




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;.


