
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 53 door JA. Storm van LeeuwenINTERLOKAAL VERKEER EN COMMUNICATIE IN DE GOUDEN EEUW Het zandvoetpad tussen Utrecht en Oudhuizen Ter herinnering aan J.G. Versteeg (1902-1966), secretaris van de gemeente Vleuten - De Meern, die mijn aandacht vestigde op het hier beschreven zeventiende-eeuwse zandvoetpad. S. Dit is de derde, tevens laatste, bijdrage in dit tijdschrift over zandpaden die in en rondom het gebied van de voor-malige gemeente Vleuten - De Meern in de zeventiende eeuw werden aangelegd. Het eerste artikel handelde overhet zandpad Utrecht - De Meern - Harmeien langs de Oude Rijn, het tweede over het zandpad tussen De Meern enMontfoort langs onder andere de Meerndijk. Thans volgt een beschrijving van het vroegere zandvoetpad tussenUtrecht en Oudhuizen (bij Wilnis in de Ronde Venen). In de twee voorgaande bijdragen werd er reeds op gewezen, dat de wegen in de klei- en In de klei-op-veen-gebieden tijdens natte perioden en gedurende de wintermaanden vrijwel onbegaanbaar waren. Dit was niet alleenhet geval op het eigenlijke platteland, maar in het algemeen ook in de naaste omgeving van de stedenDeze omstandigheid was in een tijd, toen de gewone man en de gewone

vrouw zich hoofdzakelijk te voetverplaatsten, een grote belemmering. Om in die toestand verbetering te brengen werd een groot aantal zand-paden aangelegd voor voetgangers en voor schippers. Deze zandpaden hadden in de zeventiende en achttiendeeeuw voor de plattelandsbevolking een zeer grote betekenis. Onder zandpaden verstond men voet- en jaagpaden op kleiige of veenachtige grond, die met een laag scherpzand ter dikte van een halve voet (ca. 15 cm) waren bedekt. Vaak was sprake van bestaande kleivoetpaden diebezand werden. Voetpaden op zandgrond noemde men geen zandpaden. Met uitzondering van de bezande jaagpaden, waren de zandpaden uitsluitend bestemd voor voetgangers en(langs vaarwateren) tevens voor schippers, die hun vaartuigen vanaf de wal voorttrokken of voortduwden.De breedte daarvan bedroeg tenminste 21/2 voet (ca. 75 cm), maar was voor interprovinciale en interlokale zand-paden (zogenaamde grote zandpaden) 3 tot 5 voet (ca. 90 tot 150 cm). De bezande jaagpaden, zoals die langs deVecht en de Oude Rijn, waren aanmerkelijk breder. Het interlokale zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen is van groot belang geweest voor de communicatietussen de stad Utrecht en het platteland in Noordwest-Utrecht. De markten in de stad werden gemakkelijker enbeter

bereikbaar na de aanleg van dit permanent bruikbare voetpad. Bij de totstandkoming ervan heeft Johan vanZuijlen van der Haer, die ambachtsheer was van De Haar, Kockengen en Spengen, een grote rol gespeeld. Het door-gaande zandpad leidde bovendien tot de aanleg van daarop aansluitende zandpaden van plaatselijk belang. Het zandpad naar Oudhuizen doorkruiste onder andere het gebied van de gerechten Vleuten, De Haar, Themaaten twee daarbij gelegen minigerechten. Een gerecht was de kleinste bestuurlijke en juridische eenheid op hetUtrechtse platteland. In Holland waren dat de ambachten. Op de geschiedenis van dit gedeelte van het zandpadzal uitvoeriger worden ingegaan dan op de andere gedeelten. Het Oudhuizerpad, zoals dit later wel werd genoemd, heeft een betrekkelijk lange voorgeschiedenis gehad diezich buiten het werkgebied van de Historische Vereniging afspeelde. Omdat die gebeurtenissen aanleiding gaventot de aanleg van het zandpad Utrecht - Oudhuizen en niet eerder zijn beschreven, worden zij hier volledigheids-halve in het kort verhaald in het eerste deel van deze bijdrage. I. Het niet-aangelegde zandpad tussenOudhuizen en Breukelen Het zandpad tussen Utrecht en Breukelen De geschiedenis van het voormalige zandpad tussen Utrecht enOudhuizen, dat van 1621

dateerde, begint reeds in 1605. In augustusvan dat jaar besloten de Gedeputeerde Staten van Utrecht een bestekte laten opmaken voor het in zijn geheel of in gedeelten aanleggen vaneen 'lijntpath' langs de oostzijde van de Vecht tussen Utrecht enBreukelen. Dit lijnpad of jaagpad zou worden bestemd 'voor menschenen peerden' . Dat hier sprake was van een zandpad blijkt uit eenbesluit van Gedeputeerde Staten van februari 1606 '.De breedte van dit jaagpad bedroeg 12 voet (een Rijnlandse voet = ca. 31 cm). Het was niet alleen bedoeld voorhet gebruik te voet, maar was in de eersteplaats bestemd voor schippers die hun sche-pen door jagers met hun jaagpaarden wildenlaten trekken. Voor wagens, ploegen en der-gelijke landbouwwerktuigen was het evenwelverboden. De aanleg van het jaagpad nammen onmiddellijk ter hand nadat men in1604 was begonnen met een grote verbete-ring van de Vecht als vaarwater. De benodig-de geldmiddelen werden op de gebruikelijkewijze verkregen door het uitgeven van lijfren-tebrieven en losrentebrieven (obligaties) aan



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 54 Wilnij Proosdij van ^ St, Jan ==^ vaarwater =-/nv= hogeboom of kwakel =^^ brug dam Hollandse Kade polder- of gerechtsgrens rijweg zandpad Brvudijk Coutiom           Kusendam. later sluis bij Jaffa Doofpoort Stad Utrecht Huis te Vleuten Voorstadzandpad          Buiten Catharijne naar Harmelsn storm van Leeuwen 2002 Schetskaartje van het zandpad tussen Utrecht en Ouidhuizen. Dit zandpad begon bij de Doofpoort in de voorstad BuitenCatharijne en liep achtereenvolgens door de Utrechtse stadsvrijheid en de dorpen Vleuten, De Haar en Kockengen. Het pad ein-digde bij de brug over de Bijleveld in Oudhuizen. Tekening door J.W. Storm van Leeuwen (2001). het gedeelte binnen de stadsvrijheid, de Staten van Utrecht deden datvoor het overige gedeelte. De Stadsvrijheid was het gebied rondom destad, waar de Raad en later de Vroedschap zeggenschap hadden; hetwas verdeeld in zogenaamde buitengerechten. In 1607 vaardigden de Staten van Utrecht een ordonnantie (voor-schrift en machtiging) uit, waarbij het onderhoud van dit bezande jaag-pad werd geregeld \ Daartoe werd het zandpad verhoefslaagd, dat wilzeggen in slagen (onderhoudsvakken) van verschillende lengten ver-deeld

(slaan betekende delen of verdelen). Voor iedere slag werd eenzogenaamd hoefslagplichtig (= onderhoudsplichtig) gerecht aangewe-zen, dat geacht werd belang te hebben bij de instandhouding van hetzandpad. Deze gerechten lagen zowel binnen als buiten de Utrechtsestadsvrijheid. De lengten van de slagen waren bepaald in evenre-digheid met de oppervlakten van de desbetreffende gerechten. Dezeoppervlakten werden uitgedrukt in 'morgentalen' (aantallen morgens;een morgen = ca. 0,85 hectare groot). Het onderdeel 'hoef' was afge-leid van 'hoeve'. Daaronder verstond men oorspronkelijk de bij een hof-stede behorende oppervlakte land. In het gewest Utrecht werd eenhoeve gelijkgesteld met een oppervlakte van 16 morgen. Het onderhoudswerk aan de zandpaden werd meestal door de schou-ten van de hoefslagplichtige gerechten aanbesteed. De kosten sloegendeze om over de grondgebruikers in hun gerecht in de vorm van eengeldsbedrag per morgen land. De Proosdij van St. Jan Na korte tijd dienden de hoefslagplichtigegerechten Abcoude c.s., Westbroek enOostveen een bezwaarschrift in bij deStaten. Zij waren van mening, dat niet alleenhun inwoners, maar ook die van de Proosdijvan St. Jan (Mijdrecht en omgeving) hetzandpad langs de Vecht moesten onderhou-den.

Huns inziens maakten die van deProosdij meer gebruik van het zandpad danhun eigen ingezetenen. De door de Staten van Utrecht benoemdegecommitteerden van het zandpad Utrecht -Breukelen, die daarover de schouw voerden,stelden zich op verzoek van de Staten in ver-binding met de inwoners van Mijdrecht,Oudhuizen, Uithoorn en Wilnis. Zij wezen henerop, dat de Proosdij eigenlijk eveneens inhet zandpad langs de Vecht gehoefslaagddiende te worden. Die van de Proosdij voelden daar weinigvoor en stelden toen voor dat zij op huneigen kosten een zandpad zouden aanleggen









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 58 afgevlakte boomstam of een stevige plankover een sloot. Een hogeboom was een ver-hoogd voetbruggetje over vaarwater voorkleine schuiten. Het horizontale gedeelte, deboom, rustte op twee smalle bruggehoofdenvan aarde, die vanaf het water tot boven aantoe waren beschoeid. Een beschoeiing is een voorziening langsde waterkant van een watergang of een sloottegen het afkalven van de oever. Men brachtin die tijd meestal zogenaamde betuiningenaan. Dit waren vlechtwerken van in de grondgeslagen houten palen en wilgentenen. In hetonderhavige geval gebruikte men houtenpalen en houten planken. Een gewone boom in een publiek voetpadwas altijd voorzien van een leuning. Dezebestond uit twee in de oevers geslagenpalen, waaraan een horizontale staak wasbevestigd. De hogebomen hadden twee leu-ningen. De oorspronkelijke betekenis van hetwoord hogeboom ging verloren; het werd opden duur ook gebezigd voor het nog gebruik-te woord kwakel. Over belangrijke vaarwateren bouwde menkwakels. Dit waren meestal van houtgeconstrueerde hoge voetbruggen, waarvanenkele thans nog bestaan. Het horizontaledeel rustte op twee jukken, de opgangenbestonden uit trappen of schuin

oplopendeplanken. Het geheel was voorzien van tweeleuningen. In de jaarrekeningen van deschout van Vleuten (waarover later meer)werd duidelijk onderscheid gemaakt tussenbetalingen aan de plaatselijke timmermanvoor herstelwerk aan drie hogebomen enaan een kwakel. De hogebomen noemdemen hier bomen, bijvoorbeeld de boom overhet Leywerk. Met de plaatsaanduiding kon ergeen misverstand over bestaan, dat daar-mee een hogeboom werd bedoeld. Vanaf de hogeboom bij het Hof ter Weydetot aan het dorp Vleuten meanderde hetvoetpad tussen de landbouwpercelen. Bij hethuis te Vleuten kruiste het zandpad hetLeywerk met een hogeboom. In het dorpgekomen liep het zandpad eerst achterlangs de herberg annex het rechthuis.Vervolgens ging het over het kerkhof van dein oorsprong zeer oude N.H. kerk, achter-langs de toen reeds bestaande en thans nogaanwezige Broederschapshuisjes, tot aan deKerkweg (nu Schoolstraat). Vanaf de Kerkweg volgde het zandpad hetbestaande publieke voetpad naar het oudedorp De Haar. Dit gedeelte, dat hetHaarsepad werd genoemd en later Haarpadzou gaan heten, is ongetwijfeld het oudekerkpad tussen De Haar en de kerk teVleuten geweest. Vanuit Vleuten liep het Het Hof ter Weyde. Gravure door H. Spilman (ca. 17501. Ervan uitgaande

dathet gebouw vanuit het noordoosten is te zien (hetgeen niet in overeen-stemming is met de lichtval), moet de achterzijde van het gebouw zijn afge-beeld. De landerijen, die oudtijds bij het Hof ter Weyde behoorden, lagen inVleutens gebied ten zuiden en ten westen van deze vestiging van deJohannieters. Rechts de Stadswetering met een korte toegangsbrug voor voetgangers(een zogenaamde hogeboom), daarlangs het zandpad naar Vleuten. Degetekende koets is een verkeerde aankleding van het landschap doorSpilman geweest: het zandpad was uitdrukkelijk verboden voor paarden enwagens. oproepen geen gehoor geven. De Vleutenaren beschouwden echter hethuis terecht als een 'bauwhuijs', omdat de bewoners ervan in dienstwaren van het convent '\ De respectievelijk ten noordwesten en ten westen van het Hof terWeyde staande vroegere huizen Den Engh en Vleuten voldeden wel aande vereisten van een ridderhofstad. Deze werden bewoond door ede-len. In 1810 is voor het eerst sprake van een te maken zandweg - eigen-lijk de bezanding van een kleiweg - van de Vleutenseweg, toentertijdJaffascheweg genoemd. Deze zandweg kwam tussen de molen De Kat,waar de reeds drie eeuwen bestaande Steenweg in Buiten Catharijneeindigde, en de grens van de Stadsvrijheid bij de hofstede

De Hoed(ten zuiden van het Hof ter Weyde). De zandlaag bestond uit grofkegelzand (= kiezelzand) en had een dikte van 7 duim; de breedtebedroeg 10 Rijnlandse voet ^°. Het Vleutense deel volgde kort daarnaen werd toen Vleutensezandweg genoemd; dit is de tegenwoordigeUtrechtseweg. Het traject het Hof ter Weyde - De Haar Vanaf het Hof ter Weyde volgde het zandpad het toen reeds aanwezige'gemeene' (= gemeenschappelijke, dus publieke) voetpad naar Vleuten.Daarvoor moest men de Proostwetering of stadswetering met eenhogeboom (hoog voetbruggetje) oversteken. Dit thans niet meer bestaande vaarwater verbond het van de stadUtrecht komende gedeelte van de Vleutensewetering of Stadsweteringmet de Vecht. Bij het Zwanengat achter het huis Den Engh voerde dewatergang met de naam Leywerk het overtollige water uit het westelij-ke (Vleutense) stuk van de Vleutensewetering af naar de Proostwete-ring en de Vecht. Het tegenwoordig niet meer gebruikte woord hogeboom is afgeleidvan het nog wel gangbare woord boom. Boom betekent in dit verband(nog steeds) een houten voetbruggetje van een aan de bovenzijde



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 67 Hollands grondgebied. Ingevolge de ordon-nantie van 1621 zouden degenen, die in hetUtrechtse gebied woonden, ook onderhouds-plichtig worden van het op de Hollandsekadeaan te leggen zandpad. De lengten van deslagen van het zandpad zouden overeenko-men met die van de waterkering. Op verzoek van Johan van Zuijlen van derHaer stuurden de Gedeputeerde Staten vanUtrecht in september 1622 aan de bij hetzandpad betrokken schouten en gerechteneen afschrift van de ordonnantie van 1621;daaraan voegden zij de mededeling toe, dathet werk een maand later zou wordengeschouwd &quot;'. Tot de aangeschreven schou-ten behoorde die van het Utrechtse gedeeltevan Gerverscop. Deze schout was tevensschout van het Utrechtse gedeelte van depolder Breudijk (het oude Breudijkerveld),dat deel uitmaakte van het gerechtGerverscop. Dijkgraaf en heemraden van het heem-raadschap van Woerden (door henzelf 'grotewaterschappe' genoemd) maakten onmiddel-lijk bezwaar tegen dit voornemen, omdat hetperiodiek ophogen van de onder het ontwor-pen zandpad liggende waterkering zeer zouworden bemoeilijkt. Bovendien zou het zand-pad worden geschouwd door een ander col-lege

dan door henzelf. De onderliggendewaterkering viel onder het beheer van hetheemraadschap van Woerden, dat deHollandsekade schouwde en de eventueleboeten inde &quot;. Omdat dijkgraaf en heemraden zich alseen onder Hollands gezag ressorterend col-lege beschouwden en een ernstig geschilmet de Staten van Utrecht zo mogelijk wil-den voorkomen, legden dezen hun bezwaarin 1622 voor aan de Staten van Holland. Zijverzochten dat college om aan de Statenvan Utrecht voor te stellen de uitvoering vanhet plan en de toepassing van de bepalingenvoor wat de Gemenelandskade betrof aanhet heemraadschap over te laten. De Statenvan Holland gingen niet zover als hun doorde Woerdenaren was verzocht, maar vroe-gen in 1623 wel hun collega's in Utrechtover de aanleg van het zandpad overleg teplegen met dijkgraaf en heemraden vanWoerden en het geschil in der minne teschikken &quot;. Het werd echter een langdurige kwestie,waarbij de Woerdenaren zelfs niet ontzagenhet op hun kade rustende deel van de kwakelover de Bijleveld door te zagen. Pas om-streeks 1660 werd het verschil van meningvolledig opgelost en kwam het zandpad uit-eindelijk op de geprojecteerde plaats te lig-gen. Ook het zuidelijke stuk van de De Bijleveld tussen de Gerverscopsebrug en de polder

Kockengen tijdenshet dempen in 1960, gezien naar het zuiden. Op de voorgrond de zuidoos-telijke hoek van de polder Kockengen. Geheel links de Rodedijk, rechtsdaarvan de grotendeels leeggelopen Bijleveld, in het midden de westelijkeopstal (kade) van de Bijleveld, rechts van de knotwilgen deHollandsekade. Tussen de opstal van de Bijleveld en de Hollandsekade ligteen met riet volgegroeide sloot, die men te samen de Bijleveld ten behoe-ve van het dempingswerk heeft laten leeglopen. Rechts van deHollandsekade de polder Gerverscop. Het korte voetpad op de voorgrondloopt over de oostelijke polderkade van Kockengen en was ten tijde van defotografische opname een van de weinige restanten van het zandpad naarOudhuizen. Het rechts afslaande voetpad gaat naar de Hollandsekade tus-sen de polders Gerverscop en Kockengen en is thans een openbaar fiets-pad. Aan het begin daarvan stond de zelfgebouwde hut van de bejaardeHuib Prins, een bekende figuur in de buurt. In de verte een dragline, die deBijleveldse opstal en de Hollandsekade afgraaft en met de grond deBijleveld dempt. Op de achtergrond de wegbeplantingen van deLaagnieuwkoopsebuurtweg (links) en die van de Gerverscopsebuurtweg ofGerverscopsedijk (rechts). Foto auteur 22-08-1960. Het voormalige

zandpad op de westelijke kade van de Bijleveld in het dorpKockengen, gezien vanuit het zuiden. Rechts de gedeeltelijk gedempte enoverkluisde Bijleveld. Dit stuk kade is in de 18e eeuw overgeslagen bij deverbreding tot Wagendijk. Foto auteur (1976).





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 69 Fragment van de 'Kaart van't Hooghe Heymraedtschap van de landen van Woerden' door de gebroeders Johannes en JustusVingbooms te Amsterdam (1670). Herdruk met medewerking van het grootwaterschap van Woerden en de Stichts-HollandseHistorische Vereniging door Canaletto te Alphen a/d Rijn (1974). Het noorden is boven. Verschillende niet ter zake dienendeonderdelen zijn in het fragment weggelaten. Wegen en kaden zijn met een dubbele lijn, watergangen dik getekend. Hierop zijnde toenmalige ridderhofsteden en versterkte huizen aangegeven, onder andere het kasteel De Haar en het toenmalige huis TerMey. De afbeelding omvat onder andere de polders Breudijk en Gerverscop ten noorden van Harmeien. Deze lagen zowel inUtrecht (het oostelijke deel) als in Holland (het westelijke deel). De grens tussen de twee provincies is met een stippellijn aan-gegeven. De twee Hollandse delen werden samen Indijk genoemd. Het ten zuiden van de Breudijk gelegen Oudeland was vol-ledig Hollands gebied. Langs de Breudijk en in Oudeland, dat ook de naam Indijk droeg, alsmede op de Gerverscopsedijk wer-den zandvoetpaden aangelegd door de inwoners van de desbetreffende gerechten

en ambachten. Deze zandpaden hadden aan-sluitingen op het zandpad Utrecht - Oudhuizen en op het Leidse Jaagpad. Ook in Portengen, in Gieltjesdorp en inLaagnieuwkoop legden de bewoners zandvoetpaden aan. Deze sloten met een kwakel over de Bijleveld aan op het zandpadUtrecht - Oudhuizen. den verantwoordelijk gesteld voor de doorgravingen '°. Het zandpad naar Oudhuizen heeft nog lange tijd dienst gedaan alsopenbaar voetpad. In 1810 was het in de Ronde Venen bekend als'looppad langs de Bijleveld' of 'looppad naar Kockengen', omstreeks1850 heette het voetpad langs de Byleveld. Van dit voetpad is hetmeest noordelijke deel thans als fietspad in gebruik. Besluit De totstandkoming van het zandpadUtrecht - Oudhuizen heeft geleid tot de aan-leg van verschillende zandvoetpaden vanplaatselijk belang in de polders tussenHarmeien, De Haar en Kockengen.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 71 Inventarus v. h. waterschap Leidse Rijn,Arch. V. h. waterschap Vleuten, 191 en192. F.A.R.A. van Ittersum, Het waterschapHeycop, genaamd de Lange Vliet, voor-heen en thans (1901), p. 80 en 81.GPB II, 145. F.A.R.A. van Ittersum, Het waterschapHeycop, genaamd de Lange Vliet, voor-heen en thans (1901), p. 80 en 81.HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht,264-27 en SA Rijn streek, Arch. v. h.grootwaterschap van Woerden, Loquet46, nr. 5. SA Rijnstreek, Arch. v. h. grootwater-schap van Woerden, Loquet 46,nrs. 3 en 5. Gedrukte resoluties v. d. Staten vanHolland, Resolutie 26-10-1622en HUA arch. v. d. Staten van Utrecht,264-28 (Resolutie Ged.Staten 05-03-1523). J.A. Storm van Leeuwen, Van Oude Rijntot Leidse Rijn (1985), p. 50.J.C. Jongeneel, Grepen uit de geschie-denis van Kockengen. Derdedruk, bewerkt door G.F.W. Herngreen(1980), p. 44.Verv. GPB II, 184.B.G.A. Plabst, Handvesten voor hetwaterschap Bijleveld. Overdrukvan de bijlage van De HydrarchiaBijleveld (1836), p. 106. schap Leidse Rijn, arch. v. h waterschap De Hoge en Lage Weide,484. J.H. Huiting, 'De Johannieters in Vleuten (I en il)' in Ts. Hist. Ver.,jrg.13, nrs 2 en          3 (1993), pag. 41 en 61. HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 594.SA Rijnstreek, Inventaris v. h.

«waterschap Leidse Rijn, arch. v. h.waterschap De Hoge en Lage Weide, 401 en 469.J.H. Huiting, &quot;Schout Hans' in Ts. Hist. Ver. jrg., 15, nr. 2 (1995),p. 33. D.W. Gravendeel, 'De Wiel' in Ts. Hist. Ver., jrg. 10, nr. 1 (1996), p.813. J.A. Storm van Leeuwen, 'Themaat, van maat tot polder (I en II)' inTs. Hist. Ver., jrg. 18, nrs. 1 en 2 (1998), pag. 18 en 29.J.A. Storm van Leeuwen, 'De Nieuwe Vaart en de Thematerweteringvolgens de schouwbrief van 1612' in Ts. Hist. Ver., jrg. 17, nr. 2(1997), p. 54 . Arch. Hist. Ver., Huisarchief Den Engh (copie).0. Wittewaall, Vleuten - De Meern, Geschiedenis en historischebebouwing (1994), pag. 69, 143 en 172. Verv. GPB II, 427; HUA TA en ARA O.S.K.-H-50, 5 en 6, Kaarte vaneen gedeelte van de provintie van Holland door P.A. Ketelaar (tus-sen 1770 en 1781).HUA, Topografische Atlas, 162-5. P.J. Vermeulen, De bevolking van het platteland der provincieUtrecht in 1532' in Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden engewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenisvan het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, dl. 1 (1847),p.198-208. De volledige namen van de genoemde gerechten warenvolgens de door Vermeulen overgenomen ordonnantie van de Statenvan 30-07 1633: Vleuten,Oudemunstersgerecht De Haer,JonkheerJohan van Zuijlensgerecht Themaet, Statengerecht

Loefsgerecht vanRuwiel, nu Uijtenham. Voorts werden vermeld de minigerechten:Themaet, IVIelis Uijtenenghsgerecht en Themaet, Adriaen vanNijenroosgerecht, nu: Themaet, Harman van Raveswaijsgerecht. Bijdeze twee mini gerechten waren geen opgaven van de aantalleninwoners gedaan. HUA, Arch. v. h. kapittel va Oudmunster, 619. De aantallen morgensvan de drie gerechten, die gehanteerd werden bij de berekeningenvan de jaarlijkse omslagen voor het zandpad, wijken af van die,welke worden genoemd in de Tegenwoordige Staat de VereenigdeNederlanden uit 1772. HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht, 349-33.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 519.De namen van deze twee minigerechten zijn overgenomen van dedoor H. de Lanoy Meyer (HUA) in 1990 getekende kaart van de pro-vincie Utrecht in 1795. Zij wijken daardoor af van die van 1632(zie noot 28). HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 619 en SA Rijnstreek, 38. 19.20. 21. 22. 23. 39. 40. 41. 42. 24.25. 26. 43. 27.28. 44. 45. 46,47. HUA, Arch v. h. kapittel van de Dom, 3544. 49. HUA, Arch d. Staten van Utrecht, 264-30. HUA, Arch. v. h. kapittel van de Dom, 3544 en 3582.
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