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Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 T~> oc l (=>^ ^T JOHAN DE KRUIJF-TENTOONSTELLING Het is dit jaar 100 jaar geleden dat in Bunnik deschilder Johan de Kruijf werd geboren. Om dit te her-denken organiseert de Culturele Raad Bunnik met Pink-steren een tentoonstelling. Precieze data kunt u lezenin de plaatselijke en regionale bladen. De tentoonstelling is bijzonder interessant voorons omdat Johan de Kruijf vooral zijn geboortestreekheeft getekend en geschilderd. Veertig jaar gaf hijtekenles aan het Nederlands Lyceum. Daar leerde hijonder anderen Anton Pieck schilderen. Maar lesgeven wasniet zijn doel in het leven. Dat was zelf tekenen. Hetliefst deed hij dit in en om zijn geboorteplaats. Opde eerste dag van elke vakantie reed hij per trein ofop de fiets van Den Haag naar zijn familie in Bunnik,beladen met een klein beetje kleren en veel papier.Hij had er een boot en roeide daarmee

op de Kromme Rijn.Veel van zijn werken gaan over de Kromme Rijn. Bijnaelk plekje op een kilometer van de Kromme Rijn heefthij getekend in de romantische stijl die Anton Piecklater ook kenmerkte. Elke vakantiedag tekende hij di-verse werken. Zijn oeuvre omvat dus duizenden stuks,waarvan de Culturele Raad Bunnik een representatieveselectie heeft gemaakt. De tentoonstelling is bijzonder de moeite waard,evenals het boek dat tegelijkertijd zal uitkomen. In het decembernummer van ons tijdschrift zullenwe uitgebreid aandacht besteden aan de kunstenaardie als geen ander tussen Rijn en Lek heeft geschilderd. Redactie
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Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 leden. De Nederlandse linnenwevers waren beroemd in heelEuropa. Het 'toile de Hollande' gold volgens Van Yssel-stein als het 'allerbeste en begeerlijkste op het gebiedvan linnen'. Ook werd er het grove sterke boerenlinnenvan gemaakt. (6) De winst van het beroemde linnen kwamechter niet terecht in de zakken van de linnenwevers. Zijleden armoede. Van linnenweven alleen kon je niet bestaan.We zien dan ook de Johannes de Kruyff er een winkeltjebij begint. Mogelijk verkocht hij de zelfgeweven linnendoeken, misschien ook al een potje bier. In elk geval kanJohannes het niet bolwerken. Hij raakt achterop met deerfpacht, moet geld gaan lenen en is tenslotte in 1844gedwongen om te verkopen. De bloot-eigenaar, Harteveld,biedt hem f.650,- voor het huis, maar daarvan krijgt hijna aftrek van achterstallige erfpacht en aflossing vaneen lening van f.175,- maar

f.443,- in handen. (7) VoorHarteveld kwam er nog f.56,65 bij. (8) Ook in deze aktezit weer iets dat niet klopt. Ditmaal wordt gesprokenover de 'opstal' van een huis. Ook dit is niet juist.Er is geen opstal gevestigd want de erfpachter kontoch al bouwen op de grond zolang hij zijn pacht be-taalde. Een overbodige toevoeging dus. Blijkbaar ginghet verlenen van erfpacht de mensen in die tijd bovende pet. Ze maakten er een potje van. Het huis bleek intussen verbouwd te zijn tot tweewoningen die samen het nummer 70 droegen. Er stondeen schuurtje achter. Blijkbaar was de erfpachter metde erfpachtbrief wat slordig omgesprongen: 'dat deuitgifte in erfpacht reeds van voor 1805 heeft plaatsgevonden maar dat de titel in het ongerede is geraakt'. Van 1844 tot 1939 hoorde het huis nu bij het landgoedWickenburgh en werd er steeds samen mee behandeld. Erkomen nu pachters in. Vermoedelijk bleven dat

Johannesde Kruyff en zijn nazaten, bijvoorbeeld in 1865 Dirkjede Kruyff en haar man Cornelis van Bemmel. (9) Na hetoverlijden van Harteveld erft dochter Cornelia Wttewaal-Harteveld het landgoed en het huisje. (10) In 1858 bouwtze voor f.200,- een nieuwe schuur achter de huizen en in1869 laat zij het oude huis afbreken en vrijwel op de-
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Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 14JAARVERSLAGEN I. Het ledenbestand In 1984 werden 11 nieuwe leden ingeschreven en 7leden bedankten, zodat de kring thans 236 leden telt. II. Het bestuur Op de jaarvergadering van 19 januari 1984 werdenprof.dr. C. Dekker en A.G. de Wit herkozen. Het bestuur is als volgt samengesteld:L.M.J. de Keyzer

voorzitter prof.dr. C. Dekker

archeologische werkgroep. III. Het periodiek In 1984 verschenen vier nummers van het periodiekmet wederom vele interessante en leerzame artikelen. Mevr. Bijleveld verliet de redactie en de herendrs. H. Reinders en R. Butterman namen haar plaats in. IV. Het verenigingsprogramma 1. 19 januari in Schalkwijk. Na de algemene leden-vergadering hield dr. A.C. Zeven een lezing over 'Het

vice-voorzitter T. Springer-Stam

Ie secretaris H.M.J. Rossner

wnd. Ie secretaris C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretarisP.S.A. de Wit

penningmeester A.G. de Wit

lid Het bestuur kwam in 1984 vier maal in vergaderingbijeen. De kascommissie bestond uit H. van der Stoop enmr. C. van Schaik. Het verslag van de penningmeesteris elders in dit periodiek opgenomen, evenals hetverslag van de

Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 17 het kunnen behouden van waardevolle objecten in onseigen gebied. 9. Op zaterdagmorgen 15 december organiseerde hetbestuur de laatste activiteit van het verenigingsjaar1984. Ruim 50 bezoekers werden door een gids rond-geleid door de gerestaureerde Buurkerk die sindsenkele weken aan het nationaal museum Van Speelkloktot Pierement een riant onderkomen biedt. Er is grotezorg besteed om de oudste en grootste parochiekerkvan Utrecht tot haar recht te laten komen, waarbijook de soms zeer zeldzame muurschilderingen in ditmiddeleeuwse monument weer te bezichtigen zijn. Tenslotte Het bestuur dankt alle leden die zich in 1984 opwelke wijze dan ook hebben ingezet voor de activitei-ten van onze Historische Kring. H.M.J. Rossner,wnd. Ie secretaris

Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 21 5 cm Tuee typen oren van inheemse potten. Randpvofieten die bij deinheemse potten voorkomen.

Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 22 De totale vondst overziend kunnen we er het vol-gende van zeggen: De put, die gedateerd wordt Ie eeuwna Chr. of iets vroeger, is niet lang in gebruik ge-weest. Waarschijnlijk is hij tijdens een overstromingdichtgeslibd met de voornoemde donkere klei. Over-stromingen kwamen toen veel voor; de rivieren haddenimmers nog geen dijken. Daarna zijn de bewoners weerteruggekeerd, maar hebben de gedeeltelijk met klei ge-vulde waterput toen alleen maar als afvalput gebruikt.Zoals reeds gezegd: de scherven die zij achterlietendateren uit de 1e eeuw na Chr. Woonsporen Niet ver van de waterput werden in het cunet vandezelfde Rondweg veel verkleuringen waargenomen. Dewerkgroep heeft de bodem daar ter plaatse vlak ge-schaafd, waardoor de verkleuringen konden worden in-getekend. De woonsporen bestonden uit donker gekleurdegreppeltjes met daarbij paalgaten. Alle

sporen warenondiep, maar wel duidelijk. Hier zouden we mogen zeggen dat we een gedeelte vaneen huis uit de late Ijzertijd of begin Romeinse tijdhebben blootgelegd. Huizen van een soortgelijk typezijn de laatste tijd vaker in deze streek aangetroffenbij de ROB-opgraving aan de Doornkade en in Nieuwegein.Deze huizen waren gebouwd met zware palen; de wandenvan gevlochten wilge-tenen waren met klei bestreken ende huizen hadden een dak van riet. Zo'n huis kan weleen lengte hebben van 20 tot 40 meter; dat zou betekenendat het grootste deel van de door ons gevonden sporenzich nog onder het weiland naast de Rondweg zou bevin-den. Het is dus nog altijd mogelijk om met een latereopgraving de eventuele plattegrond compleet te maken. De vondsten bij deze woonsporen waren.heel gering:alleen inheemse scherven. Het is echter aannemelijkdat deze sporen uit dezelfde tijd zijn als de waterput.

Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 28 5. Militieregisters zijn goede bronnen voor bevol-kings- en genealogisch onderzoek, omdat ze lichamelijkekenmerken van de dienstplichtigen geven (lengte en even-tuele lichaamsgebreken). 6. Gemeenteverslagen zijn formulieren die door degemeentebesturen moesten worden ingevuld. Omdat de vragenelk jaar in dezelfde volgorde werden gesteld, zijn deverslagen geschikt om op vrij snelle manier (statistische)informatie te krijgen over vele aspecten van de samen-leving. 7. Bouwvergunningen geven met hun beschrijvingen entekeningen een goed beeld van het uiterlijk aanzien vande gemeenten; omdat ze bij Houten en Schalkwijk alle ophet huidige adres staan, zijn ze gemakkelijk te gebruiken.Als aanvulling hierop kunnen de kadastrale registersworden gebruikt. Dat zijn weliswaar geen gemeentelijkearchiefstukken, maar ze zijn wel in de gemeentelijke ar-chieven aanwezig.

8. Belastingkohieren geven vooral in de 19e eeuw infor-matie over de objecten waarover belasting werd geheven:bijvoorbeeld onroerend goed, vee, deuren en vensters,honden, verkoop van alcohol, te malen granen. 9. In de registers van de burgerlijke stand vindtmen gegevens over geboorten, huwelijken en overlijden,terwijl in de bevolkingsregisters informatie voorkomtover o.a. de samenstelling van huishoudens, adressen endienstboden. Vernietiging Met het groeien van de overheidsbemoeienis in de 20eeeuw zijn ook de gemeentearchieven steeds snellerin omvang toegenomen. Om te voorkomen dat de aanwezig-heid van grote hoeveelheden stukken die geen of zeerweinig belangrijke informatie bevatten, de archievenop den duur onbruikbaar zouden maken, zijn vernietigings-lij sten ontworpen. Daarin wordt opgesomd welke catego-

Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 30 maal bekend is wat bewaard zal blijven, krijgt elk be-standdeel van het archief een aparte beschrijving, diealtijd uit vier en soms uit vijf onderdelen bestaat. Eenvoorbeeld: 'Onderhandse akte, waarbij de gemeente voor de raadsver-gaderingen een kamer huurt in herberg 'De Roskam', 1812.Afschrift, 1815.

1 stuk' Na de zgn. 'redactionele vorm' volgt de inhoud in striktezin. Daarna volgt de datering van de inhoud ('1812') ende 'uiterlijke vorm' ('1 stuk'). In dit stuk komt er nogeen vijfde onderdeel bij: hoewel de handeling plaatsvondin 1812, heeft men drie jaar later de tekst nog eens op-geschreven en als men die akte van 1812 beschrijft, moethet jaar waarin het afschrift is gemaakt ook in de be-schrijving worden opgenomen. Men noemt dit vijfde elementhet 'ontwikkelingsstadium'. Een veel voorkomende redactio-nele vorm is 'stukken betreffende',

een algemene aanduidingwaarmee wordt bedoeld dat zich onder deze stukken zowelbrieven als akten, lijsten, tekeningen enz. bevinden. Vervolgens worden alle beschrijvingen verdeeld overhoofdstukken en rubrieken, die voor gemeentearchievenmeestal zijn ontleend aan de Basisarchiefcode van de Ver-eniging van Nederlandse Gemeenten. Hierna krijgt elkebeschrijving een volgnummer, dat na het inpakken van hetmateriaal ook op de omslagvellen komt te staan. Bij eengemeentearchief van enige omvang komt men al gauw aan 2000nummers, waarvan het grootste deel meestal wordt uitgemaaktdoor de bouwvergunningen. Tenslotte wordt een inleiding geschreven, die meestaluit drie delen bestaat, namelijk: 1. de geschiedenis van het bestuur, waarin beknopt deontwikkeling van de gemeente en met name van haar be-stuur van het begin- tot het eindjaar van het archiefwordt beschreven; 2. de geschiedenis van het

archief: hoe het is gevormd,hoe men het heeft bewaard en eventueel welke delen erin de loop van de tijd zijn verdwenen; 3. de verantwoording van de inventarisatie, waarin be-knopt de werkwijze bij het inventariseren wordt aange-geven.
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