


Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 en» Vd^MlIC' Gedeelte uit het kadastrale minuutplan van Bunnik, 1832. In het midden deBrink met de school uit 1824 met daarachter kerk en pastorie. Het Bunnikse schoolhuis Bunnik heeft door de eeuwen heen veel verschillende gebouwen als schoolgehad. In de middeleeuwen (15e eeuw?) werd er achter de kerk aan deKromme Rijn een huis voor de koster gebouwd (de huidige Witte Huisjes).Uit het visitatieverslag van 1593* weten we dat de pastoor er school hieldomdat de koster was overleden. Blijkbaar was het dus voor 1593 normaal datde koster school hield anders was de toevoeging over de pastoor overbodiggeweest. Ook na de Reformatie bleef de (nu Hervormde) koster school 4. De tekst van de visitatie werd onbewerkt gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelin-gen van het Historisch Genootschap te Utrecht van 1884. Zie voor een bewerkii^het vorige nummer van

Tussen Rijn en Lek.









Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 CAr, Sciionl. De School met den Bijbel, de latere Victoriaschool, Maatschapslaan te Bunnik,gebouwd in 1922, binnenkort afgebroken? Collectie Arie van der Gaag. wenselijk zijn, maar gezien de grote woningnood en de hoge eisen die demuziekschool aan huisvesting stelt, ziet het er voor de school slecht uit. Protestants-Christelijk basisonderwijs in Bunnik wordt sinds 1971 gegeven inDe Lage Engh aan de Bosiaan. Om het overzicht van scholen compleet temaken: eveneens in 1971 werd er naast De Lage Engh een Katholieke Cam-minghaschool geopend en sinds 1962 heeft Bunnik ook een openbare AnneFrankschool aan de Kennnedylaan.









Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 10 Een ander terrein waarop hij actief was, was de dienstverlening. Zo kon menop hem een beroep doen voor het schrijven van een brief (hij schreef prach-tig), hij was actief als gemeentebode, haalde de huiu&quot; bij de mensen op en wasbegrafenisondernemer, tot ca. 1820 voor alle Btmnikers, sinds er een apartkatholiek kerkhof was alleen voor de hervormden. Meester van Merkensteijnschijnt zeer sfeervolle begrafenissen te hebben georganiseerd. Terwijl zijnschoolklas een stemmig lied zong, liep de veldwachter voor de kist uit metgetrokken sabel, hetgeen in die tijd als een eer werd beschouwd.Ook slaagt hij er enkele malen in om de tol op de Bunnikse brug te pachten,van 1831 tot 1833 voor 15 gulden per jaar en van 1834 tot 1836 voor 23gulden per jaar&quot;. Kortom: de meester had nogal wat verschillende bronnenvan inkomsten. Uit de tijd van meester van Merkensteijn is er geen

overzichtvan de inkomsten van de Bunnikse schoolmeester. Als we zijn maatschappelijke postie zouden moeten beoordelen aan de handvan zijn aanslag in de personele omslag, dan zit hij ongeveer op het nivo vaneen kleine boer. Tot op hoge leeftijd is meester Van Merkensteijn actief gebleven. Pas na zestigdienstjaren in 1871 slaagde de inspecteur van het onderwijs er in om hem wegte krijgen. Hij was toen 80. Van lesgeven in lezen, schrijven en rekenenmaakte hij een potje, maar het zingen ging nog steeds hard en zuiver zodatmen in Bunnik verder geen klachten over hem had. Als koster bleef hij zelfsnog twee jaar langer actief en als ondermeester hielp hij zijn zoon tot zijnsterfdag op 24 december 1877, het eind van een boeiend en lang leven,bekroond met de vemoeming twintig jaar geleden in de Van Merkensteijn-gaarde. Bunnik,Henk Reinders. 15. Gemeentearchief Bunnik 2391.


