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Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 BESTUURSMEDEDELING. Met veel genoegen zal men zich de avond van 2 novem-ber jl. herinneren, toen de heer J.Th.M. Oostendorp uit Halervoor onze kring sprak over het onderwerp: &quot;Scholen en schoolmeesters in Oud-Bunnik&quot;. De serie lezingen wordt deze winter vervolgd. De heerL.M.J. de Keijzer te Houten heeft een behandeling van &quot;DeKerk van Houten&quot; toegezegd; voorts zullen prof. dr. W, vanIterzon te Zeist en mevrouw E.P. Polak-de Booyte Biltfioven voor het voetlicht treden. Het Bestuur. VAN DEREDAKTIE. Het zou de commissie zeer veel genoegen doen copiete ontvangen voor de komende nummers. Meer schrijversen schrijfsters dan tot nu toe kunnen in ons blad hun histo-rische bijdragen publiceren. Hartelijk dank voor Uw mede-werking. De Redaktie. RECREATIESCHAP &quot;RIJN EN LEKOEVERS&quot; In het

Utrechtsch Nieuwsblad van 18 oktober 1967 iseen artikel opgenomen naar aanleiding van een telegramvan het bestuur van het district Utrecht van de KatholiekeWerkgemeenschap Jongeren aan de gemeentebesturen vanAmerongen, Houten, Lopik, Rhenen, Vreeswijk, Wijk bijDuurstede en I Jsselstein. In het telegram wordt de vraag ge-steld in hoeverre jongeren inspraak hebben bij de totstand-koming van het recreatieschap &quot;Rijn en Lekoevers&quot;. De erva-
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Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -7-CAMMINGHA TE BUNNIK (III). Beschrijving van het gebouw. Het oudste gedeelte zal zeker aan het einde van de 14eeeuw als versterkt huis gebouwd zijn. Aan de ene zijde hadhet de Kromme Rijn als verdedigingsgracht, aan de overige zij-den waren grachten gegraven. De ingang met de brug zal aande noordzijde gelegen hebben. Het oudste nu nog aanwezigegedeelte heeft in platte grond de volgende afmetingen:in lengterichting noord-zuid 10,30 M, in de breedte 7.30 m.Uittandingen aan de buitenmuur en in die wand aanwezigedeuropeningen op de begane grond zowel als op de verdiepingwijzen erop, dat het gebouw aan de noordzijde vroeger groteris geweest. Bovendien is tijdens de restauratie gebleken, datde fundering enkele meters naar het noorden doorloopt. De deurdie toegang geeft tot het gebouw aan de zijde van de KrommeRijn

en het venster in de zuidgevel zijn later aangebracht. Inde noordgevel moet een toegang tot de onderverdieping geweestzijn die in later tijd was dichtgemetseld. De dorpelhoogte lagongeveer 60 cM boven de vloer van de onderverdieping. Aande zijde van de overkluisde ruimte is deze toegang weer zicht^baar gemaakt. De toegang tot de ten noorden van het oudste gedeelte gelegenaanbouw is thans mogelijk door een ingebroken toegang, waar-voor een trapje met drie optreden. De onderverdieping is in 4 ruimten verdeeld door 3 muraal-bogen waartussen een overwelving met troggewelfjes. In dezuidoosthoek vinden we de plaats van een schouw met in dezuidwand een klein nisje voor plaatsing van verlichting.Juist boven de ingang, aan de oostzijde, zijn in het gewelf2 houten door brand zwaar verkoolde balken gevonden meteen lengte van ongeveer 1.20 M. Waarschijnlijk is hier

eenopening in het gewelf geweest, die in later tijd geen dienstmeer deed en daarom is dichtgemetseld, waarbij de balkjes zijnblijven zitten. In de buitenmuren, oost, zuid en west, waren
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Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -12- de ruimten ten westen dateren uit de 18e eeuw. Het gebouw verkeerde in een zeer zorgelijke toestand en is nu weer een aantrekkelijk en solide geheel geworden. Door zijn afmetingen en indeling is het voor onze tijd goed bewoonbaar. Helaas was het vanwege de hoge kosten niet moge! i jk een onderzoek in te stellen naar de juiste ligging van de grachten van dit eens versterkte huis. De toegang tot het kasteel moet bereikbaar geweest zijn over een verhoogde brug uitkomende bij de gevonden ingang in de westgevel van de woonkamer. I !

W. Stooker. De oude school van Bunnik. In de schriftelijke opgave van de 2e schoolopziener vanhet 2e District in het Departement Utrecht*, ingeleverd ter ge-wone vergadering van de Commissie van Onderwijs van 12 april1809, komen enkele interessante bijzonderheden voor over deschool van Meester Tulp van Nie te Bunnik, die 2

dagen tevo-ren gelhspecteerd was. Des winters - zo wordt verteld - heefthij gewoonlijk 40 tot 50 leerlingen, maar &quot;zodra de landbouwbezigheid begint te verschaffen, loopt de school bijna tot niet,waardoor er nu en dan ook maar 7 gevonden wierden en wel diegezegt wierden in het lezen en spellen het minst gevorderd tezijn.&quot; Tulp van Nie had geen rang, gedroeg zich behoorlijk,maar muntte in &quot;kunde&quot; niet uit. Over het onderwijs schrijft deinspecteur: &quot;De leerwijze des meesters schijnt geheel die strek-king te hebben, dat alles werktuigel i jk redelijk wel gedaan worde.&quot;Het gevolg was, dat de kinderen theoretisch wel het een en anderwisten, maar hun kennis niet in de practijk wisten te gebruiken.Taalkennis ontbrak geheel. En tot slot: &quot;het schoolvertrek is goed,doch was even gelijk de kinderen, en de meester zelve, niet zeerrein&quot;. Redaktie. * Archief van de Schoolinspectie (Inventaris nr. 5) RijksarchiefUtrecht.

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -14-OUDE BEWONINGSSPOREN TE OPIJK . In september 1966 kwam de melding binnen, dat bij deaanleg van de riolering in het uitbreidingsplan &quot;de Meent&quot; teOdijk oude bewoningssporen waren gevonden. Bij het directingestelde onderzoek bleek, dat de feitelijke bewoningslaagreeds uitgegraven was. Wanneer U over de nieuwe weg naar het voetbalveldloopt en U blijft staan voor de zes ten zuiden daarvan ge-bouwde huizenblokken, dan staat U op de plaats waar 900 jaargeleden ook reeds mensen woonden, zij het dan in lemen hut-ten in plaats van de thans daar verrezen moderne huizen. Zijleefden op de aangeslibde oever van de(Kromme) Rijn en voor-zagen in hun levensonderhoud, gezien de vele gevonden fos-faat- en beendersporen, door landbouw en enige veeteelt. Hetvoor hen belangrijkste keukengerei bestond uit grijs-zwartemet de hand gevormde

kogelpotten, ruw gebakken, broos envan een slikloog voorzien om de poreusheid tegen te gaan.Om te voorkomen, dat deze potten tijdens het primitieve bak-proces zouden scheuren werd de klei vermengd met kiezel-zand. Behalve deze kogelpotten, waarvan een grote hoeveel-heid scherven zijn gevonden en waarvan de rondscherven deverscheidenheid van vormen aangeven, had men ook een bakpanmet steelvatting in gebruik. Het steelgedeelte van een soortge-lijke bakpan werd op een brandplek op een diepte van 60 cm.beneden het maaiveld en wat verwijderd van de bovenvermeldebewoningslaag gevonden. Het steelgedeelte van deze bakpan-nen bestaat uit een ronde schacht waarin een houten steel kanworden gestoken om de pan in het vuur te plaatsen of daaruitte nemen. In mindere mate don de kogel potten was het laat Karolingischemet rood-bruine stippen, meanders of strepen versierde

steen-goed in gebruik. Van dit door pottenbakkers gemaakte aarde-werk werden verschillende scherven gevonden. Bij het laatsteonderzoek in de bouwput van een ter plaatse achter de huizen
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Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -16- te bouwen schuur werden 3 grote fragmenten van een van ditsoort aardewerk gemaakte tuitpot in de zich in de grond afte-kenende bewoningslaag gevonden. Niet alleen de aardewerkscherven geven blijk van de voorma-lige bewoning van dit gebied, ook andere gebruiksvoorwerpenwerden gevonden, t.w. 2 benen naalden van 10 cm. lengte entaps toelopende van 65 mm bij de plaats waar het oog heeft ge-zeten tot 2 mm. bij de punt om dan uit te lopen in een kortebrede punt. Verder een rond wit benen schijfje met gat, dot ge-diend zou kunnen hebben als speelschijf je of dat gebruik is bijhet spinnen. Voorts een sikkelvormige slijpsteen met slijpvlak-ken aan 2 zijden en een bronzen plaatje, dat met een soortsplitpennen op leer is bevestigd geweest en vermoedelijk heeftgediend als polsbeschermer bij het gebruik van pijl en boog.Naast deze gebruiksvoorwerpen bevatte de uitgegraven

grondvrij veel sintels die zouden kunnen duiden op glasfabricage,ook ijzersintels werden gevonden en vermoedelijk een loodsin-tel. Het gehele project van vondsten duidt m.i. op een inten-sieve bewoning die zelfs nog verder teruggaat dan de reeds ge-noemde 900 jaren. Er zijn nl. ook sporen gevonden van aarde-werk uit de Romeinse tijd, zij het dat deze sporen zeer geringzijn en de scherven ernstig van water hebben geleden. Echtesporen van de lemen hutten zijn helaas niet gevonden, welechter aangebakken kleibrokken, die mogelijk van verbrandehutten afkomstig zijn. Hadden wij rustig in de ongestoorde laagkunnen graven, een deel van Odijks oudste geschiedenis waswellicht voor ons door grondsporen geopenbaard. Th.G. van Dijk.
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