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Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 't Huys tot Beverweerd. Uit: De Ridder-matige Huysen enGesichten in de Provincie van Utrecht, Getekent en in't Licht gebracht voor C Specht tot Utrecht. A^ 1698.(Prentverzameling Rijksarchief Utrecht, nr. 1120.

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 Johannes de Kruijf, zelfportret.Prentverzamelina Riiksarchief Utrechte

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -6- de vacanties werd steeds in Bunnik doorgebracht, waarvan eenindrukwekkend aantal voorstellingen van gezichten in de streekvan de Kromme Rijn getuigenis afleggen. Na zijn pensionering,in 1951 vestigde het echtpaar zich in het zo geliefde Bunnik,waar De Kruijf een vriendelijk landhuis aan de Provinciale weghad laten bouwen. Nog een tiental jaren zette hij zijn schilder-en tekenwerk voort tot hij op 26 juni 1966 overleed. In 1964 bracht de Haagse etsdrukker Joh. D. Scherft,oud-vriend van de De Kruijfs, ons met hen in contact. Het Rijks-archief in Utrecht had begrijpelijkerwijze veel belangstellingvoor De Kruijfs werken, die bijna alle van topografische bete-kenis waren. Van enige bereidheid tot verkoop bleek echter geensprake te zijn, er werd zelfs niets getoond ! Het echtpaar werktevoor eigen genoegen en met uitzondering van een enkel stuk, alsgeschenk bestemd voor familieleden of vrienden, ging alles inportefeuille.

Pas na de dood van De Kruijf, toen zijn weduwezich in Lunteren ging vestigen en het huis te Bunnik ontruimdmoest worden, kwam hierin verandering. De familie, genood-zaakt om een bestemming te vinden voor het grote aantal schil-derijen en tekeningen, deed het voorstel de verzameling in ge-deelten te koop aan te bieden. De bejaarde mevrouw De Kruijf stond aanvankelijk zeerafwijzend ten opzichte van deze plannen. De mogelijkheid echter dat een niet onbelangrijk gedeelteder stukken naar een openbare verzameling zou kunnen gaan,leek haar wel aantrekkelijk toe. Zij gaf uiteindelijk haar toe-stemming, maar het Rijksarchief zou als eerste een keuze mogenmaken. Bovendien zouden de door deze instelling te betalenprijzen zodanig moeten zijn, dat een ruime keuze zou kunnenworden gemaakt. Zo is het dan ook gegaan. Voordat op 2 decem-ber van verleden jaar in huize Cammingha de eerste verkoopten-toonstelling werd geopend waren door het

Rijksarchief 49 oliever-ven, 26 aquarellen en 138 potlood- en pentekeningen uit de na-latenschap van Johannes de Kruijf aangekocht. Een tiental ervanis van de hand van zijn weduwe, die aanspraak mag maken op

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -8- Wijk bij Duurstede: Ned. Herv. Kerk, molen etc.Zeist: slot; Wuiperhorst etc. De studiezaal van het Rijksarchief, Drift 27 te Utrecht isdagelijks van 9.00 - 17.00 uur ('s zaterdags van 9.00 - 12.30 uur)voor het publiek toegankelijk. Stukken uit de diverse archieven en collecties kunnen daarkosteloos worden geraadpleegd. Tenslotte zij hier nog vermeld dat het gemeentebestuur vatBunnik, dat de nagedachtenis van Johannes de Kruijf reedseerde door een straat naar hem te vernoemen, eveneens eenaantal werken uit zijn nalatenschap heeft aangekocht. F.H.C. Weijtens.

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -9- De ontginning van de polder Vuyicop. In tegenstelling tot de bewoning van de hogere gronden in hetKrommerijngebied, die zeker reeds in de Romeinse tijd een be-duidende omvang had, is die in het lage land van Schalkwijk enTuil en 't Waal eerst van betrekkelijk jonge datum (al worden ookdaar sporadisch enkele resten van oudere bewoning aangetroffen).De ontginning van deze gronden werd nl. eerst kort na 1100systematisch ter hand genomen. Tot dan toe was het overgrotedeel van het gebied tussen de Lek en de stroomrug, waarop't Goij en Houten liggen, een moerassige wildernis gebleven.Het gebied bestaat grotendeels uit komgronden: tussen de rivier-beddingen gelegen gronden, die eeuwenlang met moerasbossenbegroeid waren en die eerst na het treffen van maatregelen totontwatering, dat wil zeggen door het graven van weteringen ensloten,

voor agrarisch gebruik geschikt gemaakt konden worden. Het gebied werd in enkele gedeelten opengelegd. De wijzevan ontginning is nog duidelijk uit het landschap, en dus nogduidelijker uit topografische kaarten van het gebied, af te lezen.Vast staat dat in die tijd de Schalkwijksewetering is gegraven.Merkwaardig is daarbij dat in het centrale deel van de ontgin-ning, dat is ten oosten van de Uitweg, een aantal sloten dezewetering passeren zonder merkbaar van richting te veranderen,terwijl in de westelijke en oostelijke gedeelten de richting vande verkaveling ter hoogte van deze watergang verspringt. Ken-nelijk is de ontginning in het midden begonnen en heeft men dewetering eerst gegraven toen men tot openlegging van de terweerszijden daarvan gelegen gronden overging. Tot het westelijke gedeelte behoren de gronden die thansdeel uitmaken van de huidige polder Vuyicop. De grenzen

vandit gebied worden gevormd door de Houtensewetering, de Uit-weg en de Schalkwijksewetering. Het is duidelijk een restont-ontginning: het zijn de res-terende veengronden, die na de ontginning van de ten oostenen ten zuiden daarvan gelegen gronden waren overgebleven. De beschikkingsmacht over de niet in cultuur gebrachte

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -11- INWONERS VAN HET THANS TOT DE GEMEENTE HOUTENBEHORENDE GERECHT VAN SCHONAUWEN ANNO 1808. namen: ------ m --------- V Douairiere van der Capellen, vrouwe van Scho- nauwen en van Houten en 't Goy (+ 5 dienstboden) 2 4 Thomas de Jong, kooiman 3 5 De vrouw van Barend van Streijl - 2 Gerrit Jacobs 1 2 Gerrit Vernooij 3 3 Jacob Hol 1 1 Wed. Hendrik Hol (+ 1 dienstbode), schippers 3 2 Bovengenoemden zijn van de gereformeerde ge- meente en houden hun godsdienstoefening in Houten. Wed. Johannes de Haan, bouwvrouw (+ 5 dienst- 3 3 boden) Johannes van Amerongen, rietdekker, met broer 2 1 en zuster Arie Bosch 1 3 Aart van Gal kom 5 4 Bernardus Pauw 3 3 Gerrit Nikke 4 4 Cornelis Gadelle, dagloner 6 4 Bovengenoemden zijn r.k. en houden hun gods- dienstoefening in Schalkwijk. Teunis Blaas,

bouwman (+ 2 dienstboden) 4 4 Gerrit van Noord 3 3 Bovengenoemden zijn r.k. en houden hun gods- dienstoefening in Vreeswijk. Jan van den Berg, tiendenaar 2 2 Wessel van Renswoude 3 1

Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -12-namen: m De vrouw van Jacob Hol (zie onder gereformeerden)Gerrit WeerdenburghJan Peek, bouwman (+ 2 dienstboden)Jan Sturkenboom, bouwmanGijs van Rossum, bouwman (+ 3 dienstboden)Aart Oosterom, tiendenaar (+ 2 dienstboden)Comelis de Goeij (+ 2 dienstboden)Pieter de Goeij, bouwman (+ 4 dienstboden)Pieter van den Berg, bouwman (+ 3 dienstboden)Hannes van Oosterom, bouwman (+ 3 dienstboden)Comelis de Groot, bouwman (+ 3 dienstboden)Marcel is Bongers, koopman (+ 1 dienstbode )Pieter Weyman, bouwman (+ 1 dienstbode )Barend SplietJan van der WelJan Winkel, dagloner Bovengenoemden zijn r.k. en houden hun godsdienst-oefening in Houten. (Bron Archief voormalige gemeente Schonauwen II1-7 en 8) 1 4
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