




Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 De achterwetering, de Haks- of Roemsterwete-ring, diende normaal te eindigen op dezelfdehoogte als de voorwetering, maar opvallendgenoeg heeft men de achterwetering vlak voor-bij De Brakel, middenin het nog te ontginnenland laten eindigen, zonder aanwijsbare land-schappelijke reden. Terwijl de percelen van hetCattenbroek op diezelfde plaats wel werdendoorgetrokken tot aan de Groene Wech . Wel-licht achtte men deze situatie voldoende voorde toenmalige afwatering van het gebied. Terplaatse kon het water van de Hakswetering af-gevoerd worden door een geul vanaf DeBrakel naar de Kromme Rijn. Deze geul wastot voor kort terug te vinden in het terrein waarnu de golfbaan is aangelegd.Toen het ontginningswerk klaar was, begon delandmeter met de indeling van het Cattenbroekdoor het doortrekken van de Waterige weglangs de bovenzijde van de Cockardshoevenaar de Hakswetering. Boven deze lijn kon hijevenwijdig eraan regelmatige percelen uitzet-ten die uitgegeven werden aanconcessionarissen,

naar rato van hun bijdragein de kosten van de ontginning. Maar erondermoest hij door de aanwezigheid van de voor-uitgeschoven Cockardshoeve en het grilligeverloop van de Groene Wech wat 'rommelen'. Het land van De Brakel Van het laatstgenoemde gebied paalde de land-meter 1,5 hoeve of wel 24 morgen af tenbehoeve van een van de concessionarissen. De-ze 24 morgen aan de Zeister [oostelijke] zijdevan de hoeve, zullen eeuwenlang in talrijkeoorkonden voorkomen als het land van DeBrakel. Voor de eerste maal komen deze 24morgen voor in een oorkonde van 1406 als ei-gendom van het klooster Windesheim . Ditklooster kan echter niet de concessionaris ge-weest zijn aan wie de gronden direct na deontginning werden toebedeeld, daar het kloos-ter Windesheim op de Agnietenberg bij Zwollepas in 1387 werd gesticht. Er moeten dus eer-dere eigenaars geweest zijn.De ligging van de boerderij De Brakel doetvermoeden dat men ook aan de westelijke zij-de land onder de ploeg zal hebben gehad. Inde Middeleeuwen lag aangrenzend het

gebiedRumpst, dat zich uitstrekte van de Nienhof totbij Odijk. Het grondgebied van Bunnik was evenals dat van Rumpst vrijwel geheel bis-schoppelijk gebied (hofgoed). Wie hofgoedverworven had, betaalde daarvoor hofgeld aande bisschop. In 1328 komt in bronnen betreffende het beta-len van hofgeld voor de eerste maal de naamVan Brakel voor. In de rekening van de rent-meester 'aan deze zijde van de Yssel' onderhet hoofd 'van den hofgoede' wordt Emontvan Brakel genoemd, die hetzelfde hoge be-drag aan hofgeld moet betalen als de eveneensvermelde Diederic van Bunnic . Het aanzienen de grote welstand van het geslacht VanBunnic kennen we uit een oorkonde van 1239 .In 1334 moet Emont van Brakel zijn achter-stallige Roemstertiend aan de rentmeesterbetalen. Dit bedrag blijkt ongeveer een kwartvan de gehele Roemstertiend te zijn. Hij moetdus veel land in Rumpst onder de ploeg gehadhebben. Het geslacht Van Brakel kunnen we in debronnen volgen tot 5 september 1387; de fami-lie Van Brakel ontvangt dan 2 morgen land vanhet kapittel

van St. Jan, behorend tot 'het erweende goet genaempt Braeckel tot Seijst'. Deze2 morgen worden bij herhaling vermeld in ver-band met De Brakel en komen eeuwenlang inde bronnen voor . We constateren dat het geslacht Van Brakeldus 24 morgen land bewerkte behorend bij deboerderij van de naam. Dit land ressorteerdeonder het gerecht Cattenbroek en was eigen-dom van de bezitter van De Brakel. Daarnaasthad deze veel land in Rumpst onder de ploeg.Dit land was bezit van de bisschop en werdgebruikt tegen betaling van hofgeld. In de loopder tijd heeft de bisschop veel hofgoed afge-stoten, waarbij het betreffende land eigendomwerd van De Brakel en daarover geen hofgeldmeer betaald werd. Conclusie In het bovenstaande vinden we geen directeaanwijzing voor de eerste bewoner van boerde-rij De Brakel. Maar de verwijzing van de naamnaar de boerderij in het Zeister Cattenbroek -of omgekeerd - en de sterke economische be-trokkenheid bij het vlak erbij gelegen Rumpst,maakt het zeer waarschijnlijk dat het geslachtVan Brakel de eerste

concessionaris was, dievoor zijn aandeel in de ontginning van het Cat- Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003) 77




