






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (4) door J.H.P. Heesters In de elfde eeuw bestonden de gronden ten noorden en ten zuiden van onze gemeente uit een ondoordringbare wil-dernis. Het waren woeste gronden die 'terra inculta' werden genoemd. Door een toename van de bevolking was in de11e en 12e eeuw meer landbouwgrond nodig. Nadat deze gronden in de 12e en 13e eeuw ontgonnen waren, werd hier-op voornamelijk rogge en gerst verbouwd. De polders Haarveld en De Haar In het zuiden van onze huidige gemeente werden vier gebie-den ontgonnen. Dit waren de polders Oudenrijn en Heijcop,Veldhuizen, Bijleveld en Reijerscop. In het noorden bleef tussenhet ontgonnen gebied Maarssenbroek en de al in cultuur gebrach-te gronden van Vleuten en De Haar een smalle strook wildernisover. Vanuit de ontginningsbasis Thematerdijk wordt dit gebiedvanuit het zuiden ontgonnen die de polder Themaat wordtgenoemd. Rond het kasteel De Haar waren er ook nog twee gebiedendie ontgonnen moesten worden. Het zuidwestelijke gebied wordtde polder Haarveld die vanuit de Lagehaarsedijk naar het zuidenwordt ontgonnen. Het andere gebied wordt gedeeltelijk vanuitDe Haar en

gedeeltelijk vanaf de Lagehaarsedijk in noordelijkerichting ontgonnen. Dit ontgonnen gebied wordt de polder DeHaar genoemd. Aan de westkant van polder De Haar behoren hetKortjaksepad en de Breudijk tot de gemeente Harmelen. De ove-rige wegen behoren tot hetgrondgebied van onzegemeente. We beginnendaarom deze aflevering inhet noorden met de Laag-Nieuwkoopsebuurtweg envolgen de polderwegen eerstin noordoostelijke richting.Nummer 2 op de platte-grond was voorheen eenkade, de Westdijk genaamd,waarvan nu alleen nog eenpad over is. De overigenummers van de straten indeze aflevering komen over-een met die op de platte-grond. Laag-Nieuwkoopsebuurtweg Deze weg (1) was deontginningsbasis van de pol-der Laag-Nieuwkoop enwerd de Nieuwkoopsedijk Kaart van de polders A. de Haar B. Haarveld 1. 2.3. Laag-Nleuwkoopse-buurtwegVroegere WestdijkThematerkader 4. 5.6.7.8. Ockhuizerweg Rijndijk Polderweg Lagehaarsedijk Haarlaan 9. Parkweg





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 Parkweg Deze weg (9) was oorspronkelijk een oude middeleeuwseinterlokale weg van Vleuten naar Kockengen. Deze liep van hetdorp Vleuten naar hofstede 'De Wel' die in 1627 de'Wellehofstede' werd genoemd. In de 13e eeuw had deze weg denaam 'Wielerveldsedijk' naar de gelijknamige polder. Op de Nieuwe Caerte van de Provincie Utrecht omstreeks1700 staat het 'Padt' ingetekend. In 1769 wordt op de kaart vanP. Ketelaar deze weg 'Het Zand Pad' genoemd. Ter hoogte vande Haarlaan boog deze weg in zuidwestelijke richting af langs deHeijcop. In 1828 ging deze weg deel uit maken van deKantonnale Provinciale weg. Dit is ook vermeld op een kaart vanhet Hoogheemraadschap van de Lange Vliet van 1900. Door de gemeenteraad van Vleuten werd op 23 juni 1925voor de oude zandweg en Kantonnale weg, vanaf de brug bij P.Bos (toen Dorpstraat 1) tot aan de gemeentegrens bij hofstede DeWel, de naam Parkstraat vastgesteld.^ Tijdens de ruilverkaveling in de periode van 1953 tot 1963werd het westelijke deel van de Parkweg naar het noordwestenverlengd naar het nieuwe gedeelte van de Rijndijk. Hierdoorkwam het oude gedeelte, dat voorheen langs de Heijcop liep, tevervallen. Voor dit

nieuwe verlengde gedeelte werd door degemeenteraad op 29 juni 1959 officieel de naam Parkweg vast-gesteld.* De Lagehaarsedijk Bronnen: GAV= Gemeentearchief Vleuten-De Meem HV= Archief Historische Vereniging Vleuten-De Meem- HaarzuilensRb = Raadsbesluit Vleuten-De Meem vermeld: 'Lagehaarsedijk: grint lopende van de Rijn- of Haardijken de Zuijlenlaan in westelijke richting&quot;. Uit de wegenlegger van9 maart 1937 *&quot; blijkt dat deze dijk nog steeds bestaat uit een weg-profiel van grint. Haarlaan De beschrijving van deze laan (8) is te vinden in jaargang 18,nummer 4, pagina 95. Noten: 1.GAV453 2. HV2GC549 13-07-1.^30 3 .GAV 453 4.  Rb 29-06-19.59 5. GAV 4.52 6. GAV 453 7. Rb 23-06-1925 De parkweg rond 1953
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 25 Smederijen in Vleuten en Haarzuilens door F.J.Scheepens Als vervolg op het artikel over de smederijen van De Meern in ons tijdschrift van maart 1998 geef ik een beschrijving van degeschiedenis van de Vleutense smederijen. Op de lijst van niet-argrarische ondernemers van 1889 (zie ons blad jg. 18 nr.1bIz. 8) is vermeld dat Vleuten drie smederijen had op de huisnrs. A34, A43 en A84. In Haarzuilens was toen geen smederijaanwezig. In de 17de en 18de eeuw daarentegen waren er smeden zowel in Vleuten als op De Haar en ze kwamen vaakvoor in dezelfde families, daarom heb ik ook De Haar bij het onderzoek betrokken. I De smederij op A34 van de familie Niessen (nuDorpsstraat 56) De familie Lenssinck eigenaar van de smederij van1847 tot 1896 In 1847 liet Bemardus Lenssinck, landbouwer en Mr.tim-merman op boerderij &quot;Ken U zelven&quot; aan de Vleutensche Wegin Vleuten (perceel A 643 groot 1 are 80 centiaren) een smederijbouwen aan een reeds bestaand woonhuis. Het is niet bekendwie de huurder van dit huis was en of hij het beroep van smid uitoefende'. Na het overlijden van Bemardus in 1864 werd zijn weduweAnna Verhoef eigenaresse tot haar dood in 1879.

Opvolgendeigenaar van de boerderij en smederij werd haar zoon GerardusHermanus Lenssinck, die gehuwd was met Geertruida de Goeij. Toen in 1891 Geertruida de Goeij overleed, werd een inven-taris van de bezittingen opgemaakt voor de vaststelling van suc-cessierechten. De familie t)ezat in Harmelen een boerderij met land, enigearbeiderswoningen, in Vleuten o.a. de boerderij &quot;Ken U zelven&quot; familiefoto Niessen uit ca 1915. Vooraan de kleinkinderen van links naar rechts: Arnold Selders, Heintje Selders, Anna Selders, Rookje Niessen (dochter van Dionisius), Andries Niessen (zoon van Arnoldus), Rookje Niessen (dochter van Cornelis), Gijsbert Niessen (zoon van Cornelis) de rij zittend v.l.n.r.: Anna Selders-Niessen, opa Arnoldus Niessen, oma Rookje Niessen-van Gelder, Berendien van Eldik-Niessen de eerste rij staand v.l.n.r.: Hanna Niessen (dochter van Dionisius), Antonie Niessen, Jacobus Selders, Hillegonda Niessen-van Barneveld (vrouw van Hendrik), Gerdina Niessen-van Alphen (vrouw van Dionisius), Dionisius Niessen, Maria Niessen-Bos (vrouw van Cornelis), Cornelis Niessen, Jan van Eldik de achterste rij staand v.l.n.r.: Willem Niessen, Henk Niessen, Jan Pieter Niessen, Susanna Niessen-Beukers (vrouw van Arnoldus), Arnoldus Niessen, oom Toon Niessen

en tante Kee Niessen-?





























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 39 nachten en dan gaat ze een nieuwe betrekking zoeken. Deze keerwil ze niet bij een boer maar aangezien ze geen getuigschriftenheeft wordt ze nergens aangenomen. Nieuwe betrekkingen Uiteindelijk komt ze terecht bij een boerenfamilie in Houten,maar de boer laat zijn oog te vaak op haar vallen zodat ze wordtovergedaan naar de zuster van de boerin in Bunnik. Deze isgetrouwd met een fruithandelaar die geen oog heeft voor vrou-welijk schoon. Nadat de fruithandelaar in de gevangenis belandtwegens een misdrijf tegen de zeden vertrekt zijn vrouw metDirkje naar een nicht in Breukelen. Daar zoeken ze een baantjevoor Dirkje en vinden dat bij de familie Van Vliet in Kockengen.Dirkje gaat eerst naar haar besteedster in Vleuten. Die geeft haarde raad als leeftijd 22 jaar op te geven (Dirkje is 15!) en met nietminder dan 70 gulden plus nieuwe kleren genoegen te nemen.Dirkje laat haar goeie goed achter en krijgt wat oude plunje aan. Slechte behandeling Op 19 februari 1869 treedt Dirkje in dienst van de familieVan Vliet aan de Wagendijk. Ze wordt door de boerin buitenge-woon onvriendelijk ontvangen na een wandeling van twee uurvan Breukelen tot voorbij Kockengen. Ze krijgt te horen dat zelaat is en dat ze meteen aan het werk

moet. Het oudste zoontjevan zes jaar (Dirkje schat hem 9!) laat haar zien waar ze moet sla-pen. Op de til in de stal. De til noemen de boeren de verdiepingboven de koeien waar ook het hooi ligt opgetast.'' Het gezinbestaat behalve de boer en boerin verder uit vier kinderen, driejongens van 6, 5 en 2 jaar en een dochter van 8 maanden. Dirkjeheeft het er helemaal niet naar haar zin. De boer is een norse stil-le man die nooit tegen haar praat en de boerin geeft haar alleenbevelen en berispt haar voortdurend. De enige met wie ze goedoverweg kan is het zoontje Willem van 6 jaar oud die erg wijs isvoor zijn leeftijd. Ze heeft al gauw een paar grieven tegen de boe-rin. Ze mag niet naar de kerk in haar daagse kleren en nieuwekrijgt ze pas over eenjaar. En verder is haar slaapplaats niet afge-.schut. Ze heeft geen enkele privacy. Al gauw wil Dirkje er alleennog maar weg. Als ze dat kenbaar maakt zegt de boerin haar datze dan naar haar geld kan fluiten en ook naar de nieuwe kleren.Dirkje kan dus geen kant op. Alleen het zoontje durft ze te ver-trouwen. Ze probeert haar best te doen met het schillen van extraaardappelen en ze probeert haar werk zo goed mogelijk te doenmaar ze krijgt er enkel boze berispende antwoorden van de boe-rin voor terug. Het verlangen er weg te willen groeit in Dirkje. Brand Ze verzint verhalen dat

de boel tot de grond toe afbrandt endat ze twee kinderen redt en dat de boer en de boerin haar daar-voor dankbaar zijn. Deze verhalen worden zo'n obsessie datDirkje op een nacht uit haar bed op de til komt en naar de luci-fers loopt die op de richel liggen van het groepluik. Ze strijkt ereen paar af langs de muur en steekt het stro naast de bedstee aan.De boer en boerin worden wakker en de boer loopt door de stal.Dirkje is in een oogwenk terug in bed. Tot een brand komt hetniet want de boer ontdekt het vuur een weet het tijdig te blussen.Iedereen valt weer in slaap. De volgende morgen wordt Dirkjewakker van geluiden uit de stal en gaat melken. Na het melkenwil de boer weten of Dirkje die brand heeft gesticht bij de bed-stee. Dirkje ontkent eerst maar als de boer met de veldwachterdreigt, bekent ze de brand te hebben aangestoken. Ze vertelt heteerst aan het zoontje Willem die ze beter vertrouwt en dan aan de eigen dochter is. Als ze daar een week woont heeft Kees een pak-ket uit de kazerne van Harderwijk voor Harmeien. Nieuwsgierigleest Dirkje het adres. Het is voor de familie van Leeuwen. Zemaken daarom het pak open en lezen de brief. Het zijn de klerenvan Bertus en in de brief staat dat hij aan een longontsteking isoverleden na een poging te deserteren. Dirkje is niet eens ver-drietig. Bertus is voor haar

iets uit een ver verleden. Ruzie Op oudejaarsavond gaat Dirkje met Kees naar een herbergomdat Dirkje geen oliebollen kan bakken. Dirkje valt op en demannen maken opmerkingen. Kees krijgt ruzie met een man die de schele wordt genoemd die al aardig dronken is en die probeertDirkje te betasten. In de ruzie grijpt de schele een mes en steektKees Vervoort neer. Deze valt dodelijk getroffen over het kelder-luik. De herberg stroomt meteen leeg en ineens is er politie. Zesturen Dirkje naar huis. De volgende dag staan drie broers vanKees op de stoep om zijn spullen te halen. Ze behandelen Dirkjenogal dreigend en er ontstaat een oploop. Als dan ook de politiearriveert om met Dirkje te praten over de vorige avond sluiptDirkje ongezien door een achterdeur een steegje in. Ze heeft watspaargeld van Kees meegenomen. Ze neemt de trein naar Utrechten reist door naar haar zusje in Tuil. Daar logeert ze een paar











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 44 dat het doosje met wassen lucifers er puur toevallig was blijvenliggen. Een punt voor de verdediging om het &quot;met voorbedachterade&quot; te kunnen ontkrachten, hetgeen later evenwel niet gebeurt.De meid van de buurvrouw verklaart dat zij slechts een paar maalmet Dirkje heeft gesproken en dat die haar heeft gezegd dat zehet met vrouw van Vliet goed kan vinden. Dirkje zegt hierop datde meid de waarheid spreekt en dat ze haar nooit verteld heeft datze een hekel aan vrouw van Vliet had. Vonnis Dirkje moet terechtstaan in de openbare terechtzitting van hetHof op 24 juli en daarom tijdig worden overgeplaatst naar despeciale gevangenis van het Hof aan de Hamburgerstraat. Eerstkomt er nog een professor van het krankzinnigengesticht teUtrecht haar onderzoeken en rapport uitbrengen. Dit gebeurt op23 juli. Over dit rapport en het vonnis van de rechtbank schrijftBetje Boerhave verontwaardigd het volgende: &quot;Op 23 juli hadProfessor van Lith met Dirkje het afgesproken onderhoud en welin haar cel want ze moest vrijuit kunnen praten vond hij. En watschreef hij in zijn rapport. Dat Dirkje Veldhuizen weliswaar totde klasse der moreel weinig ontwikkelden behoorde maar

ingeenen deele tot die der in hunne verstandelijke vermogensgekrenkten. En tot welke klasse behoort gij dan wel heren rechters van hetProvinciaal Gerechtshof die ik met name zal noemen zodat uw Cel Ondertussen is Dirkje al helemaal gewend aan haar cel. Zeverblijft er de hele dag en wordt tweemaal daags door een vandrie bewaardsters gehaald om te worden gelucht op een driehoe-kig binnenplaatsje dat op een kooi lijkt. Er is geen mogelijkheidte praten met een medegevangene. Sinds 1851 werd namelijk eenproef genomen met het cellulair opsluiten van gevangenen en inUtrecht was dit na 1857 een feit. In dit systeem werd de gevan-gene geheel alleen opgesloten en alleen gelucht en mocht hij/zijalleen met gevangenispersoneel spreken. Contact met medege-vangenen was uitgesloten.&quot; De rapporten van de gevangenisin-specteur Grevelink die in 1857 nagenoeg alle gevangenissen enbewaringsgestichten bezocht geven een goed beeld van de toe-standen in de 19e eeuwse gevangenissen. In de meeste gestich-ten werden geregeld godsdienstoefeningen gehouden en vondook gewoon onderwijs plaats. Ook was er in de grotere gevan-genis werk, zoals spinnen, schoenmaken, mandenmaken, mattenvlechten of netten knopen. Personeel was er echter over

het alge-meen te weinig zodat de gevangenen soms werden toevertrouwdaan een 'Tjejaard, vertrouwd gevangene&quot;. Ook werd het perso-neel onderbetaald.'^ Nieuw verlioor Op dinsdag 25 mei moet Dirkje nogmaals naar de verhoor-kamer waar nu alleen de rechter-commissaris Baron van Ittersumen de waarnemend griffier Mr. Melvil van Lynden aanwezig zijn.Haar eerdere verklaringen worden opnieuw met haar doorgeno-men. Ook boer van Vliet en zijn vrouw blijken te zijn ontbodenevenals de kennis met wie boer van Vliet naar het dorp is gegaanen ook de meid van de buurman is aanwezig. Na ieder verhoormoet Dirkje binnenkomen om de afgelegde verklaringen tebeamen of tegen te spreken. Vrouw van Vliet beschuldigt haar nog de hond tegen de kin-deren te hebben opgehitst hetgeen Dirkje uiteraard ontkent. Boervan Vliet verklaart dat er nooit lucifers lagen in het groepluik en meedogeloosheid, onbenul en onbegrip voor nu en later geboek-staafd zullen blijven. Gij, rechters die op vordering van denProcureur-Generaal Mr. E.A.A. IJssel de Schepper OudkerkhofF85 de dato zaterdag 24 juli op maandag 26 juli d.a.v. DirkjeVeldhuizen schuldig hebt verklaard aan opzettelijke brandstich-ting en haar deswege, hoewel er geen enkel onheil werd gestichtniettemin heb

veroordeeld tot de straffe des doods uit te voerenop een der openbare plaatsen binnen de gemeente Utrecht. Gij waarnemend President van het Hof Jhr. Mr. J.G. Boschvan Drakenstein Muntstraat G395 en gij raadsheren Jhr. Mr.P.A.M, vann Oosthuyse van Rijckevorsel van RijsenburgKromme Nieuwegracht F388, Mr. H. Verloren van ThemaatBoothstraat H604 en Mr. N.F. van Nooten Lange NieuwstraatA596. En wat heb gij Mr. Robert Melvil Baron van Lynden ter











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 49 Paard Een paard is een edel dier en in ons boe-rendorp onmisbaar voor het vervoer.Overal is het paard voor nodig, om een karte trekken, om te ploegen, zelfs om de boe-ren met hun tentwagen naar de kerk tebrengen. Het is misschien wel daarom dat er zoveelspreekwoorden en gezegden zijn over ditdier. Zo kan iemand bijvoorbeeld wel eens 'overhet paard getild zijn', of 'op het verkeerdepaard wedden'. En in het leven moeten we wel eens 'deteugels laten vieren'. Een paard is een hard werkend dier, ennatuurlijk 'zo sterk als een paard'.Maar het is net als bij hardwerkende men-sen; zij 'die de haver verdienen krijgen datmeestal niet'. In de tijd van mest rijden, en vooral in dehooibouw, is het voor mens en paard hardwerken. Bij de jeugd is het 'paardje spelen' (bij eengrotere jongen op zijn nek zitten, ofgewoon als paard aan een touw over deweg rennen) erg in trek. Het is nu de tijd van de hooibouw, en ook wij zijn daar druk mee. We hebben thuis heel veel konijnen, en daarvoor hebben we veel gras nodig. ledere dag na schooltijd moet er iemand gras snijden. Het geeft nog wel eens onenigheid in het gezin wie er die dag aan de beurt is om het gras te snijden. Bovendien moeten we in deze tijd ook hooi

verzamelen voor de winter. ledere keer maar weer met een kist of eenzak op pad dat is toch een heel gedoe.Gelukkig kwam hiervoor een goede oplos-sing. We kregen een kar met een heel grote bak,mijn vader heeft er een paar bomen aangemaakt, en zo konden wij het paardje spe-len combineren met het nuttige werk. Er werd steeds geloot wie er als paard dekar moest trekken. Deze keer was ik aan de beurt, en de fanta-sie was al zo ver gegaan, dat het paard ookhelemaal ingespannen moest worden. Een van de jongens kwam op het idee dat het paard ook nog beslagen moest worden, en werd als hoefsmid aangesteld. Het paard werd wild en protesteerde, maar werd stevig vastgebonden aan een droog- lijnpaal. Men had besloten om bij gebrek aan echte hoefijzers maar jampotdeksels onder mijn klompen te slaan. In de schuur werden wat oude spijkers opgezocht en de smid kon beginnen. Sommige spijkers bleken wat te lang, toenheb ik wat termen geroepen die een fat-soenlijk paard normaal niet uit zijn bek kankrijgen. Na weer te zijn ingespannen gingen we ingalop over de straatweg.Het was moeilijk lopen met dat beslagonder mijn klompen, maar om alles zo echtmogelijk na te bootsen besloot ik om maareens op hol te slaan. Dat liep slecht af, door de jampotdekselsgleed ik uit, en

lag met een verstuikte voetop straat. Iemand anders nam de plaats van het paardin, en ik moest me vasthouden achter aande kar en maar mee strompelen.Thuisgekomen kreeg ik geen haver, maarwel een bord havermoutse pap.Ik weel nu ook de betekenis van 'het paardachter de wagen spannen'. De Meem 1939Theo van den Berg Iemand maakte al gauw de opmerking datik ook de beste paardekop had. Ik besloot me daarom als een lastig, wildpaard te gedragen. Het inspannen koste dus al heel veel moei-te. In mijn mond kreeg ik een houten pakken-dragertje dat dienst deed als bit. Aan hetpakkendragertje werden de teugels beves-tigd. In een sukkeldrafje reden we naar deMeent weg. Onderweg trokken we al wat hooi van pas-serende boerenwagens.Als ik wat harder moest lopen kreeg iksteeds een klap met de zweep.De voerman hield de teugels behoorlijkstrak, zodat een van mijn slechte kiezenafbrak. Het pakkendragertje werd toen maar uitmijn mond verwijderd, maar verder schonkniemand aandacht aan mijn bebloedemond, 'je mag een gegeven paard immersniet in de bek kijken'.Na een tijdje kwamen we thuis met eenbehoorlijk voer hooi, dat werd vakkundigop de schuurzolder gestouwd.Moeder had voor de harde werkers eenglaasje ranja klaar staan. Toen ik dat ookwilde drinken

werd er geprotesteerd; eenpaard mag geen ranja, die mag alleen maarwater. Na nog even te hebben gerust moesten weweer op pad, nu om gras te halen bij deLoobrug. IllustratieBarbara Gravendeel









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 S3 Statuten van de Broederschap van O.L.Vrouw te Vleuten, vast-gesteld op 7 maart 1568. In der ehren Godts almachtich ende [Maria] sijnre ghebenedide liever moederMaria, soe is een broederscap gesticht van Onsser Liever Vrouwen in de ker-cke van Vlueten op Onser Liever Vrouwen outaer, bij wil, rade ende consentheer Aemt Janssen van der Bilt, pastoer van Vlueten, ende bij Vrederick UutenHam, Jan Uuten Ham, Henrick van Emskerck, Alfert van der Mije, Barniervan Wel ende bij ander veel goeden mannen etc. Geschiet in 't jaer ons Heerenduijsent vier hondert een ende tseventich den 21 en dach in April. Nu [we-deromme] in den jaere 1500 acht ende tsestich den 7en dach Meert, soe is desefondatie wederomme vemieuwet doer versletenheit van der voerscreven fon-datie, ende bij wil, rade ende consente van den erentfesten ende vromen endeedelen joncker Vrederick Uuten Eng, joncker Johan Uuten Ham, GijsbertComelissen Uuten Wael, gesubstitueert scout tot Vlueten, CornelisComelissen, scout van Temaet ende kerckmeister nu ter tijt tot Vlueten,Gijsbert Janssen van Wel, scout van de Haer, Jan Nijssoen, woenende opSpengenre hofstede, ende Cornelis Gijsbert Janssen, procuratoers van

denvoerscreven broederscap, Cornelis Comelissen Poel op Spijck ende HenrickTonissen, alse kerckmeisters nu ter tijt tot Vlueten, ende meer andere goedemannen etc. Item in den eijrsten soe sal men ter eeren van Onsser Liever Vrouwen alleSondaechs doen een misse op Onsser Liever Vrouwen outaer nae die getijdenvan den daege voer alle broeders ende susters die levendich off doot sijn, endenae de misse soe sal derselver priester aff gaen van den outaer ende lesen&quot;Miserere mei Deus&quot; ende &quot;De profondis&quot; mit sijn toebehoeren.Item soe sal men noch alle week op ten woensdach doen een singende missevan Onsser Liever Vrouwen op Onsser Vrouwen outaer voor allen broederenende susteren, sij sijn levendich offte doot, ende nae de misse soe sal denpriester aff gaen van den outaer ende lesen &quot;Miserere mei Deus&quot; ende &quot;Deprofondis&quot; mit sijn toebehoeren als voerscreven staet. Item soe sullen de broederen ende susteren, die in der voerscreven broeders-cap sijn, eens jaers te saemen eten op enen voerghenoemden dach ende desanderen daechs sellen sij kiesen enen procuratoer ende enen sal der blijven;ende die sullen te saemen allen dinghen besorgen en ordineeren, ende allengelden ende ongelden ende testamenten ontfangen ende

uuytgeven tot profij-te der broederscap; ende soe wat broeder ende suster dan daer op die maeltijtniet en coempt, die sal gehouden wesen alsoe veel te gelden ende te geven alsdegheen, die gecommen sijn; ende in geval dat sij daer onwillich inne sijnomme dat te betaelen, soe sullen de procuratoers in der tijt dat tselfde terstondtmoegen doen uuythaelen mit een pander des Hooffs van Utrecht, sondersijluijden daerteghens ijet te oposeeren off teghens te doen.Item des anderen daechs, als des maenendaechs, soe sullen alle broederenende susteren ter kercke commen ende soe sullen de procuratoers in der tijtdaer laeten doen een vigilye van negen lessen mit opstekende neghen bamen-de waskeerssen, mits doende een singhende misse van requiem voer allenbroederen ende susteren ziellen, sij sijn levendich off doot, waervan de procu-ratoers sullen geven den pastoer twe stuever, den onderpriester ende costereicx een stuever; ende nae de misse eer dat sij aen den maeltijt gaen, soe sul-len de procuratoers van den verleden jaer hoer rekeninge doen ende bewisin-ge voor den broederen, die dan daer bij commen, van allen ontfanck, opbuerenende uuytgeven; ende soe wat dan een ijgelick broeder ende suster sal com-men te geven, dat sullen sij dan terstondt opleggen ende betaelen, ende

indiensij niet en betaelden of ten lanxten binnen 14 daegen daemae, soe sullen deprocuratoers in der tijt die penningen moegen uuytpanden ende scatten openen dach aen alle haer gereetste goederen, sonder enijge oppositije ofte rechtter contrarie te sustineeren. Item soe wat broeder ofte suster uuyt de voerscreven broederscap sterft, soesullen de erffgenaemen haer een dertichts nae laeten doen nae ouder ghe-woonte, soe veere sij die macht hebben ende believen.Item noch soe sullen der procuratoers in der tijt voor den geenre, die daer uuytde voorscreven broederscap gestorven is, laeten houden zijn uuytvaert binnen't yerste maenstondt in de kercke tot Vlueten, mit vigilye van negen lessen, mitopstekende negen bamende waskeerssen mits doende een singende misse vanrequiem voer die ziell ende allen ziellen, sij sijn levendich ofte doot, van denbroeders ende susters voorscreven, mits dat den procuratoers sullen geven denpastoer, onderpriester ende coster gelijckx voerscreven staet.Item soe willen wij ende ordineeren, dat alle die gene die in onsse voerscre-ven broederscap ontfangen sullen worden, goede eerbaer mannen ende vrou-wen wesen sullen, die van goede naeme ende fame sijn, mits van elcken broe-der ofte suster, daer alsoe incommen ende inghescreven sullen sijn,

sullengeven een pondt was ter onderhoudenisse van Goedts dienst, ende alsoeincommende bij believen ende consent der procuratoers in der tijt ende hetmeestendeel van de broeders en susters voerscreven, ende soe sal men denbroeder ofte suster alsdan terstont bij den priester ofte secretarys in doen tel-kenen; ende soe wie den anderen dach van de maeltijt alsoe incoempt, die salter maeltijt moegen blijven sonder dat hij ofte zij yet daer off geven sullen,behoutlicken soe sullen sij after dien verbonden wesen in allen condicyen voerwaarden van dese selffde broederscap te onderhouden, in allen manierenals voerscreven is ende naebescreven sal worden. Item insgelijck soe wanneer als ijemant, in dese voorscreven broederscap wes-ende, ende daer begeert uuijt te gaen, dieselffde sal oeck gehouden ende ver-bonden wesen te geven enen postulaets gulden, alse te weten 18 stuevers,indien ende soe verde sij dat doen ses weken te voeren als die voerscrevenbroeders ende susters te saemen huaer maeltijt doen; ende ingeval ijemant daeruuytgaet voer ofte nae dat die maeltijt gedaen is, sullen sij insgelijckx gevendie voorscreven postulaets gulden ende daerenboven sal hij ofte sij noch beta-elen hoer aendeel ende portije van de missen die men in desen broederscap ineen jaer doet; ende soe

wie anders doet ende hier inne ghebreecke valt endedit selffde niet en betaelt gelijck voerscreven staet, soe sullen de procuratoersin der tijt dieselffde penningen moegen doen uuijtpanden ende scatten als 'sHeren accijssen ende dominii, sonder enijge oppositije ofte recht ter contrarijete sustineeren. Item dat enich van onssen broederen ende susteren, ten tijde als men die mael-tijt doet, teghens malcander woerden creghen ende messen toech ofte ijemantquetste ofte mit enich ander feijt van waepenen, 't sij kannen ofte stoelen hoe-danich het sijn mach, die sal verbueren drie gouwen ecclesije Vranckrijckseschilden tot profijt van de voorscreven broederscap ende daer en boeven,indien hij ofte sij ijemant ghequest hadde, sijn meysterloen te betaelen, endealsdan noch te blijven aen twee van onsse broederen, die die procuratoersdaertoe stellen sullen, ende den priester als een overman, ende dit al bij penevoerscreven. Item waer 't dat enich van onssen broederen ende susteren soe onredelijckwaer in woerden, in wercken, ofte te veel willes woude hebben in den voor-screven broederscap, dat het den broederen verdoocht, ende die procuratoershem ofte huer dat zeide, ende dan niet off en lieten, soe mueghen hem die pro-curatoers ofte brueders off dat merendeel van dien hem ofte huer uuijt

denbroederscap setten ende sij sullen daer en boeven betalen de drie gouwenecclesije Vranckrijckse schilden ende sculden die welcke voerscreven staen;ende soe wie datter inne in ghebrecke valt, die sal men terstont moegen doenexecuteren aen hoerluyden gereetste goederen, als seckeren accijssen endedomijnij, sonder enijghe oppositije ter contrarije te sustineeren.                          j Item die procuratoers ofte broederen off dat meerendeel van dien, die moe-ghen tot allen tijden, als sij willen, dese voerscreven fondatije, overdracht, ver-bant ende elcke punt bisonder verminderen, vermeerderen naer hoer goetduncken tot oerbaerlickheijt ende meere nutschap ende profijt der voerscrevenbroederscap ende anders niet.                                                                            j Item voert soe gheloeven wij allen broeders ende susters, die in dese voor-screven broederscap sijn, dese ordinantije mit allen articulen hierinne begre- |pen, mitter broederschap te houden van weerden voer ons ende onsser nae-commelingen, ende daer niet teghens te oposeeren, noch te doen, noch te doen |doen mit enijghen rechten, geestelick noch werlick, in enijgher wies.Alle dinck sonder argelist. In kennisse der waerheyt soe hebben wij Jan Nyssoen, Cornelis Gijsbertssen,Comelis Comelissen Poel op Spijck ende Henrick

Tonissen, procuratoers endekerckmeisters voerscreven, elkx dese fondatije onderteijkent; ende tot meer-der vasticheijt soe hebben wij procuratoers ende kerckmeisters voerscrevenmet der ghemeen broederen en susteren tsamentlick gebeden den erentfesten.edelen ende vroemen joncker Vrederick Uuten Eng, jonker Johan Uuten Ham,Ghisbert Comelissen Uuten Wael, scout tot Vlueten, Cornelis Comelissen,schout van Themaet ende Gijsbert Janssen van Wel, schout van der Haer, deseordonantije ofte fondatie van der broederscap over ons allen te willen besege-len. Ende wij voerscreven hebben om bede wille van den procuratoers, kerck-meisters ende onsse ghemeen broederen ende susteren voerscreven elcx onssesegel aen desen brieff gehanghen ende mede over ons selven etc.Gegheven in 't jaer Ons Heeren duysent vijffhondert ende acht ende tsestichopten sevensten dach inde Meert. (get.) Jan Nyssoen, Comelis Gijsbertsz, Comelis Comelisz Poel op Spyck,Hendrick Tonisz (Gezegeld met zegels van Frederik Uten Eng, Jan Uten Ham Wanroy, GijsbertComelissen Uten Wael, Comelis Comelissen en Gijsbert Janssen van Wel) Toch heeft deze Broederschap altijd een zekere status gehad,was het een eer om daar Hd van te zijn en voor heel wat menseneen instelling om geld en goed

aan te schenken ofte legateren. Isdat wellicht een gevolg van het feit dat de stichting plaats haddoor de pastoor en een aantal adellijke heren en dat er in de loopder tijd veel voorname heren lid van zijn geweest? Deze vraag



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 54 Afb. 1 Fragment van een foto (40x30 cm) van de originele stichtingbrief (statuten) van 1568, formaat origineel ca. 47x40 cm (foto HetUtrechts Archief, ABs nr 40). grond beschikbaar stelden om onder de bescherming van hunkasteel weer een kerk te bouwen. Er werd destijds door de overheid wel geregistreerd welkeeigendommen er nog in het bezit van kerkelijke instellingenwaren en welke inkomsten daaruit werden ontvangen. In hetarchief van de Staten van Utrecht (HUA StvU 938) bevindt zicheen &quot;Inventaris van de gheestelijke goederen in den cleijnen ste-den ende ten plattelande van Utrecht&quot; (1582-1585). Hierin is ver-meld: &quot;Incomen van de goederen toebehorende onse lieve vrouweBroederschap in de kercke van Vleuten. Claes Heijnrixsz als procuratoer van de broederschap voorszegtverclaert datter toebehoort alsulcke percelen van landen mit diebruijckers pacht ende huijre als hiemae volgt:In den eersten drie mergen landts gelegen in de Goijstraet in degerechte van Vlueten ende gebruijckt worden bij ComelisGijsbert Jansz tsjaers voor derthien gulden ende competeert nochetiijkcke jaeren te gebmijcken. Item noch twee mergen gelegen in de bruijkweer van

zaligerWillem van Hijndersteijn ende bij Peter Baers nu gebruijckt wor-den voor elff gulden en noch etlijcke jaeren te gebruijcken staen.Item competeert die broederschap noch een cleijn huijsken sta-ende in 't dorp van Vlueten ende bij de pastoir bewoint wordt pronihilo.&quot; In 1593 werd door een commissie, die ingesteld werd door deStaten van Utrecht en waarvan ook Jonkheer Frederick vanZuijlen van Nijevelt deel uitmaakte, een verslag uitgebracht geti-teld: &quot;Verbael van 't gebesoigneerde in de visitatie der kerckenten platten lande in 't Sticht van Utrecht&quot; (HUA BMGHHist.Gen.Bib V66). In dit visitatieverslag van 1593 wordt onderVleuten vermeld: &quot;Hier en is geen pastorie, maer de breurschapvan onse L.Vrouwe heeft zeeckere wooninge. Item 25 gld. jaer-lijx incomen van lantpacht ende anders, ende noch eenige juwe-len, die se op haere maeltijt van eenige continuele dagen plegente vertonen.&quot; Hieruit blijkt dat in die tijd de broeders nog maaltijden had- zal niet beantwoord kunnen worden, maar het is echter een feitdat de Broederschap nu al meer dan 500 jaar bestaat, dat er doorhaar in de loop van de eeuwen ook veel goede dingen zijn gedaanen dat er nu in haar statuten is opgenomen dat zij haar doel medetracht te bereiken door het ondersteunen

en/of bevorderen vangodsdienstige, charitatieve, culturele en sociale akties. Laten we eens bezien wat er in die 500 jaar met deBroederschap is gebeurd. Activiteiten van de Broederschap Omdat er uit de eerste eeuwen van het bestaan van deBroederschap zeer weinig geschriften bewaard gebleven zijn, iser ook weinig te vinden over wat er door haar gedaan werd. Over de tijd tussen 1471 en 1558 is van enige activiteit vande Broederschap, behoudens het bezit van enkele eigendommen,waarover hierna meer, niets bekend. Van de jaren daama tot rond1770 zijn slechts enkele geschriften bekend waaruit iets over hetfunctioneren van de Broederschap blijkt. Na de beeldenstormvan 1567, die ook in de kerk van Vleuten plaats vond, werd hetfunctioneren van de rooms-katholieke kerken en instellingensteeds verder bemoeilijkt door de protestantse overheidsorganen.In 1580 werden alle uitingen van het katholieke geloof verbodenen derhalve werden er, althans in het openbaar, ook geen missenmeer voor de Broederschap gedaan. Ondanks alle verboden bleef de toenmalige pastoor VanSegvelt nog tot zijn dood in 1611 functioneren, wat mede totgevolg heeft gehad dat het merendeel van de Vleutense bevol-king katholiek is gebleven. De kerk van Vleuten en de eigendommen van

de kerk wer-den door de gereformeerde overheid geconfisceerd en datzelfdedreigde ook te gebeuren met de bezittingen van de Broederschap,die ook wel als een kerkelijke instelling werd gezien. Dat dit tochniet is gebeurd is wellicht een gevolg van het feit dat deBroederschap zich presenteerde als een (niet kerkelijke) instel-ling die zich inzette voor de armenzorg, maar was misschien ookte danken aan de invloedrijke heren van Den Ham, die evenalsverschillende andere heren katholiek bleven en 100 jaar later ook













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 60 Afb. 4 Foto van de leden van de Broederschap en genodigden t.g.v. de viering van het 450-jarig bestaan op 21 juni 1921, gemaakt in detuin naast de pastorie. Op de eerste rij zittend v.I.n.n: Johannes Versteeg, Johannes A. Verder, burgemeester, Philibertus J.W. vanBijlevelt, 2e vice-producator, Everardus J. van Dijk, procurator, Gerardus van der Meer, Ie vice-procurator, Henricus S. Ohl, pastoor,Theodorus J. Oostrom; tweede rij staand v.I.n.n: Mw. M. Verder-Liesker, Mw. M. Broekhuijse-Vergeer, Mw. C. Vulto- van Schalk, Mw.M.W. van Dijk-Spollu echtgen. van E.J. van Dijk, Mw. G. Versteeg-Hilhorst, Mw. A. van Bijlevelt- van Oosterom echtgen. van Th. S.van Bijlevelt, mej. O. Oosterom dochter van Th. J. Oosterom, Mw. C. van Dijk-Lenssinck echtgen. van E.L. van Dijk, Mej. A. vanBijlevelt dochter van Ph. J.W. van Bijlevelt, Mw. C. de Langen-Vulto; derde rij v.I.n.n: Martinus A. Versteeg, Mw. J. Versteeg- van derMeer, Hubertus A. Broekhuijse, Everardus L. van Dijk, Petrus Johannes van Dijk, Johannes Vulto; vierde rij v.I.n.n Hermanus deLangen, Johannes van Wijk, Theodorus S. van Bijlevelt (reprod. van foto van A.M. Sprong) 1745-1802: 1745-?: 1747-1756: 1748-?: 1751-1758: 1751-1756:

1751-?: Jan 1753-1793 1754-1792 1754-1762 1755-1799: 1755-1788 1755-1806? Mr.Willem Gerard van Nes, notaris, UtrechtGijsbert van Veen, ThemaatJan van Velthuijsen (bedankt 1756)Gerrit Claesen Spruijt, de Haar (-1- _ 1768)Johannes (Jan) van Schalkwijk, VleutenThomas van OosteromJacobse Wiltschut, VleutenJacob Koek, landman, ThemaatWillem van Seldenrijck, VleutenDirck van Dam Willem Hendrik van Bijlevelt, Vleuten (zoon van Jan C.)Willem Bosch, koopman, UtrechtTheodorus Gerardus Bosch, koopman, Utrecht(echtgen.van Cornelia Jans van Bijlevelt)Jan Vastertsz Hom, landbouwer, HeldamJan van Mastwijck, landbouwer, Alendorp/KoehomJan Bokstart, landbouwer, HeldamGerard Schermaat, UtrechtJan Vermeulen, landbouwer. Koningshof De HaarMathijs van Schalkwijk, tapper/bouwman/schipper, Vleuten(zoon van Joh.) Nicolaas van Nes, landbouwer, VleutenDr.Herbert Jan Bosch, Utrecht (zoon van Willem)Jan van der Louw, landbouwer, Den Ham VleutenGerrit Oosterom, Vleuten Comelis Agterberg Czn, houtkoopman, Utrecht (schoon-zoon van Willem H.van Bijlevelt)Arie van Nes, landbouwer, Zeldenrijk VleutenComelis van Schalkwijk, landbouwer. Hof ter WeijdeVleuten (zoon van Joh.)Comelis Vonk, landbouwer, Hoge Ham VleutenGerrit van Schalkwijk

(zoon van Joh.)Comelis van Veen, Ockhuizen Broederschap. Sommigen kwamen regelmatig, maar anderenvaak niet op de jaarlijkse maaltijd. In 1898 kwam daaraan eeneind. Toen werden de statuten herzien en werd daarin vastgelegddat voortaan alleen katholieken, geboren en wonende in deparochie van Vleuten, lid konden worden. Met uitzondering vanG.Blankenheijm, die vice-procurator was en die nog tot 1910 lidbleef, werden de vijf toen lid zijnde Utrechters beschreven alsereleden en werden in hun plaats Vleutenaren gekozen. Uit de hiervoor vermelde bronnen kon de bijgevoegde lijstvan leden vanaf 1730 worden samengesteld, waarbij zoveelmogelijk de woonplaatsen en beroepen zijn vermeld, om enigeindruk te krijgen van wat voor mensen lid van de Broederschapzijn geweest. Afb.4 toont een foto van de leden bij het 450-jarigbestaan in 1921. Ledenlijst van de Broederschap vanaf 1730. (Voorzover niet anders is vermeld is het jaar van einde van het lidmaatschap gelijk aan het jaar van overlijden). 1730-1736:          Mr.Willem van Baerle, procurator, Utrecht 1731-1762:          Mr.Paul van Alen, heer van Alenvelt, Vleuten (echtgen.van Anna Maria van Bijlevelt) 1734-1770:         Jan Comelis van Bijlevelt 1738-?:               Mr.Henrick Rutger Doever 1743-?:               Jan van Veen,

Themaat {+ _ 1770) 1743-1757:          Evert Aertse van Houten, landbouwer op Den Engh 1745-1759:          Mr.Philippus van Baerle, notaris, Utrecht {bedankt 1759) 1755-1792: 1759-1798: 1759-1772?: 1760-na 1779: 1760-1793: 1760-1813: 1763-1789:1764-na 1779:1765-?:1766-1798:1777-1795: ?-1793:7-1796: 7-1797: v.1785-1797: 7-1798:



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 69 Archeologische verkenningen (I) door J.H. J. Joosten Vleuten- De Meern is bijzonder rijk aan archeologische vindplaatsen. Regelmatig verschijnen in de krant berichten datweer een interessante ontdekking is gedaan. Denkt u maar eens aan het Romeinse schip, de Romeinse weg, het skelet datlaatst in Parkwijk is gevonden en de vondsten in en rond de vele kastelen die onze regio rijk is. Hoewel de pers regelmatigaandacht aan de archeologische vondsten besteedt, is het toch moeilijk om een samenhangend beeld te krijgen van hetverleden binnen onze (voormalige) gemeentegrenzen. In deze rubriek willen we hier wat aan doen. Er zal worden geprobeerd aandacht te schenken aan speciale techniekendie worden aangewend om meer over de vondsten te weten te komen. Verder zal worden gepoogd regelmatig verslag tedoen van het actuele archeologische onderzoek. De geschiedenis van het land-schap De archeologische vondsten in ditgebied zijn moeilijk te begrijpen zondereen gedegen kennis van het ontstaanvan het landschap. Zonder kennis hier-van lijken de vindplaatsen van oudhe-den willekeurig over de regio uitge-strooid. Hoe komt het dat een Romeinsschip ruim twee meter diep onder eenvan de hoogste

plaatsen in de grondzit? Hoe komt het dat de oorspronkelij-ke loop van de Oude Rijn tussenVleuten en Utrecht vrijwel niet meer isterug te vinden? 2k)nder kennis van degenese, het ontstaan, van het landschap,blijven deze vragen onbeantwoord. Hoewel dit gebied ook tijdens envoor de laatste ijstijd bewoond isgeweest beperken wij ons hier tot deperiode na de laatste ijstijd, zeg de laat-ste 10.000 jaar. Gedurende het afsmeken van hetlandijs dat gedeeltelijk ook Nederlandbedekte steeg de zeespiegel tientallenmeters. Daarbij ontstonden de duinenmet achter die duinen een venig moe-rasgebied. Vlak achter de duinen zijn demoerassen het diepst. Daarna neemt dedikte van het veen langzaam af, totdatin de uitlopers van de UtrechtseHeuvelrug het veen geheel verdwenenis. In ons onderzoeksgebied is de dikteongeveer drie meter. De Rijn, die eerst wat meer naar hetnoorden zijn monding had, verplaatstezijn hoofdstroom enkele duizendenjaren voor onze jaartelling meer naarhet zuiden en boorde zich door de moe-rassen heen en kreeg bij het huidigeKatwijk zijn belangrijkste monding-Enkele eeuwen voor onze jaartelling Afb. 1



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 70 Afb.2 5* eeuwse waterput was deze tak, die dwars door de huidige dorpskern van Vleutenstroomde, over zijn hoogtepunt heen. Dat geldt ook voor een later ontstane belangrijke neven-stroom die zich voor het dorp Vleuten van de hoofdstroom aftak-te, door de huidige dorpskern van De Meem liep en zich bijHarmeien weer bij de hoofdstroom voegde. De Waal en later ook de Lek verwerkten een steeds groterehoeveelheid water. Volgens de jongste onderzoekingen ziet het ernaar uit dat rond het jaar O de Vleutense en de Meemse tak vande Rijn bescheiden stroompjes waren, te vergelijken met de hui-dige Linge. In de tweede eeuw n.Chr. was de Meemse stroomvrijwel geheel verland. De Vleutense tak werd steeds smaller enkreeg een bizar kronkelig verloop. In de twaalfde eeuw werd bijWijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd. In de gemeen-tegrenzen en in sommige gedeelten van de Vleutense wetering ishet verloop van de Oude Rijn bewaard gebleven.(afb.l) Bij overstromingen had de Rijn gedurende duizenden jarenveel zand en klei afgezet op plaatsen waar de rivier de veenlaaghad opgeruimd en gedeeltelijk ook over de veenlagen heen.Deze plaatsen, de oeverwallen, waren uiterst geschikt voorbewoning. Het is

daarom ook niet verwonderlijk dat vrijwel allenederzettingen van voor de grote ontginningen van de elfde entwaalfde eeuw in de nabije omgeving van deze oeverwallenwaren gelegen . De moord in Leidsche Rijn Even ten noorden van de Groenedijk, daar waar nu hetwegenplan voor de Utrechtse uitbreiding Parkwijk wordt aange-legd, legden in dit voorjaar Utrechtse archeologen eenMerovigische nederzetting uit de vijfde eeuw bloot. Naast dehuisplattegrond werd nog een aantal waterputten aangetroffen.Het hout dat diep in de grond de put tegen instorten bescherm-de, was nog in vrij goede staat, (afb.2) Toch was dat niet hetmeest opmerkelijke van deze opgraving. Wat dieper in de grond. vrijwel onder de nederzetting werd een vrij gaaf skelet aange-troffen. De sporen er omheen wezen niet op een begraving. Erwas geen grafkuil en de houding was ongebruikelijk. Bovendienontbrak een deel van het been, en de onderarm inclusief de handlag een stukje verden Bij nadere bestudering bleek de schedelfracturen te vertonen, waarschijnlijk tengevolge van een flinkeklap. Een oude afrekening, suggereerden enkele kranten. Maar wanneer heeft deze moord plaatsgevonden? Geen1500 jaar geleden zoals sommige kranten meldden. Waarschijnlijk hebben de bewoners van de vijfde-eeuwsenederzetting van de aanwezigheid

van dit skelet geen weetgehad. Eeuwen eerder toen de Rijn hier nog een brede rivierwas, is het lichaam van deze vermoorde man op een zandbankaangespoeld en later bedekt met zandige afzettingen. Misschienhebben roofdieren de arm eraf gebeten en zijn met het onderbeenop stap gegaan. Geschat wordt dat de gebeurtenis zich niet langvoor het begin van onze jaartelling heeft afgespeeld. Maar er zijnook veel vroegere tijdstippen genoemd, wel tot 1500 v.Chr.. Inhet volgend nummer hopen wij u de uitslag van de ouderdoms-bepaling met behulp van de CI4 -methode te kunnen meedelen. De vragenrubriek Als u vragen heeft op archeologisch gebied of meer wilweten over de voortgang van het onderzoek, neem dantelefonisch of schriftelijk contact op. In de volgende afleveringkan hier dan aandacht aan worden besteed. Wilt u zelf actief in het onderzoek worden betrokken dan kanu lid worden van de archeologische werkgroep 'Oude Rijn'. Vragenrubriek: Hans Joosten, Haarpad 36, 3451 AZ Vleuten,tel 030 6772554. Arch.werkgroep 'Oude Rijn': Henk Doomenbal, Torontodreef22, 3564 KR, Utrecht.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 71 Poeh Het is gek, als klein kind moet je zo snelmogelijk leren praten. Je begint met de eer-ste woordjes en daarna hele zinnen.Vader en moeder zijn dan trots dat je zogoed kan praten. Dan moetje ook andere dingen leren, zoalsfietsen en wordt je erg handig.Dan kom je op school en leer je alles lezenen schrijven, je krijgt op school goede cij-fers, weer zijn je ouders trots.Maar nu ik zo ongeveer aan 't eind vanmijn lagere schooltijd ben gekomen; komik tot de ontdekking dat je niet alles maglezen, schrijven of zeggen.De heb er zelfs straf voor gekregen. Op school zijn heel wat jongens nogal opschepperig. Soms sterke verhalen over hun vader die dingen kunnen doen of een bijzonder vak hebben. Ik was daar niet van onder de indruk, want mijn vader kon alles. Had iemand zijn schoen laten maken bij de schoenmaker dan zei ik: &quot;Poeh, die maakt mijn vader zelf'. Hij kocht op de markt het materiaal hiervoor, en zat dan 's avonds als een volleerd schoenmaker onze schoenen weer te herstellen. Had iemand zijn fiets bij de fietsenmaker gebracht dan zei ik: &quot;Poeh, die maakt mijn vader zelf'. Ja, we hadden een handige vader, die zelfs een kapotte radio weer kon laten spelen. Was een van de jongens naar de kapper

geweest dan kon ik ook weer zeggen: &quot;Poeh, dat doet mijn vader zelf'. Het was soms wel een pijnlijke gebeurtenisals mijn vader mijn haar knipte, met eenoude handtondeuze, die soms een beetjebot was en er zodoende meer haren uittrokdan knipte. Maar als je tegenstribbelde zei hij: &quot;als jeniet stil zit, knip ik je helemaal kaal&quot;.Maar ook heel veel speelgoed, zoals eenhoepel, een tol, een vlieger of een zeepkist(van een oud onderstel van een kinderwa-gen), altijd kon ik zeggen: &quot;Poeh, datmaakt mijn vader zelf'.In een half donkere schuur was hij 'savonds altijd bezig. Zo leerden wij veel van mijn vader en wer-den wij behoorlijk zelfstandig. Wij repa- reerden zelf onze fiets en werden zo aardi-ge doe-het-zelvers, als hadden we toch nogvaak de hulp van vader nodig.Maar in de gesprekken met anderen kwamwel steeds minder voor: &quot;Poeh, dat doetmijn vader zelf'. Dan komt de tijd dat je veel gelezen engeleerd hebt, je voelt je een flinke kerel datje zo veel weet. Maar ook is dat de tijd datje tot de ontdek-king komt datje veel dingen niet meer magzeggen, schrijven of lezen.Als we met jongens onder elkaar over din-gen spraken, merkte je dat je ook hier endaar wel wat verkeerd was voorgelicht.Spraken we bijvoorbeeld over Sinterklaasdie met de boot uit Spanje komt en met zijnpaard over de

daken rijd om cadeautjeste brengen, dan zei ik maar weer: &quot;Poeh,dat doet m'n vader zelf'. Vaak merkte hijook de geschenken zelf Sommige woorden of uitdrukkingen diewe van volwassen mensen hoorden, moch-ten wij niet gebruiken.Steeds minder wasvader het grote goede voorbeeld.Natuurlijk hadden we nog wel steeds veelbewondering voor zo'n handige vader. Wijzijn voorzichtig geworden.Toen laatst een jongen stond te vertellendat de ooievaar een broertje gebracht had,wist ik wel beter. Ik heb toen gezegd: &quot;Poeh........&quot; Kijk en de rest had ik niet mogen zeggen,en durf ik hier nu ook nog niet te schrijven. De Meem, 1944Theo van den Berg Illustratie:Barbara Gravendeel J





































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 89 De transformatie (2) van historische dorpen tot modem Leidsche Rijndoor Wouter de Heus In het vorige nummer van ons tijdschrift ben ik kort ingegaan op het wel en wee van onze Ridderhofsteden nu er een nieu-we stad in aanbouw is. In deze aflevering zal ik ingaan op een van de oude linten; De Groenedijk. Veel is er niet bekend over de ontstaansgeschiedenis (of leef-tijd) van De Groenedijk. Het enige artikel dat ooit over deze slin-gerende oase tussen De Meem en Utrecht is geschreven, komtvan de hand van de heer Storm van Leeuwen en is eind tachtigerjaren in drie delen verschenen in ons tijdschrift. De Groenedijk heeft weinig te lijden gehad onder de groot-scheepse ruilverkaveling van de 50-er en 60-er jaren. Dit geldtoverigens voor de hele polder vanaf De Groenedijk naar hetnoorden tot aan de Hof ter Weijdeweg. In 1954 zijn slechts klei-ne aanpassingen gedaan om het vervoer over deze dijk iets aan-genamer te maken. Enkele bochten werden bijgetrokken en hieren daar werden in de bermsloten stuwen en duikers aangebrachtom de waterhuishouding beter te laten verlopen. De belangrijk-ste verandering was het asfalteren van de weg. De naamGroenedijk zou afkomstig zijn van al

het gras dat voordien tus-sen de kiezels groeide. Of dit zo is, durf ik niet met zekerheid testellen, maar mijn overbuurman, die meer dan 60 jaar aan de dijkwoont, bevestigde deze lezing. De grote romantiek van De Groenedijk is zeker gelegen inhet feit dat hij uitkomt op de Castellumlaan (De vroegereWoerdlaan). Goed beschouwd wandel je op dat punt zo de Vicusvan het Romeinse Castellum binnen. Nieuwbouw langs De Groenedijk, nov.1999 Velen hebben        De Groenedijk altijd beschouwdals de Romeinse weg tussen hetMeernse Castellum en hetUtrechtse Castellum dat op hethuidige Domplein was gele-gen. Hiervoor zijn tot op hedenechter nog geen aanwijzingengevonden. Op dit moment zijner vele archeologische opgra-vingen rond De Groenedijk enhet moge duidelijk zijn dat deUtrechtse archeologen de grotewens koesteren om ook opUtrechts grondgebied deRomeinse weg te vinden, tenzuiden of noorden van DeGroenedijk. Zover is het nogniet. Wel komen in zo'n beetjealle site's rond De Groenedijkbehoorlijke hoeveelhedenRomeins aardewerk tevoor-schijn. In bijna alle gevallen zalhet hier gaan om materiaal dat Situatie voorjaar 1998. foto auteur.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 90 Stadsvrijheid Utrecht. Kaart uit 1539 vanVan Schaik. Let op: het noorden is hetwesten! Hoewel van de schaal niets klopt,zijn de wegen goed herkenbaar. Leukdetail: Het nog bestaande weggetje van deVerlengde Vleutenseweg naar de Rau-waart liep ooit door tot De Groenedijk. de bevolking uit de middeleeuwen metkarrenvrachten van het vervallenCastellum haalde om palen te funderen ofanderszins als bouwmateriaal gebruikte. Nogmaals, De Groenedijk laat zichlastig dateren. Het is nog steeds heel welmogelijk dat een gedeelte een Romeinseoorsprong zal blijken te hebben. Het stukvanaf ongeveer het midden (bij de boer-derij van Jan van Schip op nummer 46,straks onderdeel van Het Groene Sticht)richting Utrecht is zeker jonger. Hierloopt De Groenedijk midden in de vroe-gere bedding (de laatste fase) van deOude Rijn. Ook nu weer is het lastig tedateren wanneer de Oude Rijn volledigwas verland. Rond de ridderhofsteden werd de Oude Rijn waar-schijnlijk steeds uitgebaggerd, andere gedeelten moeten al kortna het verdwijnen van de Romeinen zijn dichtgeslibd. Hoe danook. De Groenedijk heeft vele, vele eeuwen de polder ontslotenvoor gebruikers. In 1301 zullen de niet gesneuvelde

soldaten vande wel gesneuvelde Utrechtse Bisschop Willem Berthout vanMechelen er over zijn teruggejaagd naar de stad, na de smadelij-ke verloren slag op de Hoge Woerd. In ordonnanties van 1546en 1581 van de stadhouder van de autonome provincie Utrecht isal sprake van de weg. Dan genoemd als Goudseweg (hoofdwegtussen Utrecht en Gouda) of Achterweg tussen de 'Hoogweert'en de Stadsvrijheid van Utrecht. Op dit moment is De Groenedijk scheidslijn tussen de deel-gebieden Parkwijk (ten noorden van de dijk) en Langerak (tenzuiden van de dijk). Sprak men in 1997 over 'een uitstekendecultuurhistorische fietsroute' en 'natuuriijke, landschappelijke enecologische route die het plan dooraderd' in 1998 wordt het al'scheidend en verbindend element tussen twee plangebieden'.De dijk zal straks door 9 wegen worden gekruist; de zuidelijkestadsas (15.000 - 20.000 voertuigen/etmaal). De HOV-baan en 7wegen met 4000 voertuigen/etmaal. Een in de haast aangesteldeprojectmanager moet nu een restauratieplan voor De Groenedijkopstellen om alle tegenstrijdige functies van de dijk toch harmo-nieus met elkaar te doen samengaan. Handiger was geweest DeGroenedijk integraal onderdeel te laten zijn van de plannen en niet aan te merken alsplangrens. Dat is

weinigrespectvol voor zo'nmajestueuze oude dame!In de vorige afleveringvan dit artikel heb ikreeds aangegeven datmocht u nog plekken vanVleuten-De Meem inhaar oude luister willenbezoeken, u dat betervandaag dan morgendoet. De bouw gaat in ijl-tempo voort. Voor DeGroenedijk bent u reedste laat, maar hopelijk nietvoor de linten rondRidderhofstad Den Engh,waar de volgendeTransformatie over zalhandelen. Identieke plek als Ie foto. Situatie nov.1999 (foto auteur)
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