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Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 RECHTSHISTORISCHE BESCHOUWINGEN OVER HETKROMME RUN-GEBIED Op 27 februari jl. hield de rechtshistoricus, prof. dr. W. vanIterson een voordracht voor onze kring, die in Bunnik ondergrote belangstelling vergaderde. Het belang van deze toespraakheeft ons ertoe gebracht enkele hoofdpunten voor de lezers vanons blad vast te leggen. In zijn opmerking vooraf toont de bijuitstek deskundige spreker zich verheugd over het feit, dat al-lerwege een groeiende belangstelling voor facetten van de lo-cale en regionale geschiedenis valt waar te nemen. Hij wijster vervolgens op, dat men tussen Rijn en Lek op wel zeer his-torische bodem staat en wenst het bestuur van onze Kring gelukmet het genomen initiatief. Reeds omstreeks het begin van onzejaartelling vestigden zich Romeinen in deze streek, later kwa-men de Franken en ook de Noormannen vergaten bij

hun raids,waarbij vooral Duurstede het moest ontgelden, dit gebied niet. Vervolgens wijst spreker erop, dat bijv. Bunnik, Rumpst, Odijk,Werkhoven en Vechten in de late middeleeuwen belangrijkecentra van bisschoppelijke horigen waren geweest. De hoofd-trekken der horigheid werden door hem uitvoerig geschetst,waarbij speciale aandacht valt op het feit, dat de positie derhorigen op den duur zoveel gunstiger was geworden doordat detinsen, welke zij voor hun grondgebruik moesten betalen, on-verhoogbaar waren. Zij profiteerden bij de voortdurende waar-dedaling van het geld niet weinig van deze onveranderlijk-heid van de huursom. Van de rechterlijke organisatie in het gebied van onze kringwerden door de hooggeleerde inleider vele bijzonderheden me-degedeeld. Eerst werd in de dorpsgerechten recht gesprokendoor de buren of eigenerfden; deze buurrechtspraak werd laterdoor die van schepenen

vervangen. Vooral bij de overdrach-ten van onroerend goed kwamen zij in actie. Van de heerlijkheden moet men wel onderscheiden de ridder-hofsteden, waaraan in beginsel geen jurisdictie of rechtsmacht

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -3-CAMMINGHA te Bunnik (I) Iets over de stichting, de opeenvolgende bezitters en de restau-ratie. In de gemeente Bunnik vindt men, prachtig gelegen aan deKromme Rijn, het huis &quot;Cammingha&quot;, vroeger bekend als &quot;Bees-de&quot;. Het huis werd, zoals men wel weten zal, in de jarenT965-'66 gerestaureerd en in gebruik genomen door de tegen-woordige eigenaar, de heer B.G.W. Peek. Op de restauratiekom ik In een volgend artikel terug. In dit verhaal wil ik mijbeperken tot enkele mededelingen over de stichting van heteens versterkte huis en tot de opeenvolgende eigenaars. De stichting moet m.i. plaats gevonden hebben tegen het eindevan de 14e eeuw. De gebruikte baksteen, z.g. reuzenmoppen(met afmetingen van 28 x 14 x 65 cm) wijst hierop duidelijk.Men vindt het huls voor het eerst vermeld in de rentemeesters-rekeningen van het Sticht van 1426/1427.

Eigenaar was toenJan van Beesde Hermansz. Natuurlijk zegt dit nog niet, dathij de opdracht tot de bouw gegeven heeft en als de eigenlijkestichter beschouwd moet worden. De lijst van opeenvolgende bezitters - natuurlijk voor zoverons bekend - ziet er ais volgt uit: 1406 Jon van Beesde Hermansz. (1465), geh, met Janna van Jutphaas, Florensdochter;1441 Johan van Beesde, geh.met Margriet;1498 Laurens van Beesde (1522), geh. met Antonia Woutman 1523 Margaretha van Beesde, geh.met Frederick de Voocht van Rijnevelt, heer van Blikkenburg (1544);1545 Beatrix van Beesde, geh, met Adriaan de Waal van Vro- nestein (onthoofd 1568);1582 Frederick de Waal van Vronestein, heer van Vronestein (1549-1617), geh. met Johanna van Amstel van Mijnden (1552-1632);

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -5-1608 Gerard de Waal van Vronesfein, geh.met Wilhelmina van Amst-el van Mijnden (1581-1642);1649 Beatrix de Waal van Vronestein, geh. met Balthasarvan ---------BU eren (1604-1669); 1678 Frederik Ignatius van Bueren, heer van Oud-Amelisweerd,Zuidoord en Hoen koop, geh. met Charlotta Juli-ana de Ruyter, vrouwe van Oud Heusden, Elshouten Hulten;.... Johan Frederik van Bueren, geb. 1693. Petronella Jacoba van Bueren (1686-1751), gehuwd metWytze Watze van Cammingha (1764);1773 Mr. Jean de Pesters (1716-1797), heer van Cattenbroeck, geh. met Adriana Everdina Godin (1731-1795);1846 Jhr. Jan Everard de Pesters, heer van Cattenbroeck (1802-1879), geh. met Jacoba Margaretha vanHengst (1809-1875);In 1879 wordt de bezitting gedeeld:Cammingha komt dan aan Jhr. Willem Nicolaas de Pesters (1830-1882 )i;^^Beesde (de boerderij) aan jkvr. Carolina

Elizabeth de Pesters(1891-1928), geh. met mr. Egbert Arnold IJsselde Schepper.Cammingha komt vervolgens in bezit van Jkvr. Coenradina Carolina Theodora de Pesters, vrouwevan Cattenbroeck (1865-1923), geh. met Gijsbert CarelDuco Reinout, Baron van Hardenbroek, heer van 's'Heer-artberg en Berg-Ambacht.In 1957 verkochten mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfisteren diens erfgenamen de &quot;Cammingha&quot; aan Mevr.A.P.Peek- van Zijl. Zij bezat de boerderij &quot;Beesde&quot; sedert1954. Haar zoon B.G.W. Peek werd in 1966 eigenaarvan de &quot;Cammingha&quot; W. Stooker.

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -6- Een raadselachtige put op de schoudermantel te Odijk Einde mei van dit jaar werd een gedeelte van de appelboom-gaard van de fam. Peek op de Schoudermantel gerooid. Tijdensdeze werkzaamheden viel er een gat in de grond. Aangeziengaten niet zomaar in de grond vallen werd de grond ter plaatsewat weggegraven, waardoor een stenen loodrecht neergaandeschacht ten dele zichtbaar werd. Daarmede was de aanvanke-lijke angst van een bomtrechter verdwenen en kon de met hetoog hierop ingeschakelde rijkspolitie de vondst verwijzen naardegenen, die van bodemvondsten hun beroep of hun hobbymaken. Zo kwam het raadsel van de schoudermantel terechtbij de voorzitter van de Historische Kring Drs. C.Dekker en viahem bij de archeologische werkgroep van de kring.Op de hete zaterdagmiddag van 4 juni begon de archeologischewerkgroep het onderzoek naar de

raadselachtige put.De mare van de put was echter ook reeds tot Utrecht doorge-drongen en enkele van schoppen voorziene lieden van de Ar-cheologische Werkgemeenschap Nederland uit Utrecht kwamenhun diensten aanbieden. De blootgelegde bovenkant van de schacht met een inwendigedoorsnede van 32 en een uitwendige doorsnede van 52 cm. ver-toonde sporen van gedeeltelijke afbraak. De schacht moest dushoger zijn geweest. Resten van een houtendeksel toonden aan,dat de put eens met hout was afgedekt en door aarde aan hetoog was onttrokkea Doordat de halfvergane deksel deze aard-laag niet langer kon dragen moest de bodem het geheim vande put wel prijsgeven. Opmeting toonde aan, dat de schacht na ca. 1 meter eindigdeen dan overging in een gewelf, waarvan de doorsnede nog niette bepalen was. Ca 30 cm. onder het einde wan de schacht waswater en dit reikte tot een diepte van 49

cm. De put had eenvaste bodem met geringe slikafzetting. Met een imitatie putswer de put zoveel moge lijk leeggeschept.

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -8- Hierdoor werd een op de putbodem liggende grote steen zicht-baar. Uit het opgebaggerde slik kwamen geen scherven, welkeerop zouden kunnen duiden, dat men hier te maken had met eennormale drinkput. Het water van de put was voor menselijk ge-bruik niet geschikt vanwege het hoge leemgehalte. Om de put nader te onderzoeken werd deze aan de westzijdeopgegraven. No een kleilaag van 60 cm. kwam een zandlaagvan 20 cm en daarna met zand en puin vermengde klei ter dik-te van 60 cm. Het puin was kennelijk afkomstig van de steen-afslagen, welke vrij kwamen bij het behakken van de voor hetgewelf benodigde stenen. Onder deze grondlagen van totaal1.40 meter lag een rivierzand-laag, die sterk leemhoudend wasen grondwater bevatte. Uit de reconstructie van grondlagen enputafmetingen mag aangenomen worden, dat het maaiveld nabuiten gebruik rakenvan de

put is verhoogd.De put zelf bleek onder het gewelf een houten wand te hebben.Het hout stok iets buiten het gewelf uit zodat daaruit geconclu-deerd mag worden dat de voor de houten wand gebruikte balkenca. 11 cm. dik waren. Door de naden van de aaneengeslotenbalken drong het grondwater in de put en wel zo snel, dat naleegscheppen van de put deze binnen 24 uur weer op het nor-male peil was gevuld. Aangenomen moet worden, dat men bijaanleg van de put de balken in het drijfzand van de grond-waterlaag heeft gedreven, daarna de ontstane houten cylinderheeft uitgediept en vervolgens een pasklaargemaakte houdenbodem doormiddel van de op de putbodem aangetroffen steenin de put heeft laten zakken. Door het verzadigd raken vanwater heeft de bodem zich in de put geklemd. Om de lengtevan de balken te kunnen vaststellen zou de omgeving van deput via bemaling moeten worden drooggelegd,

hetwelk een tekostbare geschiedenis is voor de maximaal 100 jarige put. Waarom Is deze put maximaal 100 jaar? De put is voor wat hetgedeelte betreft opgebouwd met stenen van het z.g, waalfor-maat. Dit formaat is eerst in de 2e helft van de 19e eeuw in

Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 gebruik genomen. Bovendien zijn er geen sporen gevonden,waaruit blijkt, dat de put in de loop der tijd een andere con-structie heeft ondergaan en derhalve een oudere oorsprong zouhebben. Waarom nu een put in deze boomgaard? Aangenomen, dot deboomgaard tevens diende voor weideplaats van enig soort vee,zal dit vee ook een drenkplaats moeten hebben gehad. In deomgeving is voor het vee geen bereikbare drinkplaats. Hetdrenken van de dieren zal dus op andere wijze geregeld moe-ten zijn geweest. Een put van het formaat hier gevonden meteen inhoud van ca, 250 liter water kan hiertoe een goed hulp-middel zijn geweest. Een tweede vraag is dan weer : hoe werdde put gebruikt? Werd zondermeer met een puts water geputof was er een andere installatie voor? Een puts moet omgekeerdin het gat geworpen worden of met een gewicht worden ver-zwaard om goed

water te kunnen scheppen. Maar waarom daneen smalle schacht van een meter lengte? Er zijn soortgelijkeputten bekend, waarbij geput wordt met een cylinder, die inde schacht omlaag zakt met In de bodem een klep, die doorhet stoten op de putbodem wordt opengedrukt en het water inde cylinder doet stromen. Bij het ophalen sluit de klep zichdoor de waterkolom daarboven. Een dergelijke put heeft daar-toe een hijsinstallatie en voor de cylinder een contragewicht.Voor dit systeem is dus een bodem in de put noodzakelijk endie is er, alsmede een contragewicht en dot is in de nabijheidvan de put gevonden. Bovendien lag aan beide zijden van deput een klein stenen fundamentje, dat gediend kon hebben totsteun van de bovenbouw. Alle raadsels rond de put zijn nog niet opgelost. De put is ech-ter thans onder bouwland bedolven. Aardig is het hierbij tevermelden, dat volgens een stafkaart uit rond 1900 het veldwaarin

de put lag geen boomgaard maar eveneens een bouwlandwas. Waarvoor was toen een put noodzakelijk? Th.G. van Dijk.
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