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EEN OUDE KAART VAN VREELAND 

Tumult in de Klapstraat 
Tijdens de inventarisatie van monumenten in 
de gemeente Loenen in de jaren 1986 en 1987 
kwam bij archiefonderzoek een plattegrond van 
Vreeland tevoorschijn. Deze hoort bij proces
stukken over een geschil tussen Petronella van 
Baern van Schonauwen en het gerecht van 
Vreeland in 1606-1607(1). 
De kaatt is heel schetsmatig opgezet en wat 
onbeholpen getekend. Er staan twee wegen op, 
één weg loopt vanuit het Noorden via het 
Smaeldyckgen, over de Quaeckelbrugge door 
de Clapstraet en Watersteegh (nu de Voor
straat) naar de Vechtbrug. De andere weg loopt, 
vanaf de Vechtbrug, via de Brestraet over de 
Veenbrugge en de Hoeffdyck terug naar het 
Smaeldyckgen. De bocht in de Brestraet is ver
keerd om getekend. Vergelijking met de kadas-
terkaart uit 1832 maakt de werkelijke situatie 
duidelijk (Afb. 1 en 2). 
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Heel verrassend is een ingetekend trapgeveltje 
met daarbij de tekst: "Groenvelts hofstede en 
toebehoitende petr. van baern van schonau
wen" en verder, nogal mysterieus, een "slagh-
boom" in de Clapstraet. Redenen genoeg om 
nieuwsgierig te zijn naar de geschiedenis van dit 
huis en een verklaring voor de slagboom. 

Groenevelt 
De Hofstede Groenevelt was tijdens de inventa
risatie nog onbekend, hoewel het al duidelijk 
was dat er op die plaats iets bijzonders moest 
hebben gestaan. Op oude staf-en kadasterkaar-
ten waren daar, in een vierkant, dubbele sloten 
ingetekend, typerend voor de grondslag van een 
middeleeuws versterkt huis en vergelijkbaar bij
voorbeeld met het dubbele gtachtenstelsel om 
het kasteel Vredelant. 

Uit onderzoek bleek dat het hier ging om een 
versterkte hoeve die sinds de 14e eeuw, of mis

schien al eerder, beleend werd aan de familie 
Groenevelt en later via erfopvolging en over
dracht in bezit kwam van Petronella van Scho
nauwen. De grafzerk in de Hervormde Kerk in 
Vreeland die in 1965 bij de restauratie tevoor
schijn kwam, is van haar grootouders Gijsbert 
van der Aa (+ 1551) en Petronella van Trinde 
(Afb. 3). Zij hadden twee dochteis. De oudste, 
Petronella, beging een mésalliance: "sy mishy-
licte sich aen Mr. Hector Jacobsz schoolmees-
tet" en werd hierom onterfd. De jongste, Anna, 
werd erfgename. Zij ttouwde met Roeloff van 
Baern van Schonauwen en vertrok naar het huis 
Schonauwen bij Houten in Utrecht. Anna's 
dochter Petronella van Schonauwen voerde 
bovengenoemd proces en is vermoedelijk na de 
dood van haar man (1602) met haar vijf jonge 
kinderen op Groenevelt gaan wonen (2). 
De hofstede is verdwenen en op de plek waar 
deze heeft gestaan is nu het bedrijf van Van 
Leer's vatenfabriek gevestigd (3). 

De Klapstraat 
Maar waarom stond er een slagboom in de 
Klapstraat? 
Uit de processtukken blijkt dat het ging om het 
doorgraven van een dam, de "Quaeckelbrugge" 
(4) tussen de Vecht en de Oude Vecht, die met 
een grote bocht om Vreeland heen liep. Met 
deze doorgraving kwam er een vaarverbinding 
van de Vecht naar het te vervenen gebied voor
bij de Kortenhoefse sluis waar uiteindelijk de 
plas "de Wijde Bliek zou ontstaan. Turfschip
pers konden zo een geladen schip met modder 
vrijelijk de Vecht opvaren. Het verkeer over 
land werd op de plaats van de doorgegraven 
dam onderbroken en gedwongen om langs de 
oude Vecht met een grote omweg om Vreeland 
heen te gaan, in plaats van door de Klapstraat. 
Deze weg liep over de Hoefdyck, het land van 
Petronella. En omdat de Quaeckel een waterke
ring was, werden de landerijen van Petronella 
met deze doorsteking ook nog bedreigd door 
overstromingen. Reden voor haar om een pro
ces te beginnen. Na bemiddeling van de burge-
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Afi.l 

Kaart behorende bij het proces 

1606-1607. 

meester van Utrecht heeft Petronella toestem
ming gegeven tot het graven van een gat door 
de dam, mits het gerecht "een goede houten 
brug legde daar men bekwamelijk met paard en 
wagen over rijden mocht" en dus niet meer 
over haar land. Een ingewikkelde situatie waar
bij een kaart niet overbodig was. 
De brug werd gelegd, maar de bewoners van de 
Klapstraat, waar ineens weer paard-en-wagens 
doorheen denderden (met soms dronken voer
lieden op de bok) verzetten zich hiertegen en 

barricadeerden hun sttaat waardoor het verkeer 
toch weer over de Hoefdyck moest rijden. 
Op 1 juni 1607 werd de barricade gezet en 
twee dagen latet schreef Petronella een request 
aan het Hof van Utrecht om zich hierover te 
beklagen. 

De verhoren 
Blijkbaar was het een zaak van belang, want op 
10 juni 1607, een week later al, vertrok een 
delegatie rechtsgeleerden uit Utrecht naar Vree-
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land om daar zelf een kijkje te gaan nemen. Dat 
waren commissaris Jan van Everdingen, notaris 
Jan van Cootwijck als beheerder van de goede
ren van Petronella en advocaat Christiaen van 
Hardinxvelt. Zij vertrokken om vijf uur 's mor
gens uit Utrecht en kwamen om negen uur aan 
ten huize van schout Bruyn Petersen in de 
stadsveste van Vreeland, waar zij zich met deze 
zaak "besochneerden". 

Er werden twaalf getuigen opgeroepen die ieder 
eenentwintig vragen moesten beantwoorden (in 

het verslag werden alleen de antwoorden opge
schreven). 

Als eerste getuige wordt de schout gehoord. 
Deze verklaart dat, hoewel hij schout is, de 
draaiboom buiten zijn wetenschap is gesteld. 
Andere getuigen hebben wel iets horen "mur
mureren" of weten van niets. Ook de daders 
komen aan het woord, dat zijn Roeloff Claesz 
en zijn medeplichtige buren. Zij proberen deze 
daad te rechtvaardigen met de volgende argu-

Aß. 2 

De kaart uit 1606-1607 

(zwart) is overgebracht op de 

Kadasterkaart van 1832 
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menten (5): 
(...)"dat de slaghboom aldaer gestellt is 
overmits de engte der steege, wesende d'sel-
ve oock voll cuylen, dellen, hoochten ende 
cromten, ende datter onlanx een huys een 
stuck uut gereden is ende dat hij respon
dent met syn consorten besorcht zijn datter 
eenige kinderen overreden souden worden 
die daar veel int getal sijn wonende. Als 
oock onlangs aldaer een keyndt overreden 
ende verongeluckt es." 

Alle getuigen zijn het erover eens dat de Klap-
straat en de Quaeckel altijd open wegen zijn 
geweest. Velen echter vinden dat paard-en-
wagens nu om Vreeland heen, over de Hoef-
dyck moeten rijden wat een openbare wagen
weg is. Enkelen willen wel getuigen dat de 
akker van Petronella van Schonouwen daardoor 
enige schade heeft geleden. 

Terreinbezoek 
Dan bezoekt commissaris Jan van Everdingen 
met de zijnen de KJapstraat en vinden er twee 
tegenover elkaar liggende grote blauwe stenen 
die de doortocht van de wagens moeten belet
ten. Aan de noordzijde van de straat staan zij 
voor een slagboom met een slot waar zelfs paar
den niet langs kunnen komen en waardoor de 
Quaeckelbrug onbruikbaar is geworden. Op de 
Hoefdyck worden vervolgens wagensporen aan
getroffen en voetsporen van paarden waardoor 
de ingezaaide gerst bedorven is. Het is de heren 
ook heel duidelijk dat de wagenweg die met een 
kromme bocht om Vreeland heen loopt de 
"verste, onbekwaamste en moeilijkste" weg is. 
Zij vinden de situatie te vergelijken met bij
voorbeeld een omweg die in Utrecht van de 
Wittevrouwenpoort naar de St. Catharina-

poort, in plaats van dwars door de stad, buiten-
langs over de singels en grachten zou moeten 
voeren. 
Hoe dit proces afliep is onbekend, maar de 
blauwe stenen zijn weg en iedereen kan weer 
"bekwamelijk" door de Klapstraat gaan. 

Ellen E. Brandes 

NOTEN: 
1 Het Utrechts Archief (HUA). 

Kapittel S. Marie Inv. nr 2676 

2 Petronella huwde in 1592 Arnold Raitz von Frentz 
uit het land van Gulik (Jülich), een hertogdom in 
het duitse Rijnland. Waarschijnlijk heeft zij daar 
tijdens haar huwelijk gewoond. 

3 E.E. Brandes-de Lestrieux Hendrichs "De hofstede 
Groenevelt te Vreeland". Jaarboekje Niftarlake 
1989. Na het verschijnenvan dit artikel zijn enige 
nieuwe feiten opgedoken waardoor eerder 
getrokken conclusies moesten worden herzien. 

4 Een kwakel (quaeckel) is een hoge houten 
voetbrug. Deze had sinds mensenheugenis op die 
plaats over de Oude Vecht gelegen, in 1607 was 
het geen brug maar een dam. Dat de naam 
Klapstraat zou zijn afgeleid van een klapbrug over 
de Oude Vecht blijkt onjuist, want de Klapstraat 
had deze naam al, terwijl er geen klapbrug lag 
maar een kwakel. 

5 Een tiental dagen later zullen ook Roeloff Claesz 
en de zijnen aan het Hof van Utrecht een request 
indienen om deze argumenten nog eens te 
bekrachtigen. Uit het request is hier voor een deel 
uit geciteerd. 
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Aft. 3 Grafzerk in de Hervormde Kerk in Vreeland van Gijsbert van der Aa en Petronella van Trinde. 
Foto: Willem Groenewoud 


