Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 DE BOOMGAARD &quot;DE GALG&quot; AAN DE MIDDELWEG,HOEK EUVENPAD TE WIJK bij DUURSTEDE, Wijk bij Duurstede was eertijds een zogenaamde hoge

i heerlijkheid, wat betekende, dat de heer het recht had overleven en dood. De ter dood veroordeelden, voor zover zij totde strop gevonnist werden, werden opgehangen aan de galg,welke meestal stond op het galgeveld binnen het rechtsgebiedvan de heerlijkheid, veelal even buiten de bebouwde kom. Dit was ook het geval te Wijk bij Duurstede, waar naar allewaarschijnlijkheid Zweder I van Abcoude,de vermoedelijkestichter van het kasteel Duurstede in de tweede helft van de13e eeuw het halsrecht uitoefende. Opvallend was, dat de galg dikwijls stond op een kleineverhevenheid, het zogenaamde galgenbergje. Of dat te Wijkbij Duurstede ook het geval was, valt bezwaarlijk meer uitte maken

en evenmin of de plaats oorspronkelijk in de reukstond van een oude voorchristelijke heidense heilige plaats.Immers, het is toch bekend, dat in vele gevallen de galg werdgeplaatst op een heilige heidense plaats en in geval die nietgekerstend werd door de bouw van een kapel of kerk, integen-deel een plaats der verdoemden, verdorvenen werd, waar misdadigerster dood werden gebracht. - Zo is het bekend, dat het &quot;galge-bergje&quot; bij Amersfoort oorspronkelijk een oude heilige heidenseplaats moet zijn geweest, welke ongekerstend moest verdwijnenen tot de plaats van de verdoemden werd. De plaats der gerichten,de ter dood veroordeelden, de verdoemden. De gehangenen mochten dan ook niet in de kerk begraven worden,zelfs niet aan de noordkant van de kerk, de plaats voor de armeluiden, doch zij werden aan de voet van de galg of in hetbergje begraven, meestal na geruime tijd te kijk gehangen

tehebben, tot afschrik van de bevolking. Vandaar dat zo'n galge-bergje ook wel in de volksmond &quot;schedelberg&quot; 1) werd genoemdnaar het meer of minder aantal schedels dat daar in gevondenwerd 16 1) Mede mogelijk naar analogie van de calvarieberg,voormalige
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Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 gezichtsplaats, thans binnen Jeruzalem. van hen die daar volgens hedendaagse begrippen soms vooreen naar verhouding niet evenredig vergrijp werden ter doodgebracht. Inderdaad, in een ver verleden werden maar alte dikwijls andere normen van menselijkheid aangelegd dantegenwoordig bij de rechtspleging. De plaats waar vroeger de galg stond aan de Middelweghoek Euvenpad Is thans een boomgaard toebehorende aan deheer A.C, van den Heiligenberg, op zich zelf ook een merk-waardige naam, welke echter niets uitstaande heeft met denaam van de boomgaard &quot;de Galg&quot;, als mogelijk vroegereheilige plaats. Meer waarschijnlijk moet de oorsprong vandie naam gezocht worden in de buurtschap Heiligenberg on-der Leusden, vanwaar de Lunterse Beek de HeiligenbergerBeek genoemd wordt. Iets anders is dat met het Euvenpad, op het eerste gezichteen zonderlinge en

onbegrijpelijke naam, welke echter tochgeheel in het kader past. Wat toch hebben wij in dat euven te zien? Het is hierweer een samengaan van oud-saksisch en oud-nederfrankischin dit gemengde gebied. Euven staat in verband met euvel en &quot;uvil&quot; enz., dat slecht,verdorven, kwaad betekent. Vergelijk euveldaad = misdaaden de oude vorm &quot;evelen&quot; = iemand kwaad doen. Men sprakook van de &quot;evelschalc&quot;, dat is een middelnederlands woordvoor de duivel. Het is duidelijk, met het eeuwenoude min of meer verbasterdewoord Euvenpad hebben we met het pad van de &quot;slechterikken&quot;,de ter dood veroordeelde misdadigers &quot; tot den koorde&quot;,degehangenen tot de strop te doen. Het Euvenpad was het pad dathen die euveldaden bedreven tot de strop te doen. Het Euvenpadwas het pad dat hen die euveldaden bedreven tot de galg, destrop leidde. H.W.M.J.KITS NIEUWENKAMP. 18

