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Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 TUSSEN RIJN EN LEKTIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 16e jaargang nummer 4 december 1982 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580.Inhoud van dit jubileumnummer; 1. 15 jaar Historische Kring: terugblik op het begin,door C. Dekker 2. Tussen Rijn en Lek in grootmoeders tijd: tien dorps-gezichten 3. 'De Leemkolk' 1350-1800, door M.S.F. Kemp Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T.Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel. 03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f. 12,50), over te maken op

rekening nr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek',Rabobank te Houten (postrekening nr. 214585).

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -3- zij bij diverse aangelegenheden ingeschakeld of te hulpgeroepen. Ook medewerking aan tentoonstellingen met eenhistorisch karakter heeft de kring van het begin af aanniet geschuwd - die bij de opening van de O.L. schoolte Odijk in 1966 was de eerste - , maar door het ont-breken van materiaal uit eigen bezit en het afhankelijkzijn van anderen, kende deze taak van aktiviteit sterkebeperkingen. Ook excursies werden al vroeg georganiseerd,sommige met groot sukses, zoals die bij kaarslicht naarhet vervallen kasteel Heemstede in 1970, waaraan 106personen deelnamen. Maar de grote kracht van de kringbleek te schuilen in de door haar georganiseerde lezingen,die werden gehouden door sprekers van de bovenste plank. Lang heeft het bestuur geaarzeld of de kring ook eenperiodiek zou gaan uitgeven. Belangstelling zou erzeker voor zijn, maar

men had geen hoge verwachtingenmet betrekking tot het schrijverspotentieel. In 1967kwam inderdaad het eerste nummer van Tussen Rijn en Lekuit en het in principe vier maal 's jaars verschijnendeblad bleek al gauw in een behoefte te voorzien. Hetpresenteerde zich pretentieloos als een kontaktblad methistorische onderwerpen over het gebied van de kring,zonder al te hoge eisen te stellen aan het wetenschap-pelijk gehalte. Dank zij de vakkundige leiding van deredaktie door de heer Graafhuis, die bleek te kunnenroeien net de weinige riemen die hij had, werd het eendoor de leden gewaardeerd orgaan. De verlangens van het eerste bestuur waren bescheiden.Het ledental van thans - te weten 227 - had het niet inzijn stoutste gedachten, maar wel een herkomst van deleden uit alle sociale lagen van de bevolking. Mede dankzij een lage kontributie, waarvan de besteding al vanafde

oprichting scherp wordt bewaakt door dezelfde penning-meester, kan iedere belangstellende lid zijn. Velen zijnalleen passief lid, lezen het blad, wonen lezingen bij.of nemen deel aan excursies, die overigens de laatstejaren een grootsere vorm hebben aangenomen. De leden, dieaktief bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstel-ling, zijn verre in de minderheid; maar dat is een ver-schijnsel dat ook bij de zusterverenigingen wordt aan-getroffen. Men zal daarin moeten berusten, al is het te

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -4- hopen dat de numerieke verhouding tussen aktieven enpassieven zich in de toekomst enigszins ten gunste vande eerste zal wijzigen. Misschien zullen daarbij nieuwevormen van aktiviteit een plaats moeten krijgen. Mogelijkzal ook het gesloten karakter, dat de archeologische werk-groep inmiddels in de praktijk is gaan kenmerken, moetenworden opengebroken. Welke initiatieven er echter ookgenomen worden, de formule die de oprichter voor ogen had,lijkt nog steeds bruikbaar. Een woord van erkentelijkheidaan de vroegere en huidige redaktieleden van het perio-'diek is - nu het blad dit jaar 15 jaar bestaat - zekerop zijn plaats. Zij hebben in grote mate meegewerkt omhet verleden van het Kromme Rijngebied dichter bij debelangstellenden te brengen, geheel konform de doelstel-ling. Ik hoop dat het blad nog lang kan blijven voort-bestaan. C.

Dekker

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 TULL EN 'T WAAL: Gezicht op de Kroonbrug. Ca.1930,R.A.Utrecht, Top.Atlas, los deel.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 6- SCHALKWIJK: Dorpsgezicht bij de Brink. Turfschip vanEibers e met op de voorgrond het boothuis van kolen-handelaar Van Galen, met rechts het brandspuithuisje.Ca.1920. Collectie W.v.d.Heuvel, Schalkwijk.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 7- HOUTEN; Gezicht op de toren van de N.H. kerk vanafde Vlierweg, ter hoogte van de huidige Prins Claus-straat. De boerderij rechts op de voorgrond heeftplaats gemaakt voor de NMB. Ca.1920.Collectie L.M.J. de Keyzer, Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 9- BUNNIK: Stationsweg, met op de achtergrond de spoorweg-overgang Utrecht-Arnhem. Links op de foto het voormaligstation, met aan de overzijde het wachthuisje. Het braak-liggende terrein is thans Houthandel Van Dam. ca.1920.R.A.Utrecht, Top.Atlas Nr.128 IV 434.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 10 o OPIJK; De Steeg, thans de Boomgaardweg, gezien vanafhet huidige kruispunt met de Wethouder Hollaan in derichting van de Meent. Links het tegenwoordige pandBoomgaardweg nr.8, helemaal rechts nr.11, middenachter nr.3, tegenwoordig Bloemsierkunst 'Annemiek'.De twee woningen tussenin hebben plaatsgemaakt voornieuwbouw. Ca.1905.R.A.Utrecht, Top.Atlas Nr.128 IX 71.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 11 WERKHOVEN: Herenstraat met gezicht naar de Brink. Ca.1920. R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 XI 114.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -12 LANGBROEK: Gezicht op kasteel Sterkenburg. Ca. 1920,Collectie L.M.J. de Keyzer, Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 13- COTHEN: Het Ambachtspad met links het tegenwoordigepand nr.12-14, rechts de Meent en op de achtergrondde N.H. kerk. Ca.1920.R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 V 499.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 14- WIJK BIJ DUURSTEDE: Gezicht op de Veldpoortstraat,met op de achtergrond de toren van de N.H. kerk.Ca.1930.R.A.Utrecht, Top.Atlas nr.128 II 347.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -17 genomen, vooral vanwege de vruchtbare kleigrondendie nu niet meer elk moment onder water kwamen testaan. Wie op de kaart de stroom van de rivier vanWijk naar Utrecht volgt, ontdekt de Noorderweerd, deStenisweerd, de Bloemenweerd, de Osseweerd, Bever-weerd, Amelisweerd en Maarschalkerweerd. Al dezeweerden zijn stuk voor stuk tot (soms ver) in demiddeleeuwen terug te vinden en eigenlijk hoort indit rijtje ook de Leemkolk thuis. De bodemkaart vanhet Krommerijngebied (2) geeft voor de Leemkolk tezien: ten dele bruine zware klei (waar de steen-bakkerij gevestigd was!), maar merendeels: kalk-houdende grond, bestaande uit zware zavel (=klei met60%-80% zand) en lichte klei (net als overigens dehierboven genoemde (uiter)waarden). Aangezien leembestaat uit zand met wat kalk en klei, lijkt hiermeehet eerste deel van

de naam Leemkolk verklaard. Hetwoordje 'kolk', put of diepte, schijnt etymologischverwant te zijn met 'kuil', dat holte of uithollingbetekent, maar ook: welving. Misschien duidt 'kolk'in Leemkolk dan ook op de grote slinger (meander)die de rivier hier maakt. De grens tussen de gerechtenCothen en Werkhoven liep min of meer dwars door deLeemkolk langs het huidige Molenspoor; westwaartsstrekte zich de gemeente Werkhoven uit, oostwaarts degemeente Cothen met de Ossewaard, in het noorden lagenSterkenburg en Hardenbroek, in het zuidwesten liggenPappelenbuurt en Tuurdijk. Het is mij niet duidelijkgeworden waarom voor de grens tussen Cothen en Werk-hoven niet de natuurlijke loop van de Rijn werd geno-men. Men hield ook de hand aan die grens: op de kaart(afbeelding 3) is duidelijk te zien hoe de boerderijde Leemkolk, BI, in het Cothense deel ligt. Men vindtde

bewoner Adriaen Dirckx in de omslagen voor hethuisgeld uit 1517 en 1525 dan ook onder Cothen (3)vermeld. Men ziet op de kaart ook dat de typischeontginningspercelering die zo karakteristiek is voorLangbroek, Hardenbroek en Sterkenburg, op de Leemkolkontbreekt. In de ~>nmiddellijke nabijheid van de Leem-kolk ligt het kasueel Hardenbroek en iets verder weg

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 19 situatie radicaal gewijzigd: de heer van Hardenbroekheeft vier van de zeven hoeven in bezit, de heer vanSterkenburg de overige drie! Tot slot wijs ik nog op het maart 1982 verschenenartikel 'Een Romeins grafmonument te Werkhoven?' inTussen Rijn en Lek en met name op het kaartje van hetwaarschijnlijke vondstgebied (blz.52). De vondstenzijn wellicht in de onmiddellijke nabijheid van deLeemkolk gedaan en wijzen in de richting van bewoningal in de romeinse tijd. 3. Vroegste vermelding en eigendomsverhoudingen De vroegste vermelding van de Leemkolk vond ik in Afb. 2.: Kasteel Sterkenburg, Kopergravure doorI. van Vianen met adres van C. Specht, 1697-1701.Topografische Atlas Rijks Archief Utrecht, inv.nr.Muller 1120-6.

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 21-

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 27 1794 heer Arnoud Jan van Westrenen na overlijden vanzijn vader, bij scheiding 2. het leen van Sterkenburg (15), omschreven als:'een hoeve in Sterkenburg, Oost mijn gerecht van Sterkenburg, Zuid Jfr Francisca Valckeners erfg. met een hoeve leen van de heer van Utrecht (= dus A1), West de Rijn, Noord een gemeenen wech' (1559)'een hoeve uyt de hofstede genaempt Leemkolck int gerecht Werckhoven' (1693) (1495) Henrick van Baexen als gehuwd Margarete Vygen (16).... Francisca Valckeners 1559 Henrick van Baeckx, na dode van zijn moeder Francisca1592 dezelfde belast deze hoeve met f.2600,- tbv. GelisDaemss. van Schayck, brouwer te Utrecht 1605 Jhr. Henrick van Baeckx, oudste zoon van Jhr. Maximi-liaan zaliger zoals zijn grootvader Henric in 1559ontving. Maximiliaan was niet beleend 'overmits ver-scheyden onbehoorlicken

zaecken die gepasseerd warentusschen den voorss. Jo: Henrick van Baeckxen zijnenvader' en de leenheer 1606 Jhr. Jacob van Baecx, onmondig, na dode van Jhr.Henrick zijn vader; hij krijgt 1648 octrooi omtestamentair over de hoeve te beschikken 1663 Jhr. Henrick Frederick van Baecx, na overlijdenvan zijn vader Jacob; onmondig, met zijn moederVrouwe Adriana van Aesswijn weduwe van voor-noemde Jacob 1697 heer Wynandt van Renesse, heer tot Wulph als voogd van zijn innocente zwager Maximiliaan vanBaexen 1712 Maximiliaan Jacob van Renesse, heer van ter Aa,oudste zoon van Vrouwe Johanna Maria van Baexen,vrouwe van Holthuys, na overlijden van Jhr.Maximiliaan haar broeder, 'na remissie van hetverzuim' (belening geschiedt t.b.v. zijn moeder)

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 29- ws.ca. 1382 'her Splinter van Loenresloot hout dat dagelix gherechte van Leemcolke' (geen aantal hoeven genoemd)1406 Elsbeen van Loenersloot 'up Leemkolke drie hoeven lants mit gericht, tyns ende teenden, dair Zweder van Oudaen voirt een hoeve aff helt' 1. het leen van de bisschop (Maris nr.454), omschre-ven als: 'twe hoeven lants mit all horen toebehoeren gelegeninden kerspel van Werkonden op Leemkolcke tusschenlande Ghyssberts van Hardenbroec ende an dieander syde Sweder van Oudaen' (1408) 1408 Gijsbert Claesz van Raaphorst na opdracht door Elsbeen van Loenersloot, vrouwe van Ysendoorn, met heer Willem van Ysendoorn haar echtgenoot1434 Johan van Raaphorst, na opdracht door zijn vader Gijsbert1460 Folpert van Raaphorst, na dode van zijn vader Johan1467 Johan van Raaphorst, onmondig, na dode van

zijn vader Folpert; voor hem doet 'hulde' Jonge Werner Kraen zijn neef1531 Gerrit van Raephorst, na dode van zijn vader Johan1552 Cornelis van Raaphorst na opdracht door zijn vader Gerrit1558 Josina van Raaphorst na dode haars vaders Cornelis1585 Jfr. Elisabeth van Raaphorst, weduwe van Jhr. Willem van Camons na overlijden van Jfr. Josina haar zuster1611 Jhr. Adriaan van Camons na overlijden van zijn moeder jfr. El.1659 Jhr. Willem Adriaan van Camons na dode van Jhr. Adriaan zijn grootvader1671 Jhr. Johan Jurriaan van Bronkhorst uit naam van zijn vrouw Christina Cornelia van Camont, na

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -33- Loenersloot is de lijst van opeenvolgende eigenaren engebruikers geheel gereconstrueerd met behulp van ver-schillende bronnen, met inbegrip van de belasting-kohieren. Voor de genealogische samenhang van degebruikers van deze hofstede tot ca. 1630 wordt ver-wezen naar hoofdstuk 5. 1406 Zweder van Oudaen houdt een hoeve van Elsbeen vanLoenersloot (18) 1429 Dirc van Oudaen na opdracht van Zweder van Oudaanzijn oom (19) 1434/6 Roeloff Henrickx gebruikt 12 morgen van OudMunster in Langbroek 1443 Vrederic van Drakenborch als getr. Jfr CorneliaDirck van Houdaensdr (20) 1450 Aernst van Drakenborch een hoeve 'in Wercondenop die Leemkolck' na dode van Dirc van Oudaenzijn oudevader (21) 1463 Vrederick van Drakenborch (met lijftocht voorvrouw Jfr. Margriet) na opdracht door Erst vanDrakenborch zijn

broeder (22) 1470 Roeloff Henrickx gebruikt 12 m te Langbroek vanOudmunster en 16 morgen te Werkhoven van Frede-rick van Drakenborch 1473 heer Evert Zoudenbalch, proost van SServaas (voorwie hulde doet Gerrit Zoudenbalch zijn broer om-dat hij geestelijke is) na opdracht door Vrede-rick van Drakenborch (23) 1484 Gerrit van Haerlem Claess na opdracht door her Evert Zoudenbalch, kanunnik en thesaurier van deDom (24) .... Geerloff van Meaux van Vorsselair (zie onder1536!) 1493 Korstken Roeloffs te Werkhoven verklaart schuldigte wezen Geerloff van Meaux van Vorsselair 1501/1511 Korsgen Roeloffs gebruikt 16 morgen te Werk-hoven en 12 morgen te Langbroek 1504 Jfr Agniet Geerlofsdr van Vorsselaer, vrouw vanJan van Derthesen, 1/2 hoeve. Jfr Ermgaert Geer-lof sdr van Vorsselaer, vrouw van Jan van Vliet,

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -44- zijn beide kinderen REYER en DIRCK genoemd - dezenzullen in plaats van hun overleden vader mee-delen. Ikvermoed dat zij naar elders zijn vertrokken, ben henalthans verder niet tegengekomen. Dirck werd op 13 mei1579 doodgeslagen door Cornelis Ghijsbertss, de schoutvan Werkhoven. Deze had op de fatale datum als schoutmet enige schepenen 'ter vierschaer geseten opten Dwers-dijck' om uitspraak te doen in een zaak tussen BalthasarCornelisz en Anthonis Willemsz als eisers en Dirck Eel-gisz als verweerder. 'Ende hoorende die voorss, Dirckdie sententie (= uitspraak) te wesen tot zijnenachter-deele, heeft (deze) de schout met eenige gebueren ofterechters mit seer vyleynigen woorden aengesproocken en-de gescholden'. Schout en buren trokken daarna naar hethuis van Ernst Cornelisz om wat te drinken, alwaar Dirckhen wist te vinden en de

schout met een 'poth' gooide enmet zijn 'opsteecker' te lijf ging. De laatste verweerdezich 'sulcx dat hij hem een steeck Godt betert in sijnborste gegeven heeft daeraen hij terstondt nae gestrovenes tot sijnre groot leetwesen'. Op 11 september 1581verkrijgt Cornelis Ghysbertss 'remissie' van deze dood-slag via een criminele sententie van het Hof van Utrecht(59). Als verwanten van Dirck treden op: EelghisAdriaensz en zijn weduwe. III C DIRCK EELGHISZ, geboren ca. 1570 (was EelgisAdriaensz wellicht tweemaal gehuwd?); 1594 al vermeldop de thinslijst van de Dom i.v.m. land te Cothen dathij van Jfr. van Raephorst gebruikt (60). Gebruikt in1600 (61) 8 morgen land onder Hardenbroek, twee hoevente Werkhoven van de weduwe van Adriaen de Wael (van Vro-nesteyn = Jfr. van Raephorst) en 6 morgen te Cothen vanJfr. Raephorst te Vianen als 'Dirck Ellesz te Cothen'.Hij is waarschijnlijk

dezelfde als de Dirck Eelgisz,gehuwd met Anna Cornelis Maesdr, die in 1603 door zijnzwager mee wordt uitgekocht van de erfenis van CornelisMaess (van Rijn) (62). In 1613 ontvangt hij het erfgethinsgoed van de domeinen na dode van zijn vader (63);in 1618 koopt Dirck Eelgisz te Cothen 4 1/2 morgen landaan de Noort onder Wijk bij Duurstede (64) en in 1626

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -66- SvU 49 SvU 51/5 SvU 143 SvU 971 SvU 972 1470 eigenaren en gebruikers 1501 en 1511, alleen gebruikers 1536 eigenaren en gebruikers 1600 idem 1685 idem (in dit jaar achter elkaar de posten van 1536, 1600 en 1685 vermeld!)Deze heffing op eigendom en/of gebruik van landheette in de 15e eeuw 'Morgengeld' en in de 16e eeuw'Oudschildgeld'. Het vergelijkend onderzoek van dezeregisters levert, naast bestudering van andere bron-nen, enorm veel op. 15. Huisarchief Sterkenburg No.4 (leenregister). 16. HSS 332 deel 2 fol.225/225verso (1495 S.Lamberts-avont). Afschrift van een akte waarbij Henrick vanBaexen en Margarete Vygen, echtelieden, oorkondeneertijds te hebben opgedragen aan Willem van Oestrurade vrije leenweer van 'eender hoeve gemeender voereenre hoeve die Margriete voorss. van syne genadigenheer van Utrecht te leen houdende is' welke

hoeve leenis van de hofstad Sterkenburg. Henrick kreeg de hoeveterug in erfpacht van Willem, maar deze heeft hem nuopgedragen aan de leenheer Ernst van Ysendoorn, de'leenweer' zowel als de 'pachtinge'. Henrick van Baexenbelast het goed met 200 gulden 'daer aff wij jaerl. te pacht geven sullen 16 guldens te betalen op S.Lamberts-dach' - welke 200 gulden Henrick inmiddels van Ernstheeft ontvangen. 17. RA 1280 fol.114 (1808 30/5, transportregister Cothen). 18. HSS 332 deel 2 fol.190 &quot;Item so plach Sweder van Hou-daen te houden van der hoffstede van Loenresloet gelijckdat bewijselick is bij brieven her Willems van Ysendorenende Vrouwe Elsabe van Loensresloot een hoeve lants bij Wercunden op de Leemcolck ende dese Sweder is ge-storven ende quam op Dirc van Houdaen, ende Dirck isoeck gestorven ende quam op Ernst van Draeckenborchdaer Dirck den oudevader aff was ende hij

heeft ditleen versocht aen Boudewijn van Swieten op Loenreslootao 1450'. HSS 357 fol 48 (1429 10/5) Sweder van Houdaendraagt 1 hoeve te Werkhoven op de Leemkolk over opDirck van Houdaen. Blijkens het artikel 'Ernst Taets

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -67- en zijn gezin' van de hand van Mr.D.Dunlop, (NL XCVII-1980-kolom 154) was Sweder de oom van Dirck, broer vanzijn moeder en sproot hij zelf uit het geslacht vanLoenersloot. 19. Zie voetnoot 18. 20. HSS 343 deel 2 fol.111 (1443 Dinsdag na s.Jacobs-dag) Vrederic van Draeckenborch en jfr.Cornelia Dirckvan Houdaensdr. zijn vrouw komen met Henrick van Houdaenhaar broer overeen, dat de laatste zijn lijftocht aan 1 hoeve te Werkhoven geheten die Leemkolk zal kwijt-schelden t.b.v. zijn zuster, na de dood van hun vaderDirck van Houdaen. 21. Archief Zoudenbalch 68 fol.clx verso (1473 2/12)en HSS 332 deel 2 fol.212 verso. 22. Zie voetnoot 21. 23. Idem. 24. CBG Collectie 'Opstraten van der Molen' deel 3fol.903 (vriendelijke mededeling van Dr.J.Kort, Den Haag)en HSS 332 deel 2 fol.212 verso. 25. Familie Archief Des

Tombe nr.247 (1504 10/7), Voor deleenheer van het huis Loenersloot compareert Gerlof vanVorsselaer die opdraagt een halve hoeve in het kerspelvan Werkhoven geheten de Leemkolk ten behoeve van zijndochter Jfr.Ermgaert van Vorsselaer huisvrouw van Jan vanVliet waarmee deze beleend wordt 'tot een onversterfelicerfleen ten Stichtsen rechte te verheergewaden met twee outscilt' - hetzelfde geschiedt met de anderehalve hoeve welke komt op Jfr.Agniet van Vorsselaer,huisvrouw van Johan van Derthesen onder de bepalingdat als Danile van Derthesen een geestelijk man wordt,deze halve hoeve zal komen op Geerlof van Derthesen,haar andere zoon. 26. HSS Collectie Booth 'Boekjes van Booth' 747 subvoce Meaulx van Vorsselaer. Jfr.Agnes Geerlofsdr MvVtr.Jan van Derthesen. Jfr.Ermgardis Geerlofsdr MvVtr.Jan van Vliet, ex quo Huybert van Vliet. 27. Archief

familie Van Westrenen (serie Inventaris-sen RAUtrecht nr.5) nr.75. 28. Zie voetnoot 27. 29. GAUNot.202 deel 1 fol.3 (1625 24/9).

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -69- gebruikt. Noord deels de Crommerijn met lande dat Willemook gebruikt. West Crommerijn, Zuid Crommerijn met Dwars-dijk met een geer land van de DOM die eertijds AdriaenAdriaensz gebruikte en nu de Domdeken. 56. DOM 1815. 57. RA 233 deel 3 (1622 2/11). 58. Zie voetnoot 51. 59. RA 99 deel 4 nr.142 (Criminele sententies van het Hofvan Utrecht). 60. Zie voetnoot 42. 61. Zie voetnoot 14. 62. SMarie 1442 (1603 4/6). 63. HSS 1328 (1613 13/2). 64. RA 580 deel 8 fol 204 (1618 12/7). 65. DOM 1815. Willem Adriaenss wonende op de Osseweertis volgens verklaring 18/5 1633 42 jaar oud. Dit inven-tarisnummer bevat het dossier betreffende het procestussen Willem Adriaenss en het Domkapittel betreffendeeigendom van het huis op de Ossewaard. 66. RA 1301 deel 1 fol 91 . 67. Zie voetnoot 65. 68. Vergelijk het artikel van

de heer A.Pastoors inTussen Rijn en Lek 9e jaargang nr.4, pag.10 e.v. Deheer Pastoors noemt hier vlak na elkaar Reyer Adriaenszals bewoner van de boerderij Het Wed EN de Stultings diede dicht bij het Wed gelegen boerde-rij de Leemkolk bewoonden. Ik hoop met dit artikel tehebben aangetoond dat deze boerderijen dus identiek zijn:het Wed IS de boerderij op de Leemkolk welke eeuwenlangdoor de Stultings is bewoond. 69. GAUNot. Notaris Nic.van Thiell (mededeling heerPastoors). 70. DOM 2374 (1667 17/6). 71. DOM 1413 nr.17 (1666 31/8); een 'staet van goederen'die hij als bruidegom aanbrengt is te vinden GAUNot. U 015C00, 1668 11/7. 72. GAUNot. 188 deel 20 fol 73 verso en volgende (16129/1). 73. 1650 juni 8; volgens charter enige jaren geleden inbezit van de heer Vernooij te Werkhoven (door mij toen

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -70- bezocht met C.van Schaik uit Odijk). 74. Zie voetnoot 68. 75. Zie voetnoot 14. 76. Alleen vermeld 1629 (voetnoot 68). 77. HSS 1328 (1626 7/11). 78. DOM 2368 deel 6 (1628 31/7). 79. DOM 2368 deel 7 (1659 13/6). 80. HSS 1328 (1639 9/11). 81. GAUNot. 202 deel 9 (sept.1657). 82. HSS 1328 (1670 18/11). 83. SJan 169 deel 5 fol xxxvi. 84. SJan 672 (1475 21/12). 85. Heimerick Tromp 'Kastelen langs de wetering' deelII, pag.51. 86. GAU BA Ile afdeling 2265 B 2 fol 264 (1602 7/6). 87. DOM 2368 deel 3 fol 174 (1516 20/8). 88. Zie voetnoot 14. 89. BA 202 fol 233 (1493 12/12) en fol 383 verso. 90. DOM 2464 deel 84 en 87. 91. Zie voetnoot 42. 92. DOM 853 deel 3 en 4. 93. RA 196l (1544 5/12). 94. DOM 1 deel 16 (1554 28/6). 95. DOM I437I (1564 9/2). 96. DOM 853 deel 4. 97. OM 1254 (1575 14/10). 98. OM 489 deel 8. 99. RA 228 deel 1 (1601 15/6).

100. OM 962 deel 2 fol 416 (1596 29/10). 101. Archief Familie van Westrenen nr. (zie voetnoot 27)14/12 1615, afschrift uit het gerechtsregister vanWerkhoven d.d. 1650 28/2. 102. RA 580 deel 7 fol 24 (1611 27/3). 103. OBU II nr.1107 (1247 13/2). Oorspronkelijk, in hetArchief van het Duitsche huis te Utrecht. 104. bv. KKK 530 fol. cviii: 1311, Willam van der Wervepacht 'onse' (= Oostbroek) hofstede te Werkhoven 'tus-schen Ghijsbrecht Stultingslande enerzijds ende landeHermans zijns neven anderzijds'. Een Lisebeth Scultinxbetaalt van hofgoederen te Werkhoven in 1328/9 7 pont

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -71- 4 scellingen (Registers en rekeningen van het BisdomUtrecht, Werken v.d. Hist.Genootschap te Utrecht nr.53fol 450/1). 105. DOM 1887 (1353 13/4 'een hoeve gelegen tusschenMeynoutshaghe en Starckenborch als Philips veren Oeden-sone van miin in pacht had'). 106. BA 109X fol.7 verso en 17,17verso. 107. SPieter 1097 fol 15. 108. HSS. 109. GAU BA Ile afdeling 1683 (1508 Za na Elis.dag). 110. Dr.C.Dekker 'Het begon met Vechten', pag.11/12. 111. DOM 1832 (20/7 1438). 112. HSS 332 deel 2 fol.149 verso (1444 Alre HeiligenAvont). Deze 'seggers' zijn achtereenvolgens: her Johanvan Rynesse en van Rynouwen, ridder, Gysbert van Vyanenvan Rysenborch, Henric van Ryn, Gijsbert van Raephorst,Claes die Edel en Elyas Stultinc. De dan omstreeks70-jarige Elyas Stultinck verkeerde dus in hoge kringen - ontleende hij

deze status aan zijn niet geringe (land-)bezit of zou zijn afkomst er nog mee te maken kunnenhebben? 113. BA 4 fol 134, 260 verso. 114. GAU 703 (zie voetnoot 43). 115. bv. 1509 september 4, SMarie 2154. 116. RA 188 deel 1 (mert.dec. 1531). 117. GALeBo nr.57 (1574 27/1). 118. RA 188 deel 11 (1584 29/9). 119. RA 252 pak 4; Jan Eelghisz Stulting is 1598 56 jaaroud. 120. RA 233 deel 2 (1606 1/2). 121. GAUNot. 189 a deel 10 (1605 10/9). 122. RA 233 deel 1 (1584 16/1). 123. GAUNot. 188 deel 20 fol 73 verso (= voetnoot 72). 124. OM 946 deel 4 fol 156 (1597 9/9). 125. GAU 3492 (gerecht Tolsteeg). 126. RA 188 deel 12 (1588 1/7). 127. RA 233 deel 2 (1608 3/9). 128. De kohieren van het Morgengeld en van het Oud-schildgeld, alsmede de thinslijsten van het Dom-kapittel geven het volgende beeld:

Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -72- Cothen: 1A34/6 Gijsbert van Hardenbroek 15 morgen 1570 Gijsbert van Hardenbroek 15 morgen 1499 Gijsbert van Hardenbroek, land aan de Rijn,naast Jan van H. 1501 Jan van Hardenborch (sic) betaalt Gijsbertzijn zoon, 15 morgen 1505 Jan van Hardenbroek, land aan de Rijn 1511 Jan van Hardenbroek, 15 morgen 1536 Joost van Hardenbroek 15 morgen, gebruiktCornelis Corss ( op B 2) 1552 Cornelis Corstenss betaalt thins van Joostvan Hardenbroeckx lant 15 morgen 1594 Weduwe van Gijsbert van Hardenbroek 15 morgenaan de Rijn 1600 Jhr.Joachim van Hardenbroeck 15 morgen, gebruiktzelf 1644 (DOM 2368 deel 4 fol 26) Peter van Hardenbroeck,heer van Hardenbroeck, vraagt de thinsweer van15 morgen belendend 'Enerzijds de Heer wechlopende voorbij den huyse van Hardenbroeck,Anderzijds de Grommen Rijn' en

transporteert hetgelijk op Mr.Dirck van Lommetzum advocaat teUtrecht. 1685 'nu N.Schouten tot Weesp' De leen- en thinsregisters van de DOM (inv.2368) zullen ongetwijfeld dit beeld kunnen completeren.
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