






Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 stuivers en 8 penningen niet wilde voldoen'. Het eerwaarde college van schouten schepenen besteedde er een halve vergadering aan, maar noteerde niet hoehet afliep. Of Jan Cree schoenmaker was, is onduidelijk, maar uit de verteerdegelagen maak ik op dat er toen wel degelijk een kroeg in het huis gevestigdwas. De eerste bewoner die uitdrukkelijk een horecaberoep opgaf, wasCornclis Galesloot(h) die van 1696 lot zijn dood in 1699 als beroep &quot;herber-gier&quot; opgaf. In zijn huis hangt in 1698 een bus voor de armen* (ook in 1721 noggenoemd) en dit duidt op een kroeg. Het was goed gebruik dat iemand die eenrondje gaf ook de armen met enkele penningen bedacht en wie in de kroeg eenovereenkomst sloot of voor het gerecht een rechtshandeling verrichtte (hetverschil was lang niet altijd aan te geven), had ook de morele plicht om dearmen

hiervan mee te laten genieten. Jan Cree werd door het gerechtbenoemd tot schutmeester. Dat hield in dat hij de opdracht kreeg om koeien,varkens en schapen die zich wederrechtelijk op het land van een ander zoudenbevinden, mee te nemen en in de gevangenis op te sluiten. Het verschil tussenmens en dier lag toen nog niet zo scherp als nu. Het was nog niet zo langgeleden dat in Leiden een hond die een kind had gebeten in het openbaar werdopgehangen als voorbeeld voor de andere honden! Schutmeester was geenbaan die door weigestelden werd geambieerd en ook uit de belastingen krijgenwe niet de indruk dat het met Jan Cree nu zo florissant ging. In 1708 hertrouwtzijn weduwe, Hendrina Goyertsz van Doorn met Gijsbert Jansz van Rossum,ook geen hoogvlieger, want hij ondertekent bij de accijnsbetaling aan helgerecht met een rondje waar hij een kruisje doorheen zet. In 1718

wordtHendrina voor de tweede keer weduwe, hetgeen haar niet belet om de kroegtot 1726 alleen voort te zetten. In 1726 komt ze achter de tapkast vandaan alshel gerecht in haar opkamer zilting houdt omdat ze nu zelf een akte laatmaken. Ze noemt haar naam: Hendrina (joyertsz, herbergierster in hetgerechlshuis (!) en verklaart dal ze niet meer in staal is om haar huishoudente &quot;gouvernercn&quot; daar ze er te zwak voor is. Haar neef Jan Ruys mag allespullen hebben en de zaak voortzetten als hij haar de rest van haar leven wilonderhouden. Vanaf dal moment is Jan Ruys(ch) er herbergier en hij zal hetlang blijven: lot 1736'. De eerste twee jaar moet hij zijn tante onderhouden.Jan Ruys(ch) is geen opvallende dorpsfiguur. We komen hem bijna nergens 7.     GBnr. 1, p. 399-400. 8.     GBNr. l,p.428. 9.     GBNr. 37. 16



Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 tegen. Hij koopt geen grond, betaalt weinig belasting en betaalt op tijd zijnhuur. Er wordt dus weinig papier voor hem verbruikt. Ondertussen was het huis enkele malen van eigenaar veranderd. Van Dijkuit Jutphaas was overleden en zijn dochter Hillegunda, ook wonende inJutphaas, had haar eigendom niet laten registreren bij het gerecht. Dal wasook niet verplicht bij erfopvolging van ouder op kind, maar helaas weten wedaardoor niet wanneer vader van Dijk is overleden. Hillegunda van Dijk sterftongehuwd en kinderloos in 1723. Dan moet er wel een akte gemaakt worden,want bij vererving in zijlijn moest successierecht betaald worden en daarvoorwerd het huis getaxeerd. De waarde werd gesteld op 400 gulden en dat wasniet erg veel^°. De eigendom gaat over op Elizabeth van Dijk, weduwe vanCornelis de Ruyter, bouwster ( = boerin) te

Jutphaas. Als zij in 1729 kinderloossterft moet er weer getaxeerd worden voor de neefjes Adrianus en Hendrikvan Dijk en de waarde blijkt dan plotseling een stuk hoger: 600 gulden^\ HeeftElizabeth haar nieuwe eigendom onder handen genomen, was de waardeplotseling zo gestegen of heeft het gerecht plotseling anders getaxeerd? Er was ondertussen een nieuwe huurder in de kroeg gekomen die nieuwelan meebracht. Het was Huybert van der Lee, voor Bunnik een onbekende,maar voor Adrianus en Hendrik niet. Hij was gehuwd met Aletta vanWiersdijk uit een bekende Jutphase familie. In 1736/7 had hij de huur van JanRuys(ch) overgenomen en het bedrijf bloeide direct op. Er komt blijkbaar geldin de zaak en dat is te merken ook. De belastingaanslag van Huybert van derLee is op alle fronten stukken hoger dan die van Jan Ruys(ch), een teken vanhogere welvaart. Al twee

jaar na zijn komst kan hij de herberg kopen&quot; enbreidt zijn bezittingen snel uit. Hij koopt in twee afzonderlijke transacties deboomgaard van 5,5 morgen ernaast^^, moet ieder jaar meer belasting betalenen houdt er in 1750, het laatste jaar van zijn leven, zelfs een paard van plezierop na&quot;. De belasting hierop was hoger dan die op boeren-werkpaarden. Alsberoep gaf hij op: bouwman (= boer), tapper en herbergier. Bouwman gaf ineen boerendorp het meeste aanzien, dat stond dus voorop. Hij had een aantaldochters, die allen met rijke zonen van grote boeren uit het dorp trouwden en 10.   RAU, RA 1347-4 f, 163. 11.   RAU, RA 1347-4 f. 163. 12.   RAU, RA 1347-5 f. 31. 13.   RAU, RA 1347-5 f. 36 en 47. 14.   GBnr.47. 17



Tussen Rijn en Lek 1989 3. - Dl.23 3 Na de iwintif^er jaren. Let op de schoorsteen rechts en de bovenlich-ten boven deur en ramen, die zijn vervangen door glas-in-lood. (Collectie Arie van der Gaag) een /oon Comclis, (1748-1827), maar dic was doof geboren en doof in dic lijdbelckende aulomalisch ook doofstom, hetgeen in hel dorp gelijk stond metgek. Cornelis werd dan ook als een gek behandeld en hoewel niets erop wijstdat hij dit ook werkelijk was, kreeg hij een voogd en werd door iedereen zieliggevonden. In 1752 trouwt Huyberis weduwe met de veel jongere Zeislcnaar CornelisDirkse van Broekhuizen (1728-18t)4), bouwman, tapper en ...bakker! Dezehoudt er een grote staat op na en is ook gewoon rijk. Op een goed momentbetaalt hij zelfs meer belasting dan kasleelhccr Pcsters van Callenbroek. Zijnzakelijke succes werd gesteund door zijn rckkelijkheid op politiek terrein.Jarenlang, van

1773 lol 1795 was hij min of meer uil naam van de Prins vanOranje schepen van Bunnik, maar toen de Fransen binnenvielen weerhield dit 18








