Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 gelijk het begrip aanduidt, samenwerken, dan krijgen beidentoch het volle pond. Immers, het was opnieuw Huizinga die deamateur-historicus een volwaardige plaats toewees bij de ge-schiedbeoefening. Samen moeten zij in hun persoon de gaveontwikkelen - de uitspraak is van een Amerikaans historicus -om twee zaken te zien, het kleine feit en &quot;the universe behindit&quot;. Wij twijfelen er geen ogenblik aan dat de kring van ama-teur-historici tussen Rijn en Lek, die aan het werk is getogen,onvermoede perspectieven zullen zien, dat zij een terrein ont-dekt hebben, waar het jagen nooit vermoeit. dr. M.P.van BuijtenenRijksarchivaris in Utrecht. DE OMSLAG VAN ONS BLAD. Natuurlijk is Uw aandacht direct al getrokken door deomslag van ons blad. Daarom leek het ons van belang U ietsover de kartografie in het algemeen te vertellen en met namede herkomst van

de gereproduceerde kaart bekend te maken. Aan Abraham Ortelius, Willem Jansz. Blaeu en zijn zoonsJan en Cornelis Blaeu, Gerard Mercator, Jodocus Hondius enJohannes Janssonius heeft ons land sedert de 16e eeuw zijn blij-vende naam op het terrein van de kartografie te danken. Zij wa-ren het, die de atlassen produceerden, die nog heden ten dagehun betekenis hebben en met ere worden vermeld. Later - na het midden van de 17e eeuw - werden de Ne-derlanders verdrongen door enkele Franse kaartenmakers, die deuitgave van land- en zeekaarten voor zich wisten op te eisen.Voorop ging Nicolas Sanson van Abbeville (1600-1667), wienswerk de &quot;franse school &quot;-periode heeft ingeluid. Tot het eindevan de 18e eeuw hebben de Fransen hun unieke plaats weten te

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 VAN DE DODEN NIETS DAN.........KWAADS 1). Addestere ende verklare v^ij addestante Arnigh Berts, we-duv/e van Andries Janse Bos ende Kornelia Rijcks van Wouden-bergh, verklare ten versoecke van Willem van Velpen, dat Ma-ria van Noortdijck 2), sijnde de huysvrouwe van Jan Hendrick-sen van Luytesijm'^), gewesen gerechtsboode van Odijck, datde voornoemde Maria van Noortdijck heeft geseijdt, dat menden ouden koster^), deweicke de segels van de brieven soudehebben gesnede, wederom uyt de kist souden holen ende dehandt of doen hacken en oen de gaIgh doen hangen. Geven hier-van reden van wetenschap, sonder den presiesen tijt daervan teweten. Presenteren het selve tot allen tijden met solmnele edete bevechtigen, waer het soude moogen sijn.Aldus metonze eijgen handen onderteijkent op den 11 novem-ber 1714. (get.) anet bort. Dit merck X is gestelt

bij KornelisReijcks van Woudenbergh. 1) R.A.Utrecht. Archief Hervormde gemeente Odijk, nr. 81. 2) Zij was een dochter van Ds. Rudolf van Noorddijk, predikantte Odijk van 1648 tot 1693. 3) Lees : Lu/tersheim. 4) Hiermee wordt bedoeld Peter Claesz. van Velpen, koster-schoolmeester te Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 &quot;SCHONAUWEN&quot; In de gemeente Houten staat, aan de Houtense wetering,tussen de dorpen Houten en Schalkwijk, een toren met aanbouw,het enige overblijfsel van de ridderhofstad &quot;Schonauwen&quot;. De alleroudste geschiedenis van het huis ligt vrijwel inhet duister gehuld. Volgens overlevering heette het vroeger &quot;het huis teWeteringe&quot;, naar het water waaraan het lag. Jan van Bosichem moet het huis in de 13e eeuw verbouwdhebben. In die tijd vond wellicht ook de naamsveranderingplaats, want op 28 augustus 1305 werd Dirk van Bosichem be-leend met het &quot;huis Schonauwen&quot;. Zijn zoon Hubrecht volgdehem in 1312 op. Via diens dochter dementia, gehuwd met HeerJohan van Heukelom van Leyenberg, kwam het huls in 1358 inhet bezit van hun zoon Heer Otto van Leyenberg. Deze noem-de zich vanaf die tijd naar de naam van het huis. Daar

hij,voorzover bekend, kinderloos overleed werd Otto opgevolgd doorJon van Leyenberg, zoon van Otto's broeder Hubrecht. Ook de-ze nam de naam &quot;Schonauwen&quot; aan. Na zijn dood kwam hethuis tenslotte aan zijn tweede echtgenote Petronella Sloyers.Omdat haar dochter Aleid tegen haar wil met Rudolf van Baarntrouwde, vermaakte zij het goed aan de uit haar tweede huwe-lijk geboren zoon Willem van Zuyien van Nyevelt. Ook dezeoverleed kinderloos, waarna &quot;Schonauwen&quot; toch in het bezitkwam van het geslacht van Baarn en wel aan Roelof, zoon vangenoemde Rudolf en Aleid van Schonauwen. Joost van Baarn was bezitter van het huis toen het in hetjaar 1536 door de staten van Utrecht als &quot;ridderhofstad&quot; werderkend. Door huwelijk kwam het goed in 1629 in het bezit vanRudolf Raitz von Frentz en in 1631 aan Johan van Renesse vander Aa. In 1662 werd Schonauwen, eveneens

door huwelijk, hetbezit van Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Na hem kwam hetachtereenvolgens in het bezit van de geslachten van Reede van

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 Renswoude, van Hardenbroek, van Lokhorst en Ploos van Amstel. Nicolaas van Bronkhorst, die er in 1721 mee werd beleend,kreeg in 1727 van de staten van het kwartier van Nijmegen ver-gunning huis en ombachtsheerlijkheid te splitsen. Mr. Adriaan Wittert, heer van Hoogland, kocht in 1727&quot;Schonauwen&quot; als lasthebber van de fransman Jean BaptisteDesessarts. No diens dood kwam het huis op naam van zijn zoonEverard Bonifocius Wittert, eveneens ten behoeve van dezefransman. Sedert de ruim 30 jaren dat &quot;Schonauwen&quot; op naamstond van de Witterts deed het kasteel dienst als woning vooreen groep fransen, grotendeels kartuizers, die wegens hun wei-gering de pauselijke bul &quot;Unigenitus&quot; aan te nemen, hun vader-land moesten ontvluchten en in ons land gastvrijheid en bescher-ming zochten. Toen in 1758 deze gemeenschap bijna was

uitge-storven werd &quot;Schonauwen&quot; verkocht aan Gerloch Theodoor ba-ron van der Capellen. In 1812 kwam het huis, na steeds meer in verval te zijngeraakt, aan Hendrik Ravee en hierna aan Mr. Hendrik BernhardNieuwenhuys. Deze overleed in 1890 en vermaakte het goedaan de nederlands hervormde gemeente te Houten. Er volgdeechter een proces tussen zijn erfgenamen en de hervormde ge-meente over dit legaat. No een getroffen schikking kreeg dekerkelijke gemeente de landerijen en de erfgenamen het gedeel-te waar het enige restant van het kasteel, een toren, op stond,alsmede de daarbij staande en door Nieuwenhuys gebouwdeboerderij. Nog in 1891 verkochten de erfgenamen hun aandeelaan D. G. Bingham. Dr. W. F. Wassink kocht in 1939 &quot;Schonauwen&quot;, restaureer-de de toren en voorzag deze van een aanbouw. Als leen was de ridderhofstad afhankelijk van het grafelijkhuis van

Culemborg. Het kasteel was een - in de 16e eeuw nog verder uitge-breid -aanzienlijk bouwwerk, gelegen binnen een gracht. Aande oostzijde stonden een poortgebouw en bijgebouwen, die dooreen stenen brug van drie bogen over de dworsgracht met hetkasteel waren verbonden.
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Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 De hofstede &quot;Scherpenborch&quot;. 1966. Foto door G.M.Staal te Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 11 jaren om hondert vijfftich gulden. Ende daerenboven veer-tich mudden weijts^), tv/e mudden erreten, tv/e mudden ha-veren, en vet lam off een daelder daervoor, drie tonnen ap-pelen off drie gulden daervoor, ses gansen, vijftien goedepachtcapoenen voort convent, ende ses voor mijn Vrouw&quot;).All vrij geit ende pacht. Te betalen Victoris^) ende Kers-avont. Alhier over 't llle Vle jaer

Uts Ontfangen voor de gansen

&quot;brondolie&quot; niet een grapje Is van de 19e

I L gl. Ontfangen voor de voors. weijt

I LX gl. Die erreten sijn onder die Joufferen gedeylt, daervan hier gemaict wordt

Memorie Die appelen commen me Vrou en de kelweerster, daeromme utf °)

Memorie Die haver, lam ende ses capoenen commen me Vrou toe, ergo uts

Memorie Die resterende vijftien capoenen sijn onder die Joufferen gedeylt, ergo

VI gl. Wat ik hier uit de rekening heb overgenomen biedt nog wel meerpunten om over te praten dan ik er al heb uitgelicht. Commen-taar op de wijze, waarop de rentmeester de situatie van &quot;Scher-penborch&quot; heeft aangegeven, laat ik graag over aan iemand dieter plaatse beter bekend is. Ik opteer alleen nog voor die brand-olie. Een echte Utrechter weet, dat de Abram Dole-steeg, dieloopt van de Lange Nieuwstraat naar de Oude Gracht, directten Zuiden van de Hamburgerstraat, behoort te worden uitge-sproken als Brandoliesteeg. En wie dit niet weet uit de praktijk,kan het leren uit Broers' &quot;Historische Wandelingen door Utrecht&quot;pag.24. Abram Dole, een vrome Utrechtse burger, stichtte inhet begin van de 15e eeuw het Ursula-klooster, ook wel AbramDole-klooster genoemd. Uit onze rekening van 1606 blijkt nu,dat de verbastering

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 T L3>^^ 12 eeuw, zoals men misschien zou denken, maar een al veel ouderspraakgebruik. Ik meen n.l. te mogen aannemen, dat in ons ge-val met &quot;Noortwert eensdeels brandolie&quot; bedoeld wordt, dat&quot;Scherpenborch&quot; aan de Noordzijde gedeeltelijk begrensd werddoor land, dat aan het Abram Dole-klooster in eigendom toebe-hoorde. Mr. P.H. Domste. Noten ') Eerst onder de Bataafse Republiek is aan de uitkering vandeze zgn. prebenden een eind gemaakt. ^) Voor zover bewaard gebleven berusten de rekeningen vanVrouwenklooster in het Rijksarchief te Utrecht, Catalogusvan de Archieven der Kleine Kapittelen en Kloosters, num-mer 1144. '') vierdalve houve wil zeggen de vierde hoeve half,dus 3^hoeve. 4) 29 Juni. 5) weijt = tarwe. ) Met &quot;mijn Vrouw&quot; of &quot;me Vrou&quot; wordt de abdis bedoeld.Dat was in die tijd Walborch Bor von Amerongen. 7)

10 October. °) uts = ut supra = als boven ; dus hier = Memorie.
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Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 RECHTSHISTORISCHE BESCHOUWINGEN OVER HETKROMME RUN-GEBIED Op 27 februari jl. hield de rechtshistoricus, prof. dr. W. vanIterson een voordracht voor onze kring, die in Bunnik ondergrote belangstelling vergaderde. Het belang van deze toespraakheeft ons ertoe gebracht enkele hoofdpunten voor de lezers vanons blad vast te leggen. In zijn opmerking vooraf toont de bijuitstek deskundige spreker zich verheugd over het feit, dat al-lerwege een groeiende belangstelling voor facetten van de lo-cale en regionale geschiedenis valt waar te nemen. Hij wijster vervolgens op, dat men tussen Rijn en Lek op wel zeer his-torische bodem staat en wenst het bestuur van onze Kring gelukmet het genomen initiatief. Reeds omstreeks het begin van onzejaartelling vestigden zich Romeinen in deze streek, later kwa-men de Franken en ook de Noormannen vergaten bij

hun raids,waarbij vooral Duurstede het moest ontgelden, dit gebied niet. Vervolgens wijst spreker erop, dat bijv. Bunnik, Rumpst, Odijk,Werkhoven en Vechten in de late middeleeuwen belangrijkecentra van bisschoppelijke horigen waren geweest. De hoofd-trekken der horigheid werden door hem uitvoerig geschetst,waarbij speciale aandacht valt op het feit, dat de positie derhorigen op den duur zoveel gunstiger was geworden doordat detinsen, welke zij voor hun grondgebruik moesten betalen, on-verhoogbaar waren. Zij profiteerden bij de voortdurende waar-dedaling van het geld niet weinig van deze onveranderlijk-heid van de huursom. Van de rechterlijke organisatie in het gebied van onze kringwerden door de hooggeleerde inleider vele bijzonderheden me-degedeeld. Eerst werd in de dorpsgerechten recht gesprokendoor de buren of eigenerfden; deze buurrechtspraak werd laterdoor die van schepenen

vervangen. Vooral bij de overdrach-ten van onroerend goed kwamen zij in actie. Van de heerlijkheden moet men wel onderscheiden de ridder-hofsteden, waaraan in beginsel geen jurisdictie of rechtsmacht

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.

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -6- Een raadselachtige put op de schoudermantel te Odijk Einde mei van dit jaar werd een gedeelte van de appelboom-gaard van de fam. Peek op de Schoudermantel gerooid. Tijdensdeze werkzaamheden viel er een gat in de grond. Aangeziengaten niet zomaar in de grond vallen werd de grond ter plaatsewat weggegraven, waardoor een stenen loodrecht neergaandeschacht ten dele zichtbaar werd. Daarmede was de aanvanke-lijke angst van een bomtrechter verdwenen en kon de met hetoog hierop ingeschakelde rijkspolitie de vondst verwijzen naardegenen, die van bodemvondsten hun beroep of hun hobbymaken. Zo kwam het raadsel van de schoudermantel terechtbij de voorzitter van de Historische Kring Drs. C.Dekker en viahem bij de archeologische werkgroep van de kring.Op de hete zaterdagmiddag van 4 juni begon de archeologischewerkgroep het onderzoek naar de

raadselachtige put.De mare van de put was echter ook reeds tot Utrecht doorge-drongen en enkele van schoppen voorziene lieden van de Ar-cheologische Werkgemeenschap Nederland uit Utrecht kwamenhun diensten aanbieden. De blootgelegde bovenkant van de schacht met een inwendigedoorsnede van 32 en een uitwendige doorsnede van 52 cm. ver-toonde sporen van gedeeltelijke afbraak. De schacht moest dushoger zijn geweest. Resten van een houtendeksel toonden aan,dat de put eens met hout was afgedekt en door aarde aan hetoog was onttrokkea Doordat de halfvergane deksel deze aard-laag niet langer kon dragen moest de bodem het geheim vande put wel prijsgeven. Opmeting toonde aan, dat de schacht na ca. 1 meter eindigdeen dan overging in een gewelf, waarvan de doorsnede nog niette bepalen was. Ca 30 cm. onder het einde wan de schacht waswater en dit reikte tot een diepte van 49

cm. De put had eenvaste bodem met geringe slikafzetting. Met een imitatie putswer de put zoveel moge lijk leeggeschept.

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -8- Hierdoor werd een op de putbodem liggende grote steen zicht-baar. Uit het opgebaggerde slik kwamen geen scherven, welkeerop zouden kunnen duiden, dat men hier te maken had met eennormale drinkput. Het water van de put was voor menselijk ge-bruik niet geschikt vanwege het hoge leemgehalte. Om de put nader te onderzoeken werd deze aan de westzijdeopgegraven. No een kleilaag van 60 cm. kwam een zandlaagvan 20 cm en daarna met zand en puin vermengde klei ter dik-te van 60 cm. Het puin was kennelijk afkomstig van de steen-afslagen, welke vrij kwamen bij het behakken van de voor hetgewelf benodigde stenen. Onder deze grondlagen van totaal1.40 meter lag een rivierzand-laag, die sterk leemhoudend wasen grondwater bevatte. Uit de reconstructie van grondlagen enputafmetingen mag aangenomen worden, dat het maaiveld nabuiten gebruik rakenvan de

put is verhoogd.De put zelf bleek onder het gewelf een houten wand te hebben.Het hout stok iets buiten het gewelf uit zodat daaruit geconclu-deerd mag worden dat de voor de houten wand gebruikte balkenca. 11 cm. dik waren. Door de naden van de aaneengeslotenbalken drong het grondwater in de put en wel zo snel, dat naleegscheppen van de put deze binnen 24 uur weer op het nor-male peil was gevuld. Aangenomen moet worden, dat men bijaanleg van de put de balken in het drijfzand van de grond-waterlaag heeft gedreven, daarna de ontstane houten cylinderheeft uitgediept en vervolgens een pasklaargemaakte houdenbodem doormiddel van de op de putbodem aangetroffen steenin de put heeft laten zakken. Door het verzadigd raken vanwater heeft de bodem zich in de put geklemd. Om de lengtevan de balken te kunnen vaststellen zou de omgeving van deput via bemaling moeten worden drooggelegd,

hetwelk een tekostbare geschiedenis is voor de maximaal 100 jarige put. Waarom Is deze put maximaal 100 jaar? De put is voor wat hetgedeelte betreft opgebouwd met stenen van het z.g, waalfor-maat. Dit formaat is eerst in de 2e helft van de 19e eeuw in

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 gebruik genomen. Bovendien zijn er geen sporen gevonden,waaruit blijkt, dat de put in de loop der tijd een andere con-structie heeft ondergaan en derhalve een oudere oorsprong zouhebben. Waarom nu een put in deze boomgaard? Aangenomen, dot deboomgaard tevens diende voor weideplaats van enig soort vee,zal dit vee ook een drenkplaats moeten hebben gehad. In deomgeving is voor het vee geen bereikbare drinkplaats. Hetdrenken van de dieren zal dus op andere wijze geregeld moe-ten zijn geweest. Een put van het formaat hier gevonden meteen inhoud van ca, 250 liter water kan hiertoe een goed hulp-middel zijn geweest. Een tweede vraag is dan weer : hoe werdde put gebruikt? Werd zondermeer met een puts water geputof was er een andere installatie voor? Een puts moet omgekeerdin het gat geworpen worden of met een gewicht worden ver-zwaard om goed

water te kunnen scheppen. Maar waarom daneen smalle schacht van een meter lengte? Er zijn soortgelijkeputten bekend, waarbij geput wordt met een cylinder, die inde schacht omlaag zakt met In de bodem een klep, die doorhet stoten op de putbodem wordt opengedrukt en het water inde cylinder doet stromen. Bij het ophalen sluit de klep zichdoor de waterkolom daarboven. Een dergelijke put heeft daar-toe een hijsinstallatie en voor de cylinder een contragewicht.Voor dit systeem is dus een bodem in de put noodzakelijk endie is er, alsmede een contragewicht en dot is in de nabijheidvan de put gevonden. Bovendien lag aan beide zijden van deput een klein stenen fundamentje, dat gediend kon hebben totsteun van de bovenbouw. Alle raadsels rond de put zijn nog niet opgelost. De put is ech-ter thans onder bouwland bedolven. Aardig is het hierbij tevermelden, dat volgens een stafkaart uit rond 1900 het veldwaarin

de put lag geen boomgaard maar eveneens een bouwlandwas. Waarvoor was toen een put noodzakelijk? Th.G. van Dijk.
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Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 &quot; HET ONDERGRONDSE MONUMENT&quot; Onder deze titel hield de heer R, Woudstra veldarcheo-loog bij de R. O.B. te Amersfoort, op donderdagavond 11 meijl. een lezing in Hotel &quot;de Engel&quot; te Houten. Wie het verrichten van oudheidkundige opgravingen totzijn vak mag rekenen, aldus de heer Woudstra, weet dat watals een kostbare cultuurrest in de bodem verborgen ligt, maareenmaal kan worden opgegraven. Aan de hand van tekeningen en dia's zette hij op duidelijkewijze de archeologische werkmethode van een opgraving uiteen. Vooral de romeinse woonsporen in Nijmegen en Houtenhadden zijn bijzondere aandacht. De aanwezigen hebben weereens kunnen horen en zien met welk een grote kennis van zakende romeinse soldaten hun vestingen bouwden en hoe de romeinsegebruiksvoorwerpen, na bijna 2000 jaren, nog als ware

sieradenworden opgegraven. In de pauze determineerde de heer Woudstra vele scher-ven, die door de leden waren meegebracht. Het middernachtelijk uur gaf tenslotte aanleiding omhuiswaarts te keren.We mogen met trots op deze avond terugzien. dK/AG red.

Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 I coI (Cammingha) na de restauratie Foto G.Th. Delemarre

Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 -4- Het gebouw werd in al zijn onderdelen opgemeten en in teke-ning gebracht, een restauratieplan werd opgemaakt, werkzaam-heden, die in juni 1958 waren voltooid. Bij schrijven van 18 maart 1958 werd de Minister van O.K. enW. om medewerking gevraagd en door het geven van subsidiein de kosten van deze restauratie bij te dragen.Bij schrijven van 6 augustus 1958 no N.K.N. 59002 gaf ZijneExcellentie te kennen, dat het zeer te betreuren zou zijn als&quot;de Cammingha&quot; verloren zou gaan. Maar tot restauratie kwamhet nog niet. Het gebouw maakte een slechte winter mee, waardoor vooral debekapping en de daaronder gelegen vloeren veel te lijden had-den. Ten einde raad vroeg mevrouw Peek op 9 april 1959 desloopvergunning. Het was niet verantwoord langer te wachten.Maar intussen werd doorgegaan met het uitwerken van de res-tauratieplannen en het

detailleren van de onderdelen. Geluk-kig werd eindelijk bericht van de minister ontvangen dat mede-werking zou worden verleend en dat op uitbetaling van de sub-sidie in 1966 kon worden gerekend. Met de werkzaamheden werd op 1 mei 1965 begonnen. Op 1december 1966 kon het huis door de heer P.G.W. Peek,die in-middels eigenaar geworden was,in gebruik worden genomen. Debij dit artikel geplaatste foto toont U het resultaat van de res-tauratie van het exterieur. Over het inwendige van het huishandelt mijn laatste artikel. W. Stooker.

Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 -5- LANDBOUW EN NIJVERHEID TE BUNNIK IN 1887. In 1960 was nog 13% van de beroepsbevolking van Bunnikwerkzaam in de agrarische sekfor, in Odijk 20% en zelfs het invele opzichten nog zo agrarisch aandoende Werkhoven haaldeniet meer dan 35%. Men kan veilig aannemen, hoewel exaktecijfers nog ontbreken, dat deze percentages na 1960 nog verderzijn gedaald. Niemand zal daarom het huidige Bunnik nog eenagrarische gemeente willen noemen. Dat dit nog niet zo langgeleden anders was, weten wij allemaal. In Bunnik is de moder-nisering en omschakeling al in de twintiger jaren ingezet - alseen der eerste blijken daarvan is de Maatschapslaan te beschou-wen - maar ook dat is tenslotte nog maar een veertig jaar gele-den. Daarvoor was Bunnik niet meer dan een boerendorp, ofdeftiger gezegd een dorp waarvan verreweg het merendeel derbevolking leefde van de landbouw.

Wij zullen deze landbouweens wat nader onder de loep nemen en kiezen daartoe hetjaar 1887. Bunnik had in 1887, dus juist 80 jaar geleden, 1218 in-woners, waarvan ongeveer de helft in de dorpskom woonde ende andere helft overal verspreid binnen de gemeentegrenzen.Er was ongeveer evenveel akkerbouw als veeteelt. De veestapelbestond in 1887 uit 300 werkpaarden (veulens inbegrepen), 70veulenmerries, 2 dekhengsten, 3 muilezels, 550 melkkoeien enmelkvaarzen, 300 kalveren en pinken, 25 springstieren, 20 trek-ossen, 65 schapen, 80 geiten en bokken en 200 varkens. Depluimveestapel bestond uit 2100 hoenders (kippen, hanen, kui-kens), 100 eenden en 40 kalkoenen. Bovendien stonden er in degemeente 25 bijenkorven, die een opbrengst hadden van 150 kghoning en 125kg was. De toestand van de veestapel werd gun-stig genoemd. Ziekten deden zich in 1887 niet voor. Hierin zouechter spoedig verandering

komen, want in het nieuwe jaar bra-ken al spoedig op de boerderijen van H. Peek en H. Middelwegtwee besmettelijke ziekten uit, de vlek ziekte en de tongblaar,die ernstige gevolgen zouden hebben.

Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 -7- beurtschip, een z.g. Kromme Rijnder of Krommerijnse schuitnaar Utrecht verscheept, welk schip dan naar Bunnik terugkeer-de met winkelwaren. Sinds 1884 had de beurtschipper concur-rentie gekregen van de Nederlandsche Rijnspoorweg, die in datjaar het station-Bunnik had geopend. De burgemeester merkteechter in zijn genoemd verslag korzelig op: &quot; Bij de regelingvan den dienst is niet op voldoende wijze rekening gehoudenmet de belangen der ingezetenen. &quot; De kaas, die op de boerderijen werd gemaakt, werd nogmaar voor een klein deel door de boeren of boerinnen naar demarkt in Utrecht gebracht. Het merendeel werd in 1887 aan dehofsteden door groothandelaars of commisionairs opgekocht. Tenslotte nog een woord over de nijverheid.Naast de boerenbedrijven waren er nog 15 nijverheidsbedrijvenin Bunnik. Wij moeten hierbij in geen geval aan fabrieken

den-ken, maar veel meer aan werkplaatsen van ambachtslieden. Intotaal werkten er 41 arbeiders. Het grootst waren het metselaars-bedrijf van Gerordus Johannes van Nie, het timmerbedrijf vanAbraham Antonie Wildbergh, de smederij van Cornelis Rood-voets en de vleeshouwerij van Philippus Sterkenburg, waarin 16arbeiders werkten, in ieder bedrijf 4. In grootte volgden daaropde timmerbedrijven van Geurt Lodder en Hendrik Jacobus Nie-werth en de wagenmakerij van Johannes van Dijk. Hierin werk-ten elk 3 arbeiders. Tenslotte hadden de volgende bedrijven 2 arbeiders: Het schil-dersbedrijf van Teunis van Soest, de kuiperij van Hendrik vanEngelen, de schoenmakerij van Steven Sterkenburg, de brood-bakkerijen van Gerrit Cornelis van Delft, Dirk Gijsbertus Mid-delman en Evert Zijdveld, de vleeshouwerij van Cornelis Bos-boom en de korenmolen van Jan van Ede. Gezien het geringe getal inwoners mag men de

verzor-gende sektor in Bunnik in 1887 goed vertegenwoordigd noemen. drs. C. Dekker
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Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 BESTUURSMEDEDELING. Met veel genoegen zal men zich de avond van 2 novem-ber jl. herinneren, toen de heer J.Th.M. Oostendorp uit Halervoor onze kring sprak over het onderwerp: &quot;Scholen en schoolmeesters in Oud-Bunnik&quot;. De serie lezingen wordt deze winter vervolgd. De heerL.M.J. de Keijzer te Houten heeft een behandeling van &quot;DeKerk van Houten&quot; toegezegd; voorts zullen prof. dr. W, vanIterzon te Zeist en mevrouw E.P. Polak-de Booyte Biltfioven voor het voetlicht treden. Het Bestuur. VAN DEREDAKTIE. Het zou de commissie zeer veel genoegen doen copiete ontvangen voor de komende nummers. Meer schrijversen schrijfsters dan tot nu toe kunnen in ons blad hun histo-rische bijdragen publiceren. Hartelijk dank voor Uw mede-werking. De Redaktie. RECREATIESCHAP &quot;RIJN EN LEKOEVERS&quot; In het

Utrechtsch Nieuwsblad van 18 oktober 1967 iseen artikel opgenomen naar aanleiding van een telegramvan het bestuur van het district Utrecht van de KatholiekeWerkgemeenschap Jongeren aan de gemeentebesturen vanAmerongen, Houten, Lopik, Rhenen, Vreeswijk, Wijk bijDuurstede en I Jsselstein. In het telegram wordt de vraag ge-steld in hoeverre jongeren inspraak hebben bij de totstand-koming van het recreatieschap &quot;Rijn en Lekoevers&quot;. De erva-

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 co

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -7-CAMMINGHA TE BUNNIK (III). Beschrijving van het gebouw. Het oudste gedeelte zal zeker aan het einde van de 14eeeuw als versterkt huis gebouwd zijn. Aan de ene zijde hadhet de Kromme Rijn als verdedigingsgracht, aan de overige zij-den waren grachten gegraven. De ingang met de brug zal aande noordzijde gelegen hebben. Het oudste nu nog aanwezigegedeelte heeft in platte grond de volgende afmetingen:in lengterichting noord-zuid 10,30 M, in de breedte 7.30 m.Uittandingen aan de buitenmuur en in die wand aanwezigedeuropeningen op de begane grond zowel als op de verdiepingwijzen erop, dat het gebouw aan de noordzijde vroeger groteris geweest. Bovendien is tijdens de restauratie gebleken, datde fundering enkele meters naar het noorden doorloopt. De deurdie toegang geeft tot het gebouw aan de zijde van de KrommeRijn

en het venster in de zuidgevel zijn later aangebracht. Inde noordgevel moet een toegang tot de onderverdieping geweestzijn die in later tijd was dichtgemetseld. De dorpelhoogte lagongeveer 60 cM boven de vloer van de onderverdieping. Aande zijde van de overkluisde ruimte is deze toegang weer zicht^baar gemaakt. De toegang tot de ten noorden van het oudste gedeelte gelegenaanbouw is thans mogelijk door een ingebroken toegang, waar-voor een trapje met drie optreden. De onderverdieping is in 4 ruimten verdeeld door 3 muraal-bogen waartussen een overwelving met troggewelfjes. In dezuidoosthoek vinden we de plaats van een schouw met in dezuidwand een klein nisje voor plaatsing van verlichting.Juist boven de ingang, aan de oostzijde, zijn in het gewelf2 houten door brand zwaar verkoolde balken gevonden meteen lengte van ongeveer 1.20 M. Waarschijnlijk is hier

eenopening in het gewelf geweest, die in later tijd geen dienstmeer deed en daarom is dichtgemetseld, waarbij de balkjes zijnblijven zitten. In de buitenmuren, oost, zuid en west, waren

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 Woonkamer van huize &quot;Cammingha Foto G.Th. Delemorre. 1967

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -12- de ruimten ten westen dateren uit de 18e eeuw. Het gebouw verkeerde in een zeer zorgelijke toestand en is nu weer een aantrekkelijk en solide geheel geworden. Door zijn afmetingen en indeling is het voor onze tijd goed bewoonbaar. Helaas was het vanwege de hoge kosten niet moge! i jk een onderzoek in te stellen naar de juiste ligging van de grachten van dit eens versterkte huis. De toegang tot het kasteel moet bereikbaar geweest zijn over een verhoogde brug uitkomende bij de gevonden ingang in de westgevel van de woonkamer. I !

W. Stooker. De oude school van Bunnik. In de schriftelijke opgave van de 2e schoolopziener vanhet 2e District in het Departement Utrecht*, ingeleverd ter ge-wone vergadering van de Commissie van Onderwijs van 12 april1809, komen enkele interessante bijzonderheden voor over deschool van Meester Tulp van Nie te Bunnik, die 2

dagen tevo-ren gelhspecteerd was. Des winters - zo wordt verteld - heefthij gewoonlijk 40 tot 50 leerlingen, maar &quot;zodra de landbouwbezigheid begint te verschaffen, loopt de school bijna tot niet,waardoor er nu en dan ook maar 7 gevonden wierden en wel diegezegt wierden in het lezen en spellen het minst gevorderd tezijn.&quot; Tulp van Nie had geen rang, gedroeg zich behoorlijk,maar muntte in &quot;kunde&quot; niet uit. Over het onderwijs schrijft deinspecteur: &quot;De leerwijze des meesters schijnt geheel die strek-king te hebben, dat alles werktuigel i jk redelijk wel gedaan worde.&quot;Het gevolg was, dat de kinderen theoretisch wel het een en anderwisten, maar hun kennis niet in de practijk wisten te gebruiken.Taalkennis ontbrak geheel. En tot slot: &quot;het schoolvertrek is goed,doch was even gelijk de kinderen, en de meester zelve, niet zeerrein&quot;. Redaktie. * Archief van de Schoolinspectie (Inventaris nr. 5) RijksarchiefUtrecht.

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -14-OUDE BEWONINGSSPOREN TE OPIJK . In september 1966 kwam de melding binnen, dat bij deaanleg van de riolering in het uitbreidingsplan &quot;de Meent&quot; teOdijk oude bewoningssporen waren gevonden. Bij het directingestelde onderzoek bleek, dat de feitelijke bewoningslaagreeds uitgegraven was. Wanneer U over de nieuwe weg naar het voetbalveldloopt en U blijft staan voor de zes ten zuiden daarvan ge-bouwde huizenblokken, dan staat U op de plaats waar 900 jaargeleden ook reeds mensen woonden, zij het dan in lemen hut-ten in plaats van de thans daar verrezen moderne huizen. Zijleefden op de aangeslibde oever van de(Kromme) Rijn en voor-zagen in hun levensonderhoud, gezien de vele gevonden fos-faat- en beendersporen, door landbouw en enige veeteelt. Hetvoor hen belangrijkste keukengerei bestond uit grijs-zwartemet de hand gevormde

kogelpotten, ruw gebakken, broos envan een slikloog voorzien om de poreusheid tegen te gaan.Om te voorkomen, dat deze potten tijdens het primitieve bak-proces zouden scheuren werd de klei vermengd met kiezel-zand. Behalve deze kogelpotten, waarvan een grote hoeveel-heid scherven zijn gevonden en waarvan de rondscherven deverscheidenheid van vormen aangeven, had men ook een bakpanmet steelvatting in gebruik. Het steelgedeelte van een soortge-lijke bakpan werd op een brandplek op een diepte van 60 cm.beneden het maaiveld en wat verwijderd van de bovenvermeldebewoningslaag gevonden. Het steelgedeelte van deze bakpan-nen bestaat uit een ronde schacht waarin een houten steel kanworden gestoken om de pan in het vuur te plaatsen of daaruitte nemen. In mindere mate don de kogel potten was het laat Karolingischemet rood-bruine stippen, meanders of strepen versierde

steen-goed in gebruik. Van dit door pottenbakkers gemaakte aarde-werk werden verschillende scherven gevonden. Bij het laatsteonderzoek in de bouwput van een ter plaatse achter de huizen

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -15- Pinghsdotf er-tu itpot Steelvatting vah een bakpan

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -16- te bouwen schuur werden 3 grote fragmenten van een van ditsoort aardewerk gemaakte tuitpot in de zich in de grond afte-kenende bewoningslaag gevonden. Niet alleen de aardewerkscherven geven blijk van de voorma-lige bewoning van dit gebied, ook andere gebruiksvoorwerpenwerden gevonden, t.w. 2 benen naalden van 10 cm. lengte entaps toelopende van 65 mm bij de plaats waar het oog heeft ge-zeten tot 2 mm. bij de punt om dan uit te lopen in een kortebrede punt. Verder een rond wit benen schijfje met gat, dot ge-diend zou kunnen hebben als speelschijf je of dat gebruik is bijhet spinnen. Voorts een sikkelvormige slijpsteen met slijpvlak-ken aan 2 zijden en een bronzen plaatje, dat met een soortsplitpennen op leer is bevestigd geweest en vermoedelijk heeftgediend als polsbeschermer bij het gebruik van pijl en boog.Naast deze gebruiksvoorwerpen bevatte de uitgegraven

grondvrij veel sintels die zouden kunnen duiden op glasfabricage,ook ijzersintels werden gevonden en vermoedelijk een loodsin-tel. Het gehele project van vondsten duidt m.i. op een inten-sieve bewoning die zelfs nog verder teruggaat dan de reeds ge-noemde 900 jaren. Er zijn nl. ook sporen gevonden van aarde-werk uit de Romeinse tijd, zij het dat deze sporen zeer geringzijn en de scherven ernstig van water hebben geleden. Echtesporen van de lemen hutten zijn helaas niet gevonden, welechter aangebakken kleibrokken, die mogelijk van verbrandehutten afkomstig zijn. Hadden wij rustig in de ongestoorde laagkunnen graven, een deel van Odijks oudste geschiedenis waswellicht voor ons door grondsporen geopenbaard. Th.G. van Dijk.
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