


Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 De gerestaureerde voorgevel van De Prins op de hoekProvinciale weg en Achterdijk in Vechten (dia MarijkeDonkersUxit-de Vrij, 1995) huurd kon worden. Inmiddels hadden deFransen alles geroofd wat er te roven viel enkon de burgerbevolking terugkeren. Pesthuis In 1677 werd het Utrechtse Pesthuis eigenaarvan de herberg'&quot;. Vanaf dat moment is er eensluitende lijst met bewoners, terwijl de eigen-dom in grote lijnen te volgen is&quot;. WarmeerZijne Hoogheid er precies geslapen heeftweten we niet, maar het moet geweest zijntussen 1677, toen de naam Rijsoort nog ingebruik was en 1702, toen de Prins is overle-den en er een uithangbord aan de gevel hingmet daarop een afbeelding van de Prins'l Nazijn huwelijk met Mary (II) Stuart, in 1677,vertrok Willem naar Engeland, waar hij tothaar overlijden in 1695 bijna steeds vertoef-de. Na 1695 was hij weer af en toe in onsland. De overnachting, waarvan in de overle-vering sprake is, zal dus wel tussen 1695 en1702 plaats hebben gevonden. In

1675 trokherbergier Thonis Dirkse van Doom in hethuis. Uit een toevallige vermelding uit 1692'^weten we dat hij toen ziek in bed lag, maar weer opkrabbelde. Echt geweldig zal de her-berg op dat moment niet gelopen hebbenwant anders had hij vast zijn vrouw in 1696niet met het &quot;slegte kleet' laten begraven'&quot;.Als het even kon huurde je daarvoor het'middelkleet' of nog liever het 'beste kleet'.Hij was enkele malen schepen van Bunnik enook al kon hij De Prins niet kopen, hij hadwel ander land op Vechten in eigendom&quot;.Thonis is waarschijnlijk in 1710 overleden&quot;.Zijn zoon Gerrit nam de herberg over&quot;. Waer de Prins uythangt Gerrit Teunisz. van Doom was op het mo-ment dat hij de herberg overnam al aan zijntweede huwelijk bezig. Op 21 november1698 was hij voor het gerecht getrouwd metGrietje Jansz. van Harderwijk. Daaruit kun-nen we afleiden dat hij katholiek was. Denormale manier van trouwen was toen in deopenbare (=hervormde) kerk. Wie dat nietwilde (lees: voor de pastoor wilde trouwen)moest eerst

trouwen voor het gerecht. Op 2december 1704 stond hij er opnieuw, nu alsweduwnaar. We kennen van hem een doch-ter, Aagje van Doom, die voor het gerechtvan Burmik in 1724 trouwde met Comelisvan Hogerwoert. Wie van de beide echtgeno- 67







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Na het overlijden van Wijnand de Wit zettezijn weduwe het bedrijf nog tot 1841 voort.Toen zij in 1841 bij haar man op het nieuwekatholieke kerkhof aan de Schoudermantelwas begraven, besloten haar beide ongehuw-de zoons samen het bedrijf voort te zetten.De broers Antonie en Willem de Wit haddenhet samen best. Zij werkten overdag op hetland, handelden wat in vee, smoorden eenpijpje en zagen in 1844 met afgrijzen hoehun land over de volle breedte werd door-sneden met een spoorlijn, 's Avonds werdenze verzorgd door een eveneens ongehuwdehuishoudster (op leeftijd, wc houden hetnetjes) die hun sokken stopte, het eten kookteen de was deed, zonder dat ze ook maar ietste vertellen had. In 1861 zetten ze een puntachter het bedrijf. Samen met hun huishoud-ster gingen ze naar een burgerhuisje in destad'^. Toen kwam de eerste hervormde boerop de boerderij, Gijsbert Jerfaas Hasselman,in 1877 opgevolgd door een andere hervorm-de pachter, Comelis de Gier. Rechts De Prins (ca 1910,

prentbriefkaartencollectieA.M. de Reuver) Belastingbetalen was ccn van de weinigedingen waar vrouwen altijd volledig aan meemochten doen. Oud werd Jan Middelweertniet. Op z'n 54ste werd ook hij bijgezet in deHervormde Kerk. Zijn weduwe was tien jaarjonger en blijkbaar nog aantrekkelijk genoeg.Want ze werd door haar meesterknecht ClaesBlaas uit Schalkwijk ten huwelijk gevraagd.Maar het huwelijk kon geen genade vinden inde ogen van Van Tuyll van Serooskerke ende pacht werd met onmiddellijke ingangopgezegd. Familie De Wit De Jonker had een gegadigde die meervermogen bezat: Wijnand de Wit die er bijna30 jaar, van 1804 tot 1833, op zat. De boer-derij was daarna nog bijna twee eeuwen inhanden van rijke particulieren die elderswoonden. 70




