


Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 T~> oc l (=>^ ^T JOHAN DE KRUIJF-TENTOONSTELLING Het is dit jaar 100 jaar geleden dat in Bunnik deschilder Johan de Kruijf werd geboren. Om dit te her-denken organiseert de Culturele Raad Bunnik met Pink-steren een tentoonstelling. Precieze data kunt u lezenin de plaatselijke en regionale bladen. De tentoonstelling is bijzonder interessant voorons omdat Johan de Kruijf vooral zijn geboortestreekheeft getekend en geschilderd. Veertig jaar gaf hijtekenles aan het Nederlands Lyceum. Daar leerde hijonder anderen Anton Pieck schilderen. Maar lesgeven wasniet zijn doel in het leven. Dat was zelf tekenen. Hetliefst deed hij dit in en om zijn geboorteplaats. Opde eerste dag van elke vakantie reed hij per trein ofop de fiets van Den Haag naar zijn familie in Bunnik,beladen met een klein beetje kleren en veel papier.Hij had er een boot en roeide daarmee

op de Kromme Rijn.Veel van zijn werken gaan over de Kromme Rijn. Bijnaelk plekje op een kilometer van de Kromme Rijn heefthij getekend in de romantische stijl die Anton Piecklater ook kenmerkte. Elke vakantiedag tekende hij di-verse werken. Zijn oeuvre omvat dus duizenden stuks,waarvan de Culturele Raad Bunnik een representatieveselectie heeft gemaakt. De tentoonstelling is bijzonder de moeite waard,evenals het boek dat tegelijkertijd zal uitkomen. In het decembernummer van ons tijdschrift zullenwe uitgebreid aandacht besteden aan de kunstenaardie als geen ander tussen Rijn en Lek heeft geschilderd. Redactie
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Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 leden. De Nederlandse linnenwevers waren beroemd in heelEuropa. Het 'toile de Hollande' gold volgens Van Yssel-stein als het 'allerbeste en begeerlijkste op het gebiedvan linnen'. Ook werd er het grove sterke boerenlinnenvan gemaakt. (6) De winst van het beroemde linnen kwamechter niet terecht in de zakken van de linnenwevers. Zijleden armoede. Van linnenweven alleen kon je niet bestaan.We zien dan ook de Johannes de Kruyff er een winkeltjebij begint. Mogelijk verkocht hij de zelfgeweven linnendoeken, misschien ook al een potje bier. In elk geval kanJohannes het niet bolwerken. Hij raakt achterop met deerfpacht, moet geld gaan lenen en is tenslotte in 1844gedwongen om te verkopen. De bloot-eigenaar, Harteveld,biedt hem f.650,- voor het huis, maar daarvan krijgt hijna aftrek van achterstallige erfpacht en aflossing vaneen lening van f.175,- maar

f.443,- in handen. (7) VoorHarteveld kwam er nog f.56,65 bij. (8) Ook in deze aktezit weer iets dat niet klopt. Ditmaal wordt gesprokenover de 'opstal' van een huis. Ook dit is niet juist.Er is geen opstal gevestigd want de erfpachter kontoch al bouwen op de grond zolang hij zijn pacht be-taalde. Een overbodige toevoeging dus. Blijkbaar ginghet verlenen van erfpacht de mensen in die tijd bovende pet. Ze maakten er een potje van. Het huis bleek intussen verbouwd te zijn tot tweewoningen die samen het nummer 70 droegen. Er stondeen schuurtje achter. Blijkbaar was de erfpachter metde erfpachtbrief wat slordig omgesprongen: 'dat deuitgifte in erfpacht reeds van voor 1805 heeft plaatsgevonden maar dat de titel in het ongerede is geraakt'. Van 1844 tot 1939 hoorde het huis nu bij het landgoedWickenburgh en werd er steeds samen mee behandeld. Erkomen nu pachters in. Vermoedelijk bleven dat

Johannesde Kruyff en zijn nazaten, bijvoorbeeld in 1865 Dirkjede Kruyff en haar man Cornelis van Bemmel. (9) Na hetoverlijden van Harteveld erft dochter Cornelia Wttewaal-Harteveld het landgoed en het huisje. (10) In 1858 bouwtze voor f.200,- een nieuwe schuur achter de huizen en in1869 laat zij het oude huis afbreken en vrijwel op de-
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Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 14JAARVERSLAGEN I. Het ledenbestand In 1984 werden 11 nieuwe leden ingeschreven en 7leden bedankten, zodat de kring thans 236 leden telt. II. Het bestuur Op de jaarvergadering van 19 januari 1984 werdenprof.dr. C. Dekker en A.G. de Wit herkozen. Het bestuur is als volgt samengesteld:L.M.J. de Keyzer                                voorzitter prof.dr. C. Dekker                            vice-voorzitter T. Springer-Stam                                Ie secretaris H.M.J. Rossner                                    wnd. Ie secretaris C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretarisP.S.A. de Wit                                      penningmeester A.G. de Wit                                           lid Het bestuur kwam in 1984 vier maal in vergaderingbijeen. De kascommissie bestond uit H. van der Stoop enmr. C. van Schaik. Het verslag van de penningmeesteris elders in dit periodiek opgenomen, evenals hetverslag van de

archeologische werkgroep. III. Het periodiek In 1984 verschenen vier nummers van het periodiekmet wederom vele interessante en leerzame artikelen. Mevr. Bijleveld verliet de redactie en de herendrs. H. Reinders en R. Butterman namen haar plaats in. IV. Het verenigingsprogramma 1. 19 januari in Schalkwijk. Na de algemene leden-vergadering hield dr. A.C. Zeven een lezing over 'Het







Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 17 het kunnen behouden van waardevolle objecten in onseigen gebied. 9. Op zaterdagmorgen 15 december organiseerde hetbestuur de laatste activiteit van het verenigingsjaar1984. Ruim 50 bezoekers werden door een gids rond-geleid door de gerestaureerde Buurkerk die sindsenkele weken aan het nationaal museum Van Speelkloktot Pierement een riant onderkomen biedt. Er is grotezorg besteed om de oudste en grootste parochiekerkvan Utrecht tot haar recht te laten komen, waarbijook de soms zeer zeldzame muurschilderingen in ditmiddeleeuwse monument weer te bezichtigen zijn. Tenslotte Het bestuur dankt alle leden die zich in 1984 opwelke wijze dan ook hebben ingezet voor de activitei-ten van onze Historische Kring. H.M.J. Rossner,wnd. Ie secretaris









Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 21 5 cm Tuee typen oren van inheemse potten. Randpvofieten die bij deinheemse potten voorkomen.



Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 22 De totale vondst overziend kunnen we er het vol-gende van zeggen: De put, die gedateerd wordt Ie eeuwna Chr. of iets vroeger, is niet lang in gebruik ge-weest. Waarschijnlijk is hij tijdens een overstromingdichtgeslibd met de voornoemde donkere klei. Over-stromingen kwamen toen veel voor; de rivieren haddenimmers nog geen dijken. Daarna zijn de bewoners weerteruggekeerd, maar hebben de gedeeltelijk met klei ge-vulde waterput toen alleen maar als afvalput gebruikt.Zoals reeds gezegd: de scherven die zij achterlietendateren uit de 1e eeuw na Chr. Woonsporen Niet ver van de waterput werden in het cunet vandezelfde Rondweg veel verkleuringen waargenomen. Dewerkgroep heeft de bodem daar ter plaatse vlak ge-schaafd, waardoor de verkleuringen konden worden in-getekend. De woonsporen bestonden uit donker gekleurdegreppeltjes met daarbij paalgaten. Alle

sporen warenondiep, maar wel duidelijk. Hier zouden we mogen zeggen dat we een gedeelte vaneen huis uit de late Ijzertijd of begin Romeinse tijdhebben blootgelegd. Huizen van een soortgelijk typezijn de laatste tijd vaker in deze streek aangetroffenbij de ROB-opgraving aan de Doornkade en in Nieuwegein.Deze huizen waren gebouwd met zware palen; de wandenvan gevlochten wilge-tenen waren met klei bestreken ende huizen hadden een dak van riet. Zo'n huis kan weleen lengte hebben van 20 tot 40 meter; dat zou betekenendat het grootste deel van de door ons gevonden sporenzich nog onder het weiland naast de Rondweg zou bevin-den. Het is dus nog altijd mogelijk om met een latereopgraving de eventuele plattegrond compleet te maken. De vondsten bij deze woonsporen waren.heel gering:alleen inheemse scherven. Het is echter aannemelijkdat deze sporen uit dezelfde tijd zijn als de waterput.













Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 28 5. Militieregisters zijn goede  bronnen voor bevol-kings- en genealogisch onderzoek,   omdat ze lichamelijkekenmerken van de dienstplichtigen  geven (lengte en even-tuele lichaamsgebreken). 6. Gemeenteverslagen zijn formulieren die door degemeentebesturen moesten worden ingevuld. Omdat de vragenelk jaar in dezelfde volgorde werden gesteld, zijn deverslagen geschikt om op vrij snelle manier (statistische)informatie te krijgen over vele aspecten van de samen-leving. 7. Bouwvergunningen geven met hun beschrijvingen entekeningen een goed beeld van het uiterlijk aanzien vande gemeenten; omdat ze bij Houten en Schalkwijk alle ophet huidige adres staan, zijn ze gemakkelijk te gebruiken.Als aanvulling hierop kunnen de kadastrale registersworden gebruikt. Dat zijn weliswaar geen gemeentelijkearchiefstukken, maar ze zijn wel in de gemeentelijke ar-chieven aanwezig.

8. Belastingkohieren geven vooral in de 19e eeuw infor-matie over de objecten waarover belasting werd geheven:bijvoorbeeld onroerend goed, vee, deuren en vensters,honden, verkoop van alcohol, te malen granen. 9. In de registers van de burgerlijke stand vindtmen gegevens over geboorten, huwelijken en overlijden,terwijl in de bevolkingsregisters informatie voorkomtover o.a. de samenstelling van huishoudens, adressen endienstboden. Vernietiging Met het groeien van de overheidsbemoeienis in de 20eeeuw zijn ook de gemeentearchieven steeds snellerin omvang toegenomen. Om te voorkomen dat de aanwezig-heid van grote hoeveelheden stukken die geen of zeerweinig belangrijke informatie bevatten, de archievenop den duur onbruikbaar zouden maken, zijn vernietigings-lij sten ontworpen. Daarin wordt opgesomd welke catego-





Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 30 maal bekend is wat bewaard zal blijven, krijgt elk be-standdeel van het archief een aparte beschrijving, diealtijd uit vier en soms uit vijf onderdelen bestaat. Eenvoorbeeld: 'Onderhandse akte, waarbij de gemeente voor de raadsver-gaderingen een kamer huurt in herberg 'De Roskam', 1812.Afschrift, 1815.                                                                   1 stuk' Na de zgn. 'redactionele vorm' volgt de inhoud in striktezin. Daarna volgt de datering van de inhoud ('1812') ende 'uiterlijke vorm' ('1 stuk'). In dit stuk komt er nogeen vijfde onderdeel bij: hoewel de handeling plaatsvondin 1812, heeft men drie jaar later de tekst nog eens op-geschreven en als men die akte van 1812 beschrijft, moethet jaar waarin het afschrift is gemaakt ook in de be-schrijving worden opgenomen. Men noemt dit vijfde elementhet 'ontwikkelingsstadium'. Een veel voorkomende redactio-nele vorm is 'stukken betreffende',

een algemene aanduidingwaarmee wordt bedoeld dat zich onder deze stukken zowelbrieven als akten, lijsten, tekeningen enz. bevinden. Vervolgens worden alle beschrijvingen verdeeld overhoofdstukken en rubrieken, die voor gemeentearchievenmeestal zijn ontleend aan de Basisarchiefcode van de Ver-eniging van Nederlandse Gemeenten. Hierna krijgt elkebeschrijving een volgnummer, dat na het inpakken van hetmateriaal ook op de omslagvellen komt te staan. Bij eengemeentearchief van enige omvang komt men al gauw aan 2000nummers, waarvan het grootste deel meestal wordt uitgemaaktdoor de bouwvergunningen. Tenslotte wordt een inleiding geschreven, die meestaluit drie delen bestaat, namelijk: 1. de geschiedenis van het bestuur, waarin beknopt deontwikkeling van de gemeente en met name van haar be-stuur van het begin- tot het eindjaar van het archiefwordt beschreven; 2. de geschiedenis van het

archief: hoe het is gevormd,hoe men het heeft bewaard en eventueel welke delen erin de loop van de tijd zijn verdwenen; 3. de verantwoording van de inventarisatie, waarin be-knopt de werkwijze bij het inventariseren wordt aange-geven.
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Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 19e jaargang nummer 2                          juni 1985 Redactie-commissie R. Butterman, Houten; A. Graafhuis, Utrecht; L.M.J. deKeyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eindredactie);H. Reinders, Utrecht; O.J. Wttewaall, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer L.M.J. de Keyzer, Alfred Tepe, bouwmeester van de R.K.kerk te Houten O.J. Wttewaall, Boerderij Kortland H. Reinders, Veldnamen in Bunnik M. Bijleveld-Scholts,Het jaartal van de Kroonbrug teTuil en 't Waal Archeologische tentoonstelling in Houten Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T. Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist, tel. 0340A-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar

(studenten en scholieren:f.12,50), over te maken op rekening nr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', RabobankHouten (postrekening nr. 214585).









Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 BOERDERIJ KORTLAND 200 jaar geschiedenis van een tuinmanswoning enboerderij met zijn bewoners Boerderij Kortland is gelegen aan de Wickenburghse-weg nr.26 in 't Goy en maakt sinds de bouw al deel uitvan het landgoed Wickenburgh. De geschiedenis vanWickenburgh gaat terug tot de 13e eeuw; met betrekkingtot boerderij Kortland is deze geschiedenis pas vanbelang vanaf het midden van de 18e eeuw. Wickenburghen de bijbehorende landerijen (stukken land) wordendan verpacht als boerderij (1). Een gedeelte van hethuis valt buiten de pacht en blijft ter beschikkingvan de eigenaar en zijn gezin, evenals enkele kleinestukjes grond om het huis als 'terrein van vermaak',zoals het kadaster het in 1832 omschrijft. De eigenaarvan 1741 tot 1775 is Hendrik Assuerus Wttewaall die inde zomermaanden op Wickenburgh woont en de rest vanhet jaar in Utrecht. De familie

Wttewaall heeft ook een moestuin in eigengebruik, die naast het huis gelegen is. Voor het onder-houd van deze moestuin en de andere stukjes grond dieniet bij de pacht inbegrepen zijn, is een tuinman indienst (2). In 1755 is dat Jan van Velthuyzen die in't Gerechtshuis van 't Goy woont (Wickenburghseweg nr.68), dat ook eigendom is van H.A. Wttewaall. In 1754wordt bij het betalen van de pacht door Jan van Velt-huyzen gesproken over de 'herberge' en soms wordt hij Jande Weert genoemd; hieruit kan geconcludeerd worden dathij naast zijn werk als tuinman een herberg aan huishad. Als tuinman werkt hij in 1756 165 dagen en in 1757181 dagen en verdient daar 12 stuivers per dag mee (3).Jan van Velthuyzen wordt in 1758 voor het laatst ver-meld. H.A. Wttewaall koopt in 1767 een boerderij met 65morgen land (± 55 ha.) voor een bedrag van f. 3202,-en 10 stuivers (4). Deze boerderij was genaamd 'deMeern'

(Wickenburghseweg nr.23) en de landerijen lagen



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 afb.1 Boerderij Kortland gezien vanaf de Wiokenburghseweg.Het bouwjaar 1785 is met muurankers aangegeven. Foto vande Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1958. grotendeels in de directe omgeving van Wickenburghen sloten veelal aan op land dat al in bezit was vanH.A. Wttewaall. Onder deze aangekochte landerijenwas ook een stukje land van ± 1,3 ha., genaamd Kort-land, dat schuin tegenover Wickenburgh lag (kadaster-nr. in 1832: Houten, sectie C nr.91 t/m 96). Op ditstukje land laat de zoon van H.A. Wttewaall, Johannes,in 1785 een tuinmanswoning met achterhuis bouwen (5).Zijn zoontje Jan legt hiervoor op 16 juni van datjaar de eerste steen en op 12 augustus wordt het hoog-ste punt bereikt. De totale kosten voor de bouw vanhet huis waren f. 1227,-, 16 stuivers en 4 penningen.Voor welke tuinman dit huis gebouwd wordt is nietexact bekend,

maar waarschijnlijk is dat Arien van



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 afb.2 Kadastrale minuu'kaart uit 2 822 afb. 2 Kadastrale kaart uit 1883.





















Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 16 16. Pachtcontract tussen A. Harteveld en Jan Lensing,22 maart 1845. Huisarchief Wickenburgh. 17. Zie noot 15. 18. Idem. 19. Idem. 20. Zie noot 12. 21. Idem. 22. Idem. 23. Losse aantekening 1858. Huisarchief Wickenburgh. 24. Zie noot 15. 25. Idem. 26. Fotocollectie Wttewaall. Huisarchief Wickenburgh.



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 17 VELDNAMEN IN BUNNIK Schrijver dezes is in februari 1984 afgestudeerdin de sociaal-economische geschiedenis op eendoctoraalscriptie over Bunnik in de periode 1596-1832.Het onderzoek hiervoor heeft o.a. bestaan uit eenreconstructie van de bevolking (1606-1860) en van degrondeigendom (1596-1832). In het eerste gedeelte vandit artikel zal de gevolgde werkwijze aan de ordekomen, in het tweede gedeelte de gevonden veldnamen. Werkwijze Uitgangspunt voor de reconstructie van veldnamenwas de situatie in 1832. In dat jaar trad het kadasterin werking. In de jaren ervoor is heel Nederland op-gemeten en zijn per perceel de eigenaar, het gebruik,de oppervlakte en de waarde aan de hand van de kwali-teit vastgesteld. Hierdoor is een unieke momentopnameontstaan. De kaarten (minuutplans) zijn tegen betalingte raadplegen op het kadaster. De registers

met debeschrijvingen (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen)zijn meestal in het gemeentearchief aanwezig. Het kadaster werkt met perceelnummers, niet metveldnamen. Vaak echter, zeker rond 1832, werden be-halve het perceelnummer ook de oude namen opgenomen.Veel namen blijken dan al snel. Maar dit is nietvoldoende: niet alle namen komen zo voor en vaakzijn namen gewijzigd. Ze hingen soms samen met debewoner van een huis en zijn dan sterk tijdgebonden.Voor de technische gegevens over het kadaster ver-wijs ik gaarne naar de kadastergids, uitgave Rijks-archiefdienst 1979 door E. Muller, die toevalligook in Bunnik woont. Vanuit 1832 is teruggewerkt. Voor de periode1811-1824 bestond daarbij het probleem dat die pe-riode geen verplichte centrale registratie van trans-















Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 24 Rivier die ooit de noordgrens vanhet Romeinse rijk vormde. Tussen1596 en 1832 lokaal van groot belang.Straat waarlangs zich de oudste be-woning van Bunnik bevond, tussen Dijk2, en Cammingha/de Beesde. Nu: Lang-straat, Kampweg en Camminghalaan.Weg die loopt van de Achterdijk bijOverdam tot Wayen bij de huidigeboerderij Slagmaat.Vormde in 1832 de gemeentegrens metOud-Wulven.Kromme Rijn Verbinding tussen de RijsbruggerWetering en de Zijlgraaf bij de GuldeHoeve.Kromme Rijn Een 14e-eeuwse afwateringssloot tenbehoeve van Vechterbroek. Is nu nogte zien vanaf de Kromme Rijn bij hetGoed ten Rijn, westelijk naast deRhijnauwenselaan; liep vandaar vroegerrechtdoor tot aan de Achterdijk, volgtde Achterdijk tot de Rijsbruggerweg enverdwijnt daar kronkelend ten noordenvan de Achterdijk in de landerijen.Binnenweg. Naam van de Provinciale weg in de18e eeuw.

Idem in de 19e eeuw. Idem tot de verharding midden deze eeuw.Sloot die de grens vormt tussen hethoge land van de Bunnikse eng dat inlange kavels is verdeeld en de lageweilanden van de beesde met grote blok-verkaveling. Kromme RijnLangstraat Marsdijk Noorsloot Oude RijnRietsloot Rijn RijsbruggerWetering Uitweg Utrechtse Wegof Dijk Utrechtse KleiwegUtrechtse GrintwegWoerelsloot



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 25 Zuidelijke grens van Vechterbroek.Gemeentegrens van Bunnik met Odijk. Zijlgraaf Namen bij kaartje 2 1. Oud. Buitenplaats in Rijnauwen. 2. Nieuw, Idem. 3. Hofstede bij Nieuw Amelisweerd.Kleine Berkhof. Hofstede aan de Oude Mereveldseweg.Later genoemd: de Molenkamp.Hofstede met land op Nieuw Amelis-weerd.De Boey(e) . Perceel met daarin het vroegereRomeinse Castellum Fectio. Knapschinkel. Groep weilanden onder Wiltenburg. Fort Vechten. Boerderij met land tegenover Rijnauwen. Nieuw Amelisweerd. Later ook voor een ander huis gebruikt. Op den Burgh. De boomgaard bij 't Hoogje. De Klomp. Boerderijtje tegenover Overdam.Pad dat begint tegenover de Knap-schinkel en loopt naar de Marsdijk.Boerderij aan de Wayensedijk.Boerderij aan de huidige Konings-laan. Boerderij aan de Mereveldseweg. Totenkele jaren geleden een

gezelligepannekoekenboerderij. Daarna afge-brand en i.v.m. de A27 afgebroken enelders herbouwd.Perceel bij de Vinkebuurt te Vechten. Amelisweerd Berchhoeve't Blauwe HuisBlijendaalde Boeij(e) Boyen op de Burgh Cnapschinkel,Cnapschenkelhet DalFectioGoed ten Rijn Groenewoude Grote Berkhof 't Hofje 't Houte Clompje (of Klompje)'t HoogjeKerkweg KlompKnapschinkel Mereveld Molenkamp







Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 28 KAARTJE 3













Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 34 KAARTJE 6 >ooAi -./i/irt. r^^Ji^'^'^r^r «^&quot; ^ Ctut X '^ X / / .5^^^./ TeR holI ^ . p^sUff



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 35 Oude WeePastorie van deR.K. kerk Pellenkamp de Rumpst Rijn en DijkR(h)ijnzicht Schoude rmant e1 Nawee. Stond tegenover de oude R.K. kerkaan de Schoudermantel.Perceel aan de Groeneweg (1) terhoogte van Vrumona.Boerderij met land tegenover hethuidige instructiebad aan de Rump-sterweg. Boerderij naast Bloemerwaard metlanderijen tot aan de Achterdijk.Boerderij aan de Kromme Rijn op dehoek van de huidige Rijnzichtlaan ende Koning Willem Ill-straat. Afgebro-ken in de vijftiger jaren. 1. Huidige benaming van de weg naarOdijk. 2. De keuterboerderij op de grens vanBunnik en Odijk. Vetwei. Boomgaard aan de Rijsbrugger Wetering. Veldjes Boom-gaardVetwei Namen bij kaartje 6 Arrisbrink(oude) Costers-huisEng Gerechtshuister Hulin de Jaagende Kwekerijde Langstraat Perceel tegenover de Molen en ter Hul, Witte Huisjes. Zie

kaartje 3. Zie kaartje 3. Zie kaartje 3. Steeg bij de Langstraat. Perceel bij de Molen. De hoofdstraat van de kom van Bunnik. Hier heeft de oudste bebouwing ge- s t aan. De huidige Molenweg.Boomgaardje in de Molenweg.Bij de N.H. kerk. Molenbuurt, Aan de Molenhet OortjePastorie



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 36 Pesterslaantje Pelsenakker Rechthuis, gerechtshuisaan den RoosterRijshoffSchoolhet Slotde Smidsede StrijpTientwegTolhuis VarkensboomgaardWitte Huisjes Grotelaan.Zie kaartje 3. Zie kaartje 3. Groep huizen op de Brink. Zie kaartje 3. Stond op de Brink. Zie kaartje 3. Nu: Wapen van Bunnik. Zie kaartje 3. Molenweg. Zie kaartje 3. Boomgaard in de Langstraat. Aan de Kromme Rijn. De huisjes zijn nog geen eeuw wit; daarvoor zijn ze (volgens een schilderij in het gemeentekantoor) bont gekleurd. Men sprak van het 'Oude Costershuis'. Namen die niet precies te plaatsen waren Hierbij zal ik iets meer informatie geven. Misschienis er dan een lezer die mij kan helpen om de naam op dejuiste plaats op een van de kaarten in te vullen. Van 1723 tot 1734 (of later) komt in hetLogiesgeld een zekere Jan Maassense vanden Heuvel voor, afkomstig uit Ewijk, diein 1723

trouwt met Neeltje Huybertsz vanBemmel, de weduwe van Aart van Doorn. In1733 krijgt hij een bewijs van goed gedragom in 1734 te trouwen met Hendrina Janseuit Beuningen. Hij woonde in den Boo(m)-gaart. N.B.: In de 18e eeuw waren er wel50 boomgaarden in Bunnik, zie kaartje 6.Al even hopeloos. Zo woonden HermanAartse van Renes (1725/28), KornelisZweserijn (1751) en Wijnand de Wit(1804) in 't Bosch. In de Boogaard In 't Bosch







Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 39 met de naam Rijk van Eek waren: Rijk van Eek senior.Rijk van Eek junior en Rijk van Eek juniorzoon. Deboerderij 'De Kroon' werd in 1869 door Rijk van Eek jr.gekocht met o.a. het daartegenover liggend land. (1)In het jaar 1873 was de jongste Van Eek, juniorzoon,zes jaar oud - een mooie leeftijd om een steen teleggen. Hij overleed echter reeds in 1880, in 1882gevolgd door zijn vader en in 1883 door zijn groot-vader. Daarmee verdween deze naam uit Tuil en 't Waal.Duidde JUNIZOON nu op juniorzoon of op de sterfmaandvan deze jongste Van Eek en kwam daarmee het jaartal1880 ook in aanmerking voor de bouw van de brug? In het afgelopen jaar werd door R.J.P. Kersten bijopmeting van de brug een opschrift gevonden op dehoeksteen van de westgevel; het jaartal 1873. Hiermeewas het mysterie opgelost. Rijk van Eek juniorzoonmoet de

hoeksteen van de brug in dat jaar hebbenaangebracht. M. Bijleveld-ScholtsSchalkwijk Noot 1. Gemeentearchief Utrecht U.318.f.023, akte nr. 2459.De Kroonbrug hoorde in de vorige eeuw bij de gemeenteTuil en 't Waal terwijl de boerderij 'De Kroon' bijSchalkwijk hoorde: de Waalseweg vormde de gemeentegrens,
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Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 twee wereldoorlogen een agrariese gemeenschap, waarbijvooral veeteelt en in mindere mate fruitteelt enakkerbouw het landschap bepaalden. De overgang vanoverwegend akkerbouw naar vee- en fruitteelt gebiedheeft er later plaatsgevonden dan men zou verwachten:niet direkt na de landbouwkrisis van 1876-1895, maar pasvanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw.(l)De overgang zelf moet vrij snel verlopen zijn; aanhet eind van de genoemde depressie was er nog weinigte bespeuren van een definitieve omslag naar grasland,terwijl er in 1910 57.7% grasland was en in 1930zelfs 68.9%.(2) Een verklaring voor deze trage reaktiezou een variant op de &quot;wet van de remmende voorsprong&quot;kunnen zijn, waarbij de prikkel tot verandering ofvernieuwing uitblijft als gevolg van het feit datde ekonomiese situatie in dit gebied relatief gunstigeris

dan in andere vergelijkbare kleigebieden. Z.W.Snellerbevestigt deze vooronderstelling.(3) Hij konstateertdat de graanprijzen vanaf 1878 opzienbarend gingendalen als gevolg van de krachtige overzeese konkurren-tie. De landbouwbedrijven van de meeste rivierklei-en lossgebieden hoopten zich uit de moeilijkhedente redden door zich toe te leggen op de veehouderij.Echter, in het gebied van de Betuwe en van de KrommeRijn, werd halsstarrig vast gehouden aan de graanbouw,konstateert hij.(4) In de periode 1918-1929 zijn er op de verschillendeweidegebieden drie bedrijfsvormen te onderscheidenbinnen de veehouderij:-het industriemelkbedrijf datvoorkwam in die streken waar een grote melkproduktiewas die niet door de onmiddelijke omgeving werd afge-nomen (bijv. in Groningen en Friesland), -het konsump-tiemelkbedrijf in de omgeving van de grote stedenin het westen, waar de

boerenbedrijven zich meergingen toeleggen op het leveren van verse melk aande fabrieken en als laatste -het bedrijf der zelf-kazers, waarvan het Kromme Rijn gebied een van dekernen werd. Gedurende een groot gedeelte van hetjaar werd- en nu nog steeds, zij het in geringere









Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 aandringen van haar man gaf ze uiteindelijk toestem-ming in een verkering, de liefde kwam van lieverleewel van haar kant. Voorlichting op seksueel gebied was niet gebruikelijk.Dochters van landarbeiders hoorden vaak pas overmenstruatie op het moment dat ze er zelf mee gekon-fronteerd werden. Enige uitleg werd door haar moedergegeven, waarbij de belangrijkste informatie bestonduit de mededeling dat ieder meisje dit kreeg en dathet niet netjes was om erover te praten.Ook over hoe kinderen geboren werden bleef ze langin het ongewisse. Boerendochters waren in het alge-meen iets beter op de hoogte en waren soms een belang-rijke bron van informatie voor dochters van landarbei-ders. Haar a.s. man was beter op de hoogte dan zijzelf;door zijn arbeid werd hij regelmatig gekonfronteerdmet de voortplanting in de dierenwereld. '«1 &quot;Zwarte&quot;

arbeidersbruiloft, 1932, v.l.n.r. oudersBoekhout (arbeiders), Dirk Boekbout en Adriana Paap,ouders Paap (stadse mensen).Eig.: D. Boekhout, Bunnik.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 Dit gebrek aan kennis op seksueel gebied werd doorhaar niet als een probleem ervaren, het leven hadnu eenmaal een aantal mysterieuze aspekten die nietrationeel te verklaren waren en waarbij men dan ookniet naar verklaringen moest gaan zoeken. Zo washet gebruikelijk dat bij het inmaken van groenteen bij het slachten van vee geen menstruerende vrouwenaanwezig mochten zijn, omdat dan bederf zou intreden.Een reden voor deze relatie tussen menstruatie enbederf werd noch gezocht, noch gegeven. Het was niet gebruikelijk dat twee mensen die verke-ring hadden elkaar dagelijks zagen. Dochters vanlandarbeiders hadden wel wat meer vrijheid in hetalgemeen dan boerendochters, zeker als ze niet ineen betrekking voor dag en nacht waren.'s Zondags na de kerk kwam de verkering officieelop bezoek bij het meisje thuis en dronk er koffiemet de familie. Mogelijkheden om

met elkaar alleente zijn lagen in fietstochtjes van huis naar werken vice-versa of afspraakjes bij wederzijdse kennis-sen waar ze wel eens welwillend met elkaar alleengelaten werden. Uit dit soort ontmoetingen kwam nogwel eens een gedwongen huwelijk voort, hoewel deschande daarover erg groot was. Ook waren er enkelemalen per jaar toneel- en voordrachtsavonden bijhet Fort en dan was er nog de jaarlijkse kermis. De duur van de verkeringstijd was in het algemeenvolkomen afhankelijk van de omstandigheden: meestaleen kombinatie van ekonomiese en familiaire, omstandig-heden - bijvoorbeeld wanneer de toekomstige man zijngeld nog thuis moest afgeven (vaak een blijk vanafkeuring van ouders t.a.v. de verkering) of wanneereen dochter thuis moeilijk gemist kon worden omdatze een ziek familielid moest verzorgen - allemaalomstandigheden die de verkeringstijd konden rekkentot wel zeven of acht jaar.

Anderzijds kon een huwelijkook vrij snel plaatsvinden, met name als een vande partners een hogere leeftijd had dan gebruikelijk









Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 12 rondkwam. De boeren betaalden slecht uit, niet inde laatste plaats omdat ze het zelf ook niet breedhadden. Ze moest wel eens wat trots wegslikken omde bakker te vertellen dat ze deze week weer nietde rekening kon betalen, maar de bakker van zijnkant deed daar nooit moeilijk over: het overkwamiedereen wel eens en de volgende week zou het welbeter zijn. Als laatste toevlucht was er de armenzorg,maar daar bleef je wel zo lang mogelijk vandaan. Een buurvrouw die een invalide man had, had eens metveel bijverdienen een tiets voor haar man kunnenkopen zodat hij toch nog mobiel was. Een enorme verne-dering voor haar was het -waar ze maar moeilijk over-heen kon komen- toen het praatje de ronde deed datze de fiets van de armenzorg had gekregen. Het wasniet alleen vernederend bij de armenzorg aan te klop-pen maar het betekende ook een inlevering van

jezelfstandigheid in ruil voor steun van de (r.k.)kerk: de pastoor kwam dan regelmatig over de vloerwaardoor je 't idee kreeg niet meer baas in eigenhuis te zijn. Om de bakkersrekening zo iaag mogelijkte houden, deed ze vaak moeite om aan goedkoop graante komen, dan kon ze zelf brood bakken. Hieraan ont-leende ze eer. Goed brood bakken vereiste en zekerevakbekwaamheid. Eens per jaar werd het varken ge-slacht, het bewerken van het vlees was een onderdeelvan het huishouden waar ook eer uit te halen viel.Ze maakte zelf worst, hoofdkaas (zult) en rookvlees.Gemiddeld stond ze op' om half zes, dan was pa al eenpaar uur de deur uit. Ze haalde de groente uit demoestuin en voordat de kinderen op waren (ze kreeger vijf) had ze al een emmer boontjes geplukt, schoon-gemaakt en in het zout gedaan om later geweckt teworden. In feite maakte het voor haar persoonlijk weiniguit of ze geld verdiende of

niet. Haar inkomsten,maar ook het huishoudelijk werk waar ze geen geld meeverdiende (maar wat wel vaak geld uitspaarde) waren







Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 15 Arbeidersweduwe.87 jaren had werken heb-ben hun sporen nagelatenop het gezicht van wed.Boekhout-Hendriks(1872-1959) .Eig.: D. Boekhout,Bunnik. Het gepraktizeerde katholieke geloof in het KrommeRijn gebied was tamelijk liberaal van aard. De kerkhad er bijvoorbeeld minder vat op de gemeenschap danin Noord Brabant. Over geboortebeperking sprak zij weleens met haar man en zij hadden er beiden geen religi-euze problemen over om coitus interruptus toe te pas-sen. Dit was trouwens niet algemeen bij de katholiekenin dit gebied, katholieke arbeidersgezinnen met tienkinderen waren toen nog geen uitzondering. Het wasvooral op initiatief van haar man dat zij c.i. toepas-ten want als je precies volgens de regels van hetrooms katholicisme leefde dan kon je naar zijn idee&quot;de kinderen wel aan de kapstok hangen&quot;. De algemene opvatting

is dat anticonceptie een verwor-venheid van vrouwen is en hun een stapje dichter in derichting van hun emancipatie brengt. Anticonceptie is



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 16 zowel symptoon als oorzaak van vrouwenemancipatie.In het geval van c.i. kan de geboortebeperking welruimte scheppen voor persoonlijke ontplooiing, maarhet mag m.i. in deze periode niet gezien worden alseen symptoom ervan. Bij deze specifieke vorm van(onbetrouwbare) anticonceptie werd alle initiatief aande man overgelaten, waar zij geen mogelijkheid tot in-terventie bij had. C.i. werd niet uitgeoefend om haarte &quot;sparen&quot; of om de kwaliteit van het liefdesleven teverbeteren maar om het aantal monden dat gevuld moestworden te beperken. Hier staat weer het kollektievegezinsbelang tegenover de persoonlijke ontplooiing. Moederschap. Het kinderen krijgen was een van de belangrijksteredenen om te trouwen, vooral bij haar. De zwangerschapvond ze weliswaar vervelend: ze voelde zich dikwijlsslap en misselijk terwijl het werk toch door moestgaan. Haar

zwangerschap hield ze niet geheim zoalsbij boerinnen het geval was, waarbij de opvatting heer-ste dat je niet negen maanden te pronk moest lopen.Ze was er zelfs een beetje trots op en ze praatte erook over met andere vrouwen. Zo zei een buurvrouw eenstoen ze het over de aanstaande bevalling hadden, dat zeerop moest- rekenen dat ze tegen de gladde muur op zouvliegen van de pijn. Tijdens en na de bevalling kreeg ze hulp van een buur-vrouw of een nichtje, die het huishouden bestierde enmoeder en kind verzorgde. Er was een vroedvrouw aanwe-zig maar als er komplikaties waren werd de dokter erbijgeroepen. Het was vanzelfsprekend dat de man bij debevalling haar hand vasthield. Zijn aanwezigheid wasniet helemaal vrijwillig; hij had wel eens de neiging omweg te lopen als de bevalling moeizaam ging, niet uitonverschilligheid maar meer omdat hij haar lijden nietkon aanzien. Aan de 'zuiveringsriten' van

de katholieke kerk gaf zezo haar eigen interpretatie. Het woord 'zuivering'











Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 21 elkaar mocht en kon verwachten. Er waren weinig mogelijkheden om samen uit te gaan, eenboerendochter mocht niet te vaak op de weg wordengezien, de jaarlijkse kermis in Wijk was een vermaak voorhet gewonere volk. De duur van de verkeringstijd was volkomen afhankelijkvan het moment waarop het bedrijf vrij kwam; indien eenzoon of dochter niet het bedrijf van thuis overnam,schreven zij zich meestal samen in voor een pachtboer-derij. Hiervoor was een wachtlijst -een symptoom voor deheersende schaarste van pachtboerderijen- bovendienmoest de kommissie van regenten beschikken m.b.t. demate van geschiktheid van de aanstaande partners.De wachttijden konden wel eens uitlopen tot negen jaar.De gemiddelde huwelijksleeftijd voor boeren en boerinnenlag dan ook hoger dan die van landarbeiders. In ons Boerenechtpaar ca. 1880: Adrianus

van Schalk(1827-1901) en Anna Maria den Hartog (1883-1898).Eig.: Joop van Schalk, Utrecht.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 22 geval was de man al veertig en hij kon het bedrijf hurenvan een adelijke familie uit de omgeving. Er was dusgeen reden om lang te wachten en ze trouwden dan ook alna een half jaar. Haar ouders betaalden de bruiloft ende uitzet, bij de uitzet behoorde ook alle benodigdhedenvoor het kaasmaken (staren, tobben, emmers, persen,kuipen etc), verder een aantal kalveren, varkens enmeubilair. Haar leven na het huwelijk Arbeid Het bedrijf omvatte veertig hektaren en was overwegendeen veeteelt bedrijf, met daarbij een bescheiden boom-gaard. Zodra ze getrouwd was, werd het maken van kaaseen van haar belangrijkste taken. Deze werkzaamhedenwaren niet geheel vrije keuze want er was nog geenzuivelfabriek in de direkte omgeving waaraan de versemelk geleverd kon worden. Dus zodra de koeien afgekalfdwaren moest er met de zuivelbereiding

begonnen worden.Het kaasmaken in totaal nam per week ongeveer 52 urenin beslag. Het scheelde al iets dat ze een elektrieseroermachine had waardoor het werk minder zwaar werd,maar ze moest toch voortdurend aanwezig zijn. 's Ochtends na het melken waar ze soms ook aan meehielp,gingen de boer en zijn knecht ontbijten, terwijl zij met hetkaasmaken begon. Rond een uur of negen zat de kaas almeestal in het vat en was het voor haar tijd om te ontbij-ten en rond die tijd begon ook de werkdag van het dienst-meisje. Het schoonmaken van de tobben, emmers, kaas-vaten en gereedschap met kokend sodawater was de taakvan deze laatste. Verder moest de kaas in de pekelbakkengebracht worden en alle kazen regelmatig gekeerd: ookdie te drogen lagen in de kaaskamer werden twee maal perdag gekeerd - of er nu vijftig of honderd lagen, zemoesten allemaal gekeerd worden. Dan nam

ze nog wel eensmet een natte doek af, en de kazen die naar de marktgingen werden daags tevoren allemaal gewassen in eenteil met sodawater - bij dit laatste werkje hielp haar



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 23 man haar wel eens sjouwen als hij het niet te druk had:van de kaaskamer naar de deel en uit de kelder, trap optrap af. 's Winters lagen de kazen boven op zolder,relatief een warme plaats. Ze maakte twee keer per dagkaas: om half vier werd er weer gemolken en herhaaldehet bereidingsproces zich. Voordat de kaas in het vaten de boel weer schoon was, was het een uur of acht, omnegen uur werden de kazen nogmaals gekeerd.Hoewel het zwaar werk was dat ook veel tijd in beslagnam had ze er veel voldoening van, vooral omdat ze erook waardering voor kreeg. Het schoonhouden van hethuis, het verzorgen van de maaltijden en niet op delaatste plaats de wekelijkse was hielden haar en dehulp meer dan bezig. Een ander typies vrouwenwerk washet voeren van de kalveren zolang die nog uit de eramerdronken en het mesten van de varkens. De

maaltijden waren weinig gevarieerd, de hoeveelhedenenorm. Om vijf uur 's ochtends -voor ze gingen meiken-gebruikten ze thee of koffie, boterhammen met kaas enpap. Na het melken, tussen kwart over acht en halfnegen, was het tijd voor het eigenlijke ontbijt: boterham-men met spek en kaas en weer gekookte pap. Deze bestonduit gekarnde wei met meel en zonder suiker. Ook in dekoffie en thee werd geen suiker gebruikt, alleen bijspeciale gelegenheden. In plaats daarvan gebruikte menharde (stroop)ballen. 's Middags werd er warm gegeten,bijv. stamppot van witte kool en aardappelen met spek ofsla met aardappelen en spek. 's Avonds rond vijf uurgebruikte men weer een broodmaaltijd met koffie, thee enmelk en dan om half negen, als het grote werk gedaanwas, boterhammen met koffie en pap of men warmde deresten van de maaltijd van 's middags op met pap toe.'s Zondags nam men

er dan nog een stukje ham bij (na detweede wereldoorlog werd het pas een gewoonte om meteen ander een koe te slachten in plaats van een varken),En in de zomer als er sla was werden er 's avonds nogwel eens aardappelen gekookt die men at met uitgebakkenspek. De sla werd dan tevoren aangemaakt met een sausjevan zure wei met spekv(;t. Na de verorbering van deze



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 24 eenvoudige doch voedzai.e maaltijd was het bedtijd, nadatde kazen nog een keer gekeerd waren. Het wassen was geen simpele aangelegenheid. Het meisjeen zij begonnen 's zaterdags hieraan, 's Morgens weekteze de was in het water en 's avonds ging hij in hetwasfornuis om uitgekookt te worden. Daar bleef die's zondags in en 's maandags in de morgen werd ergewassen. Dan moest de was nog eens in schoon sop.'s Zomers werd de was op de bleek gelegd en in dewinter gechloord. Op de bleek moest de was omgekeerdworden en droogde die te erg, dan gebruikte ze degieter om het wasgoed opnieuw te bevochtigen. De vol-gende dag werd het goed opgespoeld en door het blauwselgehaald en aan de lijn gehangen. Als het goed droogdedan was het karwei dinsdagavond gedaan, maar dat waslang niet altijd zo. Tenslotte moest er nog gestrekenworden

of gevouwen, dat laatste werd meer gedaan danstrijken. Zij had een duidelijk beeld voor ogen van wat mannenwerken wat vrouwenwerk was. Haar man bijv. werkte nooit inhet voorhuis. Kaasmaken was uitsluitend een vrouwelijkebezigheid, terwijl het de man was die voor de verkoopervan zorgde - zowel aan de handelaar die aan huis kwamals op de markt in Utrecht of Woerden. Het werk op deakker, het verzorgen van het vee en de moestuin deed deboer met zijn knecht en/of dagloner. De boerin liet zichachter niet veel zien, niet alleen omdat het haar aantijd ontbrak, maar ook als kenmerk van een standsbewustelevenswijze (&quot;want achter liepen er genoeg&quot;). De verzor-ging van de bloementuin was haar taak. De boerin had deverantwoordelijkheid over het vrouwelijk personeel en deboer over het mannelijk. De meeste kontakten met debuitenwereld verliepen via hem, hij besliste over

endeed alle nieuwe aankopen voor het bedrijf. Dezestringente rolverdeling zag ze ook bij een buurvrouw dieweduwe was Zij was in staat het bedrijf zelfstandig tebestieren, deed ook de boekhouding maar voor de in- enverkoop schakelde zij haar broer in die eveneens in debuurt woonde.

















Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 32 aspekt in hun leven achtten. Deze opvatting versterkte misschien het door Scott enTilly gekonstateerde feit dat vrouwen langer dan mannenvasthielden aan de &quot;gemeenschapsmentaliteit&quot; tegenovereen meer individueel gerichte levenshouding. Ook hierover zou nader onderzoek, met meer gerichte vragen eneen grotere groep mensen omvattend, meer zekerheidkunnen verschaffen. Yvonne Ramakers.Utrecht noten: 1. Zie het eindverslag van de doctoraalwerkgroep&quot;Krommerijngebied&quot; (1980-81) van de afd. economischeen sociale geschiedenis aan de R.U. Utrecht, 2. idem. 3. Z.W. Sneller: Geschiedenis van de Nederlandselandbouw 1795-19A0, Groningen-DJakarta, 1951,p. 308. h. idem. 5. Auteurs die ertoe hebben bijgedragen deze &quot;mythe&quot;enigszins uit de wereld te helpen zijn o.a. W.N. Schilstra: Vrouwenarbeid in de landbouw

enindustrie in de tweede helft der negentiende eeuw,Nijmegen, 1976 (herdruk). en S. Leydesdorff: Verborgen arbeid vergetenarbeid, Amsterdam, 1977. 6. Zie bijv.ij. Scott en L. Tilly: Women, Work andFamily, New York, 1978. H. Medick: &quot;Zur strukturellen Funktion von Haushaltund Familie in ubergang von der traditionellenAgrargesellschaft zum industriellen Kapitalismus:die proto-industrielle Familienwirtschaft&quot;, inSozialgeschichte der Familie, p. 25A-282. 7. J. Scott en L. Tilly: &quot;Women's Work and the Familyin Nineteenth Century Europe&quot;, on: ComparativeStudies in Society and History, nr. 17 (1975), p. 63. 8. idem, p, 42.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 33 9. zie hiervoor: M. Bots en M. Noordman: Moederschapals Balsem, Amsterdam, 1981. en: Het tijdschriften en litteratuuronderzoek vanhet &quot;Vrouwengeschiedenis projekt Kromme RijnseVrouwen&quot; (1981-1982) aan de R.U. Utrecht.10. J.G. Heymans in: Leven en Werken, maandblad voormeisjes en vrouwen,jrg 10 (1926). (Geciteerd uithet tijdschriftenonderzoek vermeld onder noot 9.) Studie naar Van Bemmels in het Kromme Rijngebied De familienaam Van Bemmel komt al eeuwen in het KrommeRijngebied voor. Reeds in 1315 wordt er een zekereWillem van Bemmel genoemd. Hij behoort tot een oudgeslacht van ministerialen. De Van Bemmels hebbenzich hoogst waarschijnlijk vanuit het zuidoosten vanhet gebied verspreid naar het noorden.Op dit moment wonen er bijna in elke plaats in hetgebied nog Van Bemmels.

Ondergetekende, zelf afkomstig uit Cothen, is al eenaantal jaren doende met het verzamelen van gegevensten behoeve van een studie naar de plaats en betekenisvan de Van Bemmels in het Kromme Rijngebied. En dit ineen historisch, sociaal-economisch en genealogischperspectief. Het is zeer aannemelijk dat er onder U zijn die gege-vens over Van Bemmels bezitten. Dit blijkt ook regel-matig uit vermeldingen in dit tijdschrift.Ik vraag U vriendelijk mij dergelijke gegevens terhand te stellen. Elk gegeven, hoe klein of hoe ver-schillend van aard dan ook, is welkom en is op zichweer een stukje van de legpuzzel. Bij voorbaat dank! Dr. A.A.B.van Bemmel Koekoekstraat 61 3514 CV Utrecht 030-715165 (na 18.00 uur)



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 3A IN MEMORIAM Betty van der Ven 1950-1985 Op 1 juli jl. overleed na een ziekte toch nog plotse-lijg op 35-jarige leeftijd onze zeer gewaardeerdemedewerkster Betty van der Ven. Herhaalde suggestiesom ook officieel tot de redactie toe te treden heeftzij steeds afgewezen. Haar spontane redactionele ver-beteringen bij het tikken van de kopij voor dit periodiekalsmede haar actief belangstellende aanwezigheid opredactievergaderingen wanneer andere vergaderingen ditniet verhinderden waren echter redenen voor de redactie



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 35 om haar in leder opzicht als een van hen te beschouwen.Geboren en opgegroeid in het dorp Schalkwijk, aanvaar-de zij na haar middelbare schoolopleiding de functiesecretaresse van de eindredaktie van het tijschrift &quot;Jeugd enSamenleving&quot; te Utrecht. Vanaf 1977 werkte zij alseindredacteur bij de afdeling televisiecursus-pakkettenbij de stichting Teleac. Daarnaast is zij in de loopder jaren zeer actief geweest in kerkelijke, gemeente-lijke en politieke verbanden waaronder de KatholiekeJeugdraad, de Parochievergadering van Schalkwijk, hetweekblad &quot;De Bazuin&quot;, de Commissie Welzijn van degemeente Houten, de CDA-fractie van Houten en deStichting Openbare Bibliotheek van dezelfde gemeente.De laatste jaren combineerde zij dit nog met hetvoorzitterschap van het Schoolbestuur te Schalkwijk.Voor deze en andere

verenigingen stond zij altijdklaar niet alleen om, ook op zeer korte termijn en zonodig dan maar 's nachts, tikwerk te verrichten, maarom actief mee te denken en te organiseren.Haar warme aandacht voor mensen en ook voor details,haar waarachtigheid en volledige inzet, en haar heldere,rake en geestige spreektrant die niemand en nietsspaarden zullen iedereen die haar kende bij zijngebleven. Zij heeft voor haar idealen geleefd en inhet op allerlei manieren helpen opbouwen van een meermenswaardige samenleving zichzelf niet ontzien. de redactie
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Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 19e jaargang nummer 4 december 1985 Redactie-commissie R.Butterman, Houten; L.M.J.de Keyzer, Houten;G.de Nie, Schalkwijk (eindredactie); H.Reinders,Utrecht; 0.J.Wttewaall, 't Goy; A.Graafhuis (erelid). Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer H.Reinders, Bij de honderdste geboortedag vanJohan de Kruijf. D.R.Klootwijk, Nogmaals: Veldnamen in Bunnik H.Reinders, Dupliek Veldnamen Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T. Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist, tel. 03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f. 12,50), over te maken op rekening nr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn

en Lek', RabobankHouten (postrekening nr. 214585).



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 67^ Ji         vJ?C Johan de Kruijf (1885-1966) in l<il(). Zelfportret.











Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 Vrouwelijk naakt door Johan de Kruijf. Tot aan zijn huwelijk (!) in 1929 maakte Johan nog weleens een portret. Daarna gaat hij zich op landschappentoeleggen. Dit model slaagt erin om met haar enigekledingstuk (haarbandje) de mode uit 1922 te volgen.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .MJI^-f'jMtttH, Mannelijk naakt door Mara de Kruiif-Willeumier. De vrouwen die Johan tekende waren geheel naakt terwijlMara's mannen een lendendoek omhadden. Stuiten wehier op een van de laatste taboes van onze eeuw?



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .^?l,. 1 ^ -i-A- i-^r':AN:j:.c-,- Rome 1938. Tijdens de schoolvakantie in de zomer werden grote buitenlandse studiereizen gemaakt.





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 10 Vlak na de bevrijding in Bunnik. Het huis van Johan en Mara in Den Haag was door deDuitsers afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwal.Daarom beleefde hij de bevrijding in Bunnik. Daartekende hij deze rijpende kersen.





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 12 &quot;...was zo'n aardige vent.&quot;



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 13 droegen hem op handen. Hij was voorstander van de vrijeexpressie in een tijd toen andere tekenleraren nogfrontaal lesgaven en vaasjes lieten natekenen. &quot;Voor na m'n pensioen...&quot; Toen het broer Janus slechter ging en hij ondanks zijn60 jaren een zeer oude man leek, deed Johan iets voorzijn broer terug. Hij liet in de Langstraat een modernhuis bouwen, zogenaamd om er na z'n pensioen in tegaan wonen. In de tussentijd kon Janus wel in het huiswonen. Johan was toen nog 22 jaar van z'n pensioen af.Het was duidelijk dat dit huis bedoeld was als dankvoor z'n broer, een dank die de bescheiden Janusmisschien niet had geaccepteerd als Johan hem hethuis rechtstreeks had aangeboden. Janus beleeft ernog drie prettige jaren en kan zijn broer Johan (dienet gehuwd was) en Mara gastvrijheid verlenen. Nade dood van Janus in 1932 woont zijn dochter er

enkelejaren met haar man en als die elders werk krijgt wordthet huis verkocht. Over het pensioen wordt niet meergepraat. Geld Misschien typeert de manier waarop De Kruijf tegen geldaankeek hem nog wel het beste. Hij woonde sinds 1950naast de Boaz-bank in Bunnik, maar neemt een bank inZeist. Hij kon prima met z'n buurman van Wijngaarden, dedirecteur van de bank opschieten, maar vond het nietnodig dat deze iets van zijn geld afwist. Over de aankoop van de grond voor het huis en debetaling van de bouw, doet ook zo'n merkwaardig verhaalde ronde. Hij zou op de dag van de betaling naar z'nbank in Zeist zijn gelopen, nam er het hele bedrag incontanten op en liep met een enorme stapel bankbiljet-ten op zak naar Houten om daar notaris van Buma tebetalen. Onderweg zat hij met al dat geld op zak rustignog wat tekeningen te maken. Het echtpaar de Kruijf kon met een zekere afstand tegen



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 14 geld aankijken omdat Johan een dubbele en Mara eenenkele baan had en ze vrij zuinig leefden. Het enigewaar ze veel geld aan uitgaven was aan tekenspullen enbuitenlandse reizen. Hoewel ze zich het duurste teken-papier konden veroorloven, tekenden Johan en Marameestal op achterkanten van oude tekeningen en vankalenders. In zijn nalatenschap vond ik o.a. een halverouwkaart, diverse convocaties en examenkaarten mettekeningen achterop. Het verhaal gaat dat Johan net als iedere 65-plusseriedere maand trouw zijn AOW op het postkantoor ophaaldeen het geld daarna in een oude jas op zolder bewaarde.Na zijn dood bleek er een vermogen in die jas te zitten! Die makkelijke houding tegenover geld stamt niet uitzijn laatste jaren. Al in zijn diensttijd was hij zo.De eerste tijd stond hij onder bevel van een korporaaldie steeds geld leende zonder het terug te

betalen.Dat gaf niet zoveel vond De Kruijf: &quot;... 't was zo'naardige vent&quot;. Al snel werd hij van een gevechtseenheidovergeplaatst naar de tekenafdeling waar hij o.a. allerang- en ordetekens schetste voor een standaardwerkin het leger dat nu nog wordt gebruikt. In de eerste wereldoorlog moest hij opkomen, maar mochtal in 1916 weer naar zijn school terug. Daarna ging hijmet verlof, maar moest later nog een keer op herhaling.In de tussentijd was hij zijn zakboekje kwijtgeraakt. Datkwam deze brave man ook nog op celstraf te staan.Hij raakte altijd van alles kwijt. Het enige waar hij goedop lette waren zijn potloden. Daarvan had hij altijd eenassortiment gevechtsklaar in zijn vestzak. Niet storen In zijn latere jaren kocht hij een roeiboot, de Nimf.Daarmee voer hij op de Krommerijn op zoek naar eenmotief. Meestal roeide hij eerst tegen de stroom inrichting Odijk, waar hij tussen de middag lunchte

bij&quot;Mijntje&quot;. Erg veel verder kwam hij ook niet, want er



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 15 was altijd veel dat zijn aandacht trok. Dan meerde hijde Nimf af, nam zijn tekenkist met het papier en gingzitten tekenen. Hij had velletjes papier die preciesop het deksel van die tekendoos pasten, zodat hij altijdeen goede ondergrond had. Als hij daar zo zat tetekenen, wilde hij liever niet gestoord worden. Slechtsmet een enkeling maakte hij wel eens een praatje, maarmeestal reageerde hij nukkig als hij halverwege eenschets werd gestoord. Over mensen die hem met gezeurvan zijn werk afhielden klaagde hij: &quot;geestelijke armoede;de mensen kunnen zich niet amuseren&quot;. Omdat je hemniet bij het tekenen mocht storen en hij achteraf nooitzijn werk liet zien, waren maar heel weinig Bunnikersprecies op de hoogte met het werk van De Kruijf.Maar de interesse in het dorp was er wel degelijk.De drie tentoonstellingen die er na zijn dood van zijnwerk zijn gehouden,

trokken steeds veel publiek. Ferdinand Het ideaal van De Kruijf was een ongecompliceerd levenin een hutje aan de Krommerijn. Omdat hij van zijn werkniet kon leven -hij verkocht nooit- moest hij leraarworden, maar zijn verlangen bleef en zijn ideaal was eenkleurrijke bunnikse dorpsfiguur: Ferdinand Hulsdouw.Zo Ferdinand al helemaal normaal was, dan gt^-lroeg hiizich in ieder geval niet zo. De gebroeders Snel uitBunnik vertelden dat hij vroeger eens een stuk van hetveel te kleine katholieke kerkhofje aan de Schouder-mantel moest ruimen voor een begrafenis. Het kerkhoflag achter een ijzeren hek met puntige spijlen, waar jelangs moest als je bij de kerk of de pastorie moest zijn.Om de kinderen aan het schrikken te maken die kwamenbiechten, nam hij eens de opgegraven doodskoppen enzette die bovenop de spijlen zodat ze kinderen rechtaankeken. Vooral de meisjes waren doodsbenauwd.De pastoor werd

boos en zei: &quot;Ferdinand, wat doe jenou?&quot;, maar hij antwoordde,hangend op zijn spade: &quot;Tja,meneer pastoor, ik moest ze toch ergens kwijt?&quot;Tot dit soort mensen voelde De Kruijf zich meestal welaangetrokken. Hij had oog voor het bizarre.











Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 20Nogmaals j^_Veldnamen_in_Bunnik^ In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; 19 (1985), No 2, publiceerdeDrs. Reinders een artikel over veldnamen in Bunnik.Mogen we hem complimenteren met de grondige wijzewaarop hij Bunniks verleden aanpakte. En de hoopuitspreken dat meerdere resultaten van zijn werk,binnen afzienbare tijd, beschikbaar komen voor deongetwijfeld talrijke belangstellenden. Reinders vraagt om hulp bij dit werk. Mogen we daarbijeen bescheiden handreiking doen? We gaan daarbij weleens het kader van Reinders artikel te buiten, maarsommige veldnamen hebben nu eenmaal een oud verleden.Terwijl het werk van Dekker, waarnaar Reinders verwijst,door zijn opzet niet in details kan treden. De Brakel, grootte en ligging. Reinders brengt in bovenstaand artikel een correctieaan op het mijne, verschenen in &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;,18 (1984),

No. 2. De correctie is ons welkom, maarhet gegeven was ons bekend. Aangezien we echterreageerden op een stelling van Dekker omtrent hetCattenbroek beperkten we ons in het betreffende artikelook tot dit gebied. Gaarne geven we toe, dat eenverhelderende noot omtrent de werkelijke grootte van deBrakel wenselijk was geweest. In een artikel in &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 11 (1977),No. 2/3, schreven we al dat het bezit van het kloosterWindesheim, de Brakel, ongeveer 50 morgen groot was.Naast de 24 morgen aan de Zeister zijde van de hofstedelag er een ongeveer even groot stuk aan de Bunniksekant. Dit is blijkbaar van oudsher zo geweest. En hetis zo gebleven tot het moment waarop het kloosterlijkbezit in particuliere handen overging.In de rekening van de Rentmeester aan deze zijde van deIJssel over 1328/29 (1), wordt onder het hoofd&quot;Roemsterveld ende te Bunnick&quot; bij de

hofgoederen Emontvan Brakel als eerste vermeld. Deze moet een aanzienlijkbedrag opbrengen voor zijn hofgoed in het Bunnikse.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 21 Vrijwel zeker gaat het daarbij om het gedeelte van deBrakel tussen de Kromme Rijn en de hofstede.In het Manuaal van het Morgengeld over 1511 staatDirck Claesz., de pachter van de Brakel, genoteerd voor49 morgen (2). En dezelfde Dirck Claesz. komen we tegenin een request van 18 febr. 1535 waarin hij om verminde-ring van zijn aanslag in het huisgeld verzoekt (3).We lezen daarin: &quot;Dirck Claesz. en heeft lant, sant,gront, eygen huis noch hoff hem toebehorende, dangebruyct ontrent vyfftich margfn lants mit huys endehoffstede daerop staande, toebehorende 't cloester totWindeshem gelegen Overijssele by Zwol.&quot;Op 25-A-1611 verkoopt Jr, Gijsbert van Hardenbroeck zijnhof goed &quot;de Ruemst van Weerensteijn&quot;. We lezen alsbelendingen van dit goed o.a. &quot;westwaerts streckendelanx den Crommen Rhijn&quot; en &quot;noertswaerts de

heren vanWindesem&quot;. Aangezien ook het Cattenbroekse deel vanhet goed steeds in de bronnen vermeld blijft, heeft hetkloostergoed de Brakel, tot de verkoop op 18-9-1616blijkbaar steeds dezelfde omvang en ligging gehaden zich uitgestrekt van de Kromme Rijn tot aan de oudeCockardshoeve (4). Een onduidelijke rol speelt hierbij een stuk land vanhet kapittel van St. Jan. De boven genoemde Emont vanBrakel krijgt op 5-1-1538 van dit kapittel in erfpacht:2 morgen land in de parochie Zeist en in het gerechtvan de bisschop, gelegen vlak bij de Rijn (5). Dit landwordt later nog vele malen uitgegeven, zonder blijkbarebinding met de Brakel. Maar in een ligger van goederen van Windesheim in 1570lezen we: &quot;Noch uth etselvige guet Brackel ontvangthet capittel van St-Johan te Utrecht 2 car.g 2 (6).En als op 4-12-1630 de Brakel -blijkbaar alleen voorschout en schepenen van Cattenbroek

getransporteerdwordt aan de wed. van Jhr. Willem van Gent, wordt opdiezelfde dag bovendien door deken en kapittel van St.Jan apart aan dezelfde wed. getransporteerd: 2 morgen,behorende tot &quot;het erve ende goet genaerat Braeckel totZeist&quot; (7). Blijkbaar bestond er toch ergens een bindingtussen het kloostergoed de Brakel en de 2 morgen vanSt. Jan.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 22 De Hakswetering. In zijn artikel situeert Reinders de Hakswetering aanBunnikse zijde van de Sportlaan. Op kaartje 1 eindigtde wetering tegen de Grotelaan; op de kaartjes 2 en 5loopt de wetering onder de voetbalvelden langs, terhoogte van de brug in de Julianalaan.We menen dat Reinders zich hier vergist. De -zeer oude- Hakswetering was onderdeel van de copeontginning het Cattenbroek. De wetering liep -als gebruikelijk bij een copeontginning- op een afstand van +^ 1250 m. evenwijdig aan de ontginningsbasis, de Koppeldijk te Zeist. Dienend voor de afwatering van het Cattenbroek lag de wetering aan de Zeister kant van de Sportlaan. Vanaf de Vinkenbuurt liep de oude Hakswetering in een rechte lijn tot bij de hofstede de Brakel (8). Dit eindpunt van de wetering doet wat vreemd aan, want de copeontginning Cattenbroek liep verder door, tot iets voorbij het nieuwe

K.I. station. Wellicht heeft de aanwezigheid van de nog oudere, in het Cattenbroek vooruitstekende, Cockardshoeve de ontginners ter hoogte van de Brakel belet om het normale copepatroon te blijven volgen. Vele tientallen oorkonden geven als belending van landerijen in het Cattenbroek aan: &quot;streckende van de Koppeldijk tot aan de Hakswetering&quot;. We komen daarop terug bij de bespreking van 't Hoochsteenbergen. Kromme Rijn, rivier die ooit de noordgrens van hetRomeinse Rijk vormde. Inwoners van Bunnik zouden hieruit kunnen lezen, datindertijd Romeinse schepen de plek van de Witte Huisjespasseerden. Ze vergissen zich dan. In een artikel in dit periodiek (jrg.2(1972), nos.2 en 3)kwamen we al tot de conclusie, dat de Romeinse Rijn langs Zeistgestroomd heeft. In zijn proefschrift: &quot;De genese vanhet landschap in het zuiden van de provincie Utrecht&quot;,(Utrecht, 1982) bevestigt Dr.

H.J.A. Berendsen deze



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 23 B W1 n >k O-ji? mening. Hij toont aan dat in de Romeinse tijd de water-voerende bedding van de Rijn van Odijk langs Zeiststroomde, verder in een boog ten noorden van dehuidige Kromme Rijn liep en de bedding daarvan bijVechten kruiste (zie o.a. zijn kaart op blz. 191). Couwenhoven. Boerderij bij de Nienhoff. Deze boerderij in Cattenbroek, vroeger de Coude Hoef f,is waarschijnlijk zeer oud. We menen te mogen aannemendat de bisschop, bij het opstellen van het -overigensonbekende- copecontract begin 12e eeuw, voor zichzelfeen &quot;voerslagh&quot; in de nieuwe ontginning Cattenbroekheeft bedongen. De Coude Hoeff met 2 morgen land wordtin de oorkonden dan ook steeds als bezit van debisschop vermeld.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 24 Ni(euw)enhoff. Kasteel aan de Grotelaan. (afRebroken). Het gerucht van een &quot;kasteel&quot; aan de Grotelaan bereikteons meermalen. Het is wat overdreven. De Nienhoff waseen buitenplaats, zoals er tientallen in de nabijeomgeving stonden. Het gebouw, hoewel al niet meervoorkomend op de Topografische kaart van 1927, is pasin 1929 afgebroken (9). In het dichte struikgewas waskortgeleden nog een aanzienlijke hoeveelheid puin tevinden op de plaats van het oude landhuis. Vinkebuurt, buurtschap bij de Nienhoff. In een artikel in dit tijdschrift , (jrg.12 (1978) ,no.3/4)toonden we aan dat deze buurtschap in de 14e eeuwbekend stond als &quot;Dolreberchs hofstede&quot;. De Schoudermantel. Dit is een oude veldnaam. Waarschijnlijk al daterend uitde allereerste tijd van de ontginning ter plaatse. Depercelering ging uit van de nu nog bestaande weg.Op de

schetskaart is in de oudste percelering duidelijkeen ouderwetse halve schoudermantel te onderkennen.In 1977 schreven we reeds: &quot;Aan tal van oude namenmerken we dat de Middeleeuwer een vaak wonderbaarlijkehandigheid demonstreert bij het zien van een vlak, ookonder moeilijke omstandigheden, om dan zijn waarnemingdoor een realistische en beeldende uitdrukking weer tegeven. Daarbij dienen we in het oog te houden dat deMiddeleeuwer steeds in de natuur is en een scherpeblik heeft voor variaties in vorm, hoogte, grond-soorten, begroeiing e.d. van de bodem. En die bodemspeelt in zijn leven een grote rol; zijn economischbestaan hangt er vrijwel geheel van af&quot; (10). 't Hooch Steenbergen. Dit gebied komen we voor de eerste maal tegen in sept. 1621. Het wordt dan leenroerig aan de Domproosdij, die er meteen de vorige eigenaar, Jr. Dirck van der Does, mee beleent. De belendingen van

dit stuk worden in 1621 aangegeven



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 25 als: &quot;gelegen in den gerechte van Bunninck, daarsuydwerts den Grommen Rijn ende noortwerts de E(dele)heere van Coninxvrij naast gelant ende gelegen sijn&quot;.Deze &quot;heere van Coninxvrij&quot; is op dat moment Frederickvan Baexen, heere van Coninxvrij, heer van Kersbergen teZeist. En in 1725 lezen we: &quot;7 morgen genaamd Hoog Steenbergen&quot;omtrend de brugge ten noorden van de Krommen Rijn&quot; (11).De begrenzing uit 1621: &quot;suydwerts den Grommen Rijnnaestgelegen&quot; is duidelijk. Interessant is de begrenzingaan de tegenovergestelde zijde: &quot;noortwerts de heere vanConinxvrij naest gelant&quot;. Aangezien het geslacht Kersbergen in 1621 geen land inhet gerecht Bunnik bezat -voor zover ons bekend- enevenmin eigendom in Stoetwegen had, moet de belending:&quot;noortwerts de heere van Coninxvrij

naestgelant&quot;, gezochtworden in het Cattenbroek. In het Cattenbroek bezat Kersbergen de &quot;Vrou BeienHoeve&quot;, aangekocht tussen 1538 en 1540. Deze hoeve lagbij -ten N. van- de Kouwenhovense laan en strekte zichuit van de Koppeldijk tot de Hakswetering (12). Dit kanechter de begrenzing &quot;noortwerts&quot; van 't Hoog Steen-bergen niet zijn. De percelering in het gebied tussen deKromme Rijn en de Kouwenhovense laan laat, daar terplaatse, geen aaneengesloten strook land van 7 morgentoe. Terwijl ook de begrenzing: &quot;suydwerts den CrommenRijn&quot;, hier niet klopt. De gehele breedte van de griendligt daar tussen de Kromme Rijn en het e.v. beginpuntvan de 7 morgen. Het huis Kersbergen heeft in de 17e eeuw nog meer landaangekocht in Cattenbroek. Te weten: 2 morgen (van 24 m.) van het Vrouwenklooster. 5 morgen van Balsem Bijkens, burger te Utrecht.11 morgen

(van 16 of 17 m.) van de Abdij van Oostbroek. Het eerste stuk, het land van het Vrouwenklooster, valtaf. Het was na 1621 nog in bezit van genoemd kloosteren lag bovendien in het uiterste noorden van hetCattenbroek.







Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 28 Regulieren van Windesheim boven (lees: ten oosten) meteen hoeve lants geheeten Ackerhoeff ende GijsbertGijsberts den ouden mit Gerrit Boyents beneden naest-gelant zijn&quot; en &quot;noch 5 margen lants daer Gijsbert voors.boven ende beneden naestgelant is, streckende mit dievoorgaende 12 margen van den Coppeldijk tot aen dieHackweteringe toe.&quot; (14). De bovengenoemde Ackershoeff komen we ook tegen in deBlaffaard van de Ontvanger der Domeinen over 1556, maardaar staat: &quot;Ackershoeff tot Zeist, toebehoirende dieRegulieren bynnen Utrecht&quot; (15). De vraag wordt dus: is de Ackershoeff bezit van hetRegulierenklooster van Windesheim bij Zwolle of van hetRegulierenklooster in Utrecht? De Ackershoeff wordt ook meermalen genoemd in de lijstenvan het strooielgeld. Dit strooielgeld werd aan debisschop betaald

voor het recht om in diens wildenisplaggen, strooisel e.d. voor bemesting en brandstof temogen halen. Dit recht kwam alleen toe aan de allereer-ste boerengemeenschap van Zeist; de latere ontginningen,o.a. te Cattenbroek, kregen dit recht niet meer enbetaalden dan ook geen strooielgeld. Hieruit kunnen we concluderen dat het klooster van deRegulieren van Windesheim met hun goed de Brakel,liggend in de copeontginning Cattenbroek, waar geenstrooielgeld betaald werd, niets te maken heeft metde Ackershoeff. De veel oudere ontginning Cockardshoeve (zie o.a.Dekker, blz. A60), moet gezien worden als de Ackershoeffvan het Regulierenklooster te Utrecht.De namen Cockardshoeve (Jan Herbertshoeve) en Ackers-hoeff zijn synoniem. De opgave van de goederenlijst vanOostbroek (1580) is dus onjuist. De opsteller van dezegoederenlijst heeft zich hier vergist. Maar zijn vergis-sing is

begrijpelijk, want in de eraan voorafgaandealinea heeft de opsteller, als begrenzing van een anderstuk land, ook de naam Regulieren van Windesheimgebruikt en daar terecht.





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 30 komt de Kersbergensteegh voor (zie schetskaart).Vrijwel zeker wijst dit op land van Kersbergen langsdie steegh, dat er toen al enige tijd gelegen moethebben. Ook de Roy tekent op zijn kaart van 1696, opdeze plaats de Kersbergen steegh. Maar op zijn kaartvan 1677 noemt hij deze weg de Sandenborchsteegh.Dat zou er op kunnen wijzen, dat het huis Sandenborchook land bezat langs deze steegh. Dat klopt ook,want op de kaart van de Roy van 1664 staat, boven deCockardshoeve,&quot;de heer van Sandenborch naestgelant&quot;.Het is dus mogelijk dat Sandenborch 5 morgen landboven Cockardshoeve bezat, en Kersbergen de 11 morgentot aan de Hakswetering had. In het Manuaal van het Oudschildgeld van 1685 blijktKersbergen nog steeds eigenaar van de 11 morgen, maarSandenborgh wordt daarin niet meer genoemd als eigenaarvan de 5

morgen. De heer Reinders beschikt voor dit gebied over veelgegevens; wellicht kan hij iets beginnen met boven-staande suggesties.We wensen onze collega veel succes. 3981 BL Bunnik, Pr. Margrietstr. 5, tel. 03405-61530,                                          D.R. Klootwijk. noten; 1. R.A.U., Inv. Arch. Bisschoppen van Utrecht, No. 401. 2. R.A.U., Inv. Arch. der Staten van Utrecht, No. 52-11. 3. R.A.U., R.A. No. 130. 4.  idem, No. 1347-1. 5. R.A.U., Inv. Arch. Kapittel van St. Jan, No. 169,dl. I, fol. 17 verso. 6. R.A.Overijssel, Inv. coll. afschriften, No. 13. 7. Inv. Gem. Archief, S, No. 196, fol. 250.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 31 8. de Roy: Caerte van de Hoge, Lage en de MiddelbareJurisdictie van Seijst ende Driebergen, 1677. id. Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht, 1696. 9. Mondelinge mededeling van de Heer J.M.C, de Greeff,Stichts Landschap. 10. D.R. Klootwijk: Grepen uit de geschiedenis vanterrein en omgeving van het &quot;lyceum Schoonoord&quot;alias &quot;de Preeckstoel&quot;, in Tussen Rijn en Lek 11 (1977), No. 2/3. 11. W. van Iterson: &quot;Hoe in 1621 in Bunnik een nieuwleen tot stand kwam&quot;, in Tussen Rijn en Lek, 3(1969),No.4. 12. G.A.U. Inv. Bew. Arch. I, No. 1274. 13. R.A.U., K.K.K. No. 542. 14. idem No. 540. 15. R.A.U., R.A. 343. 16. G.A.U., Bew. Arch. II No. 871, fol. 244 (Cartula-rium van het Regulierenklooster te Utrecht.
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Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 37 reert, kreeg van het kadaster in 1832 het nummer A 44.Dit was een deel van de Brakel, met 62 morgen onderBunnik, Cattenbroek en Maarsbergen (?!), waarvan er 32onder Bunnik lagen. Als we de percelen A 44-50, diein 1832 het Bunnikse deel van de Brakel vormen, opme-ten, komen we precies op 32 morgen. Er zijn dus geenwijzigingen geweest in de oppervlakte zoals die vanouds was. In 1703 laat van Heurn deze 32 morgen na aan zijnschoonzoon Jeremias Orrock (5), wiens erfgenamen hetin 1762 doorverkopen aan Hermanus Schneider(6).Hieruit blijkt dat het perceel dat de heer Klootwijkals Hoogsteenbergen suggereert, in 1736 geen eigendomvan Mr. Willem Pesters kan zijn geweest. C. De belendingen. Het betoog van de heer Klootwijk is voornamelijk op debelendingen gebaseert. Helaas komen noch in de taxatieuit 1736 (4), noch in het

testament van Willem Pestersuit 1731 (7), belendingen voor, zodat we de juistheidvan eerdere belendingen niet aan die van latere kunnentoetsen. D. De oppervlakte. Het controleren van een ligging d.m.v. de oppervlakteis het minst betrouwbare van de hiervoor genoemdeaspecten. Oppervlaktes kunnen immers door erfdelingenen samenvoegingen sterk wisselen zonder dat er eenakte van hoeft te worden opgemaakt en ook is demogelijkheid van particuliere herverkaveling nooituit te sluiten. Ze zijn dan ook bij een bewijsvoeringalleen te gebruiken als middels een kaart of ondubbel-zinnige belendingen vaststaat dat er geen wijziging invorm, ligging of oppervlakte heeft plaatsgevonden.De heer Klootwijk presenteert alleen het oostelijk deelvan perceel A 44 en dat lijkt identiek aan perceel A 44uit 1832. In het westen, bij de Krommerijn is er echtermogelijk een samenvoeging geweest met een

stuk van 4 M.dat in 1651 nog los wordt genoemd (8). Tellen we hierbij





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 39 noten; 1. R.A.U,, R.A. 13A7-1 fol 63. 2. Interview op 29-6-1985 met de negentigjarigeBaronesse W.E. Hooft Graafland-van Hardenbroek. 3. zie bijv. R.A.U., R.A. 1347-2 fol 174-176 en veleandere plaatsen in het Bunnikse schepenenarchief. 4. R.A.U., R.A. 1347-5 fol 10. 5. G.A.U., U 127 A002 fol 9. 6. R.A.U., R.A. 1347-5, 1762. 7. R.A.U., R.A. 1347-5 fol 27. 8. R.A.U., R.A. 1347-2 fol 172-174. 9. R.A.U., R.A. 1347-5, 1754. Naschrift redactie: Beide historici hebben uitvoerig de gelegenheidgekregen om hun visie op Hoogsteenbergen onder woordente brengen. Zoals Dekker vorig jaar april al schreef:&quot;Er is geen onderwerp van historische aard waarover hetlaatste woord al is gezegd.&quot; Omdat er voorlopig nogvoldoende copij ligt en discussie naarmate ze langerduurt steeds gedetailleerder wordt en daarmee voorde lezer minder interessant, sluiten

we die over't Hooch Steenbergen' hierbij af.
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