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Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1986 I. Verslag Algemene ledenvegadering op 30 januari te Houten. 1. opening. De voorzitter, de heer L. de Keyzer, opent de vergaderingmet een kort welkomstwoord tot de vele leden. Hij memoreert kort delezingen en excursies van het afgelopen jaar, die een record aantalbezoekers hebben getrokken. Hij hoopt dat het komende seizoen hetzelf-de beeld zal geven; de eerste bijeenkomst is daarvan al een voorbeeld(+_ 110 aanwezigen). De voorzitter bedankt de beide secretarissen en depenningmeester en de vrijwilligers die, om portokosten te sparen, deaankondigingen en het periodiek rondbrachten. 2. Verslag kascommissie. De kascommissie 1986, bestaande uit de herenA. van der Houwen en H. Steenman, heeft na inzage van de stukken geenaanmerkingen op het

beleid van de penningmeester. De voorzitterbedankt hen. 3. Verkiezing bestuursleden. Er waren geen namen van tegencandidateningediend zodat de aftredende leden, de dames Rosner en Springer en deheer de Keyzer, werden herkozen. De voorzitter bedankt de leden voorhet vertrouwen in dit bestuur gesteld. 4. Rondvraag. Niemand maakt hiervan gebruik, iedereen lijkt tevreden.De voorzitter bedankt de redactie van het periodiek voor haar velewerk. Ook in 1985 verschenen er weer 4 nummers. Daarna sluit devoorzitter de vergadering. Het bestuur voor 1986 bestaat uit: L.M.J. de Keyzer

penningmeester mevr. N. Rossner

lid A.G. de Wit

lid Ook de redactie van het periodiek ontging geen verandering. II Het ledenbestand. 27 nieuwe leden werden ingeschreven, 15 hebben bedankt. Hetledental bedraagt nu 277. III Het Vereningingsprogramma. -?Na de jaarvergadering sprak op donderdag 30 januari de heer Drs.P.A.M, van Wijk, directeur van de Stichting Historisch Boerderij

voorzitter C. Dekker

vice-voorzitter mevr. T. Springer-Stam

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

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 goed idee zou zijn om 850 jaar na 1136 in Schalkwijk een feestje tebouwen. Tenslotte komt een 170e lustrum niet vaak>voor! Nu zijn alleaktes uit deze tijd wel zo'n beetje bekend en er worden maar hoogstzelden nieuwe ontdekt zodat de kans klein is dat er ooit nog eenoudere akte wordt gevonden. Dekker gaf de onderneming dus zijn zegenen Landzaat slaagde erin om via de Historische Kring een groot aantalSchalkwijkers warm te krijgen voor een herdenking. Dat bleek ook op 17november want 'toen waren er bijna honderd mensen in 'Het Gebouw'aanwezig om van Prof. Dekker zelf iets te horen over de beginperiodevan Schalkwijk. Met zijn markante stemgeluid en uit het hoofd was hijin staat zijn gehoor vijf kwartier geboeid te laten luisteren. We moeten ruim 850 jaar terug om het begin te vinden der oudstegeschiedenis van Schalkwijk. Het was toen een

leeg en onbruikbaargebied waar het water hoog stond. In 1122 liepen de spanningen hoogop. Aan de ene kant had je de Bisschop van Utrecht en de Graaf vanGoyen (uit 't Goy) met een aantal rijke stadgenoten die tot ontginningwilden overgaan, aan de andere kant stonden de stadsbesturen vanUtrecht en Muiden, de twee toenmalige belangrijke handelssteden in hetgewest. Voor ontginning was het namelijk nodig om de waterstand in deKrommerijn te regelen. Dit zou leiden tot het afdammen van de stroomte Wijk bij Duurstede. Veel kostbaar land kon dan gewonnen worden,maar evenzoveel kostbare handel zou niet meer via de Krommerijn naarUtrecht en Muiden kunnen varen. Het conflict leidde tot een oorlog,uitgevochten in d§ straten van Utrecht, tussen het leger van de Bis-schop (!) en dat van de Stad. Daarbij werd de Bisschop gevangengenomen en de Graaf van Goyen van zijn

bezittingen vervallen ver-klaard. Pas toen was een compromis van de Keizer aanvaardbaar. De damzou weliswaar gelegd worden maar daarnaast kwam er een nieuwe, kortereverbinding van de Lek bij Vreeswijk naar de Stad: de Vaartse Rijn. Zokon de Bisschop gaan ontginnen en gingen de steden er ook op vooruitwant de Vaartse Rijn was beter bevaarbaar dan de bochtige Krommerijn.Schrijver dezes gaat ervan uit dat de dam te Wijk niet precies uit1122 is maar van enkele jaren later. Want ongetwijfeld duurde hetgraven van de Vaartse Rijn met de spade enkele jaren en mocht deverslagen bisschop zijn dam pas leggen nadat het kanaal klaar was. DeVaartse Rijn zal niet voor 1125 klaar zijn geweest, de dam misschienin 1125 of 1126. Pas daarna kon de Schalkwijkse wetering worden gegra-ven en Schalkwijk in cultuur worden gebracht. Het begin daarvan moetenwe zoeken zo tussen 1125

en 1130. Schalkwijk is dus iets ouder dan1156 maar niet meer dan 10 jaar. Het is heel bijzonder dat er zo kort

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -6- 1130 moet zijn voltooid, ontstonden twee nieuwe cultuurblokken: Bies-haar waar de huizen stonden en Tetwijk aan de zuidkant van de wete-ring. In Tetwijk werd ook de kerk gesticht. Omdat deze kerk in hetoudste deel van de ontginning ligt, precies midden in de lintbebou-wing, mogen we er van uitgaan dat de hele ontginning van te vorengepland is, inclusief de plaats van de kerk in het midden. De kerk zalook ongeveer uit 1125-1130 stammen. Het was Gosewijn, de zoon van de Domproost die in 1136 zijn deel inde ontginning Schalkwijk schonk aan het klooster van Rolduc. We wetendaardoor zeker dat in 1136 Schalkwijk bestond. Een tweede fase, die ongetwijfeld niet lang begon na de eerste wasVuylcoop (slechte koop), ook Schonauwen genoemd. Dat is het grote blokten noorden van de wetering, beginnend ongeveer bij de Brink en

lopendtot aan de grens van Vreeswijk toe. Dit blok watert overigens niet opde wetering af, maar op de Hoon, een oude natuurlijke watergang middenin Schonauwen. In de derde fase werd tenslotte het Waalse Veld, het gedeelte tenzuiden van Schonauwen tussen de wetering en 't Waal ontgonnen. Omdatde percelen en sloten altijd haaks op de wetering stonden, bleven erhier en daar wigvormige stukken over, de geren. Ook deze werden incultuur gebracht maar vielen buiten de grote ontginningen. Ze zijnbekend gebleven onder de namen: De Geer, De Knoest en Blokhoven. De vierde fase werd in 1159 ingeleid met het verlengen van deSchalkwijkse wetering tot aan de Heul, vlakbij de Lekdijk. Ten zuidenvan de wetering werd het laaggelegen moeras in cultuur gebracht. Hetkreeg de naam Kanenbroek. Het hoger gelegen Goyerveld (het gedeeltetussen de Heul en 't Goy ten

noorden van de wetering) was al eerder incultuur gebracht. De afwatering ervan was echter niet goed geregeld.Besloten werd om dit gebied opnieuw te verkavelen. Al de bestaandesloten werden dichtgegooid en nieuwe gegraven haaks op de nieuwewetering. De oude eigenaren kregen uiteraard stukken in de nieuweontginning. Dekker eindigde met Pothuizen, voorbij de Heul aan de Lek, dat bijSchalkwijk werd gevoegd. Het hoorde eerst bij Houten maar was door degroei van Schalkwijk geheel door het nieuwe dorp omsloten. Toen aldusSchalkwijk in dertig jaar letterlijk uit de grond gestampt was, hadzich een nieuw en belangrijk gebied ontwikkeld tussen de bestaande

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -7- kerkdorpen als Vreeswijk, Houten, 't Goy en 't Waal in. Dat dorpbestaat in ieder geval 850 jaar en de viering daarvan is nu goedbegonnen. » Dit verslag werd ontleend aan een artikel van Henk Reinders inhet Bunniks/Houtens Nieuws van 27 november en a december 1986. Zaterdag 13 december was er de excursie naar het Centraal Museum teUtrecht. Hier werd de tentoonstelling Nieuw licht op de gouden eeuw,Hendrik ter Brugghen en tijdgenoten, bezocht. Met ongeveer 80 schilderijen van 25 kunstenaars uit binnen- enbuitenlandse musea en collecties wil men aantonen dat ook ter Bruggheneen belangrijke plaats inneemt in het rijtje van topschilders uit deGouden Eeuw. Het werk van ter Brugghen werd in zijn tijd zeer gewaar-deerd door en verkocht aan vorsten en verzamelaars. Later raakte hijop de achtergrond. De schilderijen op de

tentoonstelling zijn over-zichtelijk en ruim opgehangen. Mevr. T. Springer-Stam, secretaris.

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -9- JAARVERSLAG VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP OVER 1986 In 1986 kwam de werkgroep 29 keer bijeen; op drie van deze zaterda-gen werd medewerking verleend aan een bouwhistorisch-archeologischonderzoek in de boerderij 'De Grote Geer' in Houten. Dit laatste onderzoek werd geleid door Bert van der Houwen en OttoWttewaall. Het ging om het uitgraven van verschillende bouwsporen.Veel potscherven en fragmenten van gebruikte voorwerpen zijn hierbijverzameld. De verzamelde vondsten zullen in 1987 in de hal van hetgemeentehuis te Houten in een overzichtstentoonstelling worden onder-gebracht met een toelichting op de historische gegevens die bij deopgraving zijn vastgesteld. Op 26 zaterdagen werd assistentie verleend bij archeologischeonderzoeken die door de R.O.B, in 1986 in Houten

werden verricht. Driezaterdagen werden besteed aan terreinverkenning en het verzamelen vanoppervlaktevondsten op een archeologisch beschermd terrein in 't Goy.De R.O.B, verrichtte dit onderzoek om een beter inzicht te krijgen inde vroege bewoning op dat terrein. Op de overige 23 zaterdagen werd gegraven op het terrein Tiellandtin Houten waar de R.O.B, bezig is met een archeologisch onderzoek,vooruitlopend op de aanleg van wegen, een sportveld en woningbouwaldaar. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het doorspittenvan vroege woonsporen en het verzamelen van het archeologisch materi-aal dat zich daarin bevond. Interessant was ook het uitspitten van eenaantal waterputten uit de Merovingische en Karolingische periode. Dewaterputten waren samengesteld uit uitgeholde boomstammen, waarvan dedelen die zich onder de

grondwaterlijn bevonden nog in een uitstekendestaat verkeerden en vaak mooie vondsten opleverden. Tenslotte wil ik alle leden van de werkgroep bedanken voor hungrote inzet, trouwe opkomst en hun bijdragen in de vriendschappelijkesfeer die daarbij de kroon spande, met de wens dat deze lijn zich in1987 zal voortzetten. L.M.J. de Keyzer, voorzitter archeologische werkgroep.

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -12-TUSSENSTAND ONDERZOEK VAN BEMMEL 1. Inleiding. In dit tijdschrift (1985, No. 3) heb ik een verzoekgedaan mij gegevens ter hand te stellen betreffende de familie vanBemmel waarvan ik een studie maak. Mede dankzij de reacties daarop,kan van die studie nu een tussenstand worden opgemaakt. Binnen elketak van wetenschap is het gebruikelijk regelmatig overzichten te gevenvan het onderzoek in en de theoretische ontwikkeling van die weten-schap. Hoewel ik de &quot;Van Bemmel-kunde&quot; geen wetenschap avant la lettrewil noemen, is naar mijn mening een dergelijke state-of-the-art zekerzinvol. Ook al omdat sinds het midden van de 17e eeuw toen de gebroe-ders Booth hun Van Bemmel-genealogie samenstelden, natuurlijk wel heteen en ander is gebeurd (1). In deze bijdrage richt ik me niet alleen op het &quot;echte&quot;

genea-logische onderzoek -voor zover mij bekend- maar ook op een aantalzaken daar omheen als naam, wapen, herkomst en geografische spreiding.Daarbij heb ik de steun van een aantal mensen gehad van wie ik wilnoemen de heer J. van Bemmel (Woerden), de heer J.A. van Bemmel (Bene-den Leeuwen) en de heer J. de Lange (Ermelo) die een eerder versie vandit artikel van commentaar voorzag. 2. Naam. Aan een familienaam is een tweetal, in de context van ditartikel relevante aspecten te onderkennen, namelijk betekenis en ver-schijningsvorm. De- tegenwoordige betekenis van &quot;bemmel&quot; moet wordengezocht in de heraldiek namelijk zuil of schaaktoren. Met Van Bemmelen(1937) ben ik van mening dat &quot;bemmel&quot; als heraldieke term in zekerezin van recente oorsprong is en dat de oorspronkelijk betekenis ge-vechtstoren (torenburcht, burcht-kasteel) zou kunnen

zijn geweest (2).Kits Nieuwenkamp (1956) gaat een stap verder. Hij wijst op het feitdat de middeleeuwse naam van de plaats Bemmel, Benemalen is. Benemalenzou duiden op een plaats waar, in de Germaanse tijd, een maelboomstond; een boom waaronder recht werd gespronken (een dingboom). Een&quot;bemmel&quot;, zijnde een zuil, zou oorspronkelijk een abstracte voorstel-ling van zo'n maelboom zijn (3). Genealogen zijn bekend met, en bedacht op het fenomeen dat een naamallerlei verschillende verschijningsvormen kan hebben. Ook bij de naamVan Bemmel is dat het geval. Allereerst wijs ik er op dat, bijvoor-beeld in 14e eeuwse oorkonden in de provincie Utrecht, voor Van Bemmelde naam Van Benemael(en) wordt gebruikt. Ten tweede is er een duide-lijk onderscheid tussen Van Bemmel en Van Bommel; dit zijn -hoogst

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -19- Comelis Jansse Huygh Andriesz Frans Frederik Jacob Hendrick Otto Hendrick Jansz Willem Jansz Willem Willemsz Jan Fransz Gijsbert Stevens Willem Otten Gerrit Jan Theodorus Gijsbert Cornelis Lambert Aelbert Joost Aelberts Gijsbert Willems Jan Jansz Jacob Jansz Willem (ridderm.) 1694 RK 1723 NH ? 1770 RK 1667 NH 1750 NH ? 1410 NH (19) ja 1500 NH 1560 NH 1603 RK 1604 NH1615 RK1633 RK1676 NH1687 NH1719 NH1760 RK 1600 NH (20) meer dan 500 1660 NH 1480 NH 1490 NH (21) 1608 RK 1625 NH 1621 NH 1638 RK 1377 RK 20 Montfoort 21 Nieuwkoop (Mijdr.) 22 Nieuwkoop 23 Nijmegen (Utrecht) 24 Renkum (Bennekom) 25 Utrecht 26 Utrecht 27 Utrecht 28 Utrecht 29 Utrecht 30 Utrecht 31 Utrecht 32 Utrecht 33 Utrecht (Leiden) 34 Utrecht 35 Utrecht 36 Vianen (Woerden) 37

Westbroek 38 Wijk bij Duurstede39a Wijk b. D. (Amersf. b Wijk b. D. (IJssel.c Wijk b. D. (Odijk)d Gouda (Leiden)e Amersfoort40 Xanten (Brussel) noten: 1. Booth, Inventaris Handschriften, HSS nr. 390 Rijksarchief Utrecht. 2. Bemmelen, J.F. van, &quot;De naam &quot;Van Bemmel&quot; en &quot;Van Bemmelen&quot;, enhet woord Bemmel in de heraldiek.&quot;, De Libaert, genealogisch bij-voegsel van het tijdschrift eigen volk 8 (1937), pp 189-191. 3. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J., &quot;Bemmel en schaaktoren&quot;, Gens Nostra11 (1956) pp. 158-163. 4. zie noot 2. 5. Reinboud, J.M., &quot;Stamreeks Van Bemmel&quot;, De Navorscher 98 (1959),pp. 18-25 en 81-85. 6. Rietstap, J.B., &quot;Naschrift&quot; (op het artikel van L.A.F.H. Baron vanHeeckeren: &quot;De breuken in Nederlandsche wapens&quot;). Heraldieke Bi-bliotheek 1873 m.n. pp 34-35.

7. Dekker, C. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen 1983. 8. zie o.a. Druif, C, Nederlandse Gemeentewapens, Leeuwarden, 1965.
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Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -25- 3, rrit.KacL verklaring van de nummers: 3 = Scorrenbosse ? (-hoeve) ?, 4 = Schordenbroek, Schetskaart naar: 1. kaart B. du Roy, 1664. 2. kaart 104. Oude Kerk. Zeist dl 3. bosse op een nadere plaats te moeten situeren. Om dit aan te tonennemen we de schetskaart en de oorkonden waarin de erfscheiding tussenhet pastorieland en de Blikkenburg wordt aangegeven. In een oorkonde uit 1580 (5) betreffende het pastorieland lezen weomtrent bedoelde erfscheiding: &quot;zuydwerts streckende bij lanx dieVoicht van Rijneveldts ende Guert Fransz. landen t'Amersfoort&quot;. En inoorkonden omtrent de Blikkenburg (1368, 1459, 1497, 1503) wordt deerfscheiding aangeduid als: &quot;ende die papelic provende tot Zeijst endeScorrenbossche beneden&quot;. In bovengenoemde oorkonde omtrent het pasto-rieland wordt het

bezit bedoeld van Joost de Voogt van Rijnevelt, dieop 6 october 1579 beleend werd met het goed de Blikkenburg. Het even-eens in de oorkonde genoemde land van Guert Fransz. is, volgens Ds.Kuijper (6), niet te localiseren. Bekijken we de schetskaart, dan constateren we dat het land vanGuert Fransz. niet gelegen kan hebben bij de Cockardshoeve; daarimmers grensde de Blikkenburg over de gehele lengte aan het pastorie-land. Het land van Guert Fransz. moet dan gezocht worden aan de anderezijde, dicht bij de tegenwoordige Dorpsstraat. In die richting strekte

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -27- noten: 1. Zie schetskaart. 2. Klootwijk, D.R.: &quot;Nogmaals veldnamen te Bunnik&quot;, Tussen Rijn en Lek19 (1985) No. 4. 3. Dekker C: Het Krornmerijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983p. 173 noot 33. 4. Klootwijk, D.R.: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, Tussen Rijnen Lek 6 (1972) No. 2 p. 15-16. 5. Hinsbergen, Ph. J.C. van: Bronnen voor de geschiedenis van Zeistdl. 2 p. 171. 6. Eekeren, H.J. van: De Oude Kerk te Zeist, dl. 3, p. 287. 7. als noot 5 deel 1, p. 137-139. 8. Klootwijk, D.R.: &quot;Enige opmerkingen omtrent de ontginning van hetCattenbroeck&quot;, Tussen Rijn en Lek 20 (1986), No. 3 (Schetskaart). 9. Diepenem, J. van: kaart uit 1645. RAU Sint Pieter No. 425-18. RECTIFICATIE Hoewel de redactie haar uiterste best doet om fouten te voorkomen enauteurs in wier

artikelen inhoudelijke wijzigingen aangebracht wordendus altijd de gewijzigde tekst voor publicatie ter correctie krijgen,kan het toch wel eens voorkomen dat noch de redactie, noch de auteurvergissingen opmerken. Dat is helaas gebeurd in ons septembernummervan vorig jaar. Verzoeke de kaart van pagina 19 te lezen met toevoe-
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