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Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 67^ Ji

vJ?C Johan de Kruijf (1885-1966) in l<il(). Zelfportret.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 Vrouwelijk naakt door Johan de Kruijf. Tot aan zijn huwelijk (!) in 1929 maakte Johan nog weleens een portret. Daarna gaat hij zich op landschappentoeleggen. Dit model slaagt erin om met haar enigekledingstuk (haarbandje) de mode uit 1922 te volgen.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .MJI^-f'jMtttH, Mannelijk naakt door Mara de Kruiif-Willeumier. De vrouwen die Johan tekende waren geheel naakt terwijlMara's mannen een lendendoek omhadden. Stuiten wehier op een van de laatste taboes van onze eeuw?

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .^?l,. 1 ^ -i-A- i-^r':AN:j:.c-,- Rome 1938. Tijdens de schoolvakantie in de zomer werden grote buitenlandse studiereizen gemaakt.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 10 Vlak na de bevrijding in Bunnik. Het huis van Johan en Mara in Den Haag was door deDuitsers afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwal.Daarom beleefde hij de bevrijding in Bunnik. Daartekende hij deze rijpende kersen.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 12 &quot;...was zo'n aardige vent.&quot;

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 13 droegen hem op handen. Hij was voorstander van de vrijeexpressie in een tijd toen andere tekenleraren nogfrontaal lesgaven en vaasjes lieten natekenen. &quot;Voor na m'n pensioen...&quot; Toen het broer Janus slechter ging en hij ondanks zijn60 jaren een zeer oude man leek, deed Johan iets voorzijn broer terug. Hij liet in de Langstraat een modernhuis bouwen, zogenaamd om er na z'n pensioen in tegaan wonen. In de tussentijd kon Janus wel in het huiswonen. Johan was toen nog 22 jaar van z'n pensioen af.Het was duidelijk dat dit huis bedoeld was als dankvoor z'n broer, een dank die de bescheiden Janusmisschien niet had geaccepteerd als Johan hem hethuis rechtstreeks had aangeboden. Janus beleeft ernog drie prettige jaren en kan zijn broer Johan (dienet gehuwd was) en Mara gastvrijheid verlenen. Nade dood van Janus in 1932 woont zijn dochter er

enkelejaren met haar man en als die elders werk krijgt wordthet huis verkocht. Over het pensioen wordt niet meergepraat. Geld Misschien typeert de manier waarop De Kruijf tegen geldaankeek hem nog wel het beste. Hij woonde sinds 1950naast de Boaz-bank in Bunnik, maar neemt een bank inZeist. Hij kon prima met z'n buurman van Wijngaarden, dedirecteur van de bank opschieten, maar vond het nietnodig dat deze iets van zijn geld afwist. Over de aankoop van de grond voor het huis en debetaling van de bouw, doet ook zo'n merkwaardig verhaalde ronde. Hij zou op de dag van de betaling naar z'nbank in Zeist zijn gelopen, nam er het hele bedrag incontanten op en liep met een enorme stapel bankbiljet-ten op zak naar Houten om daar notaris van Buma tebetalen. Onderweg zat hij met al dat geld op zak rustignog wat tekeningen te maken. Het echtpaar de Kruijf kon met een zekere afstand tegen

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 14 geld aankijken omdat Johan een dubbele en Mara eenenkele baan had en ze vrij zuinig leefden. Het enigewaar ze veel geld aan uitgaven was aan tekenspullen enbuitenlandse reizen. Hoewel ze zich het duurste teken-papier konden veroorloven, tekenden Johan en Marameestal op achterkanten van oude tekeningen en vankalenders. In zijn nalatenschap vond ik o.a. een halverouwkaart, diverse convocaties en examenkaarten mettekeningen achterop. Het verhaal gaat dat Johan net als iedere 65-plusseriedere maand trouw zijn AOW op het postkantoor ophaaldeen het geld daarna in een oude jas op zolder bewaarde.Na zijn dood bleek er een vermogen in die jas te zitten! Die makkelijke houding tegenover geld stamt niet uitzijn laatste jaren. Al in zijn diensttijd was hij zo.De eerste tijd stond hij onder bevel van een korporaaldie steeds geld leende zonder het terug te

betalen.Dat gaf niet zoveel vond De Kruijf: &quot;... 't was zo'naardige vent&quot;. Al snel werd hij van een gevechtseenheidovergeplaatst naar de tekenafdeling waar hij o.a. allerang- en ordetekens schetste voor een standaardwerkin het leger dat nu nog wordt gebruikt. In de eerste wereldoorlog moest hij opkomen, maar mochtal in 1916 weer naar zijn school terug. Daarna ging hijmet verlof, maar moest later nog een keer op herhaling.In de tussentijd was hij zijn zakboekje kwijtgeraakt. Datkwam deze brave man ook nog op celstraf te staan.Hij raakte altijd van alles kwijt. Het enige waar hij goedop lette waren zijn potloden. Daarvan had hij altijd eenassortiment gevechtsklaar in zijn vestzak. Niet storen In zijn latere jaren kocht hij een roeiboot, de Nimf.Daarmee voer hij op de Krommerijn op zoek naar eenmotief. Meestal roeide hij eerst tegen de stroom inrichting Odijk, waar hij tussen de middag lunchte

bij&quot;Mijntje&quot;. Erg veel verder kwam hij ook niet, want er

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 15 was altijd veel dat zijn aandacht trok. Dan meerde hijde Nimf af, nam zijn tekenkist met het papier en gingzitten tekenen. Hij had velletjes papier die preciesop het deksel van die tekendoos pasten, zodat hij altijdeen goede ondergrond had. Als hij daar zo zat tetekenen, wilde hij liever niet gestoord worden. Slechtsmet een enkeling maakte hij wel eens een praatje, maarmeestal reageerde hij nukkig als hij halverwege eenschets werd gestoord. Over mensen die hem met gezeurvan zijn werk afhielden klaagde hij: &quot;geestelijke armoede;de mensen kunnen zich niet amuseren&quot;. Omdat je hemniet bij het tekenen mocht storen en hij achteraf nooitzijn werk liet zien, waren maar heel weinig Bunnikersprecies op de hoogte met het werk van De Kruijf.Maar de interesse in het dorp was er wel degelijk.De drie tentoonstellingen die er na zijn dood van zijnwerk zijn gehouden,

trokken steeds veel publiek. Ferdinand Het ideaal van De Kruijf was een ongecompliceerd levenin een hutje aan de Krommerijn. Omdat hij van zijn werkniet kon leven -hij verkocht nooit- moest hij leraarworden, maar zijn verlangen bleef en zijn ideaal was eenkleurrijke bunnikse dorpsfiguur: Ferdinand Hulsdouw.Zo Ferdinand al helemaal normaal was, dan gt^-lroeg hiizich in ieder geval niet zo. De gebroeders Snel uitBunnik vertelden dat hij vroeger eens een stuk van hetveel te kleine katholieke kerkhofje aan de Schouder-mantel moest ruimen voor een begrafenis. Het kerkhoflag achter een ijzeren hek met puntige spijlen, waar jelangs moest als je bij de kerk of de pastorie moest zijn.Om de kinderen aan het schrikken te maken die kwamenbiechten, nam hij eens de opgegraven doodskoppen enzette die bovenop de spijlen zodat ze kinderen rechtaankeken. Vooral de meisjes waren doodsbenauwd.De pastoor werd

boos en zei: &quot;Ferdinand, wat doe jenou?&quot;, maar hij antwoordde,hangend op zijn spade: &quot;Tja,meneer pastoor, ik moest ze toch ergens kwijt?&quot;Tot dit soort mensen voelde De Kruijf zich meestal welaangetrokken. Hij had oog voor het bizarre.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 20Nogmaals j^_Veldnamen_in_Bunnik^ In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; 19 (1985), No 2, publiceerdeDrs. Reinders een artikel over veldnamen in Bunnik.Mogen we hem complimenteren met de grondige wijzewaarop hij Bunniks verleden aanpakte. En de hoopuitspreken dat meerdere resultaten van zijn werk,binnen afzienbare tijd, beschikbaar komen voor deongetwijfeld talrijke belangstellenden. Reinders vraagt om hulp bij dit werk. Mogen we daarbijeen bescheiden handreiking doen? We gaan daarbij weleens het kader van Reinders artikel te buiten, maarsommige veldnamen hebben nu eenmaal een oud verleden.Terwijl het werk van Dekker, waarnaar Reinders verwijst,door zijn opzet niet in details kan treden. De Brakel, grootte en ligging. Reinders brengt in bovenstaand artikel een correctieaan op het mijne, verschenen in &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;,18 (1984),

No. 2. De correctie is ons welkom, maarhet gegeven was ons bekend. Aangezien we echterreageerden op een stelling van Dekker omtrent hetCattenbroek beperkten we ons in het betreffende artikelook tot dit gebied. Gaarne geven we toe, dat eenverhelderende noot omtrent de werkelijke grootte van deBrakel wenselijk was geweest. In een artikel in &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 11 (1977),No. 2/3, schreven we al dat het bezit van het kloosterWindesheim, de Brakel, ongeveer 50 morgen groot was.Naast de 24 morgen aan de Zeister zijde van de hofstedelag er een ongeveer even groot stuk aan de Bunniksekant. Dit is blijkbaar van oudsher zo geweest. En hetis zo gebleven tot het moment waarop het kloosterlijkbezit in particuliere handen overging.In de rekening van de Rentmeester aan deze zijde van deIJssel over 1328/29 (1), wordt onder het hoofd&quot;Roemsterveld ende te Bunnick&quot; bij de

hofgoederen Emontvan Brakel als eerste vermeld. Deze moet een aanzienlijkbedrag opbrengen voor zijn hofgoed in het Bunnikse.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 21 Vrijwel zeker gaat het daarbij om het gedeelte van deBrakel tussen de Kromme Rijn en de hofstede.In het Manuaal van het Morgengeld over 1511 staatDirck Claesz., de pachter van de Brakel, genoteerd voor49 morgen (2). En dezelfde Dirck Claesz. komen we tegenin een request van 18 febr. 1535 waarin hij om verminde-ring van zijn aanslag in het huisgeld verzoekt (3).We lezen daarin: &quot;Dirck Claesz. en heeft lant, sant,gront, eygen huis noch hoff hem toebehorende, dangebruyct ontrent vyfftich margfn lants mit huys endehoffstede daerop staande, toebehorende 't cloester totWindeshem gelegen Overijssele by Zwol.&quot;Op 25-A-1611 verkoopt Jr, Gijsbert van Hardenbroeck zijnhof goed &quot;de Ruemst van Weerensteijn&quot;. We lezen alsbelendingen van dit goed o.a. &quot;westwaerts streckendelanx den Crommen Rhijn&quot; en &quot;noertswaerts de

heren vanWindesem&quot;. Aangezien ook het Cattenbroekse deel vanhet goed steeds in de bronnen vermeld blijft, heeft hetkloostergoed de Brakel, tot de verkoop op 18-9-1616blijkbaar steeds dezelfde omvang en ligging gehaden zich uitgestrekt van de Kromme Rijn tot aan de oudeCockardshoeve (4). Een onduidelijke rol speelt hierbij een stuk land vanhet kapittel van St. Jan. De boven genoemde Emont vanBrakel krijgt op 5-1-1538 van dit kapittel in erfpacht:2 morgen land in de parochie Zeist en in het gerechtvan de bisschop, gelegen vlak bij de Rijn (5). Dit landwordt later nog vele malen uitgegeven, zonder blijkbarebinding met de Brakel. Maar in een ligger van goederen van Windesheim in 1570lezen we: &quot;Noch uth etselvige guet Brackel ontvangthet capittel van St-Johan te Utrecht 2 car.g 2 (6).En als op 4-12-1630 de Brakel -blijkbaar alleen voorschout en schepenen van Cattenbroek

getransporteerdwordt aan de wed. van Jhr. Willem van Gent, wordt opdiezelfde dag bovendien door deken en kapittel van St.Jan apart aan dezelfde wed. getransporteerd: 2 morgen,behorende tot &quot;het erve ende goet genaerat Braeckel totZeist&quot; (7). Blijkbaar bestond er toch ergens een bindingtussen het kloostergoed de Brakel en de 2 morgen vanSt. Jan.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 22 De Hakswetering. In zijn artikel situeert Reinders de Hakswetering aanBunnikse zijde van de Sportlaan. Op kaartje 1 eindigtde wetering tegen de Grotelaan; op de kaartjes 2 en 5loopt de wetering onder de voetbalvelden langs, terhoogte van de brug in de Julianalaan.We menen dat Reinders zich hier vergist. De -zeer oude- Hakswetering was onderdeel van de copeontginning het Cattenbroek. De wetering liep -als gebruikelijk bij een copeontginning- op een afstand van +^ 1250 m. evenwijdig aan de ontginningsbasis, de Koppeldijk te Zeist. Dienend voor de afwatering van het Cattenbroek lag de wetering aan de Zeister kant van de Sportlaan. Vanaf de Vinkenbuurt liep de oude Hakswetering in een rechte lijn tot bij de hofstede de Brakel (8). Dit eindpunt van de wetering doet wat vreemd aan, want de copeontginning Cattenbroek liep verder door, tot iets voorbij het nieuwe

K.I. station. Wellicht heeft de aanwezigheid van de nog oudere, in het Cattenbroek vooruitstekende, Cockardshoeve de ontginners ter hoogte van de Brakel belet om het normale copepatroon te blijven volgen. Vele tientallen oorkonden geven als belending van landerijen in het Cattenbroek aan: &quot;streckende van de Koppeldijk tot aan de Hakswetering&quot;. We komen daarop terug bij de bespreking van 't Hoochsteenbergen. Kromme Rijn, rivier die ooit de noordgrens van hetRomeinse Rijk vormde. Inwoners van Bunnik zouden hieruit kunnen lezen, datindertijd Romeinse schepen de plek van de Witte Huisjespasseerden. Ze vergissen zich dan. In een artikel in dit periodiek (jrg.2(1972), nos.2 en 3)kwamen we al tot de conclusie, dat de Romeinse Rijn langs Zeistgestroomd heeft. In zijn proefschrift: &quot;De genese vanhet landschap in het zuiden van de provincie Utrecht&quot;,(Utrecht, 1982) bevestigt Dr.

H.J.A. Berendsen deze

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 23 B W1 n >k O-ji? mening. Hij toont aan dat in de Romeinse tijd de water-voerende bedding van de Rijn van Odijk langs Zeiststroomde, verder in een boog ten noorden van dehuidige Kromme Rijn liep en de bedding daarvan bijVechten kruiste (zie o.a. zijn kaart op blz. 191). Couwenhoven. Boerderij bij de Nienhoff. Deze boerderij in Cattenbroek, vroeger de Coude Hoef f,is waarschijnlijk zeer oud. We menen te mogen aannemendat de bisschop, bij het opstellen van het -overigensonbekende- copecontract begin 12e eeuw, voor zichzelfeen &quot;voerslagh&quot; in de nieuwe ontginning Cattenbroekheeft bedongen. De Coude Hoeff met 2 morgen land wordtin de oorkonden dan ook steeds als bezit van debisschop vermeld.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 24 Ni(euw)enhoff. Kasteel aan de Grotelaan. (afRebroken). Het gerucht van een &quot;kasteel&quot; aan de Grotelaan bereikteons meermalen. Het is wat overdreven. De Nienhoff waseen buitenplaats, zoals er tientallen in de nabijeomgeving stonden. Het gebouw, hoewel al niet meervoorkomend op de Topografische kaart van 1927, is pasin 1929 afgebroken (9). In het dichte struikgewas waskortgeleden nog een aanzienlijke hoeveelheid puin tevinden op de plaats van het oude landhuis. Vinkebuurt, buurtschap bij de Nienhoff. In een artikel in dit tijdschrift , (jrg.12 (1978) ,no.3/4)toonden we aan dat deze buurtschap in de 14e eeuwbekend stond als &quot;Dolreberchs hofstede&quot;. De Schoudermantel. Dit is een oude veldnaam. Waarschijnlijk al daterend uitde allereerste tijd van de ontginning ter plaatse. Depercelering ging uit van de nu nog bestaande weg.Op de

schetskaart is in de oudste percelering duidelijkeen ouderwetse halve schoudermantel te onderkennen.In 1977 schreven we reeds: &quot;Aan tal van oude namenmerken we dat de Middeleeuwer een vaak wonderbaarlijkehandigheid demonstreert bij het zien van een vlak, ookonder moeilijke omstandigheden, om dan zijn waarnemingdoor een realistische en beeldende uitdrukking weer tegeven. Daarbij dienen we in het oog te houden dat deMiddeleeuwer steeds in de natuur is en een scherpeblik heeft voor variaties in vorm, hoogte, grond-soorten, begroeiing e.d. van de bodem. En die bodemspeelt in zijn leven een grote rol; zijn economischbestaan hangt er vrijwel geheel van af&quot; (10). 't Hooch Steenbergen. Dit gebied komen we voor de eerste maal tegen in sept. 1621. Het wordt dan leenroerig aan de Domproosdij, die er meteen de vorige eigenaar, Jr. Dirck van der Does, mee beleent. De belendingen van

dit stuk worden in 1621 aangegeven

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 25 als: &quot;gelegen in den gerechte van Bunninck, daarsuydwerts den Grommen Rijn ende noortwerts de E(dele)heere van Coninxvrij naast gelant ende gelegen sijn&quot;.Deze &quot;heere van Coninxvrij&quot; is op dat moment Frederickvan Baexen, heere van Coninxvrij, heer van Kersbergen teZeist. En in 1725 lezen we: &quot;7 morgen genaamd Hoog Steenbergen&quot;omtrend de brugge ten noorden van de Krommen Rijn&quot; (11).De begrenzing uit 1621: &quot;suydwerts den Grommen Rijnnaestgelegen&quot; is duidelijk. Interessant is de begrenzingaan de tegenovergestelde zijde: &quot;noortwerts de heere vanConinxvrij naest gelant&quot;. Aangezien het geslacht Kersbergen in 1621 geen land inhet gerecht Bunnik bezat -voor zover ons bekend- enevenmin eigendom in Stoetwegen had, moet de belending:&quot;noortwerts de heere van Coninxvrij

naestgelant&quot;, gezochtworden in het Cattenbroek. In het Cattenbroek bezat Kersbergen de &quot;Vrou BeienHoeve&quot;, aangekocht tussen 1538 en 1540. Deze hoeve lagbij -ten N. van- de Kouwenhovense laan en strekte zichuit van de Koppeldijk tot de Hakswetering (12). Dit kanechter de begrenzing &quot;noortwerts&quot; van 't Hoog Steen-bergen niet zijn. De percelering in het gebied tussen deKromme Rijn en de Kouwenhovense laan laat, daar terplaatse, geen aaneengesloten strook land van 7 morgentoe. Terwijl ook de begrenzing: &quot;suydwerts den CrommenRijn&quot;, hier niet klopt. De gehele breedte van de griendligt daar tussen de Kromme Rijn en het e.v. beginpuntvan de 7 morgen. Het huis Kersbergen heeft in de 17e eeuw nog meer landaangekocht in Cattenbroek. Te weten: 2 morgen (van 24 m.) van het Vrouwenklooster. 5 morgen van Balsem Bijkens, burger te Utrecht.11 morgen

(van 16 of 17 m.) van de Abdij van Oostbroek. Het eerste stuk, het land van het Vrouwenklooster, valtaf. Het was na 1621 nog in bezit van genoemd kloosteren lag bovendien in het uiterste noorden van hetCattenbroek.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 28 Regulieren van Windesheim boven (lees: ten oosten) meteen hoeve lants geheeten Ackerhoeff ende GijsbertGijsberts den ouden mit Gerrit Boyents beneden naest-gelant zijn&quot; en &quot;noch 5 margen lants daer Gijsbert voors.boven ende beneden naestgelant is, streckende mit dievoorgaende 12 margen van den Coppeldijk tot aen dieHackweteringe toe.&quot; (14). De bovengenoemde Ackershoeff komen we ook tegen in deBlaffaard van de Ontvanger der Domeinen over 1556, maardaar staat: &quot;Ackershoeff tot Zeist, toebehoirende dieRegulieren bynnen Utrecht&quot; (15). De vraag wordt dus: is de Ackershoeff bezit van hetRegulierenklooster van Windesheim bij Zwolle of van hetRegulierenklooster in Utrecht? De Ackershoeff wordt ook meermalen genoemd in de lijstenvan het strooielgeld. Dit strooielgeld werd aan debisschop betaald

voor het recht om in diens wildenisplaggen, strooisel e.d. voor bemesting en brandstof temogen halen. Dit recht kwam alleen toe aan de allereer-ste boerengemeenschap van Zeist; de latere ontginningen,o.a. te Cattenbroek, kregen dit recht niet meer enbetaalden dan ook geen strooielgeld. Hieruit kunnen we concluderen dat het klooster van deRegulieren van Windesheim met hun goed de Brakel,liggend in de copeontginning Cattenbroek, waar geenstrooielgeld betaald werd, niets te maken heeft metde Ackershoeff. De veel oudere ontginning Cockardshoeve (zie o.a.Dekker, blz. A60), moet gezien worden als de Ackershoeffvan het Regulierenklooster te Utrecht.De namen Cockardshoeve (Jan Herbertshoeve) en Ackers-hoeff zijn synoniem. De opgave van de goederenlijst vanOostbroek (1580) is dus onjuist. De opsteller van dezegoederenlijst heeft zich hier vergist. Maar zijn vergis-sing is

begrijpelijk, want in de eraan voorafgaandealinea heeft de opsteller, als begrenzing van een anderstuk land, ook de naam Regulieren van Windesheimgebruikt en daar terecht.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 30 komt de Kersbergensteegh voor (zie schetskaart).Vrijwel zeker wijst dit op land van Kersbergen langsdie steegh, dat er toen al enige tijd gelegen moethebben. Ook de Roy tekent op zijn kaart van 1696, opdeze plaats de Kersbergen steegh. Maar op zijn kaartvan 1677 noemt hij deze weg de Sandenborchsteegh.Dat zou er op kunnen wijzen, dat het huis Sandenborchook land bezat langs deze steegh. Dat klopt ook,want op de kaart van de Roy van 1664 staat, boven deCockardshoeve,&quot;de heer van Sandenborch naestgelant&quot;.Het is dus mogelijk dat Sandenborch 5 morgen landboven Cockardshoeve bezat, en Kersbergen de 11 morgentot aan de Hakswetering had. In het Manuaal van het Oudschildgeld van 1685 blijktKersbergen nog steeds eigenaar van de 11 morgen, maarSandenborgh wordt daarin niet meer genoemd als eigenaarvan de 5

morgen. De heer Reinders beschikt voor dit gebied over veelgegevens; wellicht kan hij iets beginnen met boven-staande suggesties.We wensen onze collega veel succes. 3981 BL Bunnik, Pr. Margrietstr. 5, tel. 03405-61530,

D.R. Klootwijk. noten; 1. R.A.U., Inv. Arch. Bisschoppen van Utrecht, No. 401. 2. R.A.U., Inv. Arch. der Staten van Utrecht, No. 52-11. 3. R.A.U., R.A. No. 130. 4. idem, No. 1347-1. 5. R.A.U., Inv. Arch. Kapittel van St. Jan, No. 169,dl. I, fol. 17 verso. 6. R.A.Overijssel, Inv. coll. afschriften, No. 13. 7. Inv. Gem. Archief, S, No. 196, fol. 250.

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 31 8. de Roy: Caerte van de Hoge, Lage en de MiddelbareJurisdictie van Seijst ende Driebergen, 1677. id. Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht, 1696. 9. Mondelinge mededeling van de Heer J.M.C, de Greeff,Stichts Landschap. 10. D.R. Klootwijk: Grepen uit de geschiedenis vanterrein en omgeving van het &quot;lyceum Schoonoord&quot;alias &quot;de Preeckstoel&quot;, in Tussen Rijn en Lek 11 (1977), No. 2/3. 11. W. van Iterson: &quot;Hoe in 1621 in Bunnik een nieuwleen tot stand kwam&quot;, in Tussen Rijn en Lek, 3(1969),No.4. 12. G.A.U. Inv. Bew. Arch. I, No. 1274. 13. R.A.U., K.K.K. No. 542. 14. idem No. 540. 15. R.A.U., R.A. 343. 16. G.A.U., Bew. Arch. II No. 871, fol. 244 (Cartula-rium van het Regulierenklooster te Utrecht.
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Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 37 reert, kreeg van het kadaster in 1832 het nummer A 44.Dit was een deel van de Brakel, met 62 morgen onderBunnik, Cattenbroek en Maarsbergen (?!), waarvan er 32onder Bunnik lagen. Als we de percelen A 44-50, diein 1832 het Bunnikse deel van de Brakel vormen, opme-ten, komen we precies op 32 morgen. Er zijn dus geenwijzigingen geweest in de oppervlakte zoals die vanouds was. In 1703 laat van Heurn deze 32 morgen na aan zijnschoonzoon Jeremias Orrock (5), wiens erfgenamen hetin 1762 doorverkopen aan Hermanus Schneider(6).Hieruit blijkt dat het perceel dat de heer Klootwijkals Hoogsteenbergen suggereert, in 1736 geen eigendomvan Mr. Willem Pesters kan zijn geweest. C. De belendingen. Het betoog van de heer Klootwijk is voornamelijk op debelendingen gebaseert. Helaas komen noch in de taxatieuit 1736 (4), noch in het

testament van Willem Pestersuit 1731 (7), belendingen voor, zodat we de juistheidvan eerdere belendingen niet aan die van latere kunnentoetsen. D. De oppervlakte. Het controleren van een ligging d.m.v. de oppervlakteis het minst betrouwbare van de hiervoor genoemdeaspecten. Oppervlaktes kunnen immers door erfdelingenen samenvoegingen sterk wisselen zonder dat er eenakte van hoeft te worden opgemaakt en ook is demogelijkheid van particuliere herverkaveling nooituit te sluiten. Ze zijn dan ook bij een bewijsvoeringalleen te gebruiken als middels een kaart of ondubbel-zinnige belendingen vaststaat dat er geen wijziging invorm, ligging of oppervlakte heeft plaatsgevonden.De heer Klootwijk presenteert alleen het oostelijk deelvan perceel A 44 en dat lijkt identiek aan perceel A 44uit 1832. In het westen, bij de Krommerijn is er echtermogelijk een samenvoeging geweest met een

stuk van 4 M.dat in 1651 nog los wordt genoemd (8). Tellen we hierbij

Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 39 noten; 1. R.A.U,, R.A. 13A7-1 fol 63. 2. Interview op 29-6-1985 met de negentigjarigeBaronesse W.E. Hooft Graafland-van Hardenbroek. 3. zie bijv. R.A.U., R.A. 1347-2 fol 174-176 en veleandere plaatsen in het Bunnikse schepenenarchief. 4. R.A.U., R.A. 1347-5 fol 10. 5. G.A.U., U 127 A002 fol 9. 6. R.A.U., R.A. 1347-5, 1762. 7. R.A.U., R.A. 1347-5 fol 27. 8. R.A.U., R.A. 1347-2 fol 172-174. 9. R.A.U., R.A. 1347-5, 1754. Naschrift redactie: Beide historici hebben uitvoerig de gelegenheidgekregen om hun visie op Hoogsteenbergen onder woordente brengen. Zoals Dekker vorig jaar april al schreef:&quot;Er is geen onderwerp van historische aard waarover hetlaatste woord al is gezegd.&quot; Omdat er voorlopig nogvoldoende copij ligt en discussie naarmate ze langerduurt steeds gedetailleerder wordt en daarmee voorde lezer minder interessant, sluiten

we die over't Hooch Steenbergen' hierbij af.
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