
Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 - 18- HET HUIS RUSTENBURG TE SCHALKWIJK De Gemeente Atlas van Kuyper (1) vermeldt op de kaart van de gemeenteSchalkwijk naast de wegen, de beide kerken, de polders Biester en Blokhovenook het huis Rustenburg. Het Aardrijkskundig woordenboek van v.d., Aa (2) vermeldt onder de naamRustenburg meerdere herenhuizen, waaronder ook het huis Rustenburg teSchalkwijk. Na de geografische situering deelt v.d. Aa mee: &quot;Dit buiten, beslaande met de daartoe behorende gronden een op-pervlakte van 20 bunder, 234 v. roeden, 68 v. ellen, wordt thans in ei-gendom bezeten door de Heer CE. van Strijen, woonachtig te Wijkbij Duurstede.&quot;Zelfs in Schalkwijk weet waarschijnlijk niemand wanneer en door wie dit oudeherenhuis, sinds 1972 niet meer bestaand, is gebouwd en wie daar gewoondhebben en/of er eigenaar van zijn geweest; sommigen denken, dat het

ge-bouwd was als gemeentehuis, anderen zeggen, dat dokter Nuyens het heeftlaten bouwen. Het huis &quot;Rustenburg&quot; te Schalkwijk anno 1971.



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 - 19- Als je geboren bent op de hoeve Rustenburg in 1912 en nu dus wat vrije tijdhebt, is het interessant om wat in de geschiedenis van dit huis te duiken. Een eerste goed houvast had ik aan de &quot;Prospectus van de Openbare Verko-ping van het buitengoed Rustenburg en van de hofsteden Rustenburg, Over-vliet en Spoorzicht, gelegen in de gemeenten Schalkwijk en Houten, op zater-dag 9 october 1875 te Utrecht achter St. Pieter in het lokaal van verkoopingen.....ten overstaan van den notaris van Schermbeek te Utrecht&quot;. Perceel nummer 1, we volgen de prospectus letterlijk, is; &quot;Het aangenaam gesitueerde buitengoed, genaamd Rustenburg,bestaande in: een hecht, sterk, wel doortimmerd, goed onderhou-den, voor zomer en winterverblijf doelmatig ingerigt Heerenhuis methardsteenen bordes en met wit marmer bevloerden gang,

bevatten-de verder: zeven zoo groote als kleine kamers, gestucadoord of ge-plafonneerd, allen behangen en sommigen voorzien van schoorsteenmet marmeren mantel en ruime kasten; provisie-, mangel- en dienst-bodenkamers, groote keuken met wel- en regenpomp en verderevereischten; drooge wijn- en provisiekelders, ruimen zolder met vlie-ring; voorts koetshuis met stalling en schuur of bergplaats, grootenbloem- en moestuin met broeibak en beplant met fijne lei en anderevruchtbomen, terrein van vermaak, wandelbosch met iepen ennotenboomen-lanen, vischvijver, hermitage en vruchtbaren boom-gaard, benevens eene kapitale Hofstede bestaande in: eene boeren-woning met achterhuis, waarin veestalling, schuren, twee vijfroedigegraanbergen en verder getimmerte, erf, grond, tuin, vruchtbarenboomgaard en uitmuntende weilanden, alles te zamen groot negenhectaren, negen en

negentig aren, dertig centiaren, staande en lig-gende in de gemeente Schalkwijk, in de onmiddellijke nabijheid vanhet station van de Staatsspoorweg, aan de weg van Utrecht op Tiel,in het midden van het dorp, strekkende gedeeltelijk van de Schalk-wijksche wetering en gedeeltelijk van de eigendommen van de wedu-we van J.M. van Loock en G. Verholen tot aan het volgende perceelen belend door eigendommen van Arie Maarschalkerweerd, als inhuwelijk hebbende de weduwe van Jan de Bree, de weduwe vanJ.M. van Loock en de erven van Gerrit de Bree, en bekend op denperceelsgewijzen kadastralen legger van Schalkwijk in sectie A, on-der de nummers 143 tot en met 151 ingesloten.



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -20- Perceel no. 2. Drie hectaren, zes en twintig aren, zeventig centiaren,best bouwland en weg, gelegen als voren, achter het voorgaandeperceel, strekkende van hetzelve met den weg tegen de scheidingvan de gemeente Houten, belend als het voorgaande perceel en be-kend op de kadastralen legger voormeld, in sectie A, onder de num-mers 141 en 142.&quot; Inzage van de kadastrale legger op het kadaster te Utrecht toont aan, dat depercelen 1 en 2 betrekking hebben op de gronden gelegen achter het huisRustenburg en wel vanaf de wetering tot en met de vroegere zogenaamde&quot;groene dijk&quot;, thans niet meer aanwezig en liggend ter hoogte van hetAmsterdam-Rijnkanaal. De genoemde percelen 1 en 2 - omvattende de kadastrale nummers 141 tot enmet 151 en 147 bis, te samen groot 13,26,0 ha. - werden gekocht door Hen-drik Uyttewaal, landbouwer te Houten en wel

voor zijn dochter Jacoba Uytte-waal, die enige maanden later trouwde met Arie van Wijk, geboren op de hoe-ve &quot;de Battau&quot; te Jutphaas, in de volksmond ook wel genoemd hoeve &quot;deBaten&quot;. De boerderij Rustenburg is derhalve eerst gepacht en later door vererving ineigendom verkregen, achtereenvolgens door Arie van Wijk vanaf 1876, wedu-we Jacoba van Wijk geb. Uyttewaal vanaf 1881, Gerardus de Bie, gehuwdmet de weduwe van Wijk, vanaf 1884, Henricus van Wijk vanaf 1911, weduweAnna Catharina van Wijk-Peek vanaf 1954 en sinds 1969 door Jacobus vanWijk. Het herenhuis Rustenburg of Trappenhuis is vanaf 1887 steeds door dezelfdeeigenaar in bezit gehouden als de daarachter gelegen boerderij. De genoemdepercelen van de openbare verkoping op 9-10-1875 werden verkocht op lastvan &quot;Vrouwe Johanna Petronella van Maanen, weduwe van den weledelge-boren heer Carel

Eliza van Strijen, zonder beroep, wonende op den huizeRustenburg&quot;. We zullen nu aan de hand van een aantal akten van transsport trachten hetspoor betreffende het huis Rustenburg zover mogelijk terug te vinden. a. Volgens de akte van verkoop d.d. 9-10-1875 was Carel Eliza van Strijen, ge-boren te Oisterwijk in 1804 en in 1834 te Gorinchem getrouwd, notaris te Wijkbij Duurstede. Hij overleed te Schalkwijk op 3-12-1874.Zoals gebruikelijk verwijst deze transsportakte in verband met de herkomstvan het eigendom, naar de voorlaatste akte;



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -21 - b.  De akte van 15-12-1845 werd verleden voor de notaris Mr. Cornelis Govertde Balbion van Doorn te Utrecht (3). Uit deze akte blijkt, dat Carel Eliza vanStrijen de goederen kocht van Aloysius Jordanus Everistus Hooft van Huys-duynen, burgemeester van de gemeente Schalkwijk. Het gekochte omvatteonder meer: &quot;Het buitengoed Rustenburg genaamd, bestaand in een Heerenhuismet koetshuis, bergplaats, stalling, boomgaard, boschje metmoestuin benevens een boerenwoning met achtertuin, veestal, wa-genhuis, bergen en ander getimmerte mitsgaders aanhorige erf,grond, boomgaard, wei- en bouwland, alles ter gezamelijke groottevan 13 bunders 26 roeden staande en gelegen in de gemeenteSchalkwijk aan de weg van Utrecht op Tiel, strekkende van deSchalkwijkse wetering tot den Goyschen dijk, belend aan de ene zij-de Gerrit

de Bree en aan de andere zijde Arie Maarschalkerweerd alsin huwelijk hebbende de Wed. van Jan de Bree, op den perceelsge-wijzen kadastralen legger der gemeente Schalkwijk voorkomende insectie A onder de nummers 141... 142... 143... 144... 145... 146...147... 147bis... 148... 149... 150... 151...&quot;.141 Was de thans niet meer bestaande &quot;groene dijk&quot;, de nrs. 142 tot en met147 zijn de achter de boerderij gelegen weilanden, 147 heet nu de &quot;pyramied&quot;en is een geheel door sloten begrensd stukje land waar vroeger een prieeltjeop heeft gestaan, 148 is - ook nu nog - een boomgaard evenals 149 waarinvroeger een visvijver heeft gelegen en 150 is tuin. De akte, die op zijn beurt verwijst naar een akte van 1836, vermeldt, dat op hetmoment van de overdracht Willem van Amerongen en zijn vrouw Maria vander Worp de boerenwoning en de landerijen

pachtten. c.  De akte van 2-12-1836, verleden voor Carel Eliza van Strijen openbaar nota-ris te Wijk bij Duurstede, werd gepasseerd te Vechten ten huize van de kaste-lein Gerrit van de Vegt, in tegenwoordigheid van de getuigen Antonie de Witen Pieter van de Vegt. Als verkoper wordt genoemd Benjamin Nachenius&quot;commissionair wonende te Amsterdam&quot; en als koper Aloysius EveristusHooft van Huysduynen &quot;grondeigenaar te Schalkwijk&quot;. Het gekochte omvat-te: &quot;de hofstede genaamd Rustenburg bestaande in ene Herenwoninge,boerenwoning met achterhuis en stalling, getekend numro 97, bak-huis, wagenschuur, twee bergen en verder getimmerte met erve engrond benevens aanhorige tuin, boomgaard, wei en bouwlanden,vroeger bekend voor 13 bunder 62 roeden 53 ellen, doch volgens dekadastrale meting slechts groot met de daarbij behoorende

weg 13bunder 26 roeden, staande en gelegen in de gemeente Schalkwijk&quot;.





Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -23- g. De akte van boedelscheiding d.d. 29-12-1811, verleden voor Jacob Christi-aan de Graaf te Utrecht (7), deelt de hofstede met 16 morgen bouw- en wei-land, voorts 6 morgen onder Schalkwijk en tenslotte 3 morgen onder Houten(alles omschreven als in de akten van 1815 en 1818) toe aan Dirk de Kruyffvoor de som van 26250 francs of 12.500 hollandse guldens.De akte vermeldt niet hoe Jan de Kruijff aan het bezit van de hofstede is geko-men; de vermelding evenwel in de akte van 25-3-1815, dat de vader van Dirkde Kruijff meer dan 30 jaar in het ongestoorde bezit van de hoeve is geweest,geeft een aanwijzing, dat de eigendomsverwerving rond 1780 moet hebbenplaats gevonden. Enig speuren in de archieven van het gerecht Schalkwijk rond 1780 leverdeeen stuk op, dat zeker kan dienen om aan te tonen, dat Jan de Kruijff in 1777een

boerderij met 16 morgen grond midden in het dorp heeft gekocht van hetkapittel van de Dom te Utrecht; namens de Dom droeg de kanunnik en kame-raat mr. Godart van Schuier voor 2800 gulden 15 morgen en 442 roeden landgelegen in het gerecht Schalkwijk over aan Jan de Kruijff. De akte, die geda-teerd is 10 juli 1777, werd ondertekend door de schout A.C. de Normandie ende schepenen Gerrit van Roijen en Johannes van Lint. (8) Een andere akte d.d. 10-8-1796 vermeldt de koop van omtrent 6 morgen land,bestaande uit 2 morgen weiland en 3 morgen 575 roeden bouwland gelegen inde Biester door Jan de Kruijff en wel van Pieter de Bree (9). Een akte van 9-6-1798 tenslotte vermeldt, dat Jan de Kruijff 800 gulden leent van de diaconie inSchalkwijk met als onderpand 6 morgen bouw- en weiland gelegen in deBiester. (10) Zoekend naar de geschiedenis van het huis Rustenburg

kunnen we het voor-lopig resultaat als volgt samenvatten; de naam Rustenburg komt in de genoemde akten voor het eerst voor in 1836 en wel als volgt; &quot;De hofstede Rustenburg, bestaande in ene Heren-woninge, boerenwoning met achterhuis ...&quot; In de daaraan voorafgaande akten komen we de naam Rustenburg niettegen evenmin als een herenwoning of buitengoed. Het is mogelijk, datBenjamin Nachenius, eigenaar van 1827 tot 1837, het herenhuis met detrappen heeft laten bouwen en de naam Rustenburg aan huis en hoeveheeft gegeven,het huisperceel van de hoeve Rustenburg en van de boerderij die voor 1837  nog niet die naaam droeg heeft altijd bestaan uit 13.26.00 ha.Eigenaar van de hofstede, bestaande uit een boerenwoning met stalling,schuur en berging en van (vanaf 1837) de herenwoning daarvoor en daar-aan vast gebouwd, genaamd Rustenburg, waren:



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -24- 1777-1811 fam. Jan de Kruijff-van Vulpen, eigenaar-gebruiker 1811-1815 fam. Dirk de Kruijff, eig.-gebr. 1815-1818 fam. Reier van Kooten-de Kruijff, eig.-gebr. 1818-1827 Evert van Brandhof, eig. (pachter onbekend) 1827-1837 Benjamin Nachenius, eig., Evert van Voorst pachter 1837-1845 Aloysius J.E. Hooft van Huysduynen, eig., Gijsbert Wou-denberg pachter 1845-1875 Carel Eliza van Strijen, eig., Willem van Amerongen pachter 1875-1887 Henricus Uyttewaal, eig., fam. Arie van Wijk-Uyttewaalpachter 1887-heden Wed. Jacoba van Wijk-Uyttewaal en nazaten als eerder ge-noemd, eig. en gebr. bewoners van het herenhuis Rustenburg zijn geweest; 1837-1845 fam. Hooft van Huysduynen-van Amerongen-1875 fam. van Strijen-van Maanen-1892 fam. W. Nuyens-Boot 1892-1910 gemeentehuis van Schalkwijk 1911-1930 fam. G. de Bie-Uyttewaal en vanaf 1920 wed. de

Bie-Uyttewaal 1952-1968 fam. H. van Wijk-Peek en vanaf 1954 wed. A.C. van Wijk-Peek 1968-1971 mej. CE. van Wijk -1972 Rustenburg afgebroken door eigenaar Jac. van Wijk. In de periode 1920-1952, tenslotte, werd het huis achtereenvolgens door de fam. H. van Wijk-Peek verhuurd aan kapper Tukker als kapsalon, aan de Boerenleenbank als bank (1937-1940) en als woonhuis aan de families Korver-Krikke (1940-1941), Th. van Bemmel-Peek (1941-1949) en A. Uyttewaal-Timmer (1950-1952). Herkenbosch, aug. 1980.A.J. van Wijk.



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -25-NOTEN 1.   J. Kuyper, Gemeente-atlas van Utrecht, Leeuwarden z.j. 2.   A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorin-chem 1847. 3.   Gemeente archief Utrecht (G.A.U.), notarieel archief U333a003 4.   G.A.U., not. arch. U332a012 5.   G.A.U., not. arch. U286a019 6.   G.A.U., not. arch. U312a006 7.   G.A.U., not. arch. U286a017 8.   Rijks Archief Utrecht (R.A.U.), rechterlijke archieven voor 1811, nr.13023 9.   R.A.U., rech. arch. voor 1811, nr. 13024 nr. 1710. R.A.U., rech. arch. voor 1811, nr. 1302^ nr. 55


