


Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 ^t. 6^:/&S, HISTORISCHE KRING &quot;TUSSEN RIJN EN LEK&quot;Kort Jaarverslag over 1977 I. Ledenbestand In het jaar 1977 is het ledenbestand uitgebreid van 203 tot223 leden. Deze aanwas is niet alleen te danken aan hettoetreden van leden uit &quot;nieuwe&quot; plaatsen als Wijk bijDuurstede en Cothen, maar ook van belangstellenden vanbuiten de streek. II. Het Bestuur Het bestuur werd in 1977 gevormd door:Voorzitter: dr. C. DekkerVice-voorzitter: L.M.J. de KeijzerSecretaris: L. Rouppe van der VoortPenningmeester: T. de Wit Leden: de dames De Nie, Zwart en Springer en de herenLemaire en Tromp. Aan het begin van dit jaar vond een grote verschuiving inhet bestuur plaats; na jarenlange medewerking bedankten alsbestuursleden mevrouw Zwart en de heer Lemaire; later inhet jaar verliet ook de secretaris, de heer Rouppe van derVoort het bestuur

om een zeer mooie benoeming tot archivarisvan de gemeente Gemert te aanvaarden. In de plaats vanMevrouw Zwart en de heer Lemaire werden Mevrouw Springeren de heer Tromp gekozen, terwijl naarstig gezocht werdnaar een oplossing m.b.t. het vrijgekomen secretariaat.Dit werd zolang, zo goed en zo kwaad als het ging, inonderling overleg verzorgd. Mevrouw Springer te Zeist issedert 1 januari 1978 onze nieuwe secretaris. Tot bestuurslidper 1 januari 1978 werd voorts benoemd mevrouw C.J.van derGrind-van Hengsten te Houten.











Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 niet. Ook de 14-jarige Baron van Wijkerslooth had zich hier-voor naar het buitenland moeten begeven, en wel naar hetinternaat &quot;Wilkinghege&quot;, kort daarop verplaatst naar Borgh,bij Munster. Deze school werd geleid door 3 uitgeweken Fransepriesters, en men merkt dan ook dat, zoals het toen trouwensgebruikelijk was in adellijke kringen, de Franse taal levenslangzijn voorkeur heeft genoten in het spreken en schrijven. Als leerling te Warmond schijnt hij tot de besten te hebbenbehoord. Er wordt van zijn 'eenvoudige omgang', welke zichin niets van dien van anderen onderscheidde' getuigd - dit niet-tegenstaande het feit dat zijn vader ervoor gezorgd had dat hijdaar zijn eigen apartement had, in tegenstelling tot de anderestudenten. In 1811, tegen het einde van zijn studie, was hijmede-ondertekenaar van een brief van 34 Warmondse studentenaan de

aartspriester van Holland en Zeeland. Alhoewel op zich-zelf van geen enkel belang, geeft deze brief toch wel eenlevendige kijk op zijn leven als student aldaar: 2) (Gedateerd 9 April 1811) &quot;Het zal Uweleerw. onge-twijfeld onbewust zijn, dat wij hier belast zijn met eenkeukenmeid (Francisca), die in alles onrein en morsig is.Wij verschrikken als wij het vuile mensch voor oogenkrijgen; dagelijks vindt men een of ander vuil in 't eten;dikwijls is het zoo gereed gemaakt, dat niemand er ietsvan kan gebruiken. Over een weinig tijds zijn wij be-gonnen met de ingemaakte spijzen, de welke vervuld zijnmet beesten: dit eten duurt tot de maand Juni of Juli.Alle middagen krijgen wij soep; dezelve bestaat uit wateren gort; het vet, dat daar in is, is meerendeels van hieren daar afgeschraapt, hetwelk daarin wordt geworpen.Dit zouden wij zoo zeker niet weten, indien de knegtsons dit alles niet zelf verhaalden. Wij moeten

hier ookbijvoegen, dat de soep van vlees gekookt wordt en dan



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 NIEUWE BOUW, 1821 I ?VII Het seminarie te Armond in 1821Foto-archief gemeente Warmond.





Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -9- op de Dam hadden behoord, door Koning Willem I aan hetseminarie Warmond werden geschonken. Hierbij hoorden ookboeken die de Franse vorst bij zijn kerkbezoek had gebruikt. Daarnaast besteede hij na 1815 veel aandacht en ookveel van zijn vermogen aan de zorg voor het katholieke voor-bereidend hoger onderwijsden vanaf 1823 ook voor de over-zeese missie. Na zijn bisschopswijding in 1833 bleef hij wel inde buurt wonen - hij kocht het buiten &quot;Duinzigt&quot; bij Oegstgeestin 1834 en liet er een passende residentie op bouwen - maar hadgeen tijd meer voor theologische colleges. Warmond bleef echterzijn milddadigheid, evenals die van zijn familie en vriendenondervinden. Hij had in 1821 de eerste steen gelegd voor eenbelangrijke verbouwing van het seminarie, in 1843 deed hijhetzelfde voor een nieuwe kapel. Al deze geldelijke steun

echter, zijn toezicht op&quot;Hageveld&quot; (het klein-seminarie dat hij in 1817 stichtte en strakster sprake komt) en zijn langdurig verblijf als hoogleraar teWarmond, schijnen er - vergefelijkerwijs - toe geleid te hebbendat hij er toe neigde, 'tot ergernis van sommigen', om van'zijn' seminaries te spreken, waarin naar zijn mening, geenleraar of hoogleraar mocht worden aangesteld, zonder zijn oor-deel gehoord en zonder zijn goedkeuring ontvangen te hebben .5)Hierin mogen we in ieder geval wel een aanduiding zien van zijnaanhoudende zorg en aandacht voor deze instellingen, in al hunaspecten. Het Klein-seminarie Hageveld. In 181j werd het Koninklijk Besluit betreffende het HogerOnderwijs vastgesteld (2 Augustus, nr. 14), dat de gelegenheidbood om bijzondere (confessionele) Latijnse scholen op te richten.In overleg met het kerkelijk bestuur besloten in het begin van1816 Cornelius

Richardus Antonius van Bommel, Leidenaar van







Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -12- Met het onderwijs zag men zich gesteld voor een moeilijketaak. Ten eerste kwamen er vele leerlingen van zeer uiteen-lopende leeftijd en zeer verschillend niveau zich aanmelden -jongens die bij gebrek aan een klein-seminarie hun studie alonder particuliere leiding waren begonnen. Ten tweede was erdringend gebrek aan onderwijzend personeel. In die tijd warener in de&quot;Hollandse Zending&quot; nauwelijks genoeg priesters voor debehoeften van de parochies. Er werd daarom besloten, dat aan-staande priesters, kwekelingen van het groot-seminarie, mede-helpers van Van Bommel konden worden. Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid in te gaan opde politieke situatie van deze periode, noch op de veleonderhandelingen met de regering toen en later, of op de onder-linge kibbelarijen die in deze tijd overal, ook binnen de kerk,opvallend vaak voorkomen. In grote lijnen kon men

zeggen datKoning Willem ! en zijn regering een uitgebreid toezicht opalle kerkelijke zaken wilden, waardoor de kerk dus geen onaf-hankelijke koers zou kunnen of mogen varen. Vandaar dat ervanaf het begin wantrouwen bestond tegen het verschijnsel&quot;klein-seminarie&quot;, omdat dit een opleiding gaf aan aanstaandepriesters die niet door de staat te controleren was. Prof.vanWijkerslooth zag dit al gauw, en stelde in 1819 voor om(persoonlijk?) de regering hierover tot gunstiger gedachten tebrengen. De Aartspriester vond echter dat deze zaak beter docxde paus zelf met de regering kon worden opgenomen. Niettegenstaande de onderhandelingen die inderdaad plaats-vonden, kwam in Juni 1825 toch het gevreesde KoninklijkBesluit: dat niemand zonder de uitdrukkelijke vergunning vanhet Ministerie van Binnenlandsr Zaken een Latijnse school opmocht richten en dat alle scholen zonder vergunning meteenmoesten sluiten.

Aan de Universiteit van Leuven moest eenpriester-opleiding komen, onder de naam &quot;Collegium Philosophicum&quot;dat door de regering werd bestuurd en de hoogleraren door de











Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -17- In Augustus 1848 kwram A^r. van Bommel uit Luik om het nieuwe&quot;Hageveld&quot; te zien, zijn zegen te geven, en de eerste prijs-uitreiking daar op te luisteren. Vanzelfsprekend ging hij toen ooknaar &quot;Duinzigt&quot;, de residentie van zijn grote vriend en mede-stichter Mgr. van Wijkerslooth. We merken bij deze gelegenheid,dat er daar kennelijk regelmatig bijeenkomsten van oud-Hagevelderswerden georganiseerd. Met het herstel van de Nederlandse bisdommen in 1853werd &quot;Hageveld&quot;, als onderdeel van Warmond, het bisschoppelijkeKlein-seminarie van het diocees Haarlem. Het gymnasium te Katwijk. &quot;Hageveld&quot; is niet de enige stichting geweest van Prof.vanWijkerslooth. Toen in 1830 de situatie van regeringswege weergunstiger was, heeft hij het plan opgevat om ook een school testichten voor katholieke

jongeren die zich voor het universitaireonderwijs wilden voorbereiden. In Mei 1831 verzond hij een pro-spectus, waaruit het volgende wordt aangehaald: 13) Reeds sedert lang zochten de R.C. Ingezetenen van onsland vruchteloos naar eene gelegenheid om hunnenkinderen, die zij voor het hoogere onderwijs wilden op-leiden, in de nabijheid der ouderlijke woning te ver-schaffen, hetgeen zij met aanmerkelijke opofferingen ge-noodzaakt waren elders te gaan zoeken. Op aanhoudendverzoek van verschillende Ouders, die de opvoeding hunnerkinderen naar waarde schatten, heeft de ondergetekende,door aankoop eigenaar geworden der uitgestrekte buiten-plaats: het huis te Katwijk aan den Rhijn, in deze be-hoefte trachten te voorzien, door aldaar onder toezigt vaneenige der aanzienlijke R. Catholijken een Instituut ingereedheid te brengen, waarin, behalve het vereischteaangaande het

godsdienstige, onderwijs zal gegeven









Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -21 De commissie voor het onderwijs, 1840 - 1842. Zijn belangstelling voor het onderwijs, maar ook zijn per-soon en waardigheid, bezorgden Mgr. van Wijkerslooth op12 November 1840 van regeringswege een plaats in de commissie,vraaraan was opgedragen een onderzoek in te stellen naar debezwaren tegen de onderwijswet van 1806, en voorstellen ter ver-betering daarvan te doen. In deze v/et werd de toestemming voorhet oprichten van bijzondere (b.v. confessionele) lagere scholenaan de burgerlijke overheid overgelaten; en de praktijk vfosechter dat deze meestal weigerde. Een rapport van de commissieverscheen, met een afzonderlijk daarbij gevoegde nota vanMgr. van Wijkerslooth en nog verschillende opstellen van zijnhand. Het rapport, aan de Koning uitgebracht, had tot gevolgde totstandkoming van het K.B. 2 Januari 1842. Men

kreeg nutoestemming zich te wenden tot de Gedeputeerde Staten, indienhet gemeentebestuur weigerde. Maar aangezien de gezindheid vande G.S. ten opzichte van het bijzonder onderwijs niet veel ver-schilde van die der gemeenten, had het nu toegestane beroepniet veel meer dan theoretische waarde. De katholieken kregendus in de praktijk geen vrijheid om lagere scholen op te richten.Om hen tegemoet te komen werd echter het Protestantse karakteraan de openbare school enigszins ontnomen - hetgeen deorthodox-protestanten, die dit juist wilden behouden, weer tegende horen instreek. Het resultaat was dan ook dat niemand ertevreden mee was. Pas in 1848 zou de Grondwetsherziening inprincipe vrijheid van onderwijs brengen. Bezwaarschool, 1850. Op 17 Juni 1850 had Mgr. van Wijkerslooth bij de Oegst-geestse raad een aanvraag voor een vergunning tot oprichting

vaneen bewaarschool ingediend, hetgeen op 3 Juli werd toegestaan. 17)Op 12 Juli kwamen ai enige zusters in het huis bij de bisschop,die, blijkens de handtekening onder de aanvraag, al zwaar ziek was.



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -22- De bisschoppelijke residentie &quot;Duinzigt&quot; te Oegstgeest(collectie mr. B.C. van Krieken, Oegstgeest)





Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -24- met de hoogleraren van het seminarie. Al op 30-jarige leeftijdechter, in 1849, overleed zij. Haar portret hing in 1930 nogbij haar kleinzoon in Hoog-Keppel; achter de lijst bevond zicheen Latijns gedicht, &quot;Angeio terrestris&quot; (engel der aarde), nahaar dood ter harer ere gemaakt - . . . , door Mgr. vanWijkerslooth. G. de Nie



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -25-Noten 1) Een overzicht van het leven van deze Heer van Schalkwijk en Bisschop van Curium in Tussen Rijn en Lek, deel 9 (1975), afl. 4, biz. 1 - 9 Standaardwerken over de kerkgeschiedenis van deze periode zijn:Het Katholiek Nederland, 1813 - 1913, deel 1,'s-Gravenhage 1913 J.C. van der Loos, Vaderlandse kerkgeschiedenis, deel 5,Amsterdam 1953 L.J . Rogier, N. de Rooy, In vrijheid herboren,'s Gravenhage 1953 Speciale studies: J.C. van der Loos, &quot;Geschiedenis van het SeminarieWarmond&quot;, in Bijdragen voor de geschiedenis van hetBisdom Haarlem, deel 48 (1932), bIz. 1 - 486H.J.M. Taskin, &quot;Geschiedenis van het seminarieHageveld&quot;, in De Katholiek, deel 112 (1897), biz. 86e.v., 223 e.v., 335 e.v., deel 113(1898), bIz. 185 e.v.C.J. Vinkesteijn, &quot;Roomsch-Katholiek voorbereidendHooger Onderwijs

1813 - 1913&quot;, in (reeds genoemd)Koth. Ned., bIz. 269-280 A. van Wijnbergen, &quot;De Katholieken en het Lager Onder-wiis'V~in Kath. Ned. bIz. 227 - 256A.F. Manning, De betekenis van C.R.A. van Bommelvoor de Noordelijke Nederlanden, Utrecht-Antwerpen 1956G. Brom, Cornells Broere en de katholieke emancipatie,Utrecht-Antwerpen 1955 Negentiende-eeuv/se tijdschriften: De Godsdienstvriend, Catholijke Nederlandsche Stemmen,en De Katholiek Verdere bijzonderheden: W.J.J.C. Bijleveld, Verscheidenheden uit de omgevingvan Leiden, Leiden 1951
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Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -2-







Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 Wapen van Nicolaas Cleuting uit zijn protocol, bewaard in hetgemeente-archief van Leeuwarden. Zegel van Johan Daems Kluetinck(Gem .Archiefdienst Utrecht,Bew. archieven II, nr. 172)









Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -9- 'claegen ende jangelen' zoals de verslaggever van het Hof vanUtrecht zo treffend opmerkt, Crijn neemt het opnieuw sportief op: hij herinnert Jan eraan datdeze hem in zijn &quot;joncheyt&quot; een keer tegen de vlakte heeftgesmeten en zegt nu tegen hem dat hij het af wil drinken,'lek wil! gaerne alledinck doot ende tenyet drincken'. Maar Janvoelt er niets voor: &quot;lek en heb de bruy van u Crijn, ghijmoecht u moeder daerop bruyden&quot; 2la_ Daarop volgt zoals teverwachten een handgemeen waarbij Jan z6 door het dolle raaktdat de v/aard hem met behulp van drie vrouwen van Crijn moetaftrekken. Het zijn de waardin, de meid van de pastoor (zodatwe moeten vrezen dat deze aangebrand eten kreeg die dag) ende vrouw van Jan Lubbertsz. in kwestie die wellicht voor de zo-veelste maal haar man uit de kroeg moest opvissen. Als men Janvoor de deur van de

herberg op de brinck neerlegt blijkt hij eerst'bloeyend aan zijn slinckerhant&quot;, en later als men zijn klerenlosdoet, bevond men nog een wond aan zijn linkerschouder omtrent&quot;de corte ribbe&quot;, waaraan hij twee dagen later sterft. Bij zijnverslag van de gebeurtenissen merkt Crijn tenslotte nog fijntjes opdat hij geen 'kijvelicke' reputatie heeft in tegenstelling tot Jan,die altijd twist en tweedracht zocht in gezelschap.Op zijn verzoek krijgt Crijn een brief van Remissie en betaalt42 gulden om uit het gevang te komen - daarmee is, op deverzoening met Jan's familie na, de zaak uit de wereld,In 1602 ^^ legt Floris Gerritss. van Ens, predikant te Houten enoud 55 jr. een verklaring af. Hij woont aldernaest AdriaenRochusz., onderschout van Houten en meldt wat hij zekere tijdgeleden heeft gezien. Toen was hij namelijk door het grote ru-moer uit zijn kamer weggegaan om te gaan kijken wat er aan dehand was.

Daar zag hij hoe Jan Laurensz. van Everdinghen enJan van Cothen de persoon van ene schele Jan Domen aan devoeten hadden gebonden met een &quot;coorde&quot; en hem daarmee uithet huis van de onderschout sleepten tot aan een wagen. ScheleJan Daemsz., die verder konsekwent Jan Jan Doemsz. heet,spartelde zozeer tegen, dat hij het koord uit hun handen troken een kaatsbaiger te pakken kreeg. Maar tenslotte werd hijtoch weer het huis ingesleept en wat er daarna gebeurde wist



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 ?10- heer van Ens niet te melden. De Utrechtse burger Eduwaert vanHemert weet nog te vertellen dat Everdinghen toen hij Jan Doementen huize van Adrioen Rochusz^zog, terstont zijn &quot;poignord&quot; hadgetrokken en Jon Doemen had aangevallen, seggende 'Flockx,Ghy moet medeghoen, ghy en sult mij nu nyet ontlopen'. Het isniet onmogelijk dat Jan Jans Doemen die in 1602 zulke groteproblemen met de provinciale overheid had, zijn geluk elders isgaan beproeven: in 1639 tenminste kompareert Jon Jans Domen,alsdan wonend in Nieuw Nederland voor een notaris in Utrecht,met zwagers in Bunnik. Tenslotte heet een Jon Aertsen vanSchayck: pastoor te Houten in 1603, ^^ hij zal wel op de een ofander manier familie zijn van de talloze geslachten van Schayckhier ter plaatse, moor het is nog niet gelukt hem te plaatsen.Van de boerenzoons waren er immers wel die de

gelegenheidkregen te studeren. Interessant is in dit verband de vroog dieMr. den Tex in De Nederlandsche Leeuw van 1955 26 steldeover de identificatie van nederlandse studenten te Poduo. Doorkwam in 1565 als student aan, een zekere Antonius Biserus vander Velden 'Ultrojectinus' in wie wij ongetwijfeld te doen hebbenmet een lid van de familie Biser van der Velde, afstammend vanGeryt Jansz. van de Velde, die van 1430 tot 1460 schout wasin 't Goy en Houten en wiens familie sedert 1479 27 boerde ophet goed &quot;de Bieshoer&quot; in Schalkwijk, vandoor: Bieshoar vander Velde. Ik noemde de schout in het Goy en Houten en daarmee laten wede geestelijkheid voor wat zij is, om eens te gaan kijken in derichting van de overheid. Afgezien van een behoorlijk lange lijstschouten, schepenen, bueren en landgenoten is door eigenlijkweinig over te melden - maar de nomen van die lijst zijn tochwel interessant. In

1340 ^° is Johan van den Sonde richter in't Goy, straks wordt duidelijk, dat er aan het begin van de 16eeeuw nog een familie van den Zonde in Houten woont, maartypisch aan lager wol is geraakt. In 1366 ^^ is Abryoen utenGoye richter, een bastaard van de heer van den Goye en in1398 30 Evert van Schoenevelt - deze laatste zegelt merkwaar-digerwijs met hetzelfde wapen als het Bentheimse ministeriolen-



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 ?11- geslacht Van Schonenvelde dat al veel vroeger voorkomt.De Van Schonenveld's zitten in 1600 nog altijd op de voorvader-lijke boerderij -^^. Verder komen namen voor als Van Oostrum,de Ridder alias Hardenbroeck, Stoel, van Catwijck en in de 16eeeuw Van Oestrum, Van Ham en van Rossum. In het laatste gevalgaat het om een vader en zoon die beiden schout zijn geweestvan ongeveer 1558 tot + 1585. Deze beide van Rossums zegelenniet met het normale Van Rossum-wapen maar met 3 roskammen ^^en aangezien er begin 17e eeuw een herberg in Houten 'de Roskam'heet, opper ik de mogelijkheid dat de schout tegelijk herbergierwas en de naam van zijn herberg evenzeer liet spreken als zijnwapen. Zo werd er begin 17e eeuw in Schalkwijk een herberg ge-dreven geheten 'In de hollende wagen' &quot;^ en wel door de familieHoll. Overigens is Willem

Willemsz. van Rossum de Jonge onfor-tuinlijk aan zijn eind gekomen: in de rekeningen van het Conventvan Bethlehem staat in 1589 ^-^ bij de post pachten onder Schalk-wijk &quot;ende soe den voerss. Willem Willemss. van Rossum yerst indegyselcamer ende daernae langehe tyt op Hasenberch gezeten heeftovermits zijne grote schulden ende soe hij daerna op Hasenberchgestorven is ende de weduwe de sleutelen opde boer geleyt heeft,so is op dit jaer nyet ontvangen&quot;. Van belang zijn ook de namen der richters en schouten van hetgerecht Vuyicoop alias Houten op de Wetering alias Schonouwen. Weliswaar verklaart de Schalkwijker coster en secretaris Melchior 36Hubertss. (van Culemborch) in 1580 dat &quot;de buyren van Sconouwen opde Houtensche Wetering te kercke behoren onderSchalkwijk, alwaer zij oock begraven worden&quot; -er waren toch ergveel relaties tussen de

bewoners van Houten en Schonouwen.De vroegst vermelde schout is een Philips van Oostrum in 1370 37^maar daarna is het schoutambt enkele generaties lang vrijwel zonderonderbreking vervuld door leden van de familie Van Rossum:Sweder, Dirc, Jan, Hubert en Splinter zijn hier de namen tot on-geveer 1470 38. Een der uitzonderingen op deze kennelijke regelwas Egbert Hermansz., die van 1426 tot 1430 als schout wordt















Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -18-





Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -20- huis opgedragen is door ene Gerrit Jansz.Cluet. Uit anderebronnen don de akte van het Hof heb ik kunnen rekonstrueren dathet hier een gerichte aktie betreft om de weduwe bij te staanen de gerechtelijke verkoop te voorkomen. De weduwe vanEgbert van Ham, Vincente Jansdr. is nl. de zuster van ErnstJacobsz., vrouw en Gerrit Jansz. Cluet is haar broer,°°°, zijzijn Houtense telgen van de reeds genoemde familie Cleuting.De schout van Schonouwen komt zijn schoonzuster dus te hulpsamen met z'n zwager. Het mocht echter niet baten. Het Hofonderzoekt de aanspraken van Ernst maar komt tot de konklusie datdeze niet ontvankelijk verklaard moeten worden, aangezien hettransport niet heeft plaatsgevonden in bijzijn van de vier vier-delen wat toch had gemoeten omdat er een onmondig weeskind is !Op 31 juli beslist het Hof dat de verkoop door moet gaan.Het huis zal gaan naar

Jannichgen 'ofte yemant anders die voort'aftrecken vanden segell van den wassche meer biedt dan 312caroligulden'. Op 9 september vindt dan eindelijk de finaleverkoop plaats waarbij koper wordt Jan Thoniss. in Schalkwijkdie 378 gulden bood. De herbergen de Moriaen en de Engel komen nog een keer tersprake in een akte van 1590 waaraan wij straks aandacht zuilenbesteden - wij begeven ons in gedachten naar een mooie zondagin mei van het jaar 1630 °' als Gerrit Gerritss. van Osch, waardin de Blauwendraet te Houten het met zijn vrouw behoorlijk drukheeft. Wel 6 tot 8 jonge knechts hebben zoals het heet de'kloot geschoten' - een kaatsspel gespeeld - en zijn hun speelge-lach komen verteren. Bouwen Meertens is koning van het spelgeworden, in het dagelijks leven is hij knecht van de v\«duwevan Anthonis Egbertss. op de Wetering. Opnieuw ontstaat erruzie over de betaling van genoten konsumpties tussen

Bouwenen ene Claes Gh/sbertss. uit Harmeien vAsarbij de laatste hetleven laat.



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -21- Een ander verhaal: Op 23 mei 1631 °° had de &quot;gesworen&quot; bode van het Hof vanUtrecht samen met enkele anderen de molens in Schalkwijkgefnspekteerd en toen zij daarrra in Houten kwamen waren zijvoor de herberg daar de Roscam uithangt aangesproken door eneCornelis Henrickx Bitter, wonende in Schalkwijk, die hen haduitgemaakt voor schelmen en dieven - een en ander wordt vooreen notaris in Utrecht vastgelegd. Met deze vermeldingen vande mij bekende herbergen in Houten wil ik dit onderdeel af-sluiten om nog eens wat nauwkeuriger te gaan kijken naar wat erzoal aan kriminele gewelddaden plaatsvond. We zijn al tegenverscheidene gevallen van manslach aangelopen v/aarbij drankeen niet onbelangrijke rol scheen te spelen. De gang van zakenwas, dat degene die de doodslag had gepleegd een zoen moestmaken met de

familie van de overledene, die hem - afhankelijkvan zijn rijkdom - nogal wat kon kosten. Zo wordt van JanHenrickx Stoock in 1532 °^ gemeld, dat zijn boedel indertijdbeschadigd was met 800 gulden omdat hij ene Cors.Janss. ge-wond had. Deze Cors, waarschijnlijk de zoon van de veermanuit het Waai, had volgens zekere getuigen in 1522 '&quot; tijdens eenopenbaar gelach gezegd dat hij 'Jan van Zuyien's uterweertaffhandich maecken solde all soude hem dat syn hals costen'; hetis dus kennelijk met die hals inderdaad verkeerd gegaan. De zoonvan Kors, Jan Korsgens, is ook een nogal rauw heer. Hij pleegtvolgens sententie van 1546 '' manslach op Steven Jan Jelissoens-soen uit de Knoest, onder Schalkwijk en de zoenbrief betreffendedezd manslag is bewaard gebleven ^^. Daaruit leren we dat Janbrood en weyt moet geven voor de armen, dat hij kaarsen moetsteken in de kerk en dat hij

het eerste jaar niet in enige her-berg mag komen 'daer des doeden maghen inne sijn'. Als Jan zelfer het eerst is, mag hij blijven als hij zich 'heuselijk' gedraagt.In 1534 '^ is er voor het Hof van Utrecht kwestie tussen eenzekere Lambert Gerrits als man en voogd van zijn vrouw Margrietenerzijds en Willem van Sant ais vader van zijn zoon Cornelisvan Sant anderzijds.







Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -24- land genaamd 'de Houck' te Houten, terwijl zij dat enige tijdtevoren wel degelijk hadden gedaan: te Utrecht. Het zijn geenkleine jongens deze drie, de beide eersten zijn gezeten boerenDaem Eersten is een van Schayck die in 1536 '^ 58 morgen landgebruikt in Houten en Schonouwen, Jan Cosynss, gebruikt 36Morgen ^; terwijl Henrick Jansz. de Wit een kleinzoon is vande ons zo langzamerhand bekende Luytgen Woutersz.Een zelfde gang van zaken als in Utrecht en Houten vond 40 jreerder in Renen en Werkhoven plaats: Even voor 1493 76 haddeneen aantal inwoners van Renen Danys v. Lieffdaell geholpenGijsbertsdr. van Vianen en Rijsenborch te ontvoeren van hetkasteel Beverweert. Ook zij moesten als straf in hun onderclerennaar Renen met een koers v 1 'pont' was en de eerstvolgende Zo,rw Sacramentstach te Werchoven voor de processie uitgaen 'in hoeren bloeten lynnen

clederen'. Terug naar Houten:In 1551          pleegt Sweder Stevenss. te Houten een manslach op zijn zwager Gerrit Hermansz. - het is dezelfde Gerrit wienshuwelijkse voorwaarden met zijn eerste vrouw we daarstraks be-spraken. Sweder Stevenssoen, een van Rossum, was bruidegom opeen jongedochter in Westbroek en kwam in verband met de brui-loft de natuurlijke zoon van zijn zwager. Jan genaamd, uit-nodigen om te helpen de bruid te beschenken. Maar Gerrit wasniet thuis, hij zat te drinken bij Aert Claess. in Schonouwen zo-dat Sweder daar ook maar heen gaat. Daar aangekomen vallen erharde woorden. Om te beginnen zei Gerrit tegen Sweder; &quot;Ghysyt oen een creupel ende manck gheslachte ghehilict ende ghyhebt een lelick wijff ghenomen&quot; hetgeen bepaald geen prettigewoorden moeten zijn geweest in de oren van Sweder. Swederantwoordt: 'lek ben met myn houwelick wel tevreden ende icksall soe

Godt twill met myn wyff alsoe nyet en leven als ghymet u v/yff ghedaen hebt, myn suster die ghy uyt uwen huysewechgejaecht hebt'. Dat loog er ook niet om en zo was hetgebeurd, nadat Gerrit het 'huys' was uitgegaan om 'syn waterte maecken' dat hij was teruggekomen met een 'snyderselle' die



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -25- op een grote 'pyckstock' gemaakt was 'alsoe die cleermaeckersofte snijders daermee lanckx de lande ofte velde gaen ommedaermee over de graft te springen'. Uit zelfverdediging stakSweder zijn zwager toen in de buik, tengevolge waarvan hijlater overleed. Sweder die zichzelf omreden van deze daad heeftmoeten 'absenteren uyt dezen lande', vraagt en krijgt, genade. i,        ,^<M& De kerk van Houten, c. 1679





Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -27- Gezicht op het dorp Het Goy 1660 gedaan aen des moelners huys int Goy'. Wat hier verder achterzit worden wij niet gewaar, maar enkele jaren later °' is demolen in het Goy opnieuw in het nieuws. Willem van Oostrum,Steven die Witte, Johon Derickx, Geryt Hermansz. (boer opOverdam) en Eerst Berntss. (de vader van Doem Eersten vanSchayck die op de kaeck werd gesteld en gegeseld) hebben in1489 een boete opgelopen van de Maarschalk, 'omdat sy intGoy op de molen van de genadige heer nyet gemaelt en hebben,soe die van Houten en tGoy schuldich syn te moeien'.







Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -30- de Ridderhofstod Schonouwen bij Houten 1732 In 1519 ^^ heet Ghysbert Claess. castelleyn op Schonouwen,hij was gehuwd met Jfr Alyt Florisdr. van Blochoven -eencastelleyn was een soort kasteel bewaarder en je komt ze opverschillende plaatsen in het Krommerijngebied wel tegen.Dit echtpaar is in ieder geval in 1554 &quot;5 a| overleden, danwordt onder andere hun zoon Floris Ghysbertss. genoemd alserfgenaam, wonend te Rotterdam.







Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -33- nacht hem 30 stuivers kostte en dat alles en alles uitgerekend,hem 126 gulden toekomen die hij op Marie Gysbert Acrijns-v/eduwe wil verhalen. Marie zegt dot dit allemaal wel waarkan zijn, maar dat 'het' gerecht zich hierover helemaal nietheeft uitgelaten, hoogstens 2 of 3 van hen en dan nog uitHouten en niet uit het Goy waar zij woont.De uitspraak van het Hof wordt dat Doem 72 gulden toegewezenkrijgt. Interessant is ook de strijd die ontbrandt tussen deProcureur Generael van het Hof van Utrecht als eiser en Willemde Ridder van Groenesteyn als maarschalk van het Overkwartierals verweerder in 1583. '^' Wat was het geval ? In 1580 had Lenart Aertss., schipper opde 'Voert' (= Vreeswijk) varend met zijn schip op de Lek achterThienhoven 2 Engelse soldaten van hun kleren beroofd en hengedreigd overboord te werpen, dit alles

met nog drie kornuiten.Willem de Ridder had met de plegers van het delict een regelinggetroffen, maar de Procureur Generaal neemt de zaak kennelijkveel hoger op en zoekt de schuldigen gevangen te nemen.Uit een en ander blijkt wel, dot dit kennelijk niet lukte omdatde schippers in Vreeswijk nogal populair waren: als de onder-schout van de stad Utrecht met burgemeester Peter Foeyt en enigeschutten en dienaars op de Vaert komen dorsten zij Lenart Aertss.niet 'openbaerlicken apprehenderen als beducht sijnde dat doerover enich rumour onder die gemeente van de Vaert hadde moegenopstaen&quot;, waarop zij niks beters wisten te doen dan net alsof zijLenart hadden willen huren om een 'reyse' op Dort te doen.Terug naar Houten; daar had zich op de tweede juli van het jaar1589 '02 een kompleet wild-westtoneel afgespeeld op de Brink.Op die datum waren Marthen

Anthoniss. en Anthonis Corneliss.,beiden wonend op de Noort buyten de Weerde', gelogeerd ge-weest in de herberg de Engel te Houten. Zij zagen hoe s'avondsde waard ter wacht was gegaan naar de kerk en hoe deze devolgende morgen van zijn wacht was teruggekeerd ten tijde dotzij, getuigen, opstonden om aan hun werk te gaan.











Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -38- Bijlage (meest-gebruikenden in 1600) Eerst Willemss. Pauw                                                              74M Anthonis Egbertss.                                                                    71M Wouter Frederickx                                                                    70M Henrick Biessers                                                                        70M Crijn Gijsen (Pauw)                                                                67^ M Henrick Henrickx                                                                     66M Evert Jansz. van Schonevelt                                               64iM Egbert Henrickx                                                                        64M Eelghis Philipsz. ^antenaer)                                              63M Bastiaen de Wit                                                                        62iM Daem Adriaensz. van Schayck                                           625M Jan Adriaensz. van Schayck                                               57^M Ghysbert Jan Henrickx                                                          56M Steven

Willemsz.Pauw                                                           53M Comelis Eersten van Rossum                                                53M Cornelis Stevenss. van Sijll                                                 53M Corneiis de Ridder                                                                   53M Jan van Schayck de Oude                                                   SO^M Jan de Wit Biesers                                                                  SOM Stijn Pfellen (Peter de Cruyff)                                             SOM Willem Aertss. Cruyff                                                            48M Adriaen Jacobss.van Zijll                                                     46M Dirck Adrianesz.                                                                      44M Isbrant Adrianesz.                                                                    42M Peter Peterss.                                                                             39M Jan Cornelisz. van Schayck                                                3SM Dirck de Wit                                                                              33M Steven Gerrit Frederickx                 

                                     33M Mary Eersten, Jan v. Oostrumswed.                                32M



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -39- Noten bij het artikel &quot;Houten in de zestiende eeuw, een kleine chronique scandaleuse&quot; 1.   NU 188 deel 11 fol 188 verso (GAU) 2.   Zie voor de 'Reductie' van Groningen oa &quot;Gedenkboek derReductie van Groningen in 1594&quot;, uitgave J.W. WoitersGroningen 1894 en Dr. G. Overdam &quot;De Groninger schansen-krijg; De strategie van graaf Willem Lodewijk en Drente alsstrijdtoneel 1589-1594&quot; een uitgave van Wolters-Noordhoff nv Groningen, 1970 3.   RAU, RA 1345 a fol 168 4.   RAU, SvU 143 deel 2 fol cixxxv 5.   RAU, RA 1345 a fol 169 6.   GAU, sekretarie-archief deel 1 7.   GA Leeuwarden 8.   P.Th. Zwart, oud-notaris: &quot;Pfothocol Cleuting&quot; inleidingbiz. 17; (Uitgave - met transscriptie der acten - van deFryske Akademy nr. 359; 1970) 9.   In 1288 is reeds een Henricus Clotinghe geland te

Werk-hoven OBU (IV) nO 2354; In 1353 pacht Henric ClotincJonghe Henric Clotinxsoen 4M 2H te Coten van het Dom-kapittel (DOM 1807); in 1378 zegelt Sander CluetinckDiderickxsoen als tynsgenoot te Coten (DOM 1788) 10.   Joest Henrickx, scepen van WbD zegelt bv 1515 juni 10(Oud Archief van het St.Elisabeths-en St.E loutsgasthuys nr.60)en 1527 januari 16 (Oud Munster 1266) 11.   BA 202 fol 8 verso (RAU) 12.   RAU St. Marie 1525 (1 juli 1467) 13.   RAU RA 188 deel 3 (sententie van 1552 april 9) 14.   'Tussen Rijn en Lek' 8e jaargang nr. 1, bIz. 5 15.   RAU St. Marie 2675 pak 2 (19 maart 1575) 16.   GAU Bewaarde Archieven II 1680 nr 1 (1582 oktober 17) 17.   RAU RA 233 deel 1 (1583 april 13) 18.   GAU NU 188 deel 9 fol 69 19.   GAU NU 188 deel 11 fol 26 (1594 december 4) 20.   RAU SvU 937° fol cxxii (verso)



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -40- 21 . RAU RA 99 deel 4 nr 189 (sententie van 1587 december 6)21a . Middelnederlands Woordenboek geeft op 'bruden' : een vrouwbeslapen, gemeenschap met haar hebben 22.   RAU RA 252 pak 3 (1602 september 8) 23.   GAU NU 202 deel 3 fol 27 verso-29 verso (1639 april 9) 25.   GAU NU 188 deel 15 fol 60 verso (1603 april 9) 26.   De Nederlandsche Leeuw LXXII kolom 104 27.   Dr. A. Johanna Maris 'Repertorium op de Stichtse Leen-protocollen enz. bladzijde 321 e.v. 28.   Archief Ridderlijke Duitsche Orde 1128 (1340 St. Martyns-avont) 29.   RAU KKK 920 (1366 april 23) 30.   RAU OM 1358 nr 4 (1398 maart 26) 32.   Dr. A. Johanna Maris op.cir. biz. 105-106 33.   RAU OM 1343 (1564 augustus 26) 34.   GAU NU 192 alO clx (1625 juli 2; Ghijsbert Holl wonendte Schalkwijk, herbergier in den Hollenden wagen aldaer) 35.   GAU Bewaarde Archieven lle afdeling 1276 36.   GAU

NU 188 deel 2 fol 52 (1580 mei 21) 37.   RAU St. Pieter 585 nr 3 (1370 maart 26) 38.   bv. Sweder van Rossem 1389 (RAU HSS 358 III fol 32) Dirc Overriin              1401 (RAU St. Pieter 585 nr 4; hij heet 2 januari 1400Dirc Overiin van Rossum en machtigtdan zijn broers Hubert en Jan vanRossemJohan van Rossem 1419 (GAU Bewaarde Arch Ie afd 950)Hubert van Rossem 1426 (Arch. Ridd.Duitsche Orde 1207)Splinter van Rossem Dirckx 1451 (RAU OM 1341) 39.   bv. RAU OM 1340 (1426 april 14) 40.   RAU BA 200 fol 75/75 verso (1435 Maandags na Meydaghe) 41.   RAU DOM 1211 (1485 januari 5) 42.   GAU Bewaarde Archieven II 236^ (1494) en idem nr 3/4 (1521) 43.   RAU RA 99 deel 4 nr 175 (sententie van 1584, april 11) 44.   RAU RA 252 pak 10 (1628 september 12)





Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -42- 76. RAU BA 202 fol 294 (1493 januari 24) T7. RAU RA 99 deel 2 nr 203 (sententie van 1555 juli 24) 78.   RAU RA 99 deel 3 nr 143 (sententie van 1564 december 12) 79.   RAU RA 99 deel 3 nr 237 (sententie van 1570 april 10) 80.   RAU BA 202 fol 145 verso (1475 oktober 27)81 . RAU BA 202 fol 233 (1489 november 5) 82.   GAU 709 deel 1 (Eerdtgunningsbouck) 1535 maart 13 83.   RAU RA 188 deel 3 (1554 februari 12) 84.   RAU HSS 1196 (1560 juni 4) 85.   RAU RA 188 deel 8 (1578 18/2, 15/4 en \/7) 86.   GAU Bewaarde Arch.lle afdeling 1386 (1534 februari 7) 87.   RAU RA 379 deel 2 fol xlii verso 88.   RAU RA 350 fol 5 verso 89.   RAU St. Marie 2675 pak 2 (1574 19/3 en 1575 19/3) 90.   bv 1581 augustus 12: RAU RA 580 deel 4 fol 112vso(Wijk bij D) 91.   RAU RA 188 deel 14 (1595 mei 13) 92.   RAU RA 580 deel 5 fol 143 vso (1592 januari 29) 93.   Gem .Archief Gorcum 608 nr

53 (1613 januari 7) 94.   GAU 703 (schepenminuten) 1519 mei 26) 95.   GAU 704 (idem) 1554 juni 28 96.   RAU RA 188 deel 1 (1531 maart 6) 97.   RAU SvU 130 98.   RAU RA 188 deel 9 (sententie van 1581 maart 7) 99.   RAU RA 188 deel 9 (sententie van 1581 februari 14) 100.   RAU RA 188 deel 10 (sententie van 1582 april 7) 101.   RAU RA 188 deel 11 (sententie van 1583 juni 19) 102.   GAU NU 188 deel 7 fol 50 verso (verklaring d.d. 1590februari 21) 103.   GAU NU 217 deel 3 (op deze akte werd ik attent gemaaktdoor de heer Pastoors uit Utrecht) 104.    RAU SvU 143 deel 2



Tussen Rijn en Lek 1978 2. - Dl.12 2 -43- Gebruikte Afkortingen: GAU-Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht NU -Notarieel archief Utrecht RAU -Rijksarchief Utrecht RA -Rechterlijk Archief SvU -archief van de Staten van Utrecht DOM-archief van het kapittel van de DOM BA -Bisschoppelijk Archief KKK-archief van de Kleine Kapittelen en Kloosters OM -archief van het kapittel van Oud Munster HSS -verzameling Handschriften Rijksarchief Utrecht L--.
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Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -21- Pl. 5 Schets, naar verschillende kaarten samengesteld, betreffende desituatie, zcxals wij die in dit artikel gesteld hebben; vgl. pi. 4.De streepjes-lijnen geven de, sinds de Slot-aanleg 1677, v. ge-wijzigde toestand aan.









Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -25-&quot;Dolreberchs hofstede&quot;. De naam van deze nu verdv^enen hofstede uit de Middeleeuv/enkomen we voor de eerste maal tegen in het jaar 1388. Waarschijn-lijk was de hofstede ouder want omstreeks 1240 ontmoeten weBernard de Dolre, ministeriaal van de Bisschop van Utrecht, enkelekeren als getuige bij oorkonden die de Bisschop uitvaardigde.Her geslacht de Dolre was blijkbaar in goeden doen. Behalve debovengenoemde hoeve, groot 36 morgen, bezat het ook eldersgoederen. In 1355 sprak Jonker Otto van Loer tenminste over:&quot;alsulc goet als ie cofte tieghen Beerndt van Dolre, gheleghenin der Noede&quot;. 1). De ligging van &quot;Dolreberchs hofstede&quot; menen we te kunnen bepalenaan de hand van de volgende charters: 1.19 maart 1388. &quot;Item her Johan van Rijnesse, ridder, heft opgedragen 4

morgeneyghens lands, dye gelegen sijn in Cattenbroyck in den kerspelvan Seyst, alsoe hi dye daer hadde liggende mit sijnen kin-deren onderdeilt in 8 morgen, daer sijnen kinderen dye helftof toebehort, opstreckende van Dolreberchs hofstede aen denWerswech in Cattenbroec, daer boven noest gelant is her Janende sijne kindere vorscreven ende beneden dye nonnen vanVrouwen cl oester&quot; . 2). 2. Johan van Rijnesse, heer van Rijnauwen, had blijkbaar ruzie metzijn drie zoons. Deze twist werd op 8 februari 1406 beslecht doorbemiddeling van o.a. Willem van Abcoude en Vrederic van Draken-borch, die aan de vader het huis Rijnauwen toekenden. Omtrent dezoons kunnen we in het, helaas sterk beschadigde, charter lezen:&quot;Voert zei hem her Johan voerseyt gheven drie morghen lantsin Bunnycker gherechte leggende, streckende van Dolreberch....Voert zei hem her Johan

gheven zes ende dertich morghenlants, gheleghen beneden Zeyst, mit eenre hoffstede gehetenDolreberch, des is achte morgen erfpacht van den........ende







Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -28- De &quot;drie morghen lants in Bunnycker gherechte&quot; zijn er nog steeds.Terwijl men ze nu als weiland gebruikt heeft men ze vroegerbenut als bouwland. Het is duidelijk te zien dot er toen een vijf-tiental &quot;kattenrug&quot;akkers west-oost geperceleerd lagen, aan beidezijden begrensd door een haaks er op liggend &quot;voorhoefd&quot; of&quot;anewende&quot;. De akkers werden geploegd met een rug in het midden,zodat ze naar beide zijkanten afhelden terwille van de afwatering.Had de ploeger de voor van de akker ten einde geploegd, kankeerde hij zijn ploegspan op het &quot;voorhoefd&quot;. Dit werd dan laterafzonderlijk geploegd, waarbij de ploegrichting haaks op die vande vijftien akkers lag. De hooggerugde akkers zijn nu mooi te zien in de zijkant van hetafwateringskanaal van de Zeister Grift naar de Kromme Rijn. Ditkanaal is door de

noordoostelijke hoek van het akkercomplex gegra-ven. Dwars door het hele terrein loopt nog een duidelijk zichtbarelaagte, die zich voortzet in de bospartij ten zuiden van het land.Waarschijnlijk het restant van een watertje, daterend uit de periodetoen dit land in cultuur gebracht werd, en dat gediend heeft voorde afwatering ervan. Aandacht verdient nog de in de oorkonde van 19 maart 1388 ge-noemde &quot;Werswech in Cattenbroec&quot;. Gezien de ligging van&quot;Dolreberchs hofstede&quot; ten opzichte van Cattenbroek moeten wedeze &quot;Werswech&quot; of Dwarsweg zoeken in het noordelijk deel vanCattenbroek tussen de Vinkenbuurt en Zeist in.Merkwaardig is dat op de topografische kaart van 1855 de &quot;Stoet-wegher Thientwech&quot;, vanaf de Koelaan richting Odijk lopend,wordt aangeduid als de Dwarsweg. Is het mogelijk dat er vroeger in de cope-ontginning Cattenbroec/Stoetwegen in

noord-zuid richting een Dwarsweg gelopen heeftvanaf de Zeisteroever tot aan de Odijckersteegh, dus vanaf detegenwoordige Brugakker tot aan de Zeisterweg ? D.R. Klootwijk.



Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -29- Wie weet waarom ? In 1977 vond een der leden van de Archeologische Werkgroep vanonze Kring bij een opgraving nabij een 17e eeuwse boerderijenkele scherven van een wit bord. De scherven waren versierd meteen blauwe rand van bloemen, die aan tulpen doen denken.Het hart van het bord ontbrak eerst, maar werd gelukkig later ge-vonden. Na zorgvuldig onderzoek, eindeloos geduld, het lijmenvan de gevonden delen en het opvullen van de gedeelten, welkenog ontbraken ontstond het bord, waarvan de zwartwit afbeeldingdit artikel vergezelt (zie foto). De doorsnee van het bord is22 cm. Direkt rees de vraag naar de betekenis van de letters op hetbord. De eerste conclusie was, dat het de beginletters kondenzijn van de hier in deze omgeving (Schalkwijk) al eeuwen be-kende families: De Wyckerslooth-Walencourt-Van

Wateringen-Weerdesteyn en mogelijk ook Wttewael. Het leek de werkgroep verstandig om een kenner van deze familieste raadplegen en wel de heer A. Pastoors. Deze was zo vriende-lijk om verschillende uittreksels van stambomen ter beschikking testellen. Hij schreef bovendien: &quot;Kunnen de letters op het bordjemisschien bedoeld zijn als een aanduiding van een spreekwoord ofgezegde, zoals er wel meer op dergelijke bordjes voorkomen enwaarvan uit gemakzucht of plaatsgebrek slechts de eerste lettersder woorden zijn gebruikt. Ik fantaseerde zoiets als: Ware WijzenWeten van Weinig Wat. Omdat het bloemmotief mij aan tulpendoet denken heb ik mij afgevraagd of het bordje gedateerd magworden uit de tijd van de tulpenrage, die omstreeks 1630/40 haarhoogtepunt bereikte&quot;. De jaren 1630/40 zijn juist te noemen, omdat er andere scherventussen bovengenoemde vondsten

werden aangetroffen, die de werk-groep in staat stelden een zogenaamd &quot;Brandewijnkommetje&quot; of&quot;Papkommetje&quot; te maken, dat in de literatuur voorkomt als daterenduit 1630.
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Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 ?^'1 -31- De werkgroep - nog niet tevreden - wendde zich tot Jkvr.M.A.de Wyckerslooth de Weerdesteyn, van wie de volgende informatiewerd ontvangen: &quot;Wij hebben witte aardenwerk borden met blauwbladmotief in de rand en in het midden een kroon met een W eronder. Borden met 5 W's, zoals U tekent, zijn ons niet bekend&quot;. De werkgroep zou graag de leden van de historische kring &quot;TussenRijn en Lek&quot; willen vragen of zij antwoord kunnen geven op devraag over de betekenis van de letters en het motief op het ge-vonden bord. Ook zou het van belang zijn te weten of er eldersin &quot;ons&quot; gebied ooit andere exemplaren van dit bord gevonden zijn,Daarom ..........Wie Weet Waarom ? De Archeologische Werkgroep Schalkwijkp/a F.H. LandzaatWickenburghselaan 34Schalkwijk (U).



Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -32-Bronnen. 1.   Inv.Archief der Bisschoppen van Utrecht.                     no.159.N .B. de &quot;Noede&quot; lag bij Rhenen. 2.   Zie 1 .                                                                                        no. 270 fol. 92 3.   Zie 1.                                                                                       no. 118. 4.   Inv. fam.Archief de Pesters.                                             no. 220. 5.   D.R. Klootwijk. &quot;De Zeisteroever inde&quot;Middeleeuwen&quot;. &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;,6e jaargang, 1972.                                                               no. 2 en 3. 6.   Inv. Archief Kapittel van St-Pieter te Utrecht            no. 557.Zie ook 5.
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