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De oorsprong van Restaurant ‘t Wapen van Odijk, Meent 53 te Odijk

Restaurant ‘t Wapen van Odijk ligt op de hoek van De Meent en de Zeisterweg in de kern

van Odijk. De dorpen Bunnik, Odijk, Werkhoven en Cothen, tussen de steden Utrecht en

Wijk bij Duurstede, worden verbonden via de provinciale weg die  om de dorpskernen heen

loopt. Vòòr de aanleg hiervan was er een weg die door de dorpen liep. In Odijk werd deze

de Herenweg genoemd. Na De Meent sloeg hij rechtsaf, liep langs de kerk en vervolgde

verderop zijn loop in zuidoostelijke richting, met de oude Krommerijnloop mee. De

hieronder afgebeelde pentekening uit 1750 toont een herberg op de driesprong waar de

Herenweg rechtsaf slaat. Blijkens het uithangbord heette hij De Swane. Er zou nog een

boerderijgedeelte achter hebben kunnen zitten. Schuin hier tegenover, ongeveer achter het

Witte Kerkje, is een boerderij met een dwars voorhuis te zien. Beide panden hebben een 17 -e

eeuws uiterlijk. 

Raymond van Uppelschoten behandelt in zijn artikel ‘Van De Koning, Het Hert en het

gerechtshuis: Odijkse herbergen rond 1700 (verschenen in Het Kromme-Rijngebied, 34e

jaargang nr. 4 uit 2000), de herbergen die rond 1700 in Odijk stonden. 
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De eerste bevond zich op de zuidhoek van de Boomgaardweg en De Meent en heette ‘De

Koning van Engeland’. Nu staat hier een modern pand waaraan het bord ‘BOVAG’

uithangt. De andere bevond zich op de plek waar nu ‘t Wapen van Bunnik staat. Op de plek

waar nu het kerkelijk gemeenschapscentrum is stond een boerderij met een dwars voorhuis;

hier woonde één van de eigenaren van de herberg ‘De Koning van Engeland’. In een

afschrift van een oorkonde uit 1556 is sprake van een schouthuis en een brouwerij. Hoewel

dit nergens expliciet uit blijkt, is het goed mogelijk dat het hier gaat om wat later de twee

herbergen zijn. Op een tekening uit 1583, hieronder afgebeeld, staat de bebouwing van de

kom van Odijk rudimentair weergegeven. Achter de kerk, aan de andere kant van De

Meent, staat een huis met een trapgevel afgebeeld. Dit zou het schouthuis kunnen zijn. 

De schout was de rechterhand van de gerechtsheer van Beverweerd, die de skepter zwaaide

over het dorp. In het artikel van Raymond van Uppelschoten staat te lezen dat ‘t Wapen in

een deel van de door hem beschreven periode dienst deed als rechthuis. De periodieke

rechtszittingen en andere officiële handelingen zouden dan plaats gevonden hebben in de

opkamer, een ruimte van ong. 4 bij 6 meter. 
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Uit een klein onderzoekje blijkt dat dit deel van het restaurant inderdaad het oudst is. De

balklaag van de opkamer is van eikenhout en heeft sleutelstukken voorzien van een

peerkraalprofiel. De muren zijn één baksteenlaag dik en de stenen meten 27 x 13 x 5,5 cm.

Onder de opkamer bevindt zich een kelder met een tongewelf, gemetseld met hetzelfde

formaat baksteen.  De huidige tuitgevel kan vooraf zijn gegaan door een trapgevel. Het

gebouwtje dateert mogelijk uit de 15  eeuw. De rest van het restaurant is van jonger datum.e

Of het nog muurwerk bevat van het renaissancepand dat op de prent uit 1750 wordt

weergegeven, is niet duidelijk. De gebruikte baksteen is kleiner (22 x 10,5 x 4,8 cm) en heeft

een hechtere substantie dan die van de opkamer. Een goede datering is niet te geven. In de

fundering zijn kloostermoppen gebruikt met een dikte van 7 cm. Deze kunnen uit de 13  ofe

14  eeuw dateren, maar zullen hier waarschijnlijk hergebruikt zijn. Het is goed mogelijk date

het schoutenhuis, dat van geringe afmetingen is, oorspronkelijk aangebouwd was tegen een

boerderij in houtskeletbouw, zoals dat in de 15  en 16  eeuw regelmatig voorkwam. Op hete e

hieronder afgebeelde schilderij ‘De volkstelling in Bethlehem’ van Bruegel de Oude uit 1566

is een voorbeeld van een dergelijke boerderij met stenen kamer te zien.
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Het archief van de heerlijkheid (gemeente) Odijk en ook dat van Beverweerd zijn

grotendeels verloren gegaan. Er zijn stukken bewaard gebleven in het archief van de

Hervormde Kerk. Raymond Uppelschoten heeft kunnen reconstrueren dat de herberg De

Swane een voorganger heeft gehad die Het (Liggend) Hert heette. Opmerkelijk is de

hieronder afgebeeld prekadastrale kaart met register uit 1717 van Theodorus Backer, de

toenmalige rentmeester van Beverweerd, van de oude kern van Odijk. Eigenaar van de

herberg waar zich nu ‘t Wapen bevindt was toen Gerrit Vulto, herbergier, boer en schepen

(wethouder). Door het gebrek aan schriftelijke bronnen zal er waarschijnlijk nooit zekerheid

kunnen worden verkregen over de situatie zoals die hierboven verondersteld wordt. Dit

artikel geeft weer hoe de oorsprong van restaurant ‘t Wapen van Odijk er uit kan hebben

gezien. Tot slot staat op de volgende bladzijden de tekst van de oorkonde uit 1556

weergegeven.   
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“Wij Maria Van Bouchaute Berrigge Van Vlaenderen Vrouwe Vanden Lande Van

Boelaer Scendelbeecket Beverweerde Odijck etc. douagiere van gaesbeeck lannoij etc.

certificeren midts desen eenen igelijcken dient behooren sal dat wij voer ons ende

voer onsen nacomelingen wt gerechtiger gratie ende in puerder aelmissen gegeven

hebben, en geven midts desen onsen tegenwoordighen brieven, tot profijt ende

behoeff vander kercke van onse voorss. parochie ende heerlijckheijt van Odijck de

parcelen van erhven hier naer beschreven te weten inden eersten die Odijcker steech

also groot als die gelegen is, ende soe die wijlen mr. Heijnrick van Hoorne

Burghgrave van sinte wijnocxbergen mijnen laesten man de selve kercke die

ghegeven hadde anno XV tweendedertich den thienden Maij, Item t'lant ofte plexken

daer Lodewijck Claessoen onsen schout van Odijck op woont, behalven tgeene dat

wij den selven Lodewijch Claessoen afgepaelt hebben bij baecken om sijn stede te

vermeederen, welcke wij hem gegunt hebben ende gunnen midts desen

wtsonderlinghe gratie van sijnen ghetrouwen dienst ons gedaen, ende noch te doen.

Noch seecker erhhven daer Peter Janssens huis en brouwerije en boomgaert op staet,

ende noch daer en boven die erhhven die nu tegenwoordelijck bij Jan ende Cornelis

Adriaenssoen ghebroeders, Floris Ruerickssoen, Marijken Jan Sanderssoens weduwe,

Joost Peterss., Gerrit Corneliss., Andries Adriaenss., Heijnrick Harmanssoen, Claes

Blom, Cornelis Heijnrickss. ende Franck Janss., Jacob Willemssoen, Jan van

Lockhorst, Willem Wouterssoen, Thonis Janss., ende Claes Aertss. gebruickt worden.

Omme alle de parcelen van erhven hier voer gheruert bij den voernoomden

kerckmeesters ende haeren nacomelingen kerckmeesters inder tijt der voorss. kercke

van Odijck tot profijte en onderhout der selver kercke ghebruickt te worden als

andere incomen ende goederen de selve kercke toebehoorende, 
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mit conditien dat die voorss. kerckmeesters noch haere naecomelingen kerckmeesters

inder tijt der kercke voorss. gene vande parcelen van erhven hier voer geruert en

sullen moghen vercopen noch alieneren ten sij bij onse ofte onse gemachtichde

expresse belieffnisse, wille ende consent wtgesondeert alleenelijcken het eenen

parceelken twelck willem wouterss nu tegenwoordelijck ghebruickende is, twelcke

die kerckmeesters voorss. ofte haere nacomelingen sullen mogen vercoopen tot

discretie van .... en die van der wet van der parochie van Odijck in presentie van

onsen Rentmeester ende anders niet. Verclaerende oock voorts bij desen dat wij gene

andere parcelen ofte plecken wesende in die voirn. gemeijnte dan de gene die voorss.

staen de voirnoomde kerck en geven, mer behouden die tot onsen profijte ende

behoeve. Ende des wederomme die voirnoemde kerckmeesters ofte hare

nacomelinghen kerckmeesters inder tijt der kercke van Odijck tot behoef ende profijt

van ons als vrouwe van Odijck etc. en onsen naecommelingen in handen van onsen

rentmeester ofte ontfanger inder tijt wesende jaerlijkx in maniere van bekenne

opleggen ende betaelen sullen erflijck en eeuwelijck gedurende op sincte Martijns

dach inden winter drie carolus keijsers gulden van twintich brabantse stuivers

stucken daer van die voirn. rentmeester ofte ontfanger jaerlicx ons rekeningh doen

sal met andere pennigen van synen ontfanck waer van deerste termijn der

betaelijnghe omgecomen sal sijn op sincte Martijns dach inden wijnter anno XV

seven ende vijchtich naestcommende ende hier en boven sullen sij noch op leggen

ende betaelen op ten termijn als boven oock ten eeuwigen dage duerende in handen

van den Cappellaen bedienende de vicarie op thuis te beverweert tot miswijn twaelf

stuijvers brabants waer van deerste termijn oock verschijnen sal Martini anno

sevenenvijftich voors.. Ende dit alna breder inhout des besegelden briefs die de

voorss. kerckmrs. ons daer van op gemelden date onderscreven gegeven hebben, 
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dies ordonneren wij oock dat die voorss. kerckmrs. ofte haeren naecomelingen alle

jaer van de incomen van de voirss. kercken goeden rekeninge daer sullen ter

presentie van onsen casteleijn rentmeester ofte ijmant anders die wij daer toe

committeren sullen ende alsdan salmen oock verpachten de partijen wten huere

wesende, behoudende midts desen op onse Edelheijt alle tgene voorss. is op te

houden voor ons ende onse nakommelingen ende de voorss. kerck alle bijstant

behoorlijcken ende tamelijcken te doen sonder arch des toriconde hebben wij desen

brief met ons selfs handt onderteeckent en daer toe met onsen seijgelen hier beneden

wthangende besegelt. Gegeven int jaer ons heeren XV sesende vijftich opten XX dach

in Augusto.

Was onderteeckent

Marie van Bouchoute

Collata accordeert Actum den 20. Maij ouden stijl anno 1636 ende was onderteeckent

Dionijsius Marsback”
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