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Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 en» Vd^MlIC' Gedeelte uit het kadastrale minuutplan van Bunnik, 1832. In het midden deBrink met de school uit 1824 met daarachter kerk en pastorie. Het Bunnikse schoolhuis Bunnik heeft door de eeuwen heen veel verschillende gebouwen als schoolgehad. In de middeleeuwen (15e eeuw?) werd er achter de kerk aan deKromme Rijn een huis voor de koster gebouwd (de huidige Witte Huisjes).Uit het visitatieverslag van 1593* weten we dat de pastoor er school hieldomdat de koster was overleden. Blijkbaar was het dus voor 1593 normaal datde koster school hield anders was de toevoeging over de pastoor overbodiggeweest. Ook na de Reformatie bleef de (nu Hervormde) koster school 4. De tekst van de visitatie werd onbewerkt gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelin-gen van het Historisch Genootschap te Utrecht van 1884. Zie voor een bewerkii^het vorige nummer van

Tussen Rijn en Lek.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 CAr, Sciionl. De School met den Bijbel, de latere Victoriaschool, Maatschapslaan te Bunnik,gebouwd in 1922, binnenkort afgebroken? Collectie Arie van der Gaag. wenselijk zijn, maar gezien de grote woningnood en de hoge eisen die demuziekschool aan huisvesting stelt, ziet het er voor de school slecht uit. Protestants-Christelijk basisonderwijs in Bunnik wordt sinds 1971 gegeven inDe Lage Engh aan de Bosiaan. Om het overzicht van scholen compleet temaken: eveneens in 1971 werd er naast De Lage Engh een Katholieke Cam-minghaschool geopend en sinds 1962 heeft Bunnik ook een openbare AnneFrankschool aan de Kennnedylaan.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 10 Een ander terrein waarop hij actief was, was de dienstverlening. Zo kon menop hem een beroep doen voor het schrijven van een brief (hij schreef prach-tig), hij was actief als gemeentebode, haalde de huiu&quot; bij de mensen op en wasbegrafenisondernemer, tot ca. 1820 voor alle Btmnikers, sinds er een apartkatholiek kerkhof was alleen voor de hervormden. Meester van Merkensteijnschijnt zeer sfeervolle begrafenissen te hebben georganiseerd. Terwijl zijnschoolklas een stemmig lied zong, liep de veldwachter voor de kist uit metgetrokken sabel, hetgeen in die tijd als een eer werd beschouwd.Ook slaagt hij er enkele malen in om de tol op de Bunnikse brug te pachten,van 1831 tot 1833 voor 15 gulden per jaar en van 1834 tot 1836 voor 23gulden per jaar&quot;. Kortom: de meester had nogal wat verschillende bronnenvan inkomsten. Uit de tijd van meester van Merkensteijn is er geen

overzichtvan de inkomsten van de Bunnikse schoolmeester. Als we zijn maatschappelijke postie zouden moeten beoordelen aan de handvan zijn aanslag in de personele omslag, dan zit hij ongeveer op het nivo vaneen kleine boer. Tot op hoge leeftijd is meester Van Merkensteijn actief gebleven. Pas na zestigdienstjaren in 1871 slaagde de inspecteur van het onderwijs er in om hem wegte krijgen. Hij was toen 80. Van lesgeven in lezen, schrijven en rekenenmaakte hij een potje, maar het zingen ging nog steeds hard en zuiver zodatmen in Bunnik verder geen klachten over hem had. Als koster bleef hij zelfsnog twee jaar langer actief en als ondermeester hielp hij zijn zoon tot zijnsterfdag op 24 december 1877, het eind van een boeiend en lang leven,bekroond met de vemoeming twintig jaar geleden in de Van Merkensteijn-gaarde. Bunnik,Henk Reinders. 15. Gemeentearchief Bunnik 2391.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 12 Titelblad van de stedenatlas, uitgave Joan Blaeu, Amsterdam, 1649

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 13 bracht. Joan Blaeu (1599-1673) was de zoon van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638), destichter van de wereldberoemde drukkerij en uitgeverij van kaarten, atlassenen globes te Amsterdam. Joan was geen landmeter of geograaf van professie,hij had rechten gestudeerd in Leiden en was naderhand in het familiebedrijfwerkzaam. Hij maakte enige tijd deel uit van de Amsterdamse stadsregeringen werd berioemd tot kaartmaker van de Verenigde Oost-Indische Compag-nie. Hij bracht de uitgeverij tot grote bloei, met name door de uitgave inverschillende talen van de grote wereldatlas, die uitgroeide tot twaalf delenmet ca. 600 kaarten. Voor de samenstelling van de stedenatlas heeft Blaeu van alle mogelijkebronnen gebruik gemaakt. Er is veel ontleend aan afzonderlijke, door anderenreeds eerder op de markt gebrachte kaarten en van kaarten die

toentertijd inandere boeken voorkwamen. Deze kaarten werden door zijn graveurs, al ofniet bijgewerkt, verkleind of vergroot op het formaat van de atlas. Door dezewerkwijze is de, weliswaar zeer fraaie, atlas - waarvan vooral het graveerwerkbewondering afdwingt -nogal onevenwichtig van samenstelling. Niet tevergelijken bijvoorbeeld met de uniforme reeks van handgetekende stads-kaarten van Jacob van Deventer die in de jaren zestig van de 16de eeuwontstonden en niet voor de handel bestemd waren. Het is ook bekend dat Joan Blaeu bij het verkrijgen van de stadsbeschrijvin-gen en de vervaardiging van de kaarten de hulp heeft gevraagd van de ver-schillende stadsbesturen'. Dat heeft overigens niet altijd veel resultaat gehad*.We mogen aannemen dat Blaeu in de jaren veertig van de 17de eeuw, toen hijbezig was de atlas samen te stellen ook contact heeft gezocht met de

magi-straat van Wijk bij Duurstede, maar er zijn vooralsnog geen archivalia bekendgeworden die dat kunnen bevestigen. Dat dit (mogelijke) verzoek om mede-werking niet zo veel heeft opgeleverd toont ons de niet voltooide kaart. Integenstelling tot vrijwel alle andere kaarten in de atlas is Wijk bij Duiu^tedezonder stralenpatroon en zonder de in opstand weergegeven bebouwing(vergelijk Montfoort op de afbeelding) afgebeeld; slechts de vestingwerken(muren, muurtorens en buitengrachten) zijn weergegeven. De wapenschilden,rechts- en linksboven (bestemd voor stad- en provinciewapen) zijn evenminingevuld.Voor militaire doeleinden werden in de 17de en 18de eeuw veel van dergelijke 3.

Vrij,Kaarten van Utrecht. Utrecht, 1989, p.45 en 46.

Zie C.Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Alphen a/dRijn, 1983, p.130 en 131. 4.

Zoals bijvoorbeeld met de stad Utrecht het geval is geweest, zie Y.M.Donkersloot-de

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 16 Een archeologisch vondstberichtuit de Knoesterpolder te Schalkwijk' Ontstaan van de bodem Zolang een rivier 'jong' is, stroomt hij snel en vrij rechtuit'. De rivier is danin staat om vrij grote kiezelstenen met zich mee te voeren. De hoeveelhedenwater verschillen dan nog per seizoen. Vooral in het voorjaar is de hoeveel-heid groter dan de bedding kan verwerken. De rivier treedt dan buiten zijnoevers, waar de stroomsnelheid lager is. De zwaarste delen zoals kiezels enzand blijven vooral in de bedding en net daar buiten. De lichtere delenverplaatsen zich met het hoge water tot ver buiten de oevers, waar vrijwelgeen stroming is, zodat zich sedimentatie voordoet: het afzetten van kleideel-tjes. Hierdoor wordt op verschillende plaatsen verschillend materiaal afgezetwaardoor ook de bodem er verschillend uitziet. Het verst van de rivier

afontstaan kommen, drassige kleigronden waar geen afwatering is. Op de beideoevers van de rivier wordt jaarlijks een laagje zand afgezet, waardoor dezeoeverwallen steeds komen te liggen. Naarmate de rivier 'ouder' wordt, gaat derivier zelf verzanden. Zo komt de rivier steeds hoger te liggen, tot hij er nietmeer door kon en dan een andere loop kiest. Dit proces heeft zich vele malenherhaald, zodat in het Kromme Rijngebied vele oude beddingen te vinden zijnmet de bijbehorende hoogteverschillen van soms wel drie meter tussenstroomruggen en kommen. Ontginningen In 9de eeuw was de verzanding zover gevorderd, dat de hoofdstroom van derivier zich verlegde van de Kromme Rijn naar de Lek. Tegelijkertijd begon debedijking van de Lek, waardoor de rivier min of meer in zijn huidige beddingwerd vastgelegd. Achter die dijk begon de eeuwen erna de ontginning.

Viaeen stelsel van afwateringssloten en grotere weteringen kon men het water uitde kommen krijgen, waardoor deze in cultuur konden worden gebracht.Ongeveer aan het begin van de 16de eeuw was het gehele Kromme Rijngebiedin een landbouwareaal veranderd. Ook Schalkwijk was aan het begin van de 12de eeuw nog grotendeels moerasen wildernis. Alleen op de stroomruggen hadden zich mensen gevestigd. In de12de eeuw begon de ontginning met de venen tussen Tuil en 't Waal en *. Met dank aan Henk Reinders voor het bewerken van de tekst.1. T. Vink, De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewoonddeltagebied, Amsterdam, 1926, p. 435.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 19 Enkele van de vondsten, 16de en 17de eeuws gebruiksaardewerk. De witte pot inhet midden is van Andenne aardewerk en dateert uit de 13de eeuw.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 20 een Andenne-pot (hoogte 30 cm) en een Westerwaldkan gevonden, te dateren resp. ca. 1300 en 1600. In de waterput werd helemaal niets aangetroffen, maar ter plaatse van het bakhuis werden twee, nagenoeg gave, aardewerk kruiken geborgen, hoogte ca. 33 cm, gedeeltelijk geglazuiu-d en met een standrand. De bovenste helft der kruiken was geglazuiu'd. Ze kunnen waarschijnlijk in de 17de eeuw gedateerd worden. Vondsten in de gedempte sloot Deze sloot heeft aanvankelijk een verbinding met de wetering gehad. Deoudste vondsten (14de eeuw) lagen uiteraard op de bodem, maar opvallend isdat de vondsten aan de weteringkant ouder waren dan die aan de landkant(doorlopend tot de 18de eeuw). Blijkbaar is men de sloot vanaf de wetering-kant gaan dempen. Het aantal vondsten is zo groot dat het overzicht heelsummier moet zijn: Aardewerk. Een aantal borden, in

meerdere of mindere mate fragmentair; uitde 17de eeuw; wit en Delfts blauw (o.a. met blauwe bloemen en vijf lettersW, drie boven twee; een exemplaar met in blauw een huisje in landschap eneen bord van ca. 30 cm doorsnee met de tekst: 'Dat gaet in'). Verder een 18deeeuws bruin geglazuurd bord met gele slibversiering en uit dezelfde tijd eenpolychroom exemplaar met een afbeelding van Petrus. Voorts vele aardewerk-fragmenten met slibversiering, een getuite roompot met slibversiering,pijf)ekopjes met visjes en met een gekroonde M, verscheidene baardman-kruiken, een kan uit Raeren met een afbeelding van dansende boeren (reedsbeschreven in het Leids Jaarboekje, 1980), een groen geglazuurd potje met drieoren, een drinkbekertje met afbeeldingen van Frans I, Karel V en Ferdinandvan Hongarije en tenslotte een Delfts blauwe tegel met de afbeelding van tweemannetjes. Wat dieper in de sloot werden

fragmenten van al dan niet versierd aarde-werk uit de 16de en 17de eeuw gevonden naast enig Hessisch aardewerk uithet begin van de 17de eeuw. In de allerdiepste laag, vlak boven het ongestoorde veen, werd 14de eeuwszwart en blauwgrijs gesmoord aardewerk gevonden, waaronder een vrijwelgave, als metaal glanzende pot. Ook werden hier, zij het relatief weinig,Siegbui^-scherven gevonden. Dierlijk materiaal. Vrij hoog in de sloot werd een koeieschedel gevonden pluseen vijftal onderkaken van varkens en schapen.Glas. Enige fragmenten noppenglas uit de 17de/18de eeuw.Leer. Vrij veel; zowel onder- als bovenzolen alsook een complete schoen. Dezevondsten werden in 1978 ter onderzoek en conservering aan het ROB

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 21 Een gedeelte van de kadastrale minuutkaart van de Knoesterpolder uit 1832. overgedragen. Munten. Enkele mimten, waaronder een exemplaar met Philips II, een munt uit 1560. Diversen. Een houten kantklosje, scherven van een olielampje, een koperen knoop met afbeelding van een paard en afgeworpen ruiter, een vijzelfragment (reeds door Hoekstra in Westerheem beschreven) en een fragment van een Mariabeeld met restanten verguldsel. De kleine gedempte sloot/afvalkuil Direct onder de graszode werden in de bovenste laag, ongemerkte pijpekopjesaangetroffen van circa 1750. Daaronder bevonden zich achtereenvolgens eendunne bruingekleiu-de laag en een harde kleilaag, waarin afgezien van enkeledierbotten niets werd aangetroffen. De daarop volgende, donker gekleurde,laag was echter weer bijzonder rijk aan vondsten. Naast vele fragmenten

vanaardewerk koekepannen (onder andere 18 handvaten) werden gevonden: eenhaardsteen, fragmenten van 15de eeuws groen geglazuurd aardewerk (waaron-der een schaal met een diameter van 51 cm), een lichtgele pot met bruingeglazuurde binnenkant, een pot met gaten (parfumbrander?) en ongeglazuurd

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 22 aardewerk. In de onderste laag, direct boven het veen, werd een grote voorraadpot metlobbenpoten gevonden, een pot uit Raeren (versierd met de boom van Jesse)en nog enkele grote kookpotten van circa 25 cm hoog, geglazuurd, twee-origen zwart geblakerd. De voormalige boomgaard Hier werd een twintigtal munten aangetroffen, verder in de waarschijnlijkopgebaggerde grond vele fragmenten van aardewerk, daterend van de 15de totde 19de eeuw. De voormalige paardekamp Op een diepte van ca. 1 meter werden klontjes gebakken leem gevonden, diemogelijk van een oude vloer of wand afkomstig zijn. Verder een aantalAndenne fragmentjes en scherven van kogelpotten uit de 11de en 12de eeuw. Slotopmerking Afsluitend kan vermeld worden dat de grote hoeveelheid geborgen vondstennog een omvattende studie vereist, maar dat de tijd daartoe

ontbreekt.Daarom volsta ik - met dank aan degenen die gedurende enige jaren aan deopgravingen hebben bijgedragen - hier met een voorlopig en summier verslagvan deze opgraving in de Knoesterpolder. Schalkwijk,F.H. Landzaat.

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 26 Chronologische gegevens met betrekking tot de hoeve 'Dompselaar&quot;, Overlangbroek: 1376

van Broechusen Dircksz, eigenaar van 18 morgen in Overlangbroek. 1469

(Rijksarchief Utrecht (RAU), Bisschoppelijk Archief 109-x Manbouck heren van Apcoude) Voor Zweder heer van Apcoudeverschijnt Willen van Haerlem, zijn neef, die opdraagt de leen-weer van 16 morgen land te Overlangbroek. Nu wordt beleendAemt Aerntsz van Culenborch ook zijn neef. Blijkens de om-schrijving (belendend onder andere beneden de &quot;papelickenproven&quot; van de kerk van Overlangbroek) is deze hoeve het latere&quot;Domselaer&quot;. 1430

31/12 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 21) Dirck van Broek- huysen beleend na dode van Jan zijn vader, met 16 morgen inOverlangbroek &quot;welke Lambrecht van der Wetering Gaesbeeckszvan den heer van Abcoude te leen hield&quot;. 1470

(register van morgengeld Overlangbroek) Dirck van Broechuysen Jansz, eigenaar van 18 morgen &quot;daer hyself op woent&quot; (waaruitblijkt dat het huis ouder is dan de eerste Dompselaer, die het dusniet gebouwd kan hebben zoals het Kastelenboek suggereert). 1484

15/4 (RAU, Bisschoppelijk Archief 110 II p. 50v) Lambrecht van der Weteringe Gaesbeeckszoon, neef van Jacob van Gaesbeeck,leenheer) draagt op 1 hoeve land in Overlangbroek, waarnabeieend wordt Jan van Broechusen. 1434/36

21/3 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 72) Johan van Domse- ler beleend met 16 morgen in Overlangbroek &quot;na dode Dericxvan Broichusen sijns oehems ende Fyen van Broichusen Dericxsuster sijnre moeder&quot;.

(register van morgengeld Overlangbroek) Jan

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 27 1497

11/10 (ibidem 279 f. 25) vernieuwing leeneed door Johan van Donseier met de hoeve land als voren. 1518 15/3 idem (Bisschop-pelijk Archief 282 f. 16) en 1525 12/5 idem (BisschoppelijkArchief 285 f. 6). 1501/11 registen van morgengeld Overlangbroek) Jan van Donseier heeft16 molden land in Overlangbroek; in 1511 betaalt zijn huis-vrouw het morgengeld hierover. 1525

(register van huisgeld over Overlangbroek) Jan van Donselair aangeslagen voor 1 huis. 1529

16/7 (RAU, Gaasbeekse lenen) Sophia van Domselaar wed. Aemt van der Eem, wordt beleend na dode van Jan van Domse-laar haar broer, met 16 morgen land in Overlangbroek - hulderis Dirck van Broechuysen haar zoon. 1536

(register van oudschildgeld Overlangbroek) Weduwe van der Eem heeft 1 hoeve in Overlangbroek (Cornelis Vemoy gebruikt6 morgen,

Claes van Lochorst 3 morgen (elk &quot;ten halven&quot;); deweduwe zelf 7 morgen). Sophia van Domselaer was gehuwd met Adriaen WillemszOverrijn alias van der Eem; zij heette aanvankelijk Johanna,maar na overlijden van haar moeder (Sophia van Broechuysen!)kennelijk Sophia. Ook de naam Van Broeckhuysen moest levengehouden worden, want haar zoon Dirck (Adriaenszoon Over-rijn alias van der Eem dus) werd naar zijn overgrootvader Dirckvan Broekhuysen genoemd. Zoon Dirck was onder andereschepen van Wijk bij Duurstede en zegelde met het wapenBroeckhuysen (een geschakeerd kruis). Uit zijn tweede huwelijkmet Magdalene Gysbertsdr. van der Bouchorst, werd ca. 1554een dochter geboren: Johanna, die tegen de zin van haar moederen verwanten (door &quot;verleydenisse, persuasies ende coppelaryen&quot;in 1568 op 14-jarige (!) leeftijd huwde met Gerrit Wtteweerd

uitMaiu-ik. Zie voor deze materie de akten van 22 en 25 november1568 voor de secretaris van het Hof van Holland (Algemeen

Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 28 Rijks Archief, 's-Gravenhage, archief Hof van Holland 01682).Gerrit Uytteweert zien we dan ook in 1600 terug als eigenaarvan &quot;Domselaar&quot;: 1600
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(register van oudschildgeld Overlangbroek) Eigenaar en gebruiker Gerrit Uijlteweerd van 1 hoeve &quot;daar zijn huis op staat&quot; (overi-gens is de 16de eeuw nog verder 'in te vullen' met gegevens uitde leenregisters, hier niet vermeld). Men ziet: het huis Dompselaer mag dan verder &quot;geen belangrijke rol in dehistorie spelen&quot; (Kastelenboek Utrecht): er heeft zich rondom dit huisvoldoende afgespeeld dat de moeite van het reconstrueren waard is! Den Haag,M.S.F. Kemp. J

