wie er in begraven 
zijn 108). In grafstede nr. 22 werden in de tweede helft van de 18e eeuw vijf 
leden van de familie begraven, in graf stede nr. 31 eveneens vijf. 

De familie Van Zijl in de 19e en 20e eeuw 

Bij het begin van de 19e eeuw leefden er nog twee takken van de familie 
Van Zijl in Bunnik. De tak van Adriaan Gerritsz. van Zijl, schipper en 
winkelier (1780-1872), laten we verder buiten beschouwing. De tak van 
Ter Hul werd na de dood van Pieter Klaasz. van Zijl in 1813 alleen nog 
voortgezet door diens zoon Klaas (Nicolaas) Pietersz. van Zijl, die op 14 apr. 
1811 trouwde met Hendrica Vulto. Uit dit huwelijk werden vier dochters en 
twee zonen geboren. Pieter Klaasz. van Zijl, geb. 23 juni 1816, gehuwd met 
Antonia Smorenburg, volgde zijn vader na diens dood op 5 apr. 1842 in de 
pacht van Ter Hul op, aanvankelijk samen met zijn broer Gerrit, geb. 30 jan. 
1818, totdat deze een boerderij van de weduwe Dorresteyn kon overnemen. 
Pieter en Antonia Smorenburg kregen zeven kinderen, waarvan er drie, 
resp. 4, 2 en 1 jaar oud, in het voorjaar van 1860 tengevolge van een epide
mie stierven. De twee jongste zonen, Pieter, geboren tijdens de epidemie op 
21 febr. 1860, en Nicolaas, geboren 10 sept. 1861, namen na de dood van 
hun vader op 8 febr. 1886 de pacht van Ter Hul over, aanvankelijk onder 
leiding van hun moeder. Nicolaas vertrok naar Schalkwijk en Pieter trouwde 
op 9 mei 1889 met Johanna Cornelia de Wit, die echter al op 18 sept. 1894 
overleed, waarna Pieter op 4 aug. 1896 hertrouwde met Margaretha Klaasina 
de Jong. Uit zijn eerste huwelijk werden drie, uit zijn tweede acht kinderen 

107) RAU, recht, arch., nr. 1347-1. 
108) RAU, DTB, nr. 99. 
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geboren. Na zijn dood op 29 mei 1938 en die van zijn weduwe op 23 dec. 
1940 wordt hun boedel zodanig verdeeld dat de vijfde zoon uit het tweede 
huwelijk, Hendrikus Hillegondus van Zijl (geb. 1 dec. 1904), de inboedel van 
de hofstede erft en in de pacht opvolgt. Het grootste deel van de eigen lan
derijen, die Pieter naast Ter Hul bezat, gaat naar de derde zoon uit hetzelfde 
huwelijk, Johannes Lambertus van Zijl (geb. 30 apr. 1901), die als onge
huwde eveneens op Ter Hul bleef wonen. De zoon uit het eerste huwelijk, 
Petrus Antonie van Zijl (geb. 16 mrt. 1892), kocht de dicht bij Ter Hul 
staande Bunnikse molen en werd de grondlegger van de thans bestaande 
N.V. Van Zijl's Industrie en Handelsonderneming, de jongste zoon Lamber
tus Gerardus van Zijl (geb. 21 apr. 1908), bleef eveneens te Bunnik wonen en 
werd aannemer van grondwerken en de vierde zoon uit het tweede huwelijk, 
Comelis Gijsbertus van Zijl (geb. 29 apr. 1902) werd als pater Theophilus 
missionaris in Bolivia. 

In de 19e en 20e eeuw namen de Van Zijlen van Ter Hul niet meer zo'n 
belangrijke plaats in de Bunnikse samenleving in als in de eeuwen daarvoor. 
Sociaal gezien behoorden zij niet meer tot de topklasse der boeren. In de 
gemeenteraad namen zij geen zitting en ook andere ambten en funkties wer
den nauwelijks nog door hen bekleed. Nikolaas van Zijl was tot 1832 kies
gerechtigd 109). In 1819 b.v. behoort hij als betalende meer dan 50 gulden 
belasting tot de 24 kiesgerechtigden voor de Bunnikse gemeenteraad en in 
1826 als betalend 150 gulden in de grondbelasting tot de 14 kiesgerechtigden 
in Bunnik voor de Provinciale Staten. In 1832 verviel zijn aanslag in de 
grondbelasting door de verkoop van Ter Hul en daardoor verloor Nikolaas 
zijn kiesrecht. Pas in 1853, na wijziging van de kieswet, wordt Pieter van Zijl, 
dan pachter van Ter Hul, weer kiesgerechtigd. Hij behoort dan tot de 44 
Bunnikse kiezers, die meer dan ƒ 12,— in de direkte belastingen betalen. 
Al zal de opbrengst van de verkoop van Ter Hul in 1832 de financiële moei
lijkheden van de familie Van Zijl wel hebben opgelost, toch duurde het nog 
geruime tijd eer de pachter weer eigen grond kocht. In 1861 bezat Pieter van 
Zijl weer 5 ha in eigendom. Toen hij in 1886 stierf liet hij drie percelen 
bouw- en weiland in Bunnik na met een totale oppervlakte van bijna 11 ha, 
tegen een geschatte waarde van ƒ 10.600.—. De totale boedel van hem en 
zijn vrouw bedroeg ƒ 36.709,39, hetgeen wijst op een redelijke welgesteld
heid 110). In het liber memorialis van de r.k. parochie Bunnik zijn twee be
langrijke schenkingen van hem opgetekend: in 1867 een zilveren altaarschel 
en in 1877 ter gelegenheid van zijn zilveren bruiloft een missaal met zilver 
beslagen, ter waarde van ƒ 200.— m ) . 

Onder zijn zoon Pieter van Zijl namen de eigen landerijen nog toe in omvang, 
maar in 1940 volgde een verdeling en kort daarop werden belangrijke 
delen ervan evenals Ter Hul zelf verkocht voor bouwgrond omdat ze in het 
uitbreidingsplan der gemeente vielen. Thans houden zowel de Ter Hullaan als 
de Van Zijldreef in Bunnik de herinnering levendig aan een merkwaardig 
stuk plaatselijke geschiedenis. 

109) RAU, gem. Bunnik, nr. 291. 
110) RAU, suksessiememories. 
111) Archief r.k. parochie Bunnik. 
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