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Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Mgr.C.L.baron de Wijkerslooth-de Weerdesteijn.Bisschop van Curium i.p.i.Naar een schilderij van Ch. van Beveren(1809Coll .A.B.M.Schilderijen B 337. 1850)uit1836.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 benoemd, en twee jaar later tot lid van de commissie diezich bezighield met de bezwaren tegen de wet op het lageronderwijs van 1806, waarin hij bijdroeg tot het uiteindelijkeopnemen van vrijheid van onderwijs in de Grondwet van 1848.Tenslotte zij nog vermeld dat Mgr. van Wijkerslooth twee maalnaar Rome ging, in 1840 en 1847, en bij die gelegenhedenrespectievelijk de onderscheidingen ontving van Huisprelaat enAssistent-bisschop bij de Pauselijke Troon en van Commandeurin de orde van St. Gregorius. Hij overleed op 10 November opDuinzigt te Oegstgeest, op ruim 65-jarige leeftijd. ') Mgr. van Wijkerslooth, wiens biografie nog geschrevenmoet worden, verdient om zijn veelzijdige verdiensten uitvoerigde aandacht. Voor onze lezers leek het mij het aontrekkelijkst omallereerst in te gaan op datgene waarin het dorp Schalkwijkdirect met hem te maken heeft gehad.

Zijn grafkapel die eerstin 1864 gereed kwam, met haar prachtige gebrandschilderderamen die uitgebreid aan de genealogische vertakkingen van zijnfamilie herinneren, zal een volgende keer aan de orde komen.Ik heb er nergens een beschrijving van kunnen vinden.Een bericht uit 1851 over zijn uitvaart hier in het dorp leekmij ook niet oninteressant. Het is mogelijk dat in de loop vandit onderzoek nog andere gegevens naar voren komen. Verder,op verzoek van een onzer streekgenoten die thans als missionarisin Suriname werkzaam is, zal worden nagegaan, voorzover ditaan de hand van contemporaine kranteberichten en bewaardebrieven mogelijk is, wat Mgr. van Wijkerslooth's rol in hetbevorderen van deze missie is geweest. Een verslag over zijn uitvaart heb ik alleen kunnen vindenin De Godsdienstvriend, een Katholiek weekblad uit die jaren.Op biz. 329 - 334 van de jaargang 1851 treft men de

volgendeberichten aan, die ik hier en daar enigzins ingekort weergeef.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;KUILENBURG, 17 Novemb(er). Groot is de belangstellinggeweest, die het Seminarie en zijne kweekelingen aan den daghebben gelegd gedurende den tijd, dat de ziekte van ZijnDoorluchtige Hoogwaardigheid CORNELIUS LUDOVICUS, Bisschopvan Curium i.p.i. heeft geduurd; en naouwelijks was de droevigetijding bekend van het overlijden des ge-eerden en hartelijk be-minden Prelaats, of de opregste liefde jegens de Overledene werdweder op de ondubbelzinnigste wijze getoond. Gedurende deverloopen week was reeds meermalen de H. Offerande voor dezielerust van den overledenen Prelaat opgedragen: maar de dagvan heden was voor de plegtige Lijkmis bestemd. Gisterenavondwaren in de Kapel van het Seminarie de Metten en Lauden vande Getijden der Overledenen gezongen; het groot Altaar, metzwart behangen, en de Catafalk, voorzien met de

bisschoppelijkeInsignia, wekten aller gemoederen nog meer op tot godsvrucht enliefde. Dezen morgen droeg de Zeer Eerw(aarde) HeerS. VERMEULEN, President van het Seminarie, geassisteerd dooreenige andere Eerwaarde Heeren van het huis, de Lijkmis op.Groot was de godsvrucht der Studenten; de hartelijkste gebedenwerden er gestort voor de rust van een Bisschop, die, gedurendezijn leven, door zijn beminnelijke hoedanigheden aller hartenaan zich verbonden, en door zijn onvermoeide pogingen de eervan God en het heil der Kerk zoo uitmuntend bevorderd had . . . &quot;... De treurmare van het overlijden van Mgr.van Curiumwas treffend voor geheel Nederland; maar inzonderheid voor deplaats zijner inwoning, de gemeente Oegstgeest. Algemeen wasdaar de verslagenheid over het afsterven van een Prins der Kerken edelen weldoener, over welks bezit zij te regt zich beroemenmogt, en dien zij gedurende zijne

langdurige ziekte zulke warmebelangstelling betoond heeft ....

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;De trourklok kondigde het afsterven van Monseigneur,tweemaal 's daags, des morgens en des namiddags, gedurende eenuur, met klagende toonen den ganschen omtrek aan. In den avondvan den 12. dezer is het lijk in een met zwart gedrapeerde enmet de onderscheidingsteekenen zijner waardigheden versierde zaal,op een praalbed ten toon gelegd, en werd verlicht door een grootgetal van waskaarsen. De Bisschop lag daar in zijne pontificalekleeding, en werd onophoudelijk door vrome bezoekers van allegezindheden, die men wel op zes duizend mag berekenen, metden grootsten eerbied bezocht. Den volgenden dag, reeds in denvroegen ochtend, waren alle Studenten van Warmond aanwezig,om gezamenlijk voor hunnen Wijbisschop te bidden .... &quot;De 14. zijn van den vroege ochtend af, gestadig aan tweealtaren heilige diensten voor de zielerust des Overledenen

op-gedragen. Ten 10 ure werden de Laudes gezongen, en daarna hadde plegtige uitvaart in de kapel plaats .... &quot;Ten een ure is het lijk naar den lijkwagen gedragen, omvervoerd te worden naar de plaats, door den Overledene bij zijnleven reeds voor lang gekozen en voorbereid, om eenmaal totrustplaats voor zijn afgelegd hulsel te dienen. Op de met zwartbedekte lijkkist prijkten, zoo lang de wagen op het grondgebiedvan Oegstgeest was, eenige der bisschoppelijke insignia. De lijk-koets werd aanvankelijk gevolgd, behalve door de rijtuigendergenen, die het lijk tot het graf te Schalkwijk zouden verge-zellen, door allen, die de uitvaart hadden bijgewoond, en dooreene talrijk zamengevloeide menigte. Op eenigen afstand vanhet sterfhuis hield de togt stil, en daar namen zij, die de be-grafenis niet zouden bijwonen, van het stoffelijk overblijfsel deshoogvereerden Prelaats het laatste afscheid, daartoe door

denEerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris van den Overledene,uitgenoodigd.

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;Op den weg naar die laatste rustplaats is de lijkwagendoor eene koets gevolgd, waarin de Hoog Welgeb(oren) HeerBaron VAN WIJKERSLOOTH VAN WEERDENSTEIN, broeder desOverledenen, de Zeer Eerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris,en de Heeren Executeuren hadden plaats genomen. Verder volg-den de bedienden van Monseigneur hunnen ontslapen Meester inkoetsen, terwijl twee hunner beurtelings naast het lijk gingen. &quot;Na gedurende den geheelen nacht doorgereden te hebben,kwam de lijkkoets met haar geleide, ten half zes ure des morgensin de gemeente Houten aan, van waar de treurige stoet de reisnaar de gemeente Schalkwijk vervolgde, op wier gebied hij tenhalf negen ure aankwam. &quot;Donderdag den 13. tegen den middag was de droevigetijding van het overlijden van Mgr.den Bisschop van Curiumin de gemeente Schalkwijk

ontvangen. Groot was aller verslagen-heid; men gaf het allereerst door het treurig klokkengelui daarvanberigt aan de Gemeente. Daar nu Zaturdag de uitvaart en be-grafenis reeds moest plaats hebben, was men te regt bevreesd zulksniet met de vereischte plegtigheid te kunnen verrigten; dochgeestdrift en liefde der gemeenteambtenaren hebben wonderenverrigt. Eene met zwart fluweel, van boven rijk versierd metzilver galon (koordvorming weefsel),franje en kwasten, catafalkwerd vervaardigd; aan den voet van het vooreinde was een uit-muntend fraai wapen van wijlen Zijn Hoogw(aardigheid), terwijlvan kolom tot kolom rouwsieraden hingen. Op het altaar en inde geheel e kerk brandden waskaarsen; in een woord alles droegde bewondering van een ieder weg. Driemaal daags tot debegrafenis werden de klokken, ook die der Gemeente, geluid.Den 15. hoorde men des morgens zeer vroeg de klok luiden

derCotholijke kerk van het naburig dorp Houten. Des morgensstonden de Geestelijken der Gemeente, de Burgemeester en hetBestuur, de Kerkmeesters en verdere notabelen en andere ge-meentenaren allen in rouwgewaad op de grenzen der Gemeente

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 geschaard. Alstoen begon de optogt; de Geestelijkheid voorop,daarna de lijkkoets; naast de lijkkoets gingen de bediendenvanwijlen Monseigneur, daarop volgden de familiekoetsen; vervolgensBurgemeester, Raden, Kerkmeesters en verdere gemeentenaren.Aan de pastorij gekomen, werd het lijk door den Eerw(aarde)Heer Pastoor der Gemeente ingehaald, bijgestaan door Geestelijken,waarvan eenigen de slippen van het baarkleed, weder anderende insignien der bisschoppelijke waardigheid droegen. In de kerkaangekomen, werd de kist in de smaakvolle catafalk geplaatst endadelijk geopend. Nu waren allen bij de beschouwing van hunonvergetelijken Heer en Bisschop in volle droefheid; men zagmenige traan rollen; bijzonder deelde in deze droefheid de Eer-waarde Heer VAN ESSEN, Secretaris van Monseigneur. &quot;Ten 9 ure begon de plegtige uitvaartsdienst, welke

verrigtwerd door den Hoogeerw(aardige) Heer J. HARTMAN, Aartspriestervan Utrecht, bijgestaan door den Zeer Eerwaarden HeerF. BERGERS, Pastoor alhier, als index; als diaken W.H.A.VAN BIJLEVELD, pastoor te Maarssen; subdiaken W.H. J. ROBERT,Pastoor te Houten; ceremoniarius Ph.J.W. VAN BIJLEVELT,Kapel laan dezer Gemeente; thuriferarius (wierookdrager)H. VISLAAK, Pastoor te Everdingen; navicularius C?D PaterDE WOLF, Pastoor te Cuilenburg ceroferarii (kaarsendragers)C.A.N. VAN ROMONDT, Pastoor te Cothen en J. VAN DIJK,Kapellaan te Bunnik; terwijl de Wel Eerwaarde HooggeleerdeHeer VERMEULEN, President van het Seminarie te Cuilenburg,J. ZOON, Pastoor te Bunnik , L.Ch. VELTHUYSEN, pastoorte Wijk-bij-Duurstede, A. VAN DER MANDEN, Pastoor teWerkhoven, rondom het catafalk het lijk bewaakten. Na deH. Dienst begon de plegtige ter aarde bestelling. Aan den

graf-kelder deed de Hoog Eerwaarde Heer Aartspriester eene aanspraak,waarin hij de deugden van een Overledene herinnerde. Groot wasde indruk, welke deze plegtigheid op eene ontelbare menigtemaakte. -- Een groot getal nam deel aan de Heilige Tafel. 8

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Zijn Hoogw(aardigheid) heeft zijne milddadigheid hier alle jarendoen blijken: geen jaar ging voorbij, of hij gaf welberekendeaalmoezen voor iedere gezindheid, liet voor zijn kosten eenigearme kinderen school gaan en heeft na zijnen dood de Gemeentevan Schalkwijk niet vergeten I &quot; ') Gegevens uit o.a. De Katholiek Dl. XX, November 1851,biz. 273-284. G.S.-de N.
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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

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;Archeologen werken in Zuid Holland&quot; Dit is de titel van een tentoonstelling die zal worden ge-houden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van 20November tot eind Februari. De organisatoren. Dr. L. Louwe Kooymans en Dr. Sarfatij,stellen zich tot taak om in het kader van het Monumentenjaarhet archeologische monument in de provincie naar voren tebrengen, en tegelijkertijd het zinvolle van de beoefening van dearcheologie - ook door amateurs - te demonstreren. Voor iedere periode zullen de vondsten van een recentonderzoek te bezichtigen zijn: Mesolithicum (c. 7000 v.C.)- vondsten in de Maasvlakte Neolithicum (3000- 1700 v.C.) -een nederzetting in de Alblasserwaard Brons-en Ijzertijd (1400- lOOQ 700-300)- vondsten te Oud-Zi jderveld Romeinse tijd - een inheemse nederzetting te Kethel een geromaniseerde inheemse nederzetting te Rijswijk schepen en

een castellum te Zwammerdam Frankische tijd - 7e en 8e eeuw Frankische grafvelden langs de kust Vroege Middeleeuwen - een 11e eeuwse nederzetting te Rijnsburg Hoge en late Middeleeuwen - de abdij Rijnsburg een kasteel onder het eiland IJsselmonde het stadskern-onderzoek te Dordrecht In een gidsje van ongeveer 48 bladzijden, aldaar te ver-krijgen, zullen de opgravingen worden toegelicht. G.S.-de N. 22

Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Monumenten jaar 1975 Voor degenen, die benieuv/d zi jn naar evenementen in Nederlandin de maand november-december volgen hier enige bijzonderheden: mogelijkheid tot bezichtiging van een aantalmonumenten (tot eind dec.) Inl. Westerkerk, Prinsengracht; tel. 020-254068(11-16 uur) Expositie van o.m. Nederlandse postzegelont-werpen Monumentenjaar 1975(tot eind dec. )Zeestraat 82 (van 10-17 uur) Expositie in het gemeentemuseum, &quot;Berlage1856-1934&quot; (t/m 16 november)Inl. (070-514181) Expositie in Gemeentelijk Archief &quot;Oudegrachtin de bocht&quot; 10-16 uur, Za. 9-12 uur(t/m 14 november). Inl. 030-711814. Expositie over Catharijneconvent, thans inrestauratie i.v.m. stichting Rijksmuseum van degeschiedenis van het Christendom hier te lande.Aartsbissch.Museum. Agnietenstraat 1(t/m 30 nov.). Inl. 030-312561 Ingebruikneming van

het gereconstrueerdeDomplein (december) Bezichtiging Ned. Hervormde Kerk.Inl. 03486-1249, Stadhuis, Viebrug 1.Inl. 03486-2184 Provinciale manifestatie in de monumentalehal van het stadhuis (11 t/m 23 nov.) Amsterdam: 's-Gravenhage: Utrecht: Oudewater: Maastricht: 23
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Expositie werkstukken van scholieren. Gemeentehuis (17 t/, 29 nov.) Helmond:

Tentoonstelling, &quot;Monument en Brabant&quot; (21 nov. t/m 3 dec) Bom:

Limburgse expositie. (25 nov. t/m 30 nov 24

