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Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 Driepas boven de ingang 1864, nr. 5323). Dit bericht is in zijn geheel letterlijkovergenomen in de Kerkelijke Courant (26 November 1864,nr. 413), en dit laatste is geciteerd in A.A. van Wijk'skleine boekje Het Kerspel Schalkwijk (zonder plaats ofjaartal van uitgave), hetgeen mij welwillend ter hand werdgesteld door de heer L.M.J. de Keyzer.Het krantebericht luidt als volgt: Schalkwijk 18 November. Onder een toevloedvan belangstellenden werd heden het stoffelijkoverschot van den hoogwelgeboren heer F .1 .Baronvan Wijckersloot van Weerdensteijn, heer vanSchalkwijk, te Brussel overleden, in de juist vol-tooide grafkapel dier familie bijgezet. -3-



























Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 alleen de titel van bisschop heeft gedragen. Misschienheeft zijn huisprelaatschap bij de paus hem hetrecht gegeven op deze hoed,of het kan een eventuelevergissing van de glazenier zijn geweest. Zijn wapen,dat in de literatuur als het eigenlijke van de familie vanWijkerslooth van Weerdestijn wordt aangegeven, is ge-vierendeeld: 1 en 4 in goud een rode adelaar grijs(blauw)getongd en genageld; 2 en 3 in rood een zilverenramskop. Daarboven, tussen mijter en hoed, een goudenkroon met negen parels, wat ons alweer voor problemenstelt. Zoals we hebben gezien is dit een gravenkroon 24)en was een baronnenkroon hier op haar plaats geweest.Heeft de glazenier zich alweer vergist? De schildhouderszijn wel juist afgebeeld: twee omziende rode leeuwen,blauw getongd en genageld, staande op een gouden con-sole. Zijn wapenspreuk, de enige in deze kapel, luidt:Demissa ca pit

superna respicit, hetgeen men vrij zou kun-nen vertalen met: &quot;hij zorgt voor de behoeftigen enhoudt het goddelijke steeds in het oog.&quot; 41) Middenonder ziet men in een vierpas, een zilverenridderhelm, van opzij, met een wrong van blauw en zil-ver eromheen. Daaronder een wapenschild: drie zilverenbemmels 2 en 1 op een blauw veld. &quot;Dit is het oor-spronkelijke wapen gevoerd door de oudst bekende van Wij kers loot hen in de 14een 15e eeuw in Neerlang-broek en Cothen en doorhet Utrechtsche protes-tantsche Reggeringsgesacht,&quot;aldus E.B.F.F. Wittert van Hoogland. 25) Bij Wijk bij Duurstede zouin ieder geval in 1350 een Het cxjde familiewapenVan Wijkerslooth oude ridderhofstad, Wijker-slooth, gelegen hebben waaraan de familiehaar naam zou hebben ~16-















Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 SlPI^Mf Het wapen Van GesselHet lijkt mij nu echter wel waarschijnlijk dat dit deidentificatie en uitleg van het (foutief weergegeven)ster-v/apen met zijn jaartal moet zijn, al wordt het be-wuste jaartal hier niet (niet uitdrukkelijk ?) als huwelijks-datum vermeld. Het geslacht van Cralingen voert trouwenseen acht-puntige rode ster op goud '^° - waar we dusook niet verder mee komen. Misschien dat hieromtrent nogeens meer zekere gegevens gevonden zullen worden. En daarmee zijn we dan voorlopig aan het einde ge-komen van onze speurtocht en de daaraan verbonden be-schouwingen. Naast de meedere vraagtekens die ik hieren daar uitdrukkelijk gezet heb zijn er vele die onuitge-sproken zijn gebleven, en ongetwijfeld nog meer die inde lezer zelf op zullen komen. Als deze (voor zover mijbekend, eerste) beschrijving van de kapel ertoe bij zoudragen dat deze

laatste verder onderzocht en meer gewaar-deerd zou gaan worden, dan is haar doel bereikt. Het wapen Van Wateringen ? G .Schipper - de Nie _23.



Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 Noten, 1)      Ik heb de vorm en despelling overgenomen diein het opschrift van dekapel voorkomen. Tegen-woordig noemt de familiezich: de Wijkerslooth deWeerdesteijn . In de vorigeeeuw treft men ook varia-bele spellingen aan. 2)      Het mysterie van de term'navicularius', die in hetbericht over zijn uitvaartvoorkwam, is opgelost dank-zij de heren F.H .C.Weijtens,G. Smilda, A.Pastoors en L.Rouppe van der Voort, dieallen zo vriendelijk warenmij te berichten dat dit een'scheepjesdrager' is, een acolyt die het wierookvaatje, wegens de vorm 'scheepje'genoemd, draagt, van waaruit de officiant met eenlepel steeds wierookkorrels schept en in het wierook-vat deponeert ter bewieroking. Gaarne betuig ik ook hier erkentelijkheid aan de heerPastoors die allerlei informatie aan mij ter beschikkingstelde, en speciaal aan de heer Weijtens die steedsklaar heeft gestaan om mij de weg te wijzen in

demij tot dan toe onbekende gebieden van de genealogieen heraldiek, en het voltooide manuscript ook nog eenstot in de fijne puntjes heeft willen doornemen. Alleeventuele onvolkomenheden blijven uiteraard voor mijnrekening. -24-



Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 3)      Registrum memoriale Parochiae de Schalkwijk, conscrip-tum sub novem distinctis capitibus a me pastore P.J.ter Horst, 1886. (Handschrift, met toevoegingen vanlatere handen). Alle citaten zijn hier weergegevenprecies zoals ze daarin voorkomen, zonder in- of aan-vullingen . 4)      E.B.F,F. Wittert van Hoogland, Aanteekeningen be-treffende Utrechtse Geslachten, III, van Wyckerslooten van Wykerslooth, Genealogische en HeraldischeBladen, III, 1908, p. 145. 5)      Nederlands Adelsboek jrg. 16, 1918, p. 427. 6)     Wittert van Hoogland (zie boven noot 4) stelt op p.148-149 dit, volgens de familie-over levering het wapen wasvan Geertruida de Walencourt die trouwde met Cornelisde Wijkerslooth (vermeld in 1562; Ned.Adelsboek 1918,p. 428; ook hier wordt uitgegaan van zijn vermoedelijkehuwelijk met deze vrouw). Hij zou zijn voorvaderlijkwapen

(waarover straks meer) hebben laten vallen enhaar wapen hebben overgenomen. Deze praktijk schijntin de zestiende en zeventiende eeuw vaker te zijnvoorgekomen, en de reden hier kan zijn geweest: de onderscheiding tussen de protestantse en de katholieketakken. Cornelis' protestantse broer Roelof leefde van1506 - 1567, en zijn tak stierf uit in 1804 (Ned.Adelsboek 1918, p. 428). 7)      Ned.Adelsboek 1918, p. 427. 8)     Al deze genealogische gegevens zijn afkomstig uit hetNed. Adelsboek 1918, p. 429 -430, en het Ned.Adelsboek 1953, p. 522. 9)      Ned. Adelsboek 1953, p. 522. -25-







Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 35)    Zie noot 31 . 36)   Rolland, VI, pi. cxivii. 37)   de Renesse, VI, p. 361. 38)    Idem. 39)   Rolland, II, pi. cxivi. 40)   Alfred Tepe (1840-1920) heeft zijn opleiding in Duitslandgenoten, en werkte in de periode 1872-1884 te Utrecht.Zijn oeuvre tussen 1873 en 1905 telt 70 kerken, &quot;uitge-voerd in baksteen en gelhspireerd op de late Nederrijnseen Westfoalse gotiek&quot;. De kerk in Schalkwijk kwam ge-reed in 1879. Eveneens van hem zijn de katholieke kerkente IJsselstein, Jutphaas, De Bilt, Everdingen en Vianen,(Rosenberg, p. 109). 41)    Dit is mijn eigen vertaling. Een andere interpretatiegeeft J.C. van der Loos in zijn Vaderlandsche Kerk-geschiedenis, deel V (Amsterdam 1953), p. 157. Dezebrengt de zinspreuk in verband met de adelaar van hetfamiliewapen: &quot;het lagere vangt hij, het hoogere beoogthij&quot;. N.B. Denkt U vooral aan de excursie op 1 juni a.s. A.G. -28-
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