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Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Nakomelingen van Reijer en Anna bewoonden de Leemkolk enworden al spoedig Van de Leemkolk genoemd.Het schijnt, dat Jonker Adriaen van Rossum, de Maarschalk vanhet Overkwartier van het Nedersticht, die op 2-5-1629 zijn aan-klacht bij het Hof indiende, de roomsgezinden in hun verbodenvergaderingen niet op heterdaad betrapt heeft, maar dat hij kortetijd na het gebeurde door een verklikker werd ingelicht.Hiervoor komt dan in aanmerking zeker Dirck Dircksz. uit Werk-hoven, die op 29-5-1629 op verzoek van Maarschalk een uit-voerige verklaring aflegt: dat Anna Gerrits in 't Wed op bezoek was gekomen &quot;kort na deverlossinge van zijn huijsffrouw Aeffgen Joosten&quot;; dat Anna toenverzocht had het kind nog niet te laten dopen, omdat zij binnen-kort een priester op het Wed verwachtte; dat Dirck, na gewaar-schuwd te zijn door Hendrik, het zoontje van Reijer

Adriaensz.,met het kind &quot;tusschen den lesten februarij ende den eerstenMartij des snachts&quot; naar het Wed was gegaan; dat hij daar depriester had aangetroffen &quot;sijnde een kort, jong, bruijn man meteen swart baertken&quot;; dat deze hem vroeg, waar zij getrouwd waren,waarop hij antwoordde: &quot; tot Cothen in de kerck&quot; (dus voor dedominee), waarop de priester verklaarde het kind alleen te kunnendopen, als zij voor hem hertrouwden, wat Dirk beloofde; dat hetkind daarna gedoopt was en door hem naar huis gebracht; dat hijdaarna teruggegaan was naar het Wed, waar de priester de mis hadgedaan en het sermoen gehouden, ik heb de indruk, dat die preekonze dirck niet erg geboeid heeft, maar dat hij meer rond gekekenheeft, wie er allemaal aanwezig waren, want hij verklaarde verder,dat er omtrent wel honderd mensen aanwezig waren en hij somt er \dertig met naam en toenaam op, waarop

hij plechtig en braafbesluit: &quot;beneffens noch veel andere die daer waren, die ick niet |en kenden, ende alsoo men gehouden is de waerheijt getuijgenissete geven, des versocht zijnde, hebbe(ik) sulcx niet connenweijgeren.&quot; Tenslotte verklaarde Dirck nog na de dienst naar huis 13













Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (3). misschien een kleinzoon van Peter Jansz. uit Schalkwijk,die op 27-2-1583 burger der stad Utrecht werd. (4). Rijksarchief Utrecht, nr. 252, pak 20. (5). Gemeentelijk Archief Utrecht, nr. 188. (6) Maris: Repertorium Stichtse Leen protocollen, nr. 455. (7). Augustijn Janss. , zoon van Jan Augustijnsz. , huwdemei 1615 met Elsgen Hansdr. de Roij, uit Alendorp(Vleuten). Augustijn en zijn broers Egbert en Gijsbertwoonden later in Utrecht, hun kinderen voeren dan denaam Van Werkhoven. Augusti jns zoon Jan van Werkhoventrouwde in 1651 in Utrecht met Aeltgen Gijsbertsdr.Stuitingh, dochter van de jongste broer van Anna Gerrits. (8). Huijbert Gerrits van O verdam woonde in Vechten, hijmaakte 23-7-1625 huwelijkse voorwaarden met TeuntgenCornelisdr. bij notaris Claes Verduijn te Utrecht. (9). Adriaen Domen van Dalenoort, zoon van Doem Willem Woutersz. te Odijk, en Adriana

Cornelisdr. van Overdam,was gehuwd met 1) in 1596 Cornelia Gelisdr. en 2)Annighen Cornelisdr.; zijn dochter Anneken, geboren in1610 uit het tweede huwelijks, huwde in of kort na 1636met Comelis Antonisz. de Ridder, zij woonden op haarouderlijke boerderij in 't Goy. (10). uit Werkhoven, hun achternaam was Van Rijn, een van genoemde zoons trouwde 4-2-1647 in Vleuten met CorneliaJan Gerrits van Op Spijcksdr. (11). misschien een De Cruijff? (12). mogelijk een Pouw ? (13). Comelis Gerrits van Dalenoort de jongste, woonde op deWetering te Odijk, gehuwd met: Elsgen Hermansdr.; zijnvader Gerrit Dam en van van Dalenoort te Odijk was eenbroer van Adriaen, genoemd onder (9). 19



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (14). Meus (3artholomeus) Claesz. de With, woonde op de Steenweerd in Honswijk, de eerste vrouw van bovenge-noemde Cornelis Maesz. van Rijn, Aeltgen Gijsbertsvan Schaijck, was een tante van Meus, n.l. een zustervan zijn moeder Nellichgen Gijsberts van Schaijck; zoonComelis Meusz. huwde later met Weijntje Meijndertsdr.van Griffensteijn. (15). Comelis Gerrits van Dalenoort de oudste, woonde op deHoek te Odijk, eveneens zoon van Gerrit Dcimen; dezeComelis huwde in 1622 met Gerrichgen Lambertsdr. vanBemmel, weduwe van Herman Jansz. de Roij. (16). Willem Arisse was de broer van Reijer Adriaensz. op hetWed, hun moederwas Aertgen Reijersdr. (Vinck?), weduwevan Adriaen Eelghissoen. Willem Arisse huwde 30-7-1629te Schalkwijk met Teuntgen Cornelis Baersdr., hun zoonAdriaen Willemsz. trouwde met Adriaentje Rochus Biesersdr.,weduwe van Adriaen Anthonisz.

de Ridder uit Schalkwijk,een broer van Comelis, genoemd bij (9), zij waren verreochtemeven van de hiema te noemen jonkers op Groenesteijn.De kinderen van Adriaen Willemsz. en Adriaentje Biesernoemden zich ook Van de Leemkolk, hoewel ze niet woondenop de boerderij met die naam. (17). Jan Cornelis Stultingh, broer van Anna Gerrits, hij was in1611 te Utrecht gehuwd met Willemken Aertsdr. vanWijekerslooth, dochter van Aert Gijsbertsz. en QuirinaClaesdr. de Leeuw, Willemken was weduwe van AdriaenLamberts van Nieuwenhuijsen, die buiten de Wittevrouwen-poort had gewoond. (18). Jonker Comelis Antonisz. de Ridder van Groenesteijn, over-leden in 1618, gehuwd met Catharina Gillisdr. van Schaijck,overleden in 1637. (19). Gillis (1594-1667) en Jasper zijn beide officier geweest inkeizerlijke dienst en ongehuwd overleden. 20



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 (20). Herman Samuels Vernooij. (21). Ros Jonsz. van Broeckhuijsen, gehuwd met Cornelio Samuels Vernooij.(22). De broeders Dirck en Cornelis Antonisz. de Ridder van Groenesteijn hadden op 2-4-1601 de ridderhofstadRijnesteijn te Cothen gekocht, na hun dood bleef Rijnesteijngemeenschappelijk bezit van hun beider kinderen tot deverdeling der bezittingen in 1640, toen het eigendom werdvan Cornelis, de oudste broer van Egidius. Omstreeks 1629werd Rijnesteijn bewoond door Ulrich van Cleef, die het vande eigenaren gehuurd had, cf. Wittert van Hoogland:&quot;Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse Ridderhofstedenen Heerlijkheden&quot;, in voce Rijnesteijn. (23). cf. Friederichs, bIz. 71 en Rijnsoever: &quot;Sint Maarten in deTolsteeg&quot;, bir. 22. (24). Rijksarchief Utrecht, recht, arch.nr. 99-7/8. 21


