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Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 gelijk het begrip aanduidt, samenwerken, dan krijgen beidentoch het volle pond. Immers, het was opnieuw Huizinga die deamateur-historicus een volwaardige plaats toewees bij de ge-schiedbeoefening. Samen moeten zij in hun persoon de gaveontwikkelen - de uitspraak is van een Amerikaans historicus -om twee zaken te zien, het kleine feit en &quot;the universe behindit&quot;. Wij twijfelen er geen ogenblik aan dat de kring van ama-teur-historici tussen Rijn en Lek, die aan het werk is getogen,onvermoede perspectieven zullen zien, dat zij een terrein ont-dekt hebben, waar het jagen nooit vermoeit. dr. M.P.van BuijtenenRijksarchivaris in Utrecht. DE OMSLAG VAN ONS BLAD. Natuurlijk is Uw aandacht direct al getrokken door deomslag van ons blad. Daarom leek het ons van belang U ietsover de kartografie in het algemeen te vertellen en met namede herkomst van

de gereproduceerde kaart bekend te maken. Aan Abraham Ortelius, Willem Jansz. Blaeu en zijn zoonsJan en Cornelis Blaeu, Gerard Mercator, Jodocus Hondius enJohannes Janssonius heeft ons land sedert de 16e eeuw zijn blij-vende naam op het terrein van de kartografie te danken. Zij wa-ren het, die de atlassen produceerden, die nog heden ten dagehun betekenis hebben en met ere worden vermeld. Later - na het midden van de 17e eeuw - werden de Ne-derlanders verdrongen door enkele Franse kaartenmakers, die deuitgave van land- en zeekaarten voor zich wisten op te eisen.Voorop ging Nicolas Sanson van Abbeville (1600-1667), wienswerk de &quot;franse school &quot;-periode heeft ingeluid. Tot het eindevan de 18e eeuw hebben de Fransen hun unieke plaats weten te

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 VAN DE DODEN NIETS DAN.........KWAADS 1). Addestere ende verklare v^ij addestante Arnigh Berts, we-duv/e van Andries Janse Bos ende Kornelia Rijcks van Wouden-bergh, verklare ten versoecke van Willem van Velpen, dat Ma-ria van Noortdijck 2), sijnde de huysvrouwe van Jan Hendrick-sen van Luytesijm'^), gewesen gerechtsboode van Odijck, datde voornoemde Maria van Noortdijck heeft geseijdt, dat menden ouden koster^), deweicke de segels van de brieven soudehebben gesnede, wederom uyt de kist souden holen ende dehandt of doen hacken en oen de gaIgh doen hangen. Geven hier-van reden van wetenschap, sonder den presiesen tijt daervan teweten. Presenteren het selve tot allen tijden met solmnele edete bevechtigen, waer het soude moogen sijn.Aldus metonze eijgen handen onderteijkent op den 11 novem-ber 1714. (get.) anet bort. Dit merck X is gestelt

bij KornelisReijcks van Woudenbergh. 1) R.A.Utrecht. Archief Hervormde gemeente Odijk, nr. 81. 2) Zij was een dochter van Ds. Rudolf van Noorddijk, predikantte Odijk van 1648 tot 1693. 3) Lees : Lu/tersheim. 4) Hiermee wordt bedoeld Peter Claesz. van Velpen, koster-schoolmeester te Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 &quot;SCHONAUWEN&quot; In de gemeente Houten staat, aan de Houtense wetering,tussen de dorpen Houten en Schalkwijk, een toren met aanbouw,het enige overblijfsel van de ridderhofstad &quot;Schonauwen&quot;. De alleroudste geschiedenis van het huis ligt vrijwel inhet duister gehuld. Volgens overlevering heette het vroeger &quot;het huis teWeteringe&quot;, naar het water waaraan het lag. Jan van Bosichem moet het huis in de 13e eeuw verbouwdhebben. In die tijd vond wellicht ook de naamsveranderingplaats, want op 28 augustus 1305 werd Dirk van Bosichem be-leend met het &quot;huis Schonauwen&quot;. Zijn zoon Hubrecht volgdehem in 1312 op. Via diens dochter dementia, gehuwd met HeerJohan van Heukelom van Leyenberg, kwam het huls in 1358 inhet bezit van hun zoon Heer Otto van Leyenberg. Deze noem-de zich vanaf die tijd naar de naam van het huis. Daar

hij,voorzover bekend, kinderloos overleed werd Otto opgevolgd doorJon van Leyenberg, zoon van Otto's broeder Hubrecht. Ook de-ze nam de naam &quot;Schonauwen&quot; aan. Na zijn dood kwam hethuis tenslotte aan zijn tweede echtgenote Petronella Sloyers.Omdat haar dochter Aleid tegen haar wil met Rudolf van Baarntrouwde, vermaakte zij het goed aan de uit haar tweede huwe-lijk geboren zoon Willem van Zuyien van Nyevelt. Ook dezeoverleed kinderloos, waarna &quot;Schonauwen&quot; toch in het bezitkwam van het geslacht van Baarn en wel aan Roelof, zoon vangenoemde Rudolf en Aleid van Schonauwen. Joost van Baarn was bezitter van het huis toen het in hetjaar 1536 door de staten van Utrecht als &quot;ridderhofstad&quot; werderkend. Door huwelijk kwam het goed in 1629 in het bezit vanRudolf Raitz von Frentz en in 1631 aan Johan van Renesse vander Aa. In 1662 werd Schonauwen, eveneens

door huwelijk, hetbezit van Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Na hem kwam hetachtereenvolgens in het bezit van de geslachten van Reede van

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 Renswoude, van Hardenbroek, van Lokhorst en Ploos van Amstel. Nicolaas van Bronkhorst, die er in 1721 mee werd beleend,kreeg in 1727 van de staten van het kwartier van Nijmegen ver-gunning huis en ombachtsheerlijkheid te splitsen. Mr. Adriaan Wittert, heer van Hoogland, kocht in 1727&quot;Schonauwen&quot; als lasthebber van de fransman Jean BaptisteDesessarts. No diens dood kwam het huis op naam van zijn zoonEverard Bonifocius Wittert, eveneens ten behoeve van dezefransman. Sedert de ruim 30 jaren dat &quot;Schonauwen&quot; op naamstond van de Witterts deed het kasteel dienst als woning vooreen groep fransen, grotendeels kartuizers, die wegens hun wei-gering de pauselijke bul &quot;Unigenitus&quot; aan te nemen, hun vader-land moesten ontvluchten en in ons land gastvrijheid en bescher-ming zochten. Toen in 1758 deze gemeenschap bijna was

uitge-storven werd &quot;Schonauwen&quot; verkocht aan Gerloch Theodoor ba-ron van der Capellen. In 1812 kwam het huis, na steeds meer in verval te zijngeraakt, aan Hendrik Ravee en hierna aan Mr. Hendrik BernhardNieuwenhuys. Deze overleed in 1890 en vermaakte het goedaan de nederlands hervormde gemeente te Houten. Er volgdeechter een proces tussen zijn erfgenamen en de hervormde ge-meente over dit legaat. No een getroffen schikking kreeg dekerkelijke gemeente de landerijen en de erfgenamen het gedeel-te waar het enige restant van het kasteel, een toren, op stond,alsmede de daarbij staande en door Nieuwenhuys gebouwdeboerderij. Nog in 1891 verkochten de erfgenamen hun aandeelaan D. G. Bingham. Dr. W. F. Wassink kocht in 1939 &quot;Schonauwen&quot;, restaureer-de de toren en voorzag deze van een aanbouw. Als leen was de ridderhofstad afhankelijk van het grafelijkhuis van

Culemborg. Het kasteel was een - in de 16e eeuw nog verder uitge-breid -aanzienlijk bouwwerk, gelegen binnen een gracht. Aande oostzijde stonden een poortgebouw en bijgebouwen, die dooreen stenen brug van drie bogen over de dworsgracht met hetkasteel waren verbonden.

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 3 OOO O =f co n> 00 TT(D 3 3*(O 3* O 3TT Q.OO 3QQ -1 P-O 8 3TT

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 De hofstede &quot;Scherpenborch&quot;. 1966. Foto door G.M.Staal te Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 11 jaren om hondert vijfftich gulden. Ende daerenboven veer-tich mudden weijts^), tv/e mudden erreten, tv/e mudden ha-veren, en vet lam off een daelder daervoor, drie tonnen ap-pelen off drie gulden daervoor, ses gansen, vijftien goedepachtcapoenen voort convent, ende ses voor mijn Vrouw&quot;).All vrij geit ende pacht. Te betalen Victoris^) ende Kers-avont. Alhier over 't llle Vle jaer

Uts Ontfangen voor de gansen

&quot;brondolie&quot; niet een grapje Is van de 19e

I L gl. Ontfangen voor de voors. weijt

I LX gl. Die erreten sijn onder die Joufferen gedeylt, daervan hier gemaict wordt

Memorie Die appelen commen me Vrou en de kelweerster, daeromme utf °)

Memorie Die haver, lam ende ses capoenen commen me Vrou toe, ergo uts

Memorie Die resterende vijftien capoenen sijn onder die Joufferen gedeylt, ergo

VI gl. Wat ik hier uit de rekening heb overgenomen biedt nog wel meerpunten om over te praten dan ik er al heb uitgelicht. Commen-taar op de wijze, waarop de rentmeester de situatie van &quot;Scher-penborch&quot; heeft aangegeven, laat ik graag over aan iemand dieter plaatse beter bekend is. Ik opteer alleen nog voor die brand-olie. Een echte Utrechter weet, dat de Abram Dole-steeg, dieloopt van de Lange Nieuwstraat naar de Oude Gracht, directten Zuiden van de Hamburgerstraat, behoort te worden uitge-sproken als Brandoliesteeg. En wie dit niet weet uit de praktijk,kan het leren uit Broers' &quot;Historische Wandelingen door Utrecht&quot;pag.24. Abram Dole, een vrome Utrechtse burger, stichtte inhet begin van de 15e eeuw het Ursula-klooster, ook wel AbramDole-klooster genoemd. Uit onze rekening van 1606 blijkt nu,dat de verbastering

Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 T L3>^^ 12 eeuw, zoals men misschien zou denken, maar een al veel ouderspraakgebruik. Ik meen n.l. te mogen aannemen, dat in ons ge-val met &quot;Noortwert eensdeels brandolie&quot; bedoeld wordt, dat&quot;Scherpenborch&quot; aan de Noordzijde gedeeltelijk begrensd werddoor land, dat aan het Abram Dole-klooster in eigendom toebe-hoorde. Mr. P.H. Domste. Noten ') Eerst onder de Bataafse Republiek is aan de uitkering vandeze zgn. prebenden een eind gemaakt. ^) Voor zover bewaard gebleven berusten de rekeningen vanVrouwenklooster in het Rijksarchief te Utrecht, Catalogusvan de Archieven der Kleine Kapittelen en Kloosters, num-mer 1144. '') vierdalve houve wil zeggen de vierde hoeve half,dus 3^hoeve. 4) 29 Juni. 5) weijt = tarwe. ) Met &quot;mijn Vrouw&quot; of &quot;me Vrou&quot; wordt de abdis bedoeld.Dat was in die tijd Walborch Bor von Amerongen. 7)

10 October. °) uts = ut supra = als boven ; dus hier = Memorie.
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