














Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 schappelijke situatie in het zuidelijke deel vanhet Kromme-Rijngebied. Deze verslechteringis te wijten aan de rivier de Lek, die in deloop van de Romeinse Tijd groter en actieverwerd. De omvang van de schaalvergroting zaldoor deze twee aspecten zijn ingeperkt. Veranderde de voedselproductie onderRomeinse invloed? Samenvattend kan hierop met ja geantwoordworden. Het assortiment aan landbouwproduc-ten veranderde een beetje. Voorbeelden zijn devoor de Romeinse Tijd nieuwe plantaardigeproducten op het gebied van de tuinkruiden,groentes en fruit en bij het vee het voorkomenvan pluimvee. Het lijkt erop dat ook de hoogtevan de productie onder invloed van het Ro-meinse gezag veranderde. Zo zijn bij tweeboerderijen in Houten-Tiellandt grotere op-slagplaatsen aangetroffen en kwamen in deagrarische nederzettingen veel meer paardenvoor dan nodig waren voor de verschillendemenselijke activiteiten. Het is echter zeer devraag of deze veranderingen substantieel zijngeweest en dat daarmee

voldoende voedselvoor de in het Kromme-Rijngebied gelegerdemilitairen is geproduceerd. Het is waarschijn-lijker dat het voedsel voor de forten langs deRijn van elders is aangevoerd. Toch heeft hetRomeinse gezag energie gestoken in het be-houden van dit gebied en is het aan de eindvan de eerste eeuw na Chr. ingelijfd als onder-deel van de Romeinse grensprovincie Germa-nia inferior. De waarde van het Kromme-Rijn-gebied voor de Romeinen moet echter op eenander vlak gezocht worden dan op het vlakvan de voedselvoorziening, namelijk op hetvlak van de grensafbakening en verdedigingvan hun rijk. Noten: 1.  WA. van Es, 'De Romeinse vrede&quot;, In: W.A. van Es enW.A.M. Hessing (red.), Romeinen, Friezen en Frankenin hel hart van Nederland. Van Traieclum tot Dorestad50 V.C. - 900 n.C. Utrecht/Amersfoort, 1994, 48-63. 2.  W. Groenman-van Waateringe, 'Urbani/ation and theNorth-West Frontier of the Roman Empire' In; W.S.Hanson & L.J.K. Keppie, Roman Fronlier Studies1979. Papers presented to the I2th International

Con-gress of Roman Frontier Studies iii (BAR Int. Serie 71(mj, Oxford, 1979, 1037-1044. 3.   Groenman-van Waateringe, 1038. 4.   F.J. Laarman, 'Zoological Material of the Bronze Age,Iron Age and Roman Period from Wijk bij Duurstede-De Horden' In: L.I. Kooistra, Borderland Farming. Pos-sibilities and limitations of farming in the Roman Pe-riod and Early Middle Ages hetween the Rhine andMeu.se. Assen/Amersfoort, 1996, 369-380. 5.   Van Es, 1994, 62. Dr. L.I. Kooistra is archeobotanicus, verbon-den aan de maatschap BIAX Consult, Roeters-straat 8hs, 1018 WC in Amsterdam. In 1996promoveerde zij op het proefschrift 'Border-land Farming. Posihilities and limitations offarming in the Roman Period and the EarlyMiddle Ages between the Rhine and Meuse'dat is uitgegeven bij Van Gorcum in Assen insamenwerking met de ROB. Dit artikel gaat inop enkele resultaten uit dit proefschrift die be-trekking hebben op het Kromme-Rijngebied. Het Kromme-Rijngebied, 34-1/2













Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 ke Arbeidersbeweging en als gemeenteraadslidvan 1946 tot 1978. Kort voor zijn afscheid alsraadslid werd hij benoemd tot ridder in de ordevan Oranje Nassau. Het op de genoemde rondweg aansluitendepad, het HANNA LAMPAD met aansluitendde HANNA LAMBRUG zijn genoemd naarHanna Lam, schrijversnaam van JohannaRaadgever (1928-1988). Zij woonde vele jarenmet haar tweede echtgenoot ds. Van Ginkel inBunnik. Zij genoot in kerkelijke kringen grotebekendheid, vooral door haar bijbelliederenvoor de jeugd, onder andere verzameld in debundel 'Alles wordt nieuw'. Voorts was zij re-dacteur van een aantal tijdschriften en werktemee aan radio- en televisieprogramma's.Tenslotte werd voor de randweg rond het dorpBunnik de naam BAAN VAN FECTIO vastge-steld, ter herinnering aan het Romeinse castel-lum dat indertijd gestaan heeft op de plaatsvan het huidige fort Vechten. Drs. S.G. van Ginkel-Meester is kunsthistoricaen lid van de straatnamencommissie van degemeente Bunnik; in 1995

schreef zij samenmet C. Dekker een hoekje over straat- en weg-namen in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Bron: Gemeente Bunnik. Voorstel B. & W. van 7 december1999 en Raadsbesluit van 23 december 1999 / / Het Kromme-Rijngebied, 34-1/2                                                                                                                           14























Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 hoorlijke snelheid mee bereiken. Ook ontdekteze toen dat de voorkant van het scharnierge-wricht te gebruiken was om af te zetten.Een probleem op zich bleek het onderbinden.De voorlijn kruiselings over de voet door delussen van het hielbandje halen en deze vervol-gens strak op de voorvoet binden, bleek nietvoldoende om de glis stevig aan de voet te be-vestigen. Door een extra slag om de voet zagze kans om dit probleem te verhelpen.Sonja had naar schatting maar ongeveer eenhalf uur 'geglist'. Toch kon, zoals verwacht bijdit experiment, duidelijk een proces van polijs-ting op de glijvlakken vastgesteld worden.Met Sonja meen ik dan ook vast te mogen stel-len dat het heel goed realiseerbaar is om 'swinters op koevoeten te schaatsen. Dit experiment weerlegt mijns inziens de me-ning van Gauke Bootsma, initiatiefnemer vanhet Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindelo-pen, die betoogt dat glissen meer als glij-ij-zers dan als schaatsen gebruikt werden, waar-bij de glisser zich met behulp van een prikstokvoortbewoog'. Een uitdaging aan u lezer

tot slot. Bent u hetdie gaat bewijzen dat je, bijvoorbeeld, de Elf-stedentocht op koeienbenen uit kunt rijden?Het lijkt me een waardige uitdaging voortriathlonners. Maar mij zult u niet horen als udie eer aan een ander laat. Ook hoeft u van mijecht geen concurrentie te vrezen als u er welaan begint! Sonja Dijns met de glissen op de Utrechtse kunstijsbaan(foto S. Dijns, 2000) Drs. A.S.M, van Schip is psycholoog en secre-taris-penningmeester van de archeologischewerkgroep 'Leen de Keijzer' van de Histori-sche Kring 'Tussen Rijn en Lek'. Noten: 1   Met een - oprecht goed bedoelde - knipoog naar Couperus. 2   De eerste drie fragmenten zijn in depot bij onze werk-groep: - fragment ghs A: HTN BEU 6.1 .W, komt uit kist20, - fragment glis B: HTN 77B 1991, determineercollec-tie, - fragment glis C: HTN Beu 8a.2.9a, kist 20.Fragment glis D: ongemerkt, uit collectie mevrouw H. deKeijzer. 3   W. de Graaf,'Schaatskoorts'. Ptusmagazine. \Q-2.9\-9A. m Het Kromme-Rijngebied, 34-1/2























Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 nomen.) Vermoedelijk hebben al deze koralendeel uitgemaakt van de zeventiende-achttien-de-eeuwse schelpengrot die in die tijd in detuinen van Heemstede was ingericht. Over hetjaar waarin ik dit stuk vond ben ik niet zeker.Het moet in de tijd geweest zijn dat de laatsterestauratie voor de brand gerealiseerd werd: ikschat 1983 of 1984 (Anton van Schip). * De vondst is ook gemeld bij de Provinciaal Archeoloog,t.a.v. dhr. A. (Ton) van Rooijen. Noten 1    A.A.B, van Bemmel, De Bemmelshofstede in Over-langbroek. In: Tussen Rijn en Lek. 1992 (26-3), 7-18. 2   HUA, Notarieel Archief, nr. UlOOaOl, no. 33. 3   HUA, Notariaal Archief, nr. U086a01, no. 340, 6-11-1675. Gevonden: een hersenkoraal van Heemstede* Geruime tijd geleden werd door mij een helemooie hersenkoraal gevonden, grootste lengteX breedte x hoogte: 36x25x16cm. De vondstwerd, tezamen met een ronde slijpsteen vanzandsteen en een hardstenen 'neut' van het ko-zijn van een poortdeur, gevonden in bagger dieuit de sloot langs de

Heemsteedseweg te Hou-ten kwam, in de buurt van nr 26. Wijlen onzevoorzitter, de heer Leen de Keijzer had daar,en elders in sloten op het kasteelterrein vanHeemstede, al eerder stukken koraal gevonden,die hij naar ik meen, aan de oudheidkamer vande gemeente Houten geschonken heeft. Toen-tertijd maakten we niet zo'n ophef over dievondsten omdat die, hoewel mooi, als recenten als niet interessant beschouwd werden. (Hetlate middeleeuws werd al niet meer serieus ge- 36 Het Kromme-Rijngebied, 34-1/2









Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 Het Kromme-Rijngebied. Bron: Wegenkaart van Midden-Nederland, schaal 1:2()(1.()(1().Copyright ANWB Media, Den Haag gin elfde eeuw werden de veen- en rivier-kleigronden in dit gebied ontgonnen. Om degronden in cultuur te kunnen brengen moes-ten zij worden ontwaterd, waartoe vele slo-ten, weteringen en kades zijn aangelegd.Door de aanleg van de Lekdijk in de twaalf-de eeuw werd de ongewenste instroom vanrivierwater teruggedrongen. De afdammingvan de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstedein 1122 verhinderde de aanvoer van Lekwa-ter in de Kromme Rijn waardoor dezerivierarm geschikt werd voor de afvoer vangebiedseigen water. Als alternatieve scheep-vaartroute werd na de afdamming de VaartseRijn gegraven vanaf de stad Utrecht naar deLek bij Vreeswijk. Later is ook de KrommeRijn weer met de Lek verbonden via eenafsluitbare duiker. Door de ontwatering ishet maaiveld van de veen- en De linie in het Kromme-Rijngebied Tot het

Kromme-Rijngebied wordt hier hetgebied gerekend dat ligt in de driehoek tus-sen Maartensdijk, Vreeswijk en Wijk bijDuurstede, waarbij ook de Lek is inbegrepen(zie afteelding). De landschapsontwikkelingin dit gebied is sterk bepaald door veengroeien de activiteit van de Rijn en haar zijtak-ken. Deze rivier heeft in de loop der tijdhaar weg gezocht door het groeiende veen,waarbij oeverwallen, rivierkleigronden enstroomruggen zijn gevormd. Ruwweg afge-bakend liggen de rivierafzettingen ten zui-den van de lijn tussen de stad Utrecht enZeist. Ten noorden van deze lijn liggen deveengronden. De Kromme Rijn, de hoofdri-vier voordat de Lek die functie rond het jaar1000 overnam, kan als een watervoerenderestgeul worden gezien. Vanaf de tiende, be- 40 Het Kromme-Rijngebied, 34-3

































Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 2     D.R. Klootwijk, 'Voormalige Rijnarmen te Zeist'. Tus-             sche sliidie. Utrechtse Geografische Studies, 25 (proef-sen Rijn en Uk, 9 (1975-1), 1-18 en 22.                                   schrift). Utrecht, 1982, 190/191, fig. 8.14, 8.15 en 3     W.A. van Es en W.A.M. Hessing (red.), Romeinen.                   kaartblad 4. Friezen en Franlien in liel hun van Nederland. Van             5 C. Dekker. Hel Kromme Rijngelyied in de Middeleeu- Traieclum lol Doreslad 50 v. C. - 900 n. C.                              wen. Een inslilnlioneel-geografisclie sliidie. Stichtse Utrecht/Amersfoort, 1949, 50.                                                 Historische Reeks, 9. Zutphen. 198,^. 166 ( aft. 23) en 4     H.J.A. Berendsen, De genese van hel landschap in hel              182. D.R. Klootwijk. 'De Stoetweegse wetering en dezuiden van de provincie Ulrecht, een fysisch-geografi-             oorkonde van 28 mei 1279', in Seijsl, 1994-2, 40. // Het Kromme-Rijngebied, 34-3                                                                                                                             56

















Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 dit type hebben een rechthoekige plattegrond.Het woonhuis en het achterhuis liggen in el-kaars verlengde. Kenmerkend is verder dat zevan voor- tot achtergevel een driebeukige inde-ling kennen: een brede middenbeuk met aanweerszijden een smallere zijbeuk. Gelet op destijl en kijkend naar soortgelijke nog bestaandeboerderijen in Langbroek (met name Lang-broekerdijk A4), zal boerderij Noortwijck aliasDe Kleine Maat uit de achttiende eeuw hebbengedateerd (ze kan natuurlijk een oudere kernhebben gehad)'&quot;. Foto genomen buiten in de boomgaard ten oosten van deKleine Maat met aan tafel links Hendrika Johanna vanRijn (1906-1980), middenin de laatste bewoner Hendricusvan Leur (1855-1940) en rechts Hermanus Adrianus vanRijn (geb. 1914) (Collectie Th.J. van Wijk- van Rijn) 1917 geboren op De Grote Maat en is rond1930 een aantal jaren inwonend huishoudstergeweest op boerderij De Kleine Maat. Zij konmij veel vertellen over de boerderij. Daarwoonde toentertijd alleen nog

de vrijgezelHendricus van Leur (1855-1940). Hendricusboerde met zes koeien en een zog. Ook had hijnaast de boerderij een klein boomgaardje vooreigen gebruik. Linksvoor de boerderij stondeen bakhuis (tevens zomerhuis). Voor de boer-derij was de (groente)tuin. Achter de boerderijliep een uitweg naar de Landscheidingsweg.De boerderij bestond uit een woon-gedeelte(voorhuis) en een deel (achterhuis). Het hadeen rieten kap die circa 1,75 meter boven degrond eindigde. In de voorgevel zaten benedenvier ramen (smal, 2x breed, smal) en bovenmiddenin een kleiner raam. De boerderij waswit gepleisterd. Aan de kant van Langbroekwas de ingang (boven- en onderdeur). Jekwam dan in de kaaskamer met daarachter hetwringhuis met de kelder. Middenin in hetvoorhuis was de huiskamer (in de winter) metkachel. Aan de rechterzijde van het huis waseen slaapkamer met twee bedsteden. Achterinwas het toilet met daarachter nog een bedstedeen een trap naar de zolder (die werd in hetwoongedeelte alleen als opslag gebruikt).

Deboerderij zal zo'n tien meter breed zijn ge-weest en twintig meter lang.Uit deze beschrijving is af te leiden dat boer-derij Noortwijck alias De Kleine Maat van hettype langhuisboerderij was. Boerderijen van De hofstede Noortwijck alias De Kleine Maat heelt waar-schijnlijk veel geleken op de boerderij aan de Langbroe-kerdijk A4 te Langbroek (Foto auteur september 2000) Eigenaren (<1380-heden) Wie eigenaar van Noortwijck is geweest, isgoed in beeld te brengen. Noortwijck was eenleen van oorspronkelijk de heren van Abcou-de. (Het in leen hebben van land betekent, datde leenhouder van de leenheer van dat landhet vruchtgebruik ervan heeft gekregen. Leen-houders zijn bijna gelijk te stellen met eigena-ren.) De oudste gegevens van het betreffendeleenhof, dat was gevestigd te Wijk bij Duur-stede, dateren uit het eind van de veertiendeeeuw. Ze lopen door tot rond 1800 toen hetleenstelsel is afgeschaft. Bovendien warenenige stukken grond van Noortwijck, liggendin Wijk bij Duurstede, leenroerig aan de herenvan Zuilenburg te

Overlangbroek:&quot; /.? Van Zyl(<l380-1408) ca. 1380 Pontiaan van den Zijl beleend met Noortwijck.2: Van Weerdestein (1408-1448)1408-5-1 Elsbeen van Weerdestein beleend, nadat te hove kwam Ponske van Zijl. 64 Het Kromme-Rijngebied, 34-4









Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 Eenmaal noemt Van Bemmel een Frans vanWestrenen van Noortwijck (1543)''. Voldoendedus voor een bezoek aan het gemeente-archiefvan Amersfoort waar helaas niks relevants inde kaartenbakken te vinden was. Gelukkigwees de archivaris me op een driedelige getyp-te doctoraalscriptie uit 1968 van J.G. Smit overde stadsregering van Amersfoort in de 16deeeuw. De index ervan bevat een aantal VanNoortwijck vermeldingen. Pech. Ze verwijzennaar het tweede deel van de scriptie dat alleenmag worden ingezien na toestemming van deauteur...--. De archivaris maakte me verder op-merkzaam op het familie-archief Van Westre-nen in het toenmalige Rijksarchief Utrecht. Al-daar zag ik in de inleiding op de betreffendeinventaris een voetnoot met verwijzing naareen handschrift van Calkoen (1928) over dezefamilie in de bibliotheek van het toenmaligeGemeente-archief Utrecht onder nr. 3115-5. Destudiezaalmedewerker zegt 'dat kan geen num-mer van ons zijn' - ik hou aan en zeg 'wellichtis er ooit van

nummering veranderd'. Hij gaatinformeren en ja hoor, er is in het verleden om-genummerd. Gelukkig is er een concordantieen na enige tijd krijg ik het handschrift voorme. Er blijken allerlei geslachten Van Westre-nen te zijn, onder meer Van Westrenen vanSterkenburg en Van Westrenen van Driebergen.Ik kijk in de index, nergens een Van Noortwij-ck. Jammer, ik blader teleurgesteld in hethandschrift. Het telt het eind een aantal legepagina's plus daarna nog een pagina over ...Van Westrenen van Noortwijck-'!Het handschrift brengt me op de idee ook eensbij het Centraal Bureau voor Genealogie(CBG) in Den Haag te gaan zoeken. Het CBGblijkt vijf dossiers uit verschillende collectiesvan genealogen te bezitten met informatie overhet geslacht Van Westrenen. De eerste vier dos-siers bevatten niets van wat ik zoek. Het vijfdedossier - onderdeel van de Collectie Polvliet -bevat een schriftje met handgeschreven aante-keningen met achterin onder de kop diversen:'Rekeningen met [betrekking totj het Steenhuiste Noordwyck by Wyck'-''. In dit dossier

wordtverwezen naar een mededeling van Wittert vanHoogland in De Nederlandsvhe Leeuw, jaar-gang XXVII, pagina 119. Opnieuw naar deKoninklijke Bibliotheek voor dat nummer.Niks te vinden. Ik zoek in aanpalende jaargan- van Jan van Leur, Jacobus vanLeur en Willemijntje van Leur,huisvrouw van Teunis de Kruit',afspraken. Geertrui Wammes,thans wonende bij Jacobus vanLeur, en die anderen kunnen 'nietlanger convenieeren de deeze te-zaamen wooning te continueerenbij onderteekening deeser in krag-te van het regt aan haar bij actevoor den 26 april 1789 [verleend]..'. Zij zal 'van nu af aan en haarleeven lang geduurende zal zijnen blijven inwoonen bij de derde[Willemijntje] en de vierde onder-teekende [Teunis de Kruijt] endeeze welke haar van kost endrank, huisvesting en oppassingzoo in ziekte als in gezondheidzulle voorzien in alle achting eneerbied bewijzen die kinderen aanhunne moeder schuldig zijn ...'. Van Rijn (1943-heden) 1943-heden De familie Van Rijn is eigenaar-gebruiker van Noortwijck. Heden ten dage is al het land

van Noortwijckin gebruik als weiland. Vroeger was dat nietzo. Het deel tussen de Hoofdwetering en deLandscheidingsweg was in gebruik als akker-land en het deel aan de andere kant van deHoofdwetering richting Nederlangbroek dien-de als weiland. Die verdeling blijkt uit de ac-ten van verkoop en verhuur. Soms werden deproducten van het akkerland openbaar ver-kocht. Zo ook in 1808 wanneer eigenaar DeKoek 'zeer goede weit' verkoopt die 'te veldezijn gebracht' door zijn pachter Jacob vanLeur^&quot;. Speurtocht geslacht Van Noortwijck Mijn speurtocht naar Noortwijck werd gaande-weg ook een speurtocht naar het gelijknamigegeslacht. Al spoedig in die tocht werd me dui-delijk dat het ging om een tak van het geslachtVan Westrenen uit Amersfoort. Ik ging daar-voor allereerst naar de Koninklijke Bibliotheekin Den Haag op zoek naar het aloude stan-daardwerk over Amersfoort van Abraham vanBemmel uit 1760. Het bevat veel gegevensover Van Westrenen en over Van Noortwijck. 68 Het Kromme-Rijngebied, 34-4



Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 gen op Wittert van Hoogland, en ja hoor nietpagina 119 vanjaargang XXVIl (1909) maarvan jaargang XXVIII (1910) bevat van zijnhand een mededeling over Noortwijck...Inmiddels heb ik het adres van de heer Smitachterhaald en hem een brief gestuurd. Enigemaanden later ontvang ik antwoord. Het ge-bruik van het tweede deel van zijn scriptie istoegestaan. Dat is echter niet meer nodig om-dat Smit zo goed was zelf een stamreeks vande Van Westrenen van Noortwijcks bij te voe-gen. Veel gegevens komen me bekend vooromdat ook hij blijkbaar de betreffende aanteke-ningen in de collectie Booth in Utrecht heeftgezien.-' Fragment-genealogie (Van Westrenen)Van Noortwijck In het navolgende ga ik uit van de stamreeksvan Smit welke ik aanvul. Daaruit wordt dui-delijk dat we te maken hebben met een regen-tenfamilie uit Amersfoort met bezittingen al-daar (oa. het goed De Weeteringh) en in hetKromme-Rijngebied. Een deel van die familiegaat zich noemen naar de bezitting Noortwijcken komt uiteindelijk in de

stad Utrecht terechtwaar men zich alleen nog Van Noortwijcknoemt. Veel mannelijke leden zijn meester inde rechten, notaris en/of rentmeester: I     Peter van Westrenen, genoemd 1440 teAmersfoort, overleden 1469, x NN: 1 Meeus van Westrenen. Volgt II. II    Meus van Westrenen Pietersz-, genoemd1467-1479 te Amersfoort, x Aleyd ClaesMeusz.dr: 1 Lambert (van Westrenen) van Noortwijck. Volgt III. III   Lambert (van Westrenen) van Noortwijck,genoemd 1489-1538 te Amersfoort (1534:schepen, 1538: burgemeester), wordt na1489 in de regel alleen Lambert van Noort-wijck genoemd, is behalve met Noortwijckook beleend met goederen te Dwarsdijk, xBate van Dompselaer: 1   Mr. Peter van Noortwijck, student teLeuven 1510, priester, nog genoemd in1540 te Amersfoort, idem in 1541 bijbelening van 2m op de Maat te Cothen-\ 2  Frans (van Westrenen) van Noortwijck,volgt IV. 3  Sophia (Feuse) van Noortwijck, genoemd 1551-1571, x Johan van Droeffelaer. 4  Margaritha Lambert van Westrenen vanNoortwijcksdr, genoemd 1580. IV  Frans (van

Westrenen) van Noortwijck,student Leuven 1523, Amersfoort (1537-1558: schepen, kameraar, 'raad'), woont1579 te Utrecht, overleden 1580/1581,naast Noortwijck in 1554-1-9 na opdrachtdoor Joris de Witte beleend met een halvehoeve te Nederlangbroek en doet dezelfdedag opdracht ten behoeve van HelmertJansz.&quot;, x Wendelmoet Ruysch: 1   Geertruyd van Noortwijck, genoemd 1560-1567 bij leen te Leusden-*, overleden 1577/1578; 2  Beatris van Noortwijck, overleden voor1578-1-16. 3  Heeft een buitenechtelijke zoon Jan(Franssen) van Noortwijck, volgt V. V    Jan (Franssen) van Noortwijck, genoemd1581-1625 bij leen te Leusden^', 1607 zij-delaken koper te Utrecht, woonde aldaar inde Snippenvlucht, overleden 1624 teUtrecht (Domkerk), x Ie Anneken Willemde Langedr., x 2e Reyrtgen Henrick vanRhijnsdr., x 3e te Amersfoort WendelmoetGeraert Both van den Eemsdr.'&quot;: Uit het eerste huwelijk: 1   Lambert van Noortwijck. 2  Ailtgen van Noortwijck.Uit het derde huwelijk: 3  Mr Frans (Franchois) van Noortwijck,student Leiden, geb.

Utrecht ca. 1592,advocaat van het hof van Utrecht, ka-nunnik van St. Pieter te Utrecht, heem-raad van het Hoogheemraadschap Lek-dijk Bovendams, overleden 1638 teUtrecht (Domkerk), x Ie Angelica Armi-nius, 2e te Utrecht Maria Proeys vanFockenberch^'. Losse vermeldingen In de loop van mijn onderzoek ben ik in hetgebied nog ruim tien andere Van Noortwijckstegen gekomen die niet direct in de gegevenstamreeks zijn te plaatsen maar daar, gelet ophet beroep 'notaris', wel in zullen horen. On-getwijfeld bieden de DTB-registers van metname de stad Utrecht daartoe voor anderen al- Het Kromme-Rijngebied, 34-4 69





Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 2.    Albert Jansse van Noordwijk (geboren 1921-2-22,overleden 1973-12-25, NH-begraven te Cothen, ge-woond hebbend aldaar) en Johanna W.C. Ter Haar (ge-boren 1924-11-13, overleden 1973-5-25). NB: 1973-1-23 M.W.A. Jansse van Noordwijk te Bunnik benoemdtot adjunct-commies te WbD (SAKRUH: GemeenteWbD, 1971-1980, 28) en 1975-6-16 ontslagaanvragemr. M.W.A. Jansse van Noordwijk (SAKRUH: Ge-meente WbD, 1971-1980,29). 3.    Voor 'Heemstede' en 'Bergestein' zie E.B.F.E Wittertvan Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis derUtreclilse Ridderhofstedeii en Heerlijkheden. 2 Dln.Den Haag, 1909, 219 resp. 1912, 109: 'Hardenbroek':1607-9-12. In: Genealogisch en Heraldische Bladen, 1(1906), 249. 4.    Voor ontginning zie A.A.B, van Bemmel, De ontgin-ning van Langbroek: Van wildernis naar cultuurland-schap. In: Het Kromme-Rijngehied. 33 (1999-1). 2-20. 5.    Ik ben in het bezit van twee qua beeltenis identiekeansichtkaarten uit circa 1900 van het Ambachtspad inCothen met zicht op

de NH-kerk. De ene heeft hetmerkwaardige opschrift 'Nordwijk. Groeten uitCothen' en de andere alleen 'Groeten uit Cothen'.Circa 1380 Bisschoppen, 109-b. fol. 12v; 1322-6-10:J.W. Berkelbach van der Sprenkel. Regesten van oor-konden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit dejaren IM)I-I40. Utrecht, 1937.206: 1326-1-22: S.Muller, Het oudste carliilariiim van het Sticht Utrecht.Den Haag, 1892, 250. Wellicht duidt de naam Megtil-dis de Nortwik toch op Noordwijk in Zuidholland om-dat er ook al in die tijd verbindingen zijn tussen die re-gio en Utrecht. Immers in 1292 schenkt vrouwe Olent,moeder van Johan van Nortic |=Noordwijk] een renteuit een land onder Rijswijk bij Den Haag aan de com-mandeurs van het Duitse Huis te Utrecht en te Leiden(Archief Duitse Orde Balije van Utrecht. 1200-181 1,408). Wittert van Hoogland (1912, 346) vermeldt eenPeter Utenham, heer van Den Ham te Vleuten, ge-noemd 1375, overleden 1392, tweemaal gehuwd en deeerste maal met een Van Noordwijck; Kaart: Topogra-fische Dienst te Emmen, 1:25.000,

blad 487 (WbD),verkend 1869. uitgegeven 1871. 1832-9-1: Procesverbaal grensbepaling (SAKRUH:Gemeente WbD, 1811-1851.40): 1803-3-12: De Klei-ne Maat (SAKRUH: Dorpsgerechten, 1569). 6.    C. Dekker. De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbertvan Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helftvan de 14e eeuw. In: Jaarboek Oud-Utrecht 1981,1981.61-84. 7.    E.A. Canneman, Kastelen aan de Langhroekerwete-ring. Alphen aan den Rijn, 1989; PS.A. de Wit. Woon-torens in Zuidoost Utrecht. In: Tussen Rijn en Lek, 22(1988-1), 8-31. 8.    SAKRUH: Gemeente Langbroek, 1811-1949, 490. 9.    HUA: Kaarten Provinciaal Bestuur, 1.346 (oud)/26l-4(nieuw); HUA: Provinciaal Bestuur, 1612 (GS-verga-dering 1884-10-9, nrs. 56A/B). 10.  De Topografische Dienst te Emmen bezit een luchtfoto uit medio 1936 van het gebied (minuut blad 487, jaar1936, nr. 53) waarop de gracht al verdwenen is; Sug-gestie fietspad: Lynden van Sandenburg, 283, 'amice-briefje' van 1931-1-4; Luchtfoto 1945: Speciale Col-lecties Bibliotheek UR Wageningen, RAF

28-IV-3 (no.3087). 11.  Circa 1380 Bisschoppen, 109-b, fol. 12v; 1408-5-1Bisschoppen, 110-l,fol. 16v; 1448-3-18 Bisschoppen,1 lO-I, fol. 19; 1636-2-24 en 3-18 Staten van Utrecht,264-41; 1661-1-15 SAKRUH: NA, 2497, not. J. vanSandick (met dank aan K. van Schaik); 1665-12-11SAKRUH: NA. 2498. not. J. van Sandick; 1666-3-8SAKRUH: NA, 2498, not. J. van Sandick (met dankaan K. van Schaik); 1670 SAR: Gemene Land vanWbD, 9. lias 1672-1674; 1689-10-12 Leenhof 138;1699-1-18 SAKRUH: NA, 2506, not. N. Keppel;1743-4-28 NA, U210a001, no. 2, not. D. van Vianen;1754-1-20 SAKRUH: NA, 2539, no. 26, not. J. Te-schemaker; 1765-4-26 SAKRUH: NA. 2557. no. 109,not. A. Wtenweerde; 1675-11-20 SAKRUH: NA.2557, no. 135, not. A. Wtenweerde; 1788-7-30 SAK-RUH: NA, 2570, no. 25, not. L. van Schaik. 12.  1722-5-17: NA, UI lOaOl 1, no. 149, not. H. van Hees. 13.  1630-5-1: DOM, 1842. Voor afdruk gehele kaart ziehet maart 1999 (p. 15) nummer van dit tijdschrift. 14.  1912-3-29: SAKRUH, Gemeente Langbroek, 1811-1949, 796;

1912-3-21: SAKRUH, Gemeente WbD,1852-1970, bouwvergunningen, 74. 15.  De Topografische Dienst te Emmen bezit een luchtfotovan het gebied, gemaakt 7-4-1974 tbv. blad 39(B) vande 1:25.000 kaart, waarop van de boerderij alleen deschuur en enkele kleine resten te zien zijn. Op de uit-gegeven versie van blad 39B van 1966 staat de boerde-rij nog op; op die van 1977 (verkenning 1974) nietmeer. 16.  Zie S. van Ginkel-Meester en M. Kooiman. Langbroek - geschiedenis en architectuur Zeist, 1990. 17.  - J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Zuilenburg, 1397-1670. In; De NederlandscheLeeuw, 2000 (117), k. 67-74 gebaseerd op Broekhui-zen, onge'i'nventariseerd. fotocopie leenregister Zui-lenburg. -  Ca. 1380 Bisschoppen, 109-b, fol. 12v; 1408-5-lBis-schoppen. 110-1 fol. 16v, fol. 15; 14(30)-3-13 Bis-schoppen, 110-1, fol. 15, fol. 14; 1448-3-18 Bis-schoppen, 1 10-1. fol. 19; 1459-12-18 Bisschoppen,276, fol. 28V-29; 1460-1-28 Bisschoppen, 276, fol.29; 1469-7-15 Bisschoppen. 276. fol. 49; 1489-7-11Bisschoppen, 276, fol. 82;

1497-9-25 Bisschoppen,279, fol. 2Iv; 1518-3-15 Bisschoppen, 282, fol. 10;1525-6-23 Bisschoppen, 285, fol. 8v-9; 1529-7-19Leenhof 133, fol. 15; 1541-6-19 Leenhof 133, fol.42v-43v; 1553-2-21 Leenhof 133, fol. 66; 1581-2-17 Leenhof 134, fol. 94v-100v-102; 1605-3-2 Leen-hof 136, fol, 254V-256; 1622-5-21 Leenhof 137,fol. 15-17; 1624-10-12 Leenhof 137, fol. 29-3lv-33;Koop 1624-10-13 SAKRUH: NA, 2492, not. P.Bosch, fol. 255; 1632-1-3 Hof van Utrecht, 230-14; Het Kromme-Rijngebied, 34-4 71
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