Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -3-CAMMINGHA te Bunnik (I) Iets over de stichting, de opeenvolgende bezitters en de restau-ratie. In de gemeente Bunnik vindt men, prachtig gelegen aan deKromme Rijn, het huis &quot;Cammingha&quot;, vroeger bekend als &quot;Bees-de&quot;. Het huis werd, zoals men wel weten zal, in de jarenT965-'66 gerestaureerd en in gebruik genomen door de tegen-woordige eigenaar, de heer B.G.W. Peek. Op de restauratiekom ik In een volgend artikel terug. In dit verhaal wil ik mijbeperken tot enkele mededelingen over de stichting van heteens versterkte huis en tot de opeenvolgende eigenaars. De stichting moet m.i. plaats gevonden hebben tegen het eindevan de 14e eeuw. De gebruikte baksteen, z.g. reuzenmoppen(met afmetingen van 28 x 14 x 65 cm) wijst hierop duidelijk.Men vindt het huls voor het eerst vermeld in de rentemeesters-rekeningen van het Sticht van 1426/1427.

Eigenaar was toenJan van Beesde Hermansz. Natuurlijk zegt dit nog niet, dathij de opdracht tot de bouw gegeven heeft en als de eigenlijkestichter beschouwd moet worden. De lijst van opeenvolgende bezitters - natuurlijk voor zoverons bekend - ziet er ais volgt uit: 1406 Jon van Beesde Hermansz. (1465), geh, met Janna van Jutphaas, Florensdochter;1441 Johan van Beesde, geh.met Margriet;1498 Laurens van Beesde (1522), geh. met Antonia Woutman 1523 Margaretha van Beesde, geh.met Frederick de Voocht van Rijnevelt, heer van Blikkenburg (1544);1545 Beatrix van Beesde, geh, met Adriaan de Waal van Vro- nestein (onthoofd 1568);1582 Frederick de Waal van Vronestein, heer van Vronestein (1549-1617), geh. met Johanna van Amstel van Mijnden (1552-1632);

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -5-1608 Gerard de Waal van Vronesfein, geh.met Wilhelmina van Amst-el van Mijnden (1581-1642);1649 Beatrix de Waal van Vronestein, geh. met Balthasarvan ---------BU eren (1604-1669); 1678 Frederik Ignatius van Bueren, heer van Oud-Amelisweerd,Zuidoord en Hoen koop, geh. met Charlotta Juli-ana de Ruyter, vrouwe van Oud Heusden, Elshouten Hulten;.... Johan Frederik van Bueren, geb. 1693. Petronella Jacoba van Bueren (1686-1751), gehuwd metWytze Watze van Cammingha (1764);1773 Mr. Jean de Pesters (1716-1797), heer van Cattenbroeck, geh. met Adriana Everdina Godin (1731-1795);1846 Jhr. Jan Everard de Pesters, heer van Cattenbroeck (1802-1879), geh. met Jacoba Margaretha vanHengst (1809-1875);In 1879 wordt de bezitting gedeeld:Cammingha komt dan aan Jhr. Willem Nicolaas de Pesters (1830-1882 )i;^^Beesde (de boerderij) aan jkvr. Carolina

Elizabeth de Pesters(1891-1928), geh. met mr. Egbert Arnold IJsselde Schepper.Cammingha komt vervolgens in bezit van Jkvr. Coenradina Carolina Theodora de Pesters, vrouwevan Cattenbroeck (1865-1923), geh. met Gijsbert CarelDuco Reinout, Baron van Hardenbroek, heer van 's'Heer-artberg en Berg-Ambacht.In 1957 verkochten mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfisteren diens erfgenamen de &quot;Cammingha&quot; aan Mevr.A.P.Peek- van Zijl. Zij bezat de boerderij &quot;Beesde&quot; sedert1954. Haar zoon B.G.W. Peek werd in 1966 eigenaarvan de &quot;Cammingha&quot; W. Stooker.

