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In het oudnederlands is een weijer, wijer of wiër een stilstaand water van beperkte afmetingen:  

een vijver, plas, waterbekken of drenkplaats voor vee.  

Deze weijers waren soms door een wal omringd en regelmatiger van vorm dan vennen. 

 

Het was niet ongewoon dat personen, die in de onmiddellijke nabijheid van een weijer gevestigd 

waren, met namen als: op den Wijer, aen de Wijer, van de Weijer, van den Ouden Weijer, Weijers en 

dergelijke werden aangeduid. Ook gronden en hofsteden hebben hun naam aan deze weijers 

ontleend. 

 

Tot ongeveer 1700 blijven deze namen voorbehouden aan degenen die inderdaad bij de betreffende 

Weijer wonen. Vertrekken zij om een of andere reden dan verandert meestal tegelijk hun naam, terwijl 

de nieuwe bewoners deze vrije snel overnemen. Eerst na 1700 zien we de vertrekkende families 

meestal de naam van de weijer behouden.  

 

Vlak bij het dorp Ewijk en slechts enkel minuten lopen van het slot en huis Doddendael (vernoemd 

naar de lisdodden die rijkelijk in de drassige omgeving voorkwamen) bevond zich  

“... een Bouwhof, bestaande in een Huijs, twee Bergen, Bakhuis, Schuir, met nog een nieuw Huis 

onlangs daarop getimmerd, Koolhof, Boomgaard, Bouw en Weijlanden, en eenen Uitterwaard, zamen 

groot ongeveer 51 morgen, van ouds genaamd den Ouden Weijer, onder de Heerlijkheid Doddendaal 

en Kerspel Ewijk Rijke gelegen”. [ORA 0190, inv 174, pag 224, Vestenis 11-04-1763]. 

Leenman van dit landgoed was Wouter Peters (gedoopt te Neerbosch in 1682) tot zijn overlijden op 

11-06-1767, 84 jaar oud. Eind 1767 werd hij opgevolgd door zijn enige mannelijke erfgenaam Peter 

Wouters, toen 25 jaar oud: 

“… den Ouden Weijer, cum annexis, zijnde leenroerig aan den Furstendom Gelre en graafschap 

Zutphen, ten Zutphense rechten, edog waaromtrent … Peter Wouters, als enige zoon en mannelijk Oir 

(=erfgenaam) van den laatsten Leenman Wouter Peters, sustineert (=staande blijft), het recht van 

verheffing (=zorg voor de uitvoering van een leenverhouding) alom aan hem te competeren 

(=rechtens doen toekomen)”. [ORA 0190, inv 174, pag 340,  14-12-1767]. 

 

Wouter Peters (1682-1767) was dus de eerste van de familie die de naam van de weijer aan zijn 

naam mocht toevoegen: Wouter Peters van den Ouden Weijer. Na zijn dood mocht zijn zoon Peter 

Wouters (1742-1808) deze toevoeging gebruiken: Peter Wouters van den Ouden Weijer. Zijn broers 

en zusters (de meeste zijn jong overleden) bleven gewoon Wouters heten. Peters nakomelingen 

mochten de naam van deze weijer behouden. Hun achternaam werd: Wouters van den Oudenweijer. 
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