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D E U T R E C H T S C H E S T A D S W E I D E I N 1407-

V o o r het oogenblik bedoel ik slechts, een kaar t te geven van de 
indeeling van de Stadsweide in 1407. Eenige toelichting hoort daa r 
natuurlijk bij; overigens verwijs ik naar het artikel van D r A. 
Johanna Mar i s in het Jaarboekje van 1942, blz. 134. 

Behalve op de historische continuïteit is de kaart gebaseerd op 
den inhoud van een aanteekenboek uit 1407, Oud-Archief I nr 597, 
beschreven als: „Verpachtcondi t iën van de s tadsweide voor 9 jaren. 
M e t opgave van de pachters en pachtsommen." Bij de verpachtcon-
dities, voorin het boek, hooren ook bepalingen over het onderhoud 
van de slooten; men leest er o.a. van Hoge Weyde en Leghe Weide, 
van Scepenside en sRaets side. D a a r n a volgt de opsomming van de 
te verpachten perceelen, bijna alle viertel genaamd. Pachters en 
pachtsommen, dikwijls voor twee of meer perceelen tesamen, zijn 
in andere hand bijgeschreven. Hie ronder geef ik een samenvat t ing, 
waar in tevens gewezen word t op een paar (zeker bij het overschrij
ven van een vorige lijst on ts tane) fouten. M g . = morgen; ht. = 
hont = <̂4 morgen. 

Aldus is der Stat Weyde ghelegen ende verhuert. 

Dit is dat bescheyt van der Stat Weyde (moet wezen van der 
Hogher Weyde. — Die eerste viertel aen die Scepenzide, 2 e , 3 e . . . , 
42 e ; daernaest wtwaerts 3 mg. Naest den Steenwege; I e — 7 e vtl. 
Den Gheer mit sinen toebehoren: I e — 3 e vtl. Naest den Gheer: 
I e — 5 e vtl. Tonnensloet (bij de viertelen: naest T.): I e — 2 2 e vtl. 
j-Jie vercorven viertelen: i e — 3 e vtl. 

Dit is dat bescheyt van der Legher Weyde. — Hilleken home 6 
mg.; Weynekerinc 1 vtl.; Sliit vtl.; Pisebeeck 1 vtl.; I e en 2 e vtl. yoer 
Taetsen; Blenck v t l ; in den Ommeloep 7 mg. 4 ht. De Moncke-
hoeve: I e — 4 e vtl. Tenden Weynekerinc 6 mg.; Striit v t l ; naas t het 
vorige 4 mg. Die elf f viertelen: I e — I I e vtl. In Patmer: I e — 8 e vtl. 
Voer die negende viertel (moet zijn: die negen viertelen) 4 mg. 
2 ht.; daernaest wtwaerts 2x/2 mg. Die negen viertelen: I e — 9 e vtl. 
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Lyesvelt: I e—8 e vtl.Die dertich morgen: I e—6 e vtl. In Bloemen-
dael: Ie—2e vtl. In de Zoghecule: Ie—15e vtl. Naest der Zogecule: 
Ie—12e vtl. In den Ommeloep !?oer Nyezen 7 mg. 1 ht. Naest den 
Ommeloep: I e vtl 9e leget neffen Zuylrestege, 10e id., 11e heeft 
]/2 mg- ghebrecs, 12e leget aen die Scootdoer. 

Dit ziin die culen naest den Ondiep: I e —3 e camp, zonder opgave 
van grootte. Item die XV morgen lants ghelegen tot Maersen. 

De localisatie van al deze stukken geschiedde natuurlijk op het 
minuutplan (van 1821). Groote diensten bewees ook de verpon-
dingskaart van c. 1810, waarop de grootten der perceelen staan 
ingeschreven in morgens en roeden (zij het dan, dat de opgaven 
gaandeweg weinig betrouwbaar bleken). Het was duidelijk, dat 
vele viertelen de eeuwen door onveranderd waren blijven bestaan 
en dat 5 morgen als normale grootte moest worden beschouwd. 
Andere viertelen waren gesplitst (bijna uitsluitend overdwars) of 
vereenigd, doch meestal gemakkelijk te reconstrueeren. Spoedig 
bleek ook, dat in de lijst de opsomming van de viertelen ging: I e van 
de stad af; 2e in die richting gezien van links naar rechts. De locali
satie der benamingen was aldus ten slotte, ook zonder kennis van 
het latere naamsgebruik, vrij gemakkelijk. Maar die culen naest den 
Ondiep kunnen in de Stadsweide niet gelegen hebben, en de 30 mg. 
te Maarssen natuurlijk nog minder. 

De kaart is gemaakt naar het minuutplan, onder weglating van 
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de meeste van die perceelscheidingen welke naar mijn meening niet 
tot de viertelscheidingen van 1407 behooren. Scheidingen die toen 
wel bestonden of (bij gecombineerd verpachte viertelen) bestaan 
kunnen hebben, zijn in geval van afwezigheid niet gereconstrueerd. 
In de grootere trekken heeft de weide in vier eeuwen praktisch geen 
verandering ondergaan. Rechts ziet men het in 1665 gegraven 
kanaal, dat een klein strookje van de weide afsneed. Tevoren moest 
men vanuit de Vleutensche wetering zuidwaarts, door een eveneens 
geteekend kanaaltje, dat in het pachtboek heet: den dweersloot die 
aen den düc gaet die men aen den Meern rut. Het oude beloop van 
dien dijk, d.i. van den Heerenweg, die de grens van de weide vormde, 
laat zich nog duidelijk herkennen. Bovenaan de kaart is een heel 
klein stukje afgesneden door den Napoleontischen straatweg Am
sterdam—Utrecht. Met stippen heb ik een aantal benoemde blok
ken nader aangeduid. Wie de kaart vergelijkt met het boven ge
geven overzicht, zal vermoedelijk wel toegeven, dat aan de locali-
satie van de namen niet veel kan mankeeren. 

Nabij de stad heeft een belangrijke onregelmatigheid in de viertel-
grootten geheerscht. Dit blijkt o.a. uit eenige nauwkeurig uitziende 
grootte-opgaven in de lijst van 1407 zelf. Blijkbaar waren daar bij 
de stad al vroeg perceelen afgezonderd en zijn deze na de systema
tische verdeeling van de weide met het oog op lastenverdeeling ook 
in het viertelenstelsel gewrongen. Aan de Schepenzijde kon ik zoo 
vóór het 23e viertel de afzonderlijke viertelen niet terugvinden. 
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W a t Raadszijde en Schepenzijde betreft: van de eerste wordt 
de naam in 1407 slechts genoemd in de verpachtcondities. Ze was 
zeer waarschijnlijk het deel benoorden de Vleutensche wetering 
van de Hooge Weide alleen en niet van de gansche Stadsweide. 
Dat de benamingen iets te maken hebben met een verdeeling van 
het gezag tusschen raad en schepenen, kan ik moeilijk gelooven; ik 
denk liever aan een of andere aardigheid of toevalligheid. De be
kende kaart van Specht (1696) geeft aan de Schepenzijde den 
naam van Hooge Weide en aan de gansche rest dien van Lage 
Weide, maar voor ouderen tijd althans is dit volstrekt onjuist. 

De Steenweg waar een aantal viertelen naar zijn genoemd, was 
niet de weg op Amsterdam, doch (blijkens een andere bron) die 
langs de Vleutensche 'wetering. — De Tonnensloet, die aan andere 
viertelen den naam gaf, was blijkbaar een nog op het minuutplan 
geteekende sloot; wat van deze de bedoeling is geweest heb ik niet 
kunnen begrijpen. — De Vercorven viertelen waren misschien door 
dwarsverdeeling gevormd. De weg die door de h van Zoghecule 
gaat, heet op de kaart van c. 1810 Zoggeweg. — Onder de per-
ceelen naest Witboems hoeue heb ik een ongeveer anderhalfvoudig 
voor twee viertelen geteld. — Omtrent de begrenzing van den 
Ommeloep voer Nyezen ben ik niet geheel zeker, maar hij zal wel, 
gelijk de Ommeloep bij de Monckehoeue een haakvormig, dus om 
anderen grond heen loopend, stuk zijn geweest. Met omloopend 
gebruik en met marketoestanden heeft de naam niets te maken. 
— Van de 12 viertelen naest den Ommeloep laten zes, die op de 
kaart beneden liggen, zich dadelijk terugvinden, de zes andere niet 
zoo goed. De Scootdoer waar het laatste viertel aan lag, was de 
uitwateringssluis op den hoek van de weide. 

Optelling van de viertelen en van de weinige andere stukken 
geeft voor de Hooge Weide 82 vtl. + 3 mg. en voor de Lage Weide 
110 vtl. -|- 371/2 mg. Dit is tesamen 192 vtl. + 403^ mg, en wanneer 
men hier x/i m 9 - aftrekt voor het ghebrec van het voorlaatste viertel, 
wordt het 192 vtl. + 40 mg. Rekent men nu van de „losse" morgens 
er 5 op een viertel, dan komt men tot een totaal van precies 200 
viertelen = 50 hoeven. 

Dit nog meer dan twee eeuwen voorkomende bedrag denk ik ont
staan als volgt. — Voor omslag van lasten had men het totaal aan
tal viertelen noodig, en daarbij mochten natuurlijk de stukken die 
geen viertel waren, niet buiten aanmerking blijven. Toen de laatste 
tegen 5 morgen op een viertel mee berekend waren, kwam men op 
200 vtl. + l/2 m 9 ' = 200,1 vtl. Het zou werkelijk aardig en ge
makkelijk zijn, als men daar maar precies 200 van maakte! Het 199e 

viertel was misschien wat klein? Welnu: zonder dat men op andere, 
veel grootere afwijkingen lette, werd dit viertel voor x/2

 m 9 - minder 
aangeslagen, en het ronde bedrag van 200 viertelen = 50 hoeven 
was bereikt! 

J. PRAKKEN. 
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