Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Voorts meldt zij een en ander over een gesprek tussen Adriaenen Bernt &quot;in het achterhuys van huer vaders huys&quot;, waarbijAdriaen te kennen zou hebben gegeven tevreden te zijn datzekere erfpacht op Bernts naam wordt gesteld &quot;want ick besorgeovermits die cranckheyt die ick gehadt hebbe, dat mijn memoriezoe steerck nyet en is dat ick die goeden soude kunnen regeren&quot;. ... Joncker Wolfferts hoeft stoet hier opte tafel...De derde getuige is Reyn van Oestrum, wonende te Houten &quot;aendeWeteringe&quot;, 20 jaar oud en eveneens zuster van de gebroeders.Zij vertelt dat haar vader &quot;bylen coorden vuyte weech hing omdat Adriaen daer nyet aen komen en soude&quot;. Twee keer heeft hijzo'n aanval gehad: &quot;deerste reys die sy gesien heeft duerendeomtrent drie maenden ende die onderde reys duerde wel een

maent&quot;,beide nog tijdens het leven van haar vader die minder dan een jaargeleden is overleden. Gedurende de laatste &quot;reys&quot; zeu Adriaen in het bijzijn van haarmoeder en haar getuige: &quot;Joncker Wolfferts hoeft stoet hier optetafel ende Loyrick is Int lant gekomen&quot; daerop die moeder vraechdewat Loyrick was; doe seyde hij dat is ons lieffvrouwe. Alsoe dathij sprock als die gheen die bij sijn sinnen nyet wel en was&quot;.Reyn vertelt bovendien dat Adriaen haar wel eens gevraagd hadnaar Vlanen te gaan om uit zijn naam aan Bernt vergiffenis tevragen zo &quot;dattet genochsaem blyckt dat tgheen dat Adriaen doet,dat doet hij duer quade teffers&quot;; deze zuster lijkt dus lichtelijkop Adriaens hond te zijn. ... .inde kynsche weerelt....Ook de volgende getuige is een zuster van de strijdende broers:&quot;Hendrickgen Jan Ghysbertshuysvrou inden Achtienhoven

oudtweesende xxx jairen ofte daer omtrent&quot;. We worden weer een anderebetiteling gewaar voor Adriaens aanvallen: haar broer was &quot;cranck-sinnich ende inde kynsche weerelt, alsoe dat hem sijn moederalleen hielt in een camer, om dat hem die vreemde luyden nyeten zien zouden zoe hij byster calden (verg.raaskallen)&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Hij bleek toen hij ziek was meer te eten dan normaal en toenzij haar moeder daarop wees antwoordde deze: &quot;lek sal hem alsoelang teeten geven als hyt mach&quot;. Op de laatste dag in januariverschijnt Aelbert Jansz Vonck wonende tot Lorick bij Houten,ongeveer 42 jaar, wiens ondervraging op 2 februari wordt voort-gezet. Hij verklaart dat hij tien jaar geleden &quot;coem gedorstheeft tot Jan van Oestrum toebehorende den schout tot HoutenEgbert vuyten Ham. Op de vraag hoe hij het aantal jaren zo pre-cies weet - dit is belangrijk omdat hij zich herinnert dat Adriaentoen juist ziek was - antwoordt hij: &quot;Om die tyt zeeker te weetenheeft hy doen besien den Schoutenboeck van Houten&quot;.De verklaring van Jonge Jan die Wyt tot Houten op vijf februari(hij is ongeveer 40 jaar oud) heeft aan de voorgaanden niet nieuwstoe te voegen. Dat is wel het geval met de

laatste in de rij,Barbara Jansdr van Oestrum, wonende op de Wetering en oud 28jaren, zuster van Adriaen en Bemt... .sy en heeft nyet...De eerste krankzinnigheid was tien jaar geleden en duurde &quot;vanSinte AAachiel off tot den meij toe&quot;, terwijl zij haar vader, moeder,broers en zusters heeft horen zeggen dat Adriaen ook twintig jaargeleden al eens een tijd ziek was. Uit haar woorden valt verderop te maken dat het gezin Van Oestrum enige tijd te Schalkwijkheeft gewoond (maar daaronder werd het gerecht de Wetering ofSchonauwen ook wel gerekend) en dat &quot;xii ofte xiii jaren geleden is,dqt Adriaen tot Houten was bij een persoen genoempt Anna, endewas een nichte van eene heer Cornelis, wonende aldaer, die die-sel ve Adriaen huer broeder gheern getroudt hadde. Ende heeft sydie spreekt hem vandaer gehaelt seggende: Bruer wat zoude mitdeese persoen sy en heeft nyet. Ende is alsoe duer

vermaninge vanhuer die spreeckt Adriaen jnede tot huys gegaen&quot;. Ook zij meldtdat Adriaen hun zuster Reynburch bad naar Vianen te gaan om zijnbroer Beernt te halen en vergiffenis te vragen &quot;beclagende hem seerdat hij die selve voorn. Beernt mit zommige van zijn vrundenaenden lantcommanduer belogen hadde&quot; .

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 hy van suick behoefden senden wolde, want zy hem grotelick te cort dede&quot;. ,. .Ghy boer, ghy kerel, wy sullen U met Uwe huysfrou ende kinderen byden dyck jagen....Weten wij nog iets over Adriaen van Oestrum behalve uit boven-genoemde twee stukken? Wellicht is hij dezelfde als de AriaenvanOysterem die op 10 april 1526 een hofstede in erfpacht krijgtvan het Duitse Huis, groot 5 hont en 28 roe en gelegen bij dekerk van Houten. Op 24 april 1544 staat deze hofstede op naamvan Jan Jansz van Oisterem &quot;also Jan van Oisterem mijne vaderhem in 1530 ontving&quot;, was Adriaen toen dus al onterfd (3)?In het register van Oudschildgeld over 1536 wordt een Adriaenvan Oestrum genoemd met 8 Morgen land onder Schonauwen&quot;van hem selve&quot;, maar dit kan heel goed erfpacht zijn (4).In 1560 wordt een rente brief verkocht die onder andere spreektop

Adriaen Jansz van Oostrum wonende opte Weteringe int ge-recht van Schonauwen (5). Op 21 januari 1562 krijgt Adriaenvan Oestrum van de Landcommandeur van het Duytsche Huys toe-stemming om zijn vrouw Lysbeth te lijftochten in de erfpacht van1 Hoeve Land. (6). Maar dan rijzen er opnieuw moeilijkheden dietot voor het Hof van Utrecht worden uitgevochten en ditkeer zijnde registers wel bewaard. Op 23 maart 1563(7) staat op de rolde zaak tussen Dirck Berntss van Oostrum wonende te Vianen enAdriaen van Oestrum en op 16 oktober 1565(8) wordt uitspraakgedaan. Hangende dit proces laat Adriaen op 27 april 1564(9)het erfpachtgoed waarover kwestie is met zijn neef Dierck, inspek-teren door schout en schepenen van Schonouwen. De heren ErnstJacobsz, Schout, Pauwels Jansz en Cornelis Jansz van Rossumschepenen, konstateren dat &quot;de steech voer aende dyck is opge-greven&quot;

zodat Adriaen er met zijn beesten niet door kan. Op eenandere plaats aan deze &quot;steech&quot; was een dam tussen het weilandvan Adriaen en het bouwland van Dierck, welke dam door Dierck&quot;ofte zyn voick is duergegreven alzoe dotter twater duerloopt&quot;.Van deze kennelijke pesterij van de zijde van neef Dirck horenwe overigens niets meer.

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 van Utrecht blijkt, dat Adriaen zijn hoeve land te langen lestemaar verkocht heeft - zonder toestemming van de landkomman-deur - dit moet kort voor 1569 zijn gebeurd. De koper, ClaesSymonsz (1575/6 (10) burger van Utrecht, komend van Houten;schout van Schonouwen en stamvader van het geslacht VanBlanckendaell) kreeg later moeilijkheden over deze koop metde Duitse Orde terwijl ook Adriaen zich bij de transaktie &quot;seergeledeert ende bedroogen&quot; voelde. Andermaal werd hij veroor-deeld volgens stukken uit 1576 (11); wanneer Claes Symonsz zijnzaak voert tegen Thomas Adriaen Maesz en Pons Aelbertsz wonendin Tolsteeg, die zich indertijd borg hadden gesteld voor Adriaenvan Oostrum, Kennelijk is Adriaen dus zelf voor die datum over-leden. Misschien is de veronderstelling tenslotte niet te gewaagd,dat Adriaen op het eind van zijn leven boer af is

geworden en deherberg het Moriaenshooft heeft gekocht. Deze bevindt zichtenminste in bezit van zijn vermoedelijke kleinzoon AnthonisJansz van Oostrum, wiens weduwe en kinderen hem in 1653 hypo-thekeert (12). Het zou een passende plaats zijn geweest om delaatste jaren van zijn bewogen leven te &quot;slijten&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Nogmaals; De Boomgaard &quot;De Galg&quot; In &quot;Tussen Rijn en Lek 4&quot; van december 1973 reageert de heerL. Rouppe van der Voort op een artikel van H ,W.M.J . KitsNieuwenkamp over &quot;De boomgaard De Galg&quot;, te Wijk bijDuurstede. Hij kan in de bij genoemd artikel afgedrukte af-beelding van &quot;De Galg bij Wijk bij Duurstede&quot; geen enkeltopografisch &quot;Wijks&quot; herkenningspunt ontdekken. Dat is be-grijpelijk, want de afgedrukte prent heeft niets met Wijk temaken. Het betreft hier de afbeelding van een gravure van JacuesCallot uit &quot;Les malheurs de la guerre&quot;. De plaat stelt een massa-excecutie van roofzieke soldaten uit het leger van Wallensteinvoor, tijdens de Dertigjarige Oorlog. Het is jammer dat de heer Nieuwenkamp een toch wel leesbaarartikel op deze wijze meent te moeten &quot;illustreren&quot;. Ter nadere

informatie van de lezers van &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;hierbij een niet zo mooie, maar wel volledige afbeelding vande betreffende gravure. D.R. Klootwijk. 10

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 11

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Hellebaard, vermoedelijk uit de tweede helft van de16e eeuw, gevonden aan de Lek te Wijk bij Duurstede.Het gearceerde deel is tot nadere explicatie bijgetekend. Foto. L. Rouppe van der Voort. 13

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Om te voorkomen dat het zich aan de Lek drenkend vee zichzou verwonden, wilde hij op 6 februari j.l. een kleine scherpepunt die uit het oever-zand stak verwijderen. Dat bleek echterniet zo eenvoudig te zijn, want dat kleine puntje van een zeven-tal centimeters bleek een lang lemmet te zijn met &quot;nog wat&quot; er-aan vast. Bij nader inzien ontdekte hij, dat het een danig inge-roeste hellebaard moest zijn en hij telefoneerde met de burge-meester van Wijk bij Duurstede, om van zijn vondst melding temaken. Een paar dagen later belde de heer van den Berg ook mijop en de zelfde avond nog bezocht ik met een medenestuurslidvan de Stichting Kantonnaal en Stedelijk Museum de vinder.Inderdaad bleek het gevondene een in de Middeleeuwen en Re-naissance gebruikt hak- en stootwapen te zijn. Wat echter - enterecht - de vinder meer Interesseerde was: hoe komt

dat dingdaar, zover weg van de bewoonde wereld. Hoewel mijn gedachtenreeds uitgingen naar de Wijkse galg, wilde ik toch eerst zeker-heid hebben, dat de vindplaats overeenkwam met de ligging vande executleplaats. Vergelijking van de kaart van Jacob vanDeventer met een moderne structuurplankaart leverde me dezekerheid op, dat het niet kon missen, dat op de vindplaats vande hellebaard In de 16e eeuw het executieterrein van de stadmoet hebben gelegen. Een hak- en stootwapen als dit werd voorde bewaking veel gebruikt. Geen schildwacht zonder hellebaard!Trouwens een blik op afbeeldingen uit die tijd, waarop zichexecuties voltrekken (denken we b.v. aan de prenten van deexecuties van de graven van Egmond en Hoorne en aan Johan vanOldenbarneveldt), tonen vaak rond het schavot een opstellingvan rakkers, schouder aan schouder en allen voorzien van eenhellebaard. Zeker zal ook

de bewaking van de Wijkse galg indie geest zijn geweest, d.w.z. een aantal rakkers, voorzienvan een hellebaard, klaar om een eventuele vluchtpoging tevoorkomen. Uiteraard sneuvelden die wapens natuurlijk evengoed als onzehuidige geweren en wat is dan logischer dan dat men het oudewegwierp voor een nieuw. Men mag aannemen, dat dit ook metdeze hellebaard het geval is geweest. 14

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 WIJK liij uiuKsi i:i»h; 15

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Opmerkelijk in dit verband is natuurlijk ook, dat tijdens hetgraven van het Amsterdam-Rijn-kanaal (welk kanaal het be-wuste terrein loodrecht op de Lek snijdt) in de jaren 1936/37in de onmiddellijke omgeving ook een 16e eeuwse helm isgevonden, ') Me dunkt dat het redelijk is aan te nemen, dat zowel de jongstevondst als die uit 1936/37 het best te verklaren zijn in het lichtvan de aanwezigheid - eertijds - van de executieplaats, waar-naar Jacob van Deventer ons door zijn kaart opnieuw de wegheeft gewezen. L.C.J.M. Rouppe van der Voort. ') Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek, J. Ypey, 1960-1961, biz. 580-583. 16

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 17

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Drs.H.J.M. Thiadens Voormalige Rijnarmen te Zeist. In het artikel van D.R. Klootwijk: &quot;De Zeisteroever in deMiddeleeuwen&quot; nr. 2 juni 1972 pagina 3 e.v. vindt men eenbodemkaartje van Zeist met diverse voormalige Rijnarmen.Vergelijkt men nu dit kaartke van Klootwijk met een bodemkaartuit 1970 schaal 1: 50.000, waarop de voormalige Rijnarmen alsbeddinggronden worden aangegeven dan wordt het duidelijk, datKlootwijk meer voormalige Rijnarmen weergeeft dan verantwoordis. Noordelijk van het woord Zeisteroever geeft Klootwijk eenRijnarm weer. Op de bodemkaart vindt men daar slechts stroom-ruggronden. De stroomgeulen zuidelijk van de spoorlijn te Bunnik komen nietop de uitgebreide bodemkaart voor. De Kouwenhovense weteringop het kaartje van Klootwijk met cijfer 3 aangegeven gaat dwarsdoor stroomruggronden. De brede Rijnarm, die de autheur

tekentoostelijk van de Brugakkerlaan is op de bodemkaart grotendeelseen omvangrijk komkleigebied. Ook de Rijntak, die bij Klootwijkstroomafwaarts van Odijk aftakt en tussen Wulperhorst en Bunnikwordt doorgetrokken naar het gebied zuidelijk van de Koppelwegstaat op de bodemkaart niet als beddinggrond aangegeven. Menvindt er stroomruggronden bestaande uit zware klei op lichte kleitot zand en zavelige en lichte klei op zware klei. De voormaligeRijntak oostelijk van Odijk langs Bunsink-Schoonoord-Kerkhoogte-De Brink-Noordweg etc, die Klootwijk aangeeft komt echter na-genoeg overeen met beddinggronden op de bodemkaart.Zijn betoog, dat de naam Zeisteroever in het verleden ook gebruiktwerd voor het gebied vanaf de Tolakkerlaan tot aan de Kerkhoog-te van Zeist wordt hierdoor echter niet aangetast. Het gebiedvan de Brugakker of nog juister de Brugakkerlaan werd in het oostenbegrensd door een

komkleigebied. Door de lage ligging van ditkomkleigebied ligt het Brugakkergebied als het ware op eenoever (op stroomruggrond). 18

Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 De komkleigebieden hebben een ondoorlatende bodem enstonden dan ook vroeger vaak onder v^ter. Het begrip oeverblijft hoewel dan niet altijd een rivieroever maar evenzeeroever als de omranding van een kom. (1). Bodemkaart 1: 50.000, 1970 J.L. Kloosterhuis, Ing.ir.J. Pope en ir. G. Steur: &quot;De bodemgesteldheid van het studie-gebied Hilversum-Utrecht, Voorkomend als bijlage 2 in Bodem enplanologie, een studie over de betekenis van de bodemkarteringvoor niet-argrarisch bodemgebruik. Extra nummer van Stedebouwen Volkshuisvesting 51e jaargang augustus 1970. 19
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Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 mr,dr. S. Muller Fz., 1848-1922 Ikonografische atlas Gemeenteiiik Archief Utrecht.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Historisch Genootschap, v^aar hij op de ruimst mogelijke schaalde uitgave van geschiedbronnen bevorderde.Archief en Museum boden voor talloos velen een mogelijkheidhet verleden in allerlei opzichten te laten herleven voor eengroot publiek. In deze publicistische activiteiten ging Mullervoorop: 48 jaar lang schreef hij een indrukwekkende reeks wer-ken bijeen, die tezamen een heel boekenkastje vullen. Wieiets wil weten over het verleden van stad of provincie stuitmeteen al op de waardevolle geschriften van deze monumentalewerker. Zo is er alle aanleiding om de harde werker, de scherpzinnigevorser en de vruchtbare schrijver te eren. Zijn verdienste isnog nauwelijks minder geworden. Het beeld van Muller in zijnveelomvattende betekenis voor het culturele leven in de stadUtrecht zal dan ook herdacht worden in een tentoonstelling inhet

Gemeentelijk Archief van 18 mei tot 20 juni 1974.Openingstijden: op werkdagen en op zaterdagen van 10-16 uur,zondags van 14-16 uur. De tentoonstelling is gesloten op 23 mei (hemelvaartsdag) en op1-3 juni (Pinksteren). dr. J.E.A.L. Struick.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Voorts had Willem aan Steven een ring gegeven &quot;op conditiendat Steven Willem van Aller als hy een kyndt vercregen haddeby zynen echte getroude huysvrou gheven zoude 100 pondtvlaems&quot;. Maar nu naar onze Adriaen van Oostaim. ... een Marripeert dot noch teijckent ende van sessen claer es . ..Voor een notaris te Utrecht kompareren op 2 oktober 1615 (14)Steven Cornelisz van Zijll wonende in het gerecht van Schonouwendie verklaart te hebben gekocht van Aeriaen van Oostrum Janszwonend in het gerecht van Bunnik &quot;een Marri poert tweick kenderszullen seggen dat noch teijckent ende van sessen claer es.Ende dat voor de somme van eens tnegentich Corolus Keijsersgul.&quot;. Steven zal hebben zijn &quot;optie off kuere off hij tpeertzall willen aen neemen, off dat de vs. Aeriaen in plaetse vandien zall betaelen aende voors.

Steven de somme van tweeende-veertich gulden weicke de voorss Steven belooft heeft den voors.Aeriaen te betaelen, zoe wanneer des voorss. Aeriaen Jansz vanOostrums oudste dochter genoempt Marichgen een wttich huij-welick gedaen zall hebben ende eer nijet&quot;. Als Marichgen over-lijdt zonder wettig huwelijk te hebben gesloten, krijgt StevenCornelisz van Zijll het genoemde paard &quot;voor nijet&quot;. Nu blijktuit het Publikotieboek van de stad Utrecht, dat op 15 april 1620aldaar gehuwd zijn een Marichgen Adriaen Jansdr van Oostrummet Jacob Cornelis Nijss; is dit de gezochte Marichgen? Op 24maart 1623 ''^) richt Adriaen van Oostrum zich tot het Hof vanUtrecht in verband met een eis die hij heeft tegen EgbertAnthonisz, wonend te Schonouwen. Wat was het geval? Adriaenvertelt de heren van het Hof van de verkoop van zijn paard, als-mede de voorwaarden waaronder

dat gebeurd was. Nu blijkt,dat zijn dochter inderdaad een wettig huwelijk heeft gesloten,en wel op 8 april 1620 (ligt het verschil met 15 aan de onnauw-keurige Utrechtse trouwklapper, of wordt hiermee het kerkelijkhuwelijk bedoeld?), tevens is het zo, dat Steven Cornelisz vanZijll is overleden. Maar zijn weduwe is inmiddels hertrouwd metEgbert Anthonisz en Adriaen had kennelijk al geprobeerd zijn

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 zijn tussen 21 augustus 1630 vl8)v^anneer hij iemand machtigti.v.m, een schuld aan de pander van het Hof van Utrecht, en 4 december 1630 (19) als ziin weduwe wordt genoemd. En zo heeft hij de 23e januari 1631 niet het genot mogen smaken vanzijn 199 guldens; zijn familie misschien ... ?Intussen kan het beeld van Adriaen van Oostrum en zijn familiemet de volgende gegevens aangevuld worden; volgens het trans-portregister van Bunnik koopt hij op 14 maart 1607 ^^^1 zesmorgen land aldaar, welke door zijn weduwe Annichgen Cor-nelisdr op 12 maart 1632 ^^*> weer worden verkocht. Op 22 juni1624 ^^> verzoekt hij aan het Hof van Utrecht &quot;submissie&quot; inverband met een niet nader genoemde zaak, wat hij ook krijgt,dwz er wordt geen werk van zijn zaak gemaakt. Het moet hierom iets 'crimineels' gaan, aangezien dit gegeven

afkomstig isuit het register van Criminele Sententien van het Hof van Utrechtover dat jaar. Interessant is natuurlijk de lijst van personen vanwie hij lijf en leven 'verzekerde'; hieruit blijkt dat Grietgen,Eerst en Anthonis zijn zuster en broers waren. Wie echter wasMaijchgen Petersdr met het zoontje Peter Willemsz? Het bleekmogelijk haar te achterhalen. In 1622 ^ ' wordt Eerst Jansz vanOostrum te Houten mede-erfgenaam genoemd van Merrichen Eersten zijn zaliger moeder, terwijl in 1605 (24) wordt genoemdMaarichgen Eersten weduwe zaliger Peter Adriaensz. Adriaen'smoeder is dus kennelijk jong weduwe geworden van Jan vanOostrum en daarna hertrouwd met Peter Adriaensz bij wie zijMaijchgen won. In een akte van 1653 ^ ' voor het gerecht vanHouten is sprake van een coopmansrentebrief van 1629 gepas-serd tenbehoeve van Anthonis Jansz van Oostrum, groot 1200gulden,

waarvan 200 gulden voldaan moesten worden aan MaijchgenPeterdr weduwe Willem Adriaensz van Werchoven. Wij menenhieruit wel te mogen besluiten dat Maijchgen een halfzuster wasvan de kinderen van Jan van Oostrum. Tevens is nu begrijpelijkdat Jan van Oostrum zelf nauwelijks in de bronnen is terug tevinden: hij zal erg jong zijn overleden (zie verder onder 3.)

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 patroniem Willam houd ik de tweede voorlopig voor de ge-zochte. Hij is dan ongetwijfeld degene die in 1457 bij een&quot;vechtelis&quot; te Houten samen met Jan van Rossum is &quot;doetgebleven&quot;. In het Buerspraeckbouck van de stad Utrecht (34)staat hierover te lezen: &quot;Voirt laet die roet weten endegebiedt allen onsen borgeren ende ondersaten Alse wairtsake dat tot Houten off tot enigen anderen steden onder denmagen ende vrienden der voirs doden, zoet buten vredenstoet, enich rumor vergaderinge toeloep ofte vechtelic ge-sciede, dat dair nyemant toe en lope van onsen borgerenoff ondersaten den enen off den anderen tot huipe off totvordell&quot;. Volgens het register van Oudschildgeld over1449 (35) heeft een Snoy van Scadick Willamss 7^ Morgenin gebruik van Mechtelt Schyve, 15M 2H van de abdij vanOostbroek en 5M van SMarie alles intGoy en

Houten.Snoy van Scayck die in hetzelfde register 15M van de DOMbruikt zal ook Willamssoen zijn gezien de pachtbrief van1439. IIA Willam van Schayck van Oistrum Snoyenss, leefde tweede helft15e eeuw, gehuwd met Bely Wemairsdr van Lichtenberch; krijgt 1477 (36) in eeuwige erfpacht van het Duitse Huis 40Morgen gelegen onder Schonouwen. Wellicht identiek met Willem van Scadyck die in 1479 ^'^^' schout is van Wulven. In een akte van 1520 (30) waarbij Jan van OestrumWillemss I Hoeve te Schonouwen in erfpacht krijgt van hetDHuys is er sprake van dat deze indertijd gekocht is doorWillem van Oistrum Snoyenss van diens broer Willem vanScayck van Oistrum Snoyenss. Deze hoeve wordt boven be-grensd door 1 Hoeve erfpacht van het Dhuys die Jan alheeft. In 1505 (39) v/orden Jan Willemss van Oistrum enzijn vrouw Eye Steven die Wittendr in erfpacht uitgegevendoor het DHuys 2 Hoeven in

Schonouwen &quot;daer Willem vanOistrum mijn vader de neerste hoeve af had&quot; waaruit ge- 10

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 het gerechtshuis in 't Goytekening door Otto Wttewaal

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 In ieder geval komt te Houten geen andere Jan voor dandeze Jan Adriaensz van Oostrum om vader te zijn vanbovenvermelde vier kinderen; verdere bestudering van derekeningen van het Duitsche Huis zou het bewijs voordeze filiatie kunnen leveren. VIAA Adriaen Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1575, overledeneind 1630j wonende te Bunnik (Vechten). Koopt 1607 zesMorgen land te Bunnik. Verkoopt in 1615 een merriepaard aanSteven Cornelisz van Zijll uit Schonouwen en in 1630 eenpartij wintergorst op het leven van een aantal personen.Zijn weduwe wordt 1630 en 1632 vermeld met haar oudstezoon Jan en Comelis, alsdan mondig.Er waren meer kinderen; bekend zijn:Jan Adriaensz van Oostrum vermeld 1632, mondig.Cornelis Adriaensz van Oostrum vermeld als voren.Marichgen Adriaensdr van Oostrum oudste dochter huwt te Utrecht 8/15 april 1620 met Jacob Cornelis Nijss

Verdere bijz. zie deel 2 van dit artikel. VIAB Eerst Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1575, woonde teHouten, komt voor in 1605 (63) als gehuwd TeuntgenHendrickxdr weduwe van Adriaen Doemen van Schayck.In 1622 (64) genoemd ais mede-erfgenaam van zijn moederMarrichge Eerstendr. Wordt in 1627 (65) ontslagen als voogddoor Dirck Berntss van Oostrum die 21 jaar was geworden(zie onder VIBA). In een akte van 1630 (66) transporterenDirck en Reympgen Bernts van Oostrum enige erfgenamen vanhun vader Bernt Dirckx van Oostrum de inschulden staande inhet &quot;bierbouck&quot; van hun zaliger vader, in leven brouwer enherbergier te Houten, op Eerst Jansz van Oostrum &quot; haerliedencosyn&quot; (In onze opstelling was Eerst dus een achterneef vanhun vader). Volgens enkele afgelegde verklaringen uit 16

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 1628

heeft hij ter gelegenheid van een schouv/, staande op de dijk voor zijn huis, de schout van Houten Aert Claeszvan Blanckendaell zeer grof bejegend, (Deze schout was dezoon van Claes Symonsz die zoals we zagen ook al met defamilie gebroullieerd was). Eerst leeft nog in 1639 \°&quot;',maar in 1646

transporteert zijn weduwe met haar kinderen land te Houten; hun kinderen zijn: Jan Eersten van Oostrum huwt 1644 (69a) Grietgen Jansdr.Volgens getuigenverklaringen, o.a. van zijn neef Steven ennicht Maychgen (kinderen van Anthonis Jansz van O) uit datjaar, waren zij met zijn allen te paard op weg naar de bruiloftte Houten toen de stoet plotseling aangevallen werd en de bruidpardoes in het water viel. Krijgt 1645 (69b) 5I M erfpacht teHouten na overlijden van zijn vader hetgeen hii in 1661 (70)transporteert op zijn broer

Adriaen. In 1659 '' '* transporteerthij 8M te Houten; beide stukken land zijn erfpachten van hetDuitsche Huys. Adriaen Ersten van Oostrum genoemd 1646, in 1661 koorn-koper te Utrecht. Lysbeth Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 echtgenote van JanClaesz inde Aftersloet (Wellicht haar tweede huwelijk wantvoor het gerecht IJsselstein tekenen op 4 april 1630 aan Cor-nelis Jansz van Naerden en Elisabeth Eersten van Oostrum Jdrtot Houten). Aelten Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 echtgenote vanCornelis van Doorn; zij krijgen in 1651 V^) toestemming omte testeren bij notaris Van Vuijren en wonen dan op de &quot;Hoochtbuyten de Tolsteechpoort&quot;.Maychgen Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 &quot;jongedochter&quot;. VIAC Anthonis Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1590, vermeldin meergenoemde akte als broer van Adriaen Jansz van O totBunnik als

wonende te Houten; transporteert 1647 (73)2 hof-steden te Houten; eigenaar van een huis &quot;daer de Moriaenwthanght&quot; met 8 Hont lands. 17

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 98. Akeryn Jansz, volgens register van Oudschildgeld 1449 en1470 geland onder Houten en het Goy (137). lOO.Hiliebrant van Rossum wschl Jansz 1449 (138) geland te Schonouwen; 1470 (139) ook in Schalkwijk en het Goy; 1451(140), 1455 (144) en 1481 (142) landgenoot in Vuyicoep. Deze voorlopige kwartierstaat is met behulp van enig gericht onder-zoek (raadpleging kapitteirekeningen) nog wel uit te breiden. msfkemp-riedjanuari 1974 IA

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 de hofstad &quot;Oostrum&quot; In 't Goy.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Noten 1.

RU, RA 252 pak 1 2.

Rijksarchief Arnhem VIII A-16, 224 fol 236 verso 3.

DH 749 twee charters van 1526 en 1544 4.

RU, SvU 143 fol cxxi 5.

GU 704 6.

DH 751 7.

RU, RA 188 deel 5 8.

RU, RA 188 deel 5 9.

DH 773 10. GU, Thes. 37r en B 166r. Deze Claes Symonss was een weiniggeliefd persoon: met de weduwe van Joncker Roeloff vanBaern van Schonouwen procedeert hij over zijn commissie tothet schautambt van dato 1-10 1575; geen van de schepenen vanSchonouwen wenst de &quot;dijck met hem te schouwen&quot;. Jfr Annavan der Aa voert aan &quot;dat hij met verscheyde lieden tot Houtenquestien en querulen&quot; had, &quot;waeromme dat hij bij een ygelyckeseer gehaet en weynich geacht worde&quot; (1584, RU, RA 188deel 11). Volgens de Criminele Sententies van het Hof vanUtrecht werd Claes in juli 1583 &quot; met een byle

uyt haestighenmoet tweemael gequetst en verwondt&quot; zodat hij er aan sterft.De dader, Egbert Gerritsz Raeymaecker, wordt levenslangverbannen uit de stichtse kontreien (RU, RA 99 deel 4 nr. 175). 11. RU, RA 188 deel 7 12. RU, RA 1287 deel 1 fol 4lvso-43vso 13. GU, 704 14. RU, SM 2708 15. RU, SM 2708 16. RU, RA 233 deel 3 17. GU, MOT 202 deel 2 fol 85vso, 86 18. GU, NOT 202 deel 2 fol 147 19. GU, NOT 202 deel 2 fol 169 20. RU, RA 1347 deel 1 26

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 21. RU, RA 1347 deel 1 22. RU, RA 99 deel 7 nr, 56 23. juni 29 1622 RU, RA 233 deel 3 24. april 20 1605 RU, RA 233 deel 2 25. iuli 5 1653 RU, RA 1287 deel I fol 40 vso 26. Het resultaat is het ontstaan van een dubbele geslachtsnaam,soms zelfs een drievoudig samengestelde! Enkele voorkomendekombinaties: De Wit van Schayck

Van Schayck van Oostrum De Wit van Oestrum

Van Schayck Vos De Wit van Velpen

Van Wijck van Velpen De Wit Bieser van de Velde 27. In 1402 bv. zegelt een Beernt Snoye (RU OM 1293) en in 1435zegelt voor Jan Snoyensoen een Willam Snoy zijn oom (GU,Bevv.Ar. I 948, 1, 2 en 3) beiden met het klassieke wapenVan Schayck: 3 lelies met de stelen naar een ring in het middengekeerd! (De ring is ook wel eens een hartschildje). Het ver-schijnsel dat voor- en achternamen door elkaar

gebruikt wordenkwam in het Krommer!jngebied nogal eens voor: Zuermont,Scade, Snoy, Boers en zelfs: Schayck, Oestrum en Rossum! 28. Uit de vorige noot blijkt al: een familie Snoy voert het VanSchayckwapen, terwijl een familie Van Schayck - met - voor-naam Snoy een eigen versie heeft. De drie lelies (2,1) komenook voor op het zegel van: Willam StoelI in 1434 zegelend vooreen echtpaar in de Weerde (RU OM 1003); De uitgebreide en in Wijk bij Duurstede woonachtige familie De With, beginnendmet Steven Jansz die Witt scepen van Wijck in 1462 (RU OM1796); Anthonis Eerstens te Schalkwijk in 1519 (RU OM 2275)(Later deelt hij zijn schild zoals gemeld); de familie Die Eedellbv. Jacob in 1496 (RU OM 2360); Thonis Egbertss, schepen vanSchalkwijk in 1568 (RU SP 589 nr. 3) en nog enkele anderen. 29. GU, Ie afdeling Nr. 16 het deel over 1457-63 fol 11 30. RU, OM 1341 27

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 31. RU, SM 2676-3 (afschrift) 32. RU, DOM 1082-3 33. RU, DOM 1082-3 34. =29 35. RU, SvU 48 fol XLI en volgende 36. DH 7A6 37. RU, KKK 530 (Cart. Oostbroek) fol LXVII 38. DH 666-1 39. DH 666-1 40. RU, RA 188 deel 2 41. RU, HSS 1229 42. DH 880-19 43. RU, BA 4 fol 156 vso 44. RU, SP 521 45. RU, SvU 54Ai>. DH 880-26 47. RU, SvU 49 fol xli en volgende 48. bv. in 1480 landgenoot te Houten; DOM 1219 RU 49. RU, fam. Archief Zoudenbaich 228 bis 50. RU, SvU 49 fol xli en volgende 51. DH, 880-19 52. DH, 880-22 53. RU, RA 188 deel 2 54. RU, SvU 52 fol Ixxvi en volgende en fol cxIvi en volgende 55. RU, SvU 59 en 54 56. RU, SvU 143 fol xciili en volgende 57. DH, 880-32 58. Ongedateerd stuk uit RU SM 2676 deel 3; met verklaringenover de Weteringherwech onder Houten die geen Heerwech maarBuerwech is. Onder de getuigen ook

Joest Petersz Smit teHouten 70 jaar oud. Deze Joest Petersz is volgens een andereakte in 1590 48 jaar oud (RU, RA 252 pak 2) zodat het eerst-genoemde stuk van omstr. 1612 moet zijn. 28

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 83. DH 666 deel i 84. 20 juni 1583 RU, RA 188 deel 11. De eiser in dit proces,Evert Acrijnsz was een achterkleinzoon van Akryn Jansz diein de kwartierstaat wordt vermeld onder nr. 98. Evert had eenbroer genaamd Mr. Willem Acrijnsz welke in 1607 maart 3voorkomt als Mr. Willem Acrijnsz van den Goye (RU, RA 233deel 2), terwijl zijn zoon ais Herman Evertsz van den Goeyete Utrecht op 21 juni 1595 huwt met Marichgen AnthonisPijsendr. weduwe Wouter Hubertsz. 85. ARA Leenhof Vianen 25 fol 56; januari 25 1585: Dirck Berntssvan Oostrum transporteert 4M op Leydenbolgery op HeynrickHuybertsz. 86. RU, RA 188 deel 5 (maart 23) // 87. RU, RA 233 deel 2(januari 14) 88. RU, RA 99 deel 6 (2 februari 1614) 89. RU, RA 99 deel 6 (7 maart 1615) 90. RU, RA 233 deel 3 (juni 9) 91. GU, NOT 202 deel 2 fol 141 92. GU, NOT 200 deel 2 93. =75 94. RU, RA

1287 deel 1 fol 122/123 (30 december) 95. GU Bewaarde Archieven lle Afdeling 2297 nr. 3) 96. GU, NOT 188 september 2 1590. In dit testament wordenverder genoemd Adriaen Stevensz van Schayck haar broer,Schayckge Stevensdr van Schayck huisvrouw van Doem Eersten(ook een Van Schayck, te Odijk) en Christina Stevensdr vanSchayck huisvrouw van Goyert Aertss. Deze laatste is alsWeduwe van Goyert Aertss in 1601 47 jaar oud (RU, RA 252pak 5). 97. Bv. 1561 juli 1; DH 1143, Zijn zegels 1565 (RU, SM 2147) isgelijk aan dat van Cornelis Hubertss 1534 (RU, SM 1492) welkedon zegelt voor zijn zuster Anthoensgen Gerrit van Rossums-weduwe in het Wael. 30

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 125.Volgens Inventaris van het Archief van de heren van Culem-borch van Van der Ven transporteert dit echtpaar op 27 febru-ari 1498 li Morgen land te Golberdingen (Regest 2634). 126.Zie noot 106. 127.ru, SvU 52 fol xlviii 128.ru, dom 1083 deel 2 fol 22 vso (juni 13) 129.ru, SvU 143 fol LXXXII 130.ru, SvU 49 fol LXXXII; de 40 Morgen te Werkhoven is in datjaar in bezit van Jan van Scadyck (1449 Jan Gysbertss vanScadyck). Een zoon van Steven Ghysbertsz van Schayck noemtin 1557 Cornells Gerytss zijn &quot;neve&quot;. Deze Cornelis komt voorals Cornelis Gerytss Bruynbaert en zijn zoon als Henrick Corne-iisz Bruynbaert van Schadewijck (in de leenregisters van Vianen)met land in Houten. In het BA 202 (Judiciaal vd Bisschop) fol262 vso komt voor Gysbert van Schaick Bruynbaert. En om dezaak nog iets ingewikkelder te maken: 11

januari 1487 kompa-reert een Ghysbert van Scaeyck van Royen wonend te Werckhoven (RU SM 780), terwijl in 1511 een Gijsbert Jansz Werckhoven)hoven van Scadyck oudschildgeld betaalt over 2 Morgen int Goy!ik heb het idee dat men toentertijd ai moeite had de GIjzen uitelkaar te houden! Niettemin lijkt het bovenstaande toch wel totenige konklusies te leiden. 131 .RU, SM 1513. In deze akte heet haar man gewoon GhijsbertJansz van Schayck; dat hij de gezochte is meen ik te mogenafleiden uit het feit dat zijn zoon Steven heet (goede De Keyservoornaam) en het feit dat ook sprake is van een Steven Andriessvan Rossum, een van de onmondige voorkinderen van AndriesHillebrantss van Rossum verwekt bij Gheertruyt Gherit de Keysersdrzaliger (Maritgens zuster dus). Steven Andriesz van Rossum zegelt1537 september 6 (RU SM 1515) een pachtbrief van 8 M teHouten voor

Steven Ghysbertss van Scadyck. 132.RU, BA fol VIII vso 133.= 113 134.RU, SvU 48 33

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 135.GU Bewaarde Archieven lle afdeling 1444. 136.De vijftiende-eeuwse familie Pau/Pawe in Houten zegelt meteen dwarsbalk van vair, het wapen dat ook door de familieVan de Velde (later de Wit Bieser van de Velde) gevoerd wordt.Het lijkt dus niet uitgesloten dat hier de naam via een vrouwvererfd is; de enige andere mogelijkheid is deze Eerst te ident-ficeren met Eerst Heynricss in 1484 landgenoot in Schalkwijk(GU Bewaarde Archieven Ie afdeling 1311) die een zoon zoukunnen zijn van Henric Pawe Gherytss die in 1447 zegelt in hetGoy (RU DOM 1697) en aansluit op een nog ouder fragment.Maar Eerst komt slechts eenmaal voor - totnogtoe - zodat dezekonklusie te gewaagd lijkt. Bovendien vertoont het zegel vanEersts zoon Anthonis - althans het oudste - de drie lelies enin het algemeen geldt de stelregel dat wapens betrouwbaarderzijn dan familienamen. 137.ru, SvU 48 en 49. Gezien de

verder in dit gebied niet voor-komende voornaam Akeryn, zijn z'n afstammelingen tot rond1600 aardig te volgen; zijn eigen afstamming echter een vol-strekt raadsel. 138.en 139. RU, SvU 48 en 49 140.ru, om 1341 141.ru, om 1342 142.ru, dom 1219 - het is mogelijk dat het hier nog om een andergaat; er wordt een Hillebrant van Rossum borger van Utrecht1479 bur 68/1480 Bo 51 I. Hillebrants nazaten zegelen met het-zelfde wapen als bv. Dirc Overriin (van Rossum) scout in Vuyl-coop 1401 juli 11 (RU SP 585 nr. 5) en Hubert (elders Splintersz)van Rossem scout opte Weteringhe 1426 januari 22 (DH 1207).Volgens een aantekening in het Judiciaal van de Bisschop uit1410 (RU, BA 198 fol 65 vso) machtigt Dirc Overrijn van Rossemzijn broers Jan en Hubert van Rossem; terwi I het register vanOudschildgeld over 1449 en 1470 een post heeft &quot;Jans Kyndervan Rossum&quot;. 34

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Overzicht gebruikte afkortingen. RU Rijksarchief Utrecht SvU Archief van de Staten Utrecht RA &quot;gewoon&quot; Rechterlijk Archief provincie Utrecht BA Bosschoppelijk Archief KKK Archief van de Kleine Kapittelen en Kloosters HSS Verzameling Handschriften DOM Archief van het kapittel van de Dom SJ idem van Sint Jan SM idem van Sint Marie SP idem van Sint Pieter OM idem van oud Munster GU Gemeente Archief Utrecht NOT Archieven van de Notarissen aldaar Bew. Arch. Archief van de bij de stad Utrecht bewaarde archieven met een Ie en He afdeling SecrArch Secretarie Archief van de stad Utrecht met een Ie en lle afdeling. DH Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht. 35
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Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 swaar 7 en 1 O duym. Item noch 8 binneplaaten van6 en 7 duym, daar in te wercken 20 kespen, swaar5 en 6 duym, en die wel vast in malcanderen tewercken, de buytenplaat schuyns aff te wercken,omdat hij meteen sal dienen tot een reegel. 3. Daar op te stellen 8 eycke toorenstijlen, swaar12 en 9 duym, met een ster, daar de lootvloer opcompt te leggen, swaar 7 en 9 duym, en stuckendaar op gevoert en bequaam om aff te waateren,met kerbeels onder in de ster, swaar 7 en 9 duym,d'bovenste ster van gelijcke swaarte en met ker-beels op de ster te setten, een maackelaar, 10 duymdick viercant hout, in de maackelaar te wercken8 steeckschooren, met kerbeels ende 8 plaaten van4 en 6 duym, en leggen op hoecken van de cap. 4. Dit coveltje te decken met goede greyne deelen,met een lijst om het coveltje van eyckenhout en 8 boogen, mede

van goet eyckenhout. 5. Op het dack te maacken 8 hoeckepers van 7 en 11duym, het een eynt met een pin in de toomstijlenende het ander eynt met een pin in de ster, tusscheneicke twee hoeckepers wel vast geslooten op eickeregel 4 capribben van 4 en 5 duym, daar de deelenop gespijckert worden, en noch 8 kerbeels van 7 en 9 duym, met noch 8 kerbeels van gelijcke swaarteaan den toom, mitsgaders 16 regels om den toom

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 van 5 en 8 duym, en dit alles te maacken volgensteeckeningen ende besteck. Den aennemer sal gehouden sijn de clock in hettoorntje te brengen ende behoorlijck in te hangen,dat de selve naer behooren can luyden. 6. Den toorn te becleede met greyne deelen sondereenich spynt en wel vast gespijckert ende delootsolder mede te leggen van de selffde slachvan de lee. 7. De kerck te repareren aan de eene sij te ver-nieuwen en te maacken om met pannen te deckenen onder eick eynt van de ba leken een eyckesleutel te brengen, 5 duym dick, 5j voet lanck,en een nieuwe plaat buyten te leggen van 4 en8 duym en van binnen een van 4 en 6 duym, metkespen aan malcander vast gemaackt. 8. De ander sij die blijven staan sal op de selffdemanier met plaaten te versien. 9. Op dese baicken de plaaten wel vast te maacken,en off de eynden vergaan waaren dan

stucken daaraan te maacken, d'lenghte van de kerck is ontrent80 voet en de wijtte 35 voet, en op deze baicken

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 te stellen 7 capgebynten van 7 en 10 duym, destijlen en bynten met kerbeels, daar op te leggende wurmpten van 5 en 7 duym aan eicke sij vande capstijll een wintbant onder op de gront, metpinnen en gaaten in malcanderen gewerckt. 10. Het tweede capgebynt, sv/aar 5 en 7 duym, meteen v^urmpte van 4 en 6 duym, noch een naait inde midden met scheerspanden daar onder en hetoude doek wat te versien en te stijven, 11. Op dit werck sooveel greyne ribben als aan deander sij masten staan, en dan sooveel dubbeldelatten om de pannen op te leggen, swaerderibbenvan 4 en 5 duym van eene lenghte. 12. Het oude werck te stutten en te schooren, totdatmen de meuren weder sal hebben opgemetselt. 13. Dit werck te maacken van goet eycken- oftegreynenhout. 14. Den aannemer sal alle de spijckers, daartoe vannoode sijnde, groot en cleyn, moeten

leveren,uytgenoomen het ander iserwerck.

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 15. Alle het steygerwerck, tot het voorseide werckvan noode sijnde, sal den aannemer gehoudenwesen daartoe te leveren, uytgesondert van demetselaar en leydecker. 16. Dit werck te stellen op sijn eygen costen, soovan touwen en blocken, winden, capstandenende voorts alle 't geene daartoe van noodesoude mogen wesen. 17. De heeren aanbestaoders sullen het goet laatenrijden met waagens van 't waater tot de kercktoe t'haarencosten, uytgenoomen de schippershaar vracht. 18. Het oude hout dat goet is te verwercken en dotvoor greynehout weer aff te trecken ende bij devoet en duymen te reeckenen tot proffijt van dekerck. 19. Dit werck te betaalen in drie termijnen oftepayen, alse daarvan 't eene dardendeel op dehant, het tweede dardendeel als het werck overde helft is, ende de rest als het volmaackt is.

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Gezicht op de kerk te Jutphaos in 1646. Gewassen tekening in O. I.inkt, (door L.P. Serrurier, t 1730). Rijksarchief Utrecht. Top. Atlas Inv.nr. 797.

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 20. Den aennemer sal gehouden zijn 't oude v/erck,soo van de capellen als van d'ander zijde, affte breken ende de materialen dat bequaam is,ten behoeff van de kerck te laten, 21. Den aennemer sal gehouden zijn tot opleveringevan dit alles te stellen suffisante borgen, die hunverbinden sullen als principalen tot volbrengingedeses. Heeft ingeset Rochus de Ridder voor elffhondert-dartich gulden. De slach gebleven aan Rochus de Ridder voor devoorseide somme van elffhondert dartich gulden,belove 't selve te perfecteren in drie maanden.Actum den XXVIIIen juny 1678.Borgen Comelis Comelisz. Daalenoort, ArienAriensz., metselaar. Rochus de RidderComelis van Daelenoorth Dit merck + is geteeckent bij Arien Ariensz.metselaar. Mij present Nic. van der Kamp 1678

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 6. Noch een nieuw kruys in de krans an diewals, daer die reepen op gaen, daer diegewichte mede opgewonde werf, sal na gis-sing weege 18 pont. 7. Noch een nieuw claprat an de wals, dat diegewichte vast hout, sal na gisse wege 17pont. 8. Noch een nieuwe pen in het siuytrat sal nagissing weege 5 pont. 9. Noch een nieuw kruys in het opwenderat vanhet slachwerck weecht na gissing 25 pont. 10. Noch een nieuwe spil in het jaegrat sal nagissing weege 12 pont. 11. Noch een nieuwe wentvleugell. 12. Noch een nieuw kuiprat aen die wentvleugel. 13. Noch een spil an stucke, daer die went-vleugel an ommedrayt als die clock slaet. 14. Noch 2 groote ooge, daer den haemer-trecker in gaet. 15. Noch een schaeckelrat an stucken en 'tknjys an stucken sal men na behoren weerrepareeren soo 't behoort. 16. Noch 2 nieuwe wijsrade met 2 ronsels diede rade

omtreckt twee voeten hoogh nagissing. 17. Noch alle de posten sijn scheef en scheelgeslagen weer na behooren recht te maecken.

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 18. Noch allen die rayen sijn slim en scheefgeslagen en die kruyssen weer na behorenrechf f e maecken. 19. Noch een nieuwe lichfer, die hef uer uyf-lichf, sal na gissing weege 15 pont. 20. Noch alle de posfen, daer de gafen inverslefen sijn, weer verbussen. 21. Noch een sfale veer an hef uerrat die dekiinck omneer houf op 'f klapraf. 22. Noch 2 groofe cafrolle di mef ijserwerckbeslagen sijn, daer di reepen over gaen. 23. Noch verscheyde sfemerade, daermede diweysers moefen omgedrayf werde binnen inden foren mef eenige spillen daer an. 24. Noch 2 lange spillen in den foren die medean die wijsers behooren. 25. Noch een nieuwe hanf buyfen aen hef wijs-borf die 'f uer wi jst. 26. Noch 2 reepe, daer die wichfe aen hange,sullen de kerck selver bekosfe of befale. 27. Noch 2 houfe walse, daer die reppen opgewonden

worde, sul Ie na gisse cosfen 4 gulden. 28. Noch eenige clouwe, daer die posfen anvasf mee geslofen werden, fien of 12 sfuckna gissing.

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 29. Noch verscheyde klijn tuych, dat veelschrijven soude hebben, soo clouwen alsspeyye en scheeren, daer 't oriogie medevast gesloten wert. 30. Noch 2 groote haecken, daer di rollen anhange, daer di reepen over gaen. 31. Noch 2 gev/ichtsteenen, die oen hetuerwerck moeten hangen, met twe ijsereoogen daer in vast gegooten. 32. Noch een ijseren hamer met een ijseresteel, daerin die die ure slaen sal, moetontrent v/eegen 40 pont, daer aen eenlangen ketting bijna soo lang als dentoom hoogh is, moeten oock aen denhamer 2 oogen sijn, daer den hamer inhangt, met een sta Ie veer, daer den hamerop rust opdat hij op de kloek niet enraeckt, noch 2 groote tuymelaeren aen dieketten in den toren, sal na gissing v/eegensamen dit ijserwerck, dat aen den hamerdependeert, 80 pont het pont 10 stuyversmet 't opstel Ie. 33. ' Noch sal den aennemer die

dat uerv/erckopstelt, in den toren voor een dagh 6 b7 vrij slapen, eeten en drincken hebbe opdie kercke koste als hij dat uerwerck op-stelt, gelijck het gebruyck is. 34.*^' Oock sal het uerwerck op de coste van dekerck uyt en thuys gebrocht werde. 14

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 35. Aengaende di 2 wijsborde buyten aen dentoren sullen 5i voet hoogh sijn met eenlijst daer boovenop en die vergulde let-tere een voet lange, die 2 hande ver-guit en die borden sal ick op mijn eygencosten aen den toom laten brengen. 36.5) Dese 2 borden sal ick leveren voor desomma van 85 gulden. 37.

uitzondering van het maken van een&quot;slingerwerck&quot; gelijk is aan het hierbovenvernielde. De ondertekening luidt: Den aannemer sal in plaatse van 't onrust eenslingerwerck moeten maacken. 15

Dit voornoemde oriogie volgens bestecksal ick weer alles na behooren maeckenalles dat voornoemt is in het bestick,soo hamer met sijn toebehooren ende diewi jsborden sonder eenig buytenwerck opdie oude manier met een onrust gelijckhet te vooren is geweest, voor dit sommavan 450 guldens. 38.

Moer soo het de heeren met een slinger-werck believen te hebben, sal het vijf-tich gulden moeten meer kosten, teweeten de somma van 500 gulden. Het bestek was niet ondertekend. Dit is welhet geval met het andere bestek, dat naar in-houd, met

Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Dit voorseide werck sall den aannemer gehou-den sijn te maacken in vier maanden, allesop sijn eygen costen, sonder eenigh buyten-werck in reeckeninge te mogen brengen. 't Voorschreve werck, uytgenoomen de bordenmet het vergulde, alsmede alle de reepen,gewichten met twee groote rollen ende tweewalsen, is aangenoomen bij Leendert vanNijkercken voor de somme van driehondertdartich gulden die hem aannemer sullen wor-den voldaan volgens de andere aannemers,mits dat hij gehouden blijft 't selve werckeen jaar goet te houden.Actum den XXen december 1678. Leendert van Neykercken Mij present Nic. van der Kemp 1678 16
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De heer R. Ooyevaar wees mij op een akte van 16 augustus 1974 waarin de gevolgen van het&quot;tempeest&quot; voor Jutfaas vermeld staan. Het gaatom de scheiding tussen het ruim 15 morgen land vande erfgenamen van Ni colaas de Rout en zijn vrouwAgatha aan de ene zijde en van Willem Anthonisz.van Schayck aan de andere zijde. Het land was tevinden in 't Nedereinde van Jutfaas genaamd deMispelhoeve, &quot;streckende uytte halve JutphaesserWeteringe tot in de Galenslo(o)th toe . . . .&quot;Willem van Schayck had recht op 1/12 gedeelteof 1 morgen 168 roeden. Zijn stuk land wordt aan-geduid als: &quot;de parthije daer de omgewaijde huysinge metten boomgaert op stoet.....&quot; In verband met de scheiding zal &quot;op de cant vande halve sloot een poel (worden) geslagen ende eenessenboom ter wederzijden soo oen de

Groenewechals aen de andere zijde sal geplant worden&quot;.Voor het overige moet men afgaan op gedrukte ofandere geschreven bronnen, waarvan onder IJssel-stein een voorbeeld is te vinden. Vleuten:

Ook in Vleuten (De Meern) werd aan de kerk nogal wat schade toegebracht. Het heretel kwam echternaar alle waarschijnlijkheid maar traag op gong.Pas in de rekeningen van kerkmeesters van na1677 6) werd een aantal posten gevonden, die mo-gelijk met de &quot;storm&quot; van 1674 iets hebben uit testaan: 16-4-1678 500 ponnen &quot;aen de toom, olsoo daergelijck getal afgewoeyt waeren&quot;1 gulden 5 st. 18
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Een blokkeel is een horizontaal verbindings- element in de voet van een kapgedeelte. Eycke sleutel.

Een klaprad is een palrad; het zorgt er, met een veer en pal, voor dot het gewicht nietterugloopt. Klinck.

Een klink is een pal. Clouwe.

Een eiken sleutel is een verzwaring bij de op- legging van een balk. Gebynten.

&quot;Clouwe&quot; zijn spieSn, voorsteekpennen. Coveltje.

Een kovel is een koepeltje. Kruys.

Een gebint is een kapspant. Hant.

Met een hand wordt een wijzer bedoeld. Jaegrat.

Een kruis is een samenspel van spaken (in een rad).

Een jaagrad is het derde rad van het slagwerk en drijft de as van de windvleugel aan. Kepers.

Kepers zi|n ribben die op de snijlijnen van de dakvlakken van de torenspits bevestigd zijn. Kerbeels.

Een kerbeel is een schoor tussen een horizon- tale balk en een daaronder staande verticaleof schuinstaande stijl. Kespen.

Een kesp is een dakspoor (constructie waarop de houten bebording van het dak gespijkerdwordt). Claprat.
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Met kuiprad zal hier mogelijk bedoeld zijn het los op de as zittende en tijdens hetdraaien gepalde deel, waaraan de wind-vleugel is bevestigd. Maackelaar.

z.g. kooironsel, een klein tandrad (6, 8 of 10tanden) dat een groter aandrijft. Schaeckelrat.

Een schakel- of kroonrad zet bij het gaande werk de spil in werking. Slachrat.

Een makelaar is een rechtopstaande stijl, staande op de bovenste bebalking, waarom-heen de spits wordt gebouwd. Onrust.

Een slagrad zorgt voor de uitlichting van de slaglichter en trekt via enige verbindingen dehamer op en laat deze vallen op de klok. Sluytrat.

Een onrust (foliot) is een in het horizontale vlak heen en weer bewegende &quot;balans&quot;. Opwenderat.

Een sluitrad is het tweede rad van het slagwerk; het bepaalt het aantal slagen (telrad). Speyye.

Een opwindrad dient om de gewichten op te trekken en is ontkoppelbaar. Post.

&quot;Speyye&quot; zijn spieeY).

Een post is een stijl van het uurwerk. Raye.

Met &quot;raye&quot; worden de raderen bedoeld. Reegel.

Een regel is hier een horizontale plank of lat. Reepen.

Repen zijn touwen. Ronsels.

Een ronsel is hier waarschijnlijk een
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Spillen zijn assen. Stale veer.

Een stolen veer is in dit geval een palveer. Sternerade.

Sterneraderen zijn tandwielen, steeds twee haaks op elkaar staande, die voor de over-btenging van het uurwerk naar de wijzerszorgen en deze laten draaien. Taaffelment.

Een tafelment is een samenstel van elkaar kruisende balken, waarop een houtconstructiewordt opgebouwd. Uerrat.

Met uurrad wordt hier waarschijnlijk het grondrad bedoeld. Wurmpte.

Een &quot;wurmpte&quot; is een horizontaal draaghout over de kapspanten. Wijsborde.

De wijsborden zijn de wijzerplaten. Wijsrade.

Met wijsrad wordt hier mogelijk de laatste overbrenging van de uurwijzer bedoeld, wattevens aanduidt dat hier sprake is van eenwijzerwerk met een wijzer.
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Met kuiprad zal hier mogelijk bedoeld zijn het los op de as zittende en tijdens hetdraaien gepalde deel, waaraan de wind-vleugel is bevestigd. Maackelaar.

z.g. kooironsel, een klein tandrad (6, 8 of 10tanden) dat een groter aandrijft. Schaeckelrat.
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Een schakel- of kroonrad zet bij het gaande werk de spil in werking. Slachrat.

Een makelaar is een rechtopstaande stijl, staande op de bovenste bebalking, waarom-heen de spits wordt gebouwd. Onrust.

Een slagrad zorgt voor de uitlichting van de slaglichter en trekt via enige verbindingen dehamer op en laat deze vail en op de klok. Sluytrat.

Een onrust (foliot) is een in het horizontale vlak heen en weer bewegende &quot;balans&quot;. Opwenderat.

Een sluitrad is het tweede rad van het slagwerk; het bepaalt het aantal slagen (telrad). Speyye.

Een opwindrad dient om de gewichten op te trekken en is ontkoppelbaar. Post.

&quot;Speyye&quot; zijn spieSn.

Een post is een stijl van het uurwerk. Raye.

Met &quot;raye&quot; worden de raderen bedoeld. Reegel.

Een regel is hier een horizontale plank of lat. Reepen.

Repen zijn touwen. Ronsels.

Een ronsel is hier waarschijnlijk een

Tussen Rijn en Lek 1974 4. - Dl.8 4 Tentoonstelling &quot;Erfgoed van Herrnhut&quot; . Op 12 oktober j.l. heeft Gunther Hasting, bisschop van de Broe-der Uniteit te Herrnhut, D.D.R.) in het gebouw van het Rijksar-chief in de provincie Utrecht aan de Alexander Numankade 201te Utrecht de tentoonstelling &quot;Erfgoed van Herrnhut&quot; officieel ge-opend . Op deze tentoonstelling worden de diverse aspecten van de ge-schiedenis van de Evangelische Broedergemeente aan de hand vanarchiefstukken, schilderijen, tekeningen, gravures, gedrukte boe-ken en voorwerpen belicht. Zoals bekend werden na de brand aanhet Broederplein in 1967 de bewaard gebleven kostbare archievenvan de Zeister Broedergemeente aan het Rijksarchief te Utrechtin bewaring gegeven. Een belangrijk gedeelte van deze tentoon-stelling heeft dan ook betrekking op de Broedergemeente te Zeist,maar ook de

Broedergemeenten elders in de wereld krijgen uitge-breide aandacht. De tentoonstelling opent met een kort overzicht van de geschiede-nis van de oude tsjechische Unitas Fratrum, gesticht te Kunin in1458. Haar laatste fungerende bisschop. Jan Amos Comenius, diein 1670 te Amsterdam stierf en in Naarden is begraven, genootgrote faam als opvoedkundige. Via zijn kleinzoon Ernst Jablonsky,bisschop van de poolse tak van de Uniteit en hofprediker van dekoning van Pruisen, werd het bisschopsambt overgedragen aan dehernieuwde Broeder-Uniteit te Herrnhut in de persoon van DavidNitschmann en de graaf van Zinzendorf, waarmee de verbindingtussen de oude tsjechische Unitas Fratrum en de EvangelischeBroedergemeente was gelegd. Aan Ludwig Nikolaus graaf van Zinzendorf (1700-1760) en devestiging van de eerste Moravische vluchtelingen in Herrnhut(1722) is de tweede afdeling

gewijd. Naast de persoonlijke stuk-ken betreffende de graaf van Zinzendorf moeten genoemd wordende uit Herrnhut afkomstige portretten van Zinzendorf, zijn eerstevrouw Erdmuth Dorothea gravin van Reuss-Ebersdorf en zijn tweedevrouw Anna Nitschmann. Zij zijn sinds de 18e eeuw, toen zij sa-men met het Uniteitsarchief te Zeist werden bewaard, niet meer

Tussen Rijn en Lek 1974 4. - Dl.8 4 in Nederland te zien geweest. De onder aandrang van Zinzendorf tot stand gekomen hernieuwdeBroeder-Uniteit verspreidde zich spoedig over Europa en daarbui-ten. Zij werd niet overal met hetzelfde enthousiasme ontvangen.Vooral van kerkelijke zijde werd zij soms fel bestreden. Een over-zicht van deze bestrijdings- en de daarop volgende verdedigings-geschriften, maar ook van de erkenning door weer andere kringenwordt gegeven in de derde afdeling. De liturgie en de geschiedenis van de Losungen worden in de bei-de volgende afdelingen belicht, waarbij een aantal historischeattributen uit Zeist zijn te bezichtigen. Nauw aansluitend bij deliturgie is de afdeling gewijd aan de muziek (afd. 6). Muziekheeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Broedergemeenteniet alleen in de liturgie, maar ook in het dagelijks leven. Datheeft een aantal

muziekwerken van begaafde Hernhutter compo-nisten voortgebracht, die de laatste jaren meer en meer aandachttrekken, vooral in Amerika. Afdeling zeven toont aan de hand van gravures, tekeningen enschilderijen de verspreiding van de Broedergemeenten elders inde wereld. De vestiging in Nederland behoeft natuurlijk een apar-te afdeling. Vanaf de eerste contacten met Amsterdam en de stich-ting van de kolonie 's-Heerendijk bij IJsselstein (1736) via devestigingen te Haarlem, Akkrum en Blokzijl tot aan de koop vanslot en heerlijkheid Zeist, waardoor de Broedergemeente onge-stoord met de aanleg van het nog bestaande imposante gebouwen-complex kon aanvangen (1746), wordt de geschiedenis ons duide-lijk gemaakt. Een bijzondere vitrine is die, waarin de collectiearchaeologische vondsten zijn uitgestald, die door de archaeolo-gische werkgroep te IJsselstein o.l.v.

de heer Ooyevaar dezezomer op het terrein van de voormalige nederzetting 's-Heerendijkzijn opgegraven. Bouwmaterialen, liturgische attributen, huis-raad en andere voorwerpen zijn daarbij naar boven gekomen.Van groot belang bij het functioneren van de Hernhutter nederzet-tingen waren de bedrijven, ledere Hernhutter kolonie was zoveelmogelijk selfsupporting, In afdeling elf worden stukken getoonddie betrekking hebben op de produkten, die vervaardigd zijn in
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Tussen Rijn en Lek 1974 4. - Dl.8 4 't Goy sindsdien tot de hervormde gemeente van Schalkv/ijkbehoort (14). Deze gemeente voert vanaf die tijd de naamvan: De n.h. gemeente van Schalkwijk en 't Goy.Voor de volledigheid zij nog vermeld dat 't Waal (met Riet-veld) en Honswijk samen de Nederlands hervormde gemeen-te vormen van &quot; 't Waal en Honswijk&quot;, gelijk aan de tijdensde reformatie opgeheven parochies van die namen. P.M. Heijmink LIesert. (14) Soeverein besluit van 23 oktober 1814, ingelast in de actavan de classis van 8 november 1814, biz. 267 en 268(Rijksarchief Utrecht - Archief classis (Rhenen-) Wijk, in-ventaris nr. 11). 14
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