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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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