
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Een tweezijdig lint van boerderijen Boerderijen in de provincie Utrechte enkele villa. De kavels waarop deboerderijen staan, zijn stuk voorstuk ongeveer 1.200 meter langen 110 meter breed en ze wordenvan elkaar gescheiden door eenafwateringssloot. Deze een-heidsmaat van circa 14 hectarestamt nog uit de tijd van de'Grote Ontginning', die om-streeks 1100 in dit als 'WildeWesten' bekend staande veen-gebied van start ging. Cope-ontginning Dat Benschop is ontstaan uiteen zogenaamde cope-ontgin-ning valt af te leiden uit denaam. In de oudst bekendeschriftelijke vermelding - dievan 1275 - wordt zij nog Ben-scoep genoemd, en in akten vaniets jongere datum Benscop,Benscope en Bendscop. Het suf-fix -coep (later verworden tot -cop) verwijst naar de manierwaarop de gronden bij nieuweontginningen werden verwor-ven, namelijk door middel vaneen cope, dat is een overeen-komst tussen landheer en eenconcessiehouder. De cope legdezaken als de omvang van het teontginnen gebied en de laterdaarover te betalen belastingvast. Uit de naam van Benschopvalt verder af te leiden dat deconcessiehouder naar allewaarschijnlijkheid ene Benno ofBenne betrof. Van de vroegste geschiedenisvan de ontginning zijn nauwe-lijks schriftelijke bronnen over-geleverd. Een belangrijke uit-zondering is de akte van

1155waarin de bisschop van Utrechtaan de parochianen in Lopik be-vestigt dat zij een stuk grond inPolsbroek, toen Pulsbroch ge-naamd, in eigendom hebben.Het feit dat de Benschopperwe- Luchtfoto met rechts het boerderijlint tussen Pokbroek (boven) en Benschop (onder). De plaats links is Lopik Foto Gemeente Lopik Een van de fraaiste voorbeelden van boerderijen in het Utrechtse landschap is tevinden tussen Benschop en Polsbroekerdam. Aan weerszijden van de wetering vin-den we een lint van boerderijen waarvan de oudste dateert uit de 16e eeuw. Incrid de Wit 'O, dat nietig dorp Benschop,dat daar leeft in mijn lierinne-ring als een stilbloeiende bloem,hoe vind ik woorden om ervante kunnen getuigen zo een de-voot kind past.' Sinds Hermande Man in 1923 deze dichterlijkewoorden over zijn dorp schreef,is er veel veranderd. Een van demeest ingrijpende veranderin-gen was de aanleg van twee, in-middels drukke provinciale we-gen. Die hieven niet alleen hetbetrekkelijke isolement van hetgebied in een klap op, maar zedoorsneden ook op twee plaat-sen het acht kilometer langeboerderijenlint, waaruit Ben-schop van oudsher bestond. Met name het oostelijk deelheeft daardoor veel aan herken-baarheid ingeboet. Dat is hetgebied waar de provinciale wegvan IJsselstein over Lopik naarSchoonhoven langs de weteringloopt

('Boveneind Zuidzijde'; deindeling noord en zuid duidt deligging aan ten opzichte van dewetering). Een beter beeld van Benschopuit vroeger tijden krijgen we inhet deel ten westen van de M.A.Reinaldaweg, oftewel het Bene-deneind (= beneden de kerk).Vanaf dit punt tot aan Polsbroe-kerdam ligt aan weerszijden vande wetering een weg met daar-aan gelegen een onafgebrokenlint boerderijen, afgewisseldmet daggelderwoningen en een 106 % Oud*Utrecht vereniging augustus 2003




