


















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 >. FAM. A. J. Th. KOK I Henrick Kok (Koek, Cock)geboren ca 1570 n Jan Kok (Cock) geboren ca 1600, overle-den na 1 - 2 -1674 trouwtmetHaesgen Jacobs III   Jacob Kok (Koek, Cock) geboren ca 1630, overle-den in 16S8 trouwt metMetgen (van) Veen begraven in 1689, doch-ter van Jan (van) Veen enClaesgen Dirks (van deHaer.) IV   Jan Kok (Kock,Cock) geboren ca 1670, overle-den na 1740 trouwt in1710 metClaasje van der Toll begraven 1719/1720,doch-ter van Laurentius van derToll. V     Jacob Kok geboren op Themaat; ge-doopt 24 - 1 - 1713 teVleuten begraven 9 - 2 -1793 te Vleuten, trouwt19 - 4 - 1750 te VleutenmetJacomijntje van Ewijk geboren te Houten, over-leden 26 - 9 - 1808 teVleuten, dochter van Dirkvan Ewijk. VI   Johannes Kok geboren op ITiemaat; ge-doopt 1 - 3 -1762 te Vleu-ten, overleden 22 - 11 -1831 te Haarzuilens (The-maat), trouwt 10 - 11 -1801 te V'euten metElisabeth Hollaar geboren aan de Rijn; ge-doopt 3 - 4 -1776 te Vleu-ten, overleden 18 - 8 -1829 te Haarzuilens (The-maat), dochter van Cor-nelis Hollaar en Anna Cor-nelia van Seijl. VII  Jacobus Kok geboren te Haarzuilens; ge-doopt 20 -10 -1805 teVleuten, overleden 13 - 6 -1855 te Haarzuilens,trouwt (te

Zuilen ?) metJohanna van Dam geboren 8 - 6-1806 te Zui-len, overleden 20 - 4 -1881 te Haarzuilens, doch-ter van Anthonie van Damen Maria van Kooten. VHIAnthonius Kok geboren 4 - 6 - 1841 teHaarzuilens, overleden 21 -10 - 1908 te Haarzuilenstrouwt ca 1885 te ? metElisabeth Daalderop geboren 23 - 12 - 1857 teSchalkwijk, overleden 1 -2 - 1909 te Haarzuilens(Themaat), dochter vanStephanus Daalderop. IX   Johannes Kok geboren 20 - 12 - 1896 teHaarzuilens, trouwt 4 - 2 -1942 te Kockengen metGeertruida Anna Vermeulengeboren 5 - 11 - 1902 teKockengen, dochter vanJohannes Vermeulen enHillegonda Neuteboom. X     Anthonius Johannes Iheodo- rus Kokgeboren 29 - 8 - 1946 teVleuten, trouwt 5 - 7 -1974 te Vleuten metAntoinette Frederike Akker-mangeboren 3 - 5 - 1946 teRotterdam, dochter vanComelis Antonie Akker-man en Helena AdrianaThijse. Adres: A. J. Th. KokDorpsstraat 72Vleuten - De Meern. De heer Kok voor de boerderij aande Thematerweg waar hij samenmet zijn twee broers werkte.Momenteel woont hier een neefvan hem. 10







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 De bezoekers herinnerden zich demaquette voor de overdekte bin-nenplaats, die het middelpunt vanhet slot vormde, op de beganegrond groepeerden zich om deze beschrijven na een enkel bezoek.Maar de indruk, die men krijgt,is een zelfde, als bij bezoeken aanVersailles, Trianon of ieder paleisvan dien aard. Uit de vensters heeftmen een uitzicht dat eveneens her-innert aan Versailles of b.v. Hampt-ton Court, wat men niet zou ver-wachten in dit overigens niet hetmooiste gedeelte van ons land.Het park, waarvan de twintig jarigeeiken en beuken op speciaal voordit doel gebouwde wagens aange-voerd werden uit de Bilt, Maartens-dijk en Driebergen. Meer dan zesmaanden voor de verplanting wer-den voorzorgen genomen om dewortels geschikt te maken voor deverhuizing. De voor- en achterstel-len van de voertuigen zijn beweeg-lijk en vrij aan elkaar verbonden omde boom, met een grote kluit grondin een ijzeren doos gevat, en aankettingen opgehangen, daar in ho-rizontale richting neergezwaaid,voort te rijden. De wagen rijdt overijzeren rails in de kuil op de nieuweplaats en laat de stam zakken ter-wijl de kruin opgericht wordt. Hetvoorstel rijdt dan vooruit, de

ach-terwielen met disselboom rijdenachterwaarts uit de kuil. een oud hoekje herieefd, en zoalsrond de eeuwwisseling geschreven,&quot;Men moet de dingen met rechteoogen aanzien, om ze op hun rechtewaarde te schatten, zoo verrezen er hal alle feestzalen, terwijl aan degalerijen van de verdiepingen alleslaapvertrekken uitkomen. In deuitvoering is belangrijk van dezeontwerp-maquette afgeweken, inplaats van de houten, aan West-minster Hall herinnerende bekap-ping, is een rijk betimmerdMonier-gewelf gekomen. In degewettigde veronderstelling, dat hetbrandgevaar in de bedienden ka-mers het grootst was, zijn op dezolderverdieping de nodige maat-regelen te genomen.Ten eerst kan de gehele vloer on-geveer 10 cm. onder water gezetworden en zijn ten tweede allevloeren, wanden en plafonds vande bedienden kamers met Mo-nier-werk bekleed, waardoor ver-spreiding van een eventuele brandnaar de ondergelegen verdiepingenwordt voorkomen. Een modem 15-e eeuws kasteel,voorzien van stoomverwarming,elektrische verlichting, in elke sluit-steen, leidingen voor warm en koudstromend water, keukensi waarkoks in witte plunje in de weer wa-ren op een fornuis van f. 15.000,--,een maaltijd bereidend ter gelegen-heid van het bezoek van

verschil-lende bouwkundige vereenigingen,maakte grote indruk op deze be-zoekers, de maaltijd in de Salie 'dArmes konden alleen de 19-eeeuwse kellners de 15-e eeuwseillusie verstoren. Geen uilen, vleermuizen of andereongure gedierten huisden meer tus-sen de stenen. De pracht is niet te voor de ogen van een paar met ken-nersblik de ruihe waarnemendebouwkunstenaars vizioenen van watuit dit oude steenencomplex zoukunnen worden. Dr. Cuypers enJhr. Victor de Stuers zagen in hunverbeelding het slot, in middel-eeuwse trant herbouwd, statig op-rijzen uit de groene landouwen vanhet vlakke Nederland, en wat hetoogs huns geestes had aanschouwd,dat mochten zij tot werkelijkheidmaken in steen en hout, in ijzer enmarmer. Een meesterwerk van bouwkunst,een reuzenwerk van aanleg. Kri-tieken vervagen, bewondering voorwat uit de puinhopen van de ruiheherrijst, uitgesproken bij een be-zoek van bouwkundigen in febru-ari 1896 aan de bouwplaats. Eenuitstapje om vergelijk mogelijk temaken tussen ruihe en gevorderdrestauratiewerk, nu geen kritiekop de bouwmeesters die op uit-muntende wijze de ontelbare moei-lijkheden overwonnen, die zich bijde bouw voordeden.De Haar, gebouwd aan de grens vanHolland en Utrecht, dat een vier-hoek

vormde met Zuylen Nyevelten Utrecht, roept uitwendig tijdenin het geheugen terug, waarvoorde Baron Van Zuylen zoveel voorvoelde, voorliefde voor de middel-eeuwen, maar binnen kunnen wijons bij elke stap verbazen overde wonderlijke tegenstrijdighedenwaartoe het invoeren van het mo-derne leven ook in dit geval geleidheeft, let wel in 1896. Tot slot van dit artikel enkele na-men van de verantwoordelijkenvan de herbouw. Jhr. Victor de Stuers, deskundigadviseur Dr. P.J.H. Cuypers, architectJ. Th. J. Cuypers, architect'Copijn, tuinarchitectC. Huygen, civiel ing. water verwar-ming verlichting Jac. van Straaten, Jac. van Gils,landelijke bouwwerkenJ. Plomp en Zn., baksteenfabriekCom. van Straaten, aannemerLITERATUUREigenhaard 9 mei 1896 no 19Bouwkundig Weekblad 16 april1898 no 16 Het kasteel de Haar door N.D. Kui-per Op den Uitkijk 12 juli 1902 no 33Wandelingen door Nederland doorJ. Craandijk 13







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 O^A ^Ipo'^ 20.  Ligging der polders of ingedijkte gronden, beneden de 20. De bovengenoemde binnen polders zijnde, koomt dee-ordinaire zeevloeden of beneden het ordinair boezem-          ze vraag alhier niet te pas. water. 21.  In welke rivieren of kanalen de boezemwateren zich 21. De drie bovengezegde polders ontlasten zich in de ri-ontlasten.                                                                            vier de Vecht. 22.  Getal van uitwaterende sluizen en van de watermolens 22. Drie watermolens; ieder met een watergang; een uitwa-tot het drooghouden der ingedijkte landen, met onder-          terende sluis gelegen aan de Vecht. scheiding van een of meer molengangen. 23.  Tot welke hoogte die rivieren in den wintertijd boven 23. Er zijn geen rivieren,de ordinaire zomerstand kunnen opzwellen. 24.  De onderscheidene soorten van gronden, als bouwland, 24. Bouwland, vier honderd vijf en tachtig morgen. Wei-weiland, hooiland, bosschen, heide-, veengrond, onge-         land, achtienhonderd morgen. Bosschen, twee hon-veer in derzelver proportien, gelijk ook de evenredige          derd morgen. grootte van meeren of plassen. 25.  Voornaamste soorten van granen of andere producten, 25. Weit, rog,

erwten, aardappelen en wortelen,in derzelver proportien tot elkander. 26.  Voornaamste soorten van houtgewassen, in welk soort 26. Elzen en willige hakhout,de meeste handel bestaat, het zij tot timmerhout, rijs- werken of brandhout. 27.  Bijzondere produkten van delfstoffen, hetzij pijp- of 27. Geene.tegel-aarde, ijzer-erts, gelijk ook turf, met de kwanti-teiten die gewoonlijk jaarlijks worden opgeleverd. 28.  Jaarlijks product van koren en hooi in ordinaire tijden, 28. Drie honderd mud tarwe, twaalf honderd voedershet koren in mudden, hethooi in voeren of ponden.               hooi, voor de consumtie nodig. 29.  Wegen, strekkende naar de naast omliggende plaatsen   29. De weg naar Utrecht en naar Woerden. Kleiweg inen derzelver aard en gesteldheid in onderscheidene sai-         de winter onbruikbaar; lopende door beide (= bouw-zoenen, alsmede door welk soort van gronden, het zij         en weiland). De gemiddelde breette van twaalf totbouwland, weiland, enz. Derzelver gemiddelde breedte         twintig voeten; een uur gaans. in voeten, en lengte in uren gaans. 30.  Communicatie te water met de naast omliggende plaat- 30. Utrecht en Woerden; van de Meem naar Utrecht opsen, en voor welk grootste soort van schepen, gerekend &quot; acht voet en van Vleuten op Utrecht vijf voet.

naar de capapciteit van bruggen en sluizen. 31.  Hoe diep op de rivieren, kanalen of bevaarbare griften 31. De waters zeer ondiep zijnde kan alhier niet bovenof beeken geladen kan worden, of tot welke zwaarte         de drie voet geladen worden. in lasten of ponden bij het droogste van het jaargetijof gewoon laag water. 32.  Hoe veel moet worden op- of af geschut op de kanalen, 32. Deeze vraag is alhier van geene applicatie,of bevaarbare rivieren of griften tot naar de naast om-liggende plaatsen bij ordinair zomerwater, en door welk getal en soort van sluizen. 33.  Welke dezer rivieren, vaarten of kanalen van een jaag- 33. Langs de Meem op Utrecht en Woerden,pad voorzien zijn. 34.  Aan welke plaatsen, grootte of kleine veeren om de ri- 34. Geene.vieren over te trekken, gevonden worden, en van welkemiddelen men zich bedient. 35.  Op welke plaatsen de rivieren des zomers doorwaad- 35. Schier overal,baar zijn. 36.  In plaatsen, waar kanalen of beken haren uitloop heb- 36. Van geen applicaties,ben, in zee of andere rivieren, of en hoedanig dezelve aldaar zijn afgesloten. 37.  Aan de plaatsen, waar eb en vloet gaat, het verschil 37. Geen ebbe of vloed,tusschen dezelven. Alsmede het uur op hetwelk de ge-tijden invallen, bij nieuwe en volle maan. 38.  Hoogte der hoogstbekende

stormvloeden boven de or- 38. Alhier van geene applicatie,dinaire vloeden, met het jaargetijde van dien vloed. 16































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 dergelijke aktiviteit nooit meer alleen voorde voetbalklub alleen mocht zijn. Donderpreek Overigens stond pastoor Ohl bekend als ie-mand die het niet meteen op had met voet-ballen. De maat was helemaal vol toen be-kend werd dat een deel van zijn kudde opzondag onder kerktijd en met als inzet eenvaatje bier de sportieve strijd had aangebon-den met voetballers uit Haarzuilens. Dit ge-geven leverde bij de eerstvolgende dienst eendonderpreek op die nog steeds indrukmaakt op allen die dit hebben meegemaakt.De pastoor nam nog een keer aktief deel aanhet Vleutense voetbalgebeuren toen hij in1936 het nieuwe veld aan het eind van deHamstraat (toen Achterdijk) inzegende.Vanaf dat moment nam de klub deel aan dekompetitie van de Katholieke Voetbalbond.Toen deze in 1940 opging in de KNVB ver-dween de oorspronkelijke naam PVC (Pa-tronaats Voetbal Club.) In Utrecht bestondnamelijk al langer een vereniging met dezelf-de initialen. Daarom werd hier nog de V vanVleuten aan toegevoegd. Een dorp verandert ! Onze vorige foto (no. 3) betrof het vijzel-stoomgemaal aan de Dompelaar in DeMeern. De fotodateert uit 1900. Veel lezersmeenden het gemaal te herkennen, maarwerden in de war gebracht door

het &quot;toren-tje&quot; rechts van het gemaal. Naast de hofstededie bij het gemaal behoorde stond een grote duiventil.....en dat verklaart het &quot;torentje&quot;. Het gemaal stond destijds vrij in de weilan-den en verzorgde de waterhuishouding tus-sen het achterland tot aan de HollandscheIJsel en de Leidse Rijn. Het gemaal stondaan het eind van de zogeheten &quot;achtkantenMolenvliet&quot; en loosde op de Leidse Rijn.Deze Vliet vormde eertijds de grens tussende gemeenten Veldhuizen en Oudenrijn. Bijgaande foto is genomen in De Meern.Wie weet nog waar dit was ? Reakties graag hij de redaktie. Oudeuitdruk- kingen: Toen ik onlangs met een van onze ledenzat te praten over de geschiedenis vanVleuten en Haarzuilens ontdekten wij alpratende^dat in het woordgebruik termenwerden gebezigd die in ongebruik zijn ge-raakt. Dat bracht mij op de gedachte inonze periodiek een rubriek te starten metoude uitdrukkingen en woorden zoals diein Vleuten, De Meern en Haarzuilensvroeger werden gebruikt.Hieronder volgen al een tweetal voorbeel-den hiervan. Wij kunnen ons voorstellen,dat ons woongebied tal van uitdrukkingenkende, die nog wel op een of andere ma-nier bij, vooral de oudere dorpsbewoners,voortleven. Met uw hulp kunnen wij dietaal voor u weer levend maken. Sugges-ties hietoe

kunt u telefonisch of schrifte-lijk kwijt bij het redaktieadres.          j^ &quot;achterwiel&quot;: uitdrukking, waarmee vroe-ger een rijksdaalder werd bedoeld. Deze uitdrukking komtvan het achterwiel van eenhooiwagen. De achterwielenwaren groter dan de voorwie-len. Daarin zag men een ver-gelijking tussen bestaandemunten. De rijksdaalder was,eveneens van zilver, groterdan de gulden. &quot;tikkeren&quot;: het meerijden op een arresleedoor de sneeuw. 32





Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 De Utrechtse Gemeentenin 1815 De vorige keer behandelden wij het dorp Vleuten.Daarin namen wij ook de betreffende vragenlijst op.Deze keer volstaan wij met de destijds gegeven ant- JUTPHAAS Overeind van J.,Nedereind van J.. 't Gein, Rijnhuizen. Oost Raven,West Raven, Oudenrijn, Heikop, Papendorp, Galekop. 1.     1737 zielen. 2.     269 huizen. 3.     Ouden Gein, Rijnhuisen, Groenendaal, De Geer, Zwanenburg,Stormerdijk, Vronestein, Over Rijn en de Bongenaar. 4.     In deese gemeente zijn daar voor geen geschikte locaalen. 5.     Een Gereformeerde en twee Roomsch Catholijke kerken. 6.    44 grote boeren wooningen, 23 kleine dito. 111 arbeidswoonin-gen. 7.     Men heeft geen stallen als die aan particulieren behooren. 8.     Vier honderd vijftig manschappen. 9.     Drie honderd paarden. 10.   In deese gemeente zijn geen magazijnen aanweesig. 11.   Een civiele gevangenis voor zes gevangenen. 12.  Twee trekschuiten varende op Utrecht. Kunnende ieder laadenveertig persoonen. 13.  Vier houtzaagmolens. Vier steenbakkerijen. Een pannebakke-rij. Een kalkbranderij. Het debiet is niet optegeeven doordatdezelven tans veel stilstaan. 14.   12 timmerlieden. 2 wagenmakers. 5 smits. 4 metselaars. 2 bak-kers. 8

kleermakers. 8 schoenmakers. 15.   Vijf en zeventig wagens met twee en een paard. 16.  Vijf en zestig koeyen tot slagtvee. Hondert twintig schaapenVijf en zeventig varkens. 17.   Een windkoornmolen. Vier houtzaagmolens. 18.   Anderhalf uur de gemiddelte lengteen anderhalf uurdegemid-delte breedte. 19.   Over en Nedereind van Jutphaas. 't Gein. Oost en Westraaven.Galecop. Heicop. Ouden Rijn. Papendorp. 20.   Beneden 't ordinaire boezemwater leggen de landerijen vijftientot vijf en twintig duimen. 21.   In de Vaartschen Rhijn, Leidsche Rhijn en den IJssel. 22.   Een uitwaterende sluis, zes watermolens, ieder op zich zelve uit-malende. 23.  Tien a twaalf duimen. 24.   1288 morgens bouwland. 3021 dito wei en hooiland. 109 ditoboomgaard. 135 dito bosch of griendland. Er zijn geen meerenof plassen. 25.  Van de opgegeevenen 1288 morgens bouwland is: 322 morgens met tarw, 161 morgens met garst, 161 morgensmet haver, 322 morgens met boonen en erwten, 322 morgenstot zomervaag (= onbezaaid, onbebouwd).. 26.  Griendthout tot hoepels en tot brandhout. 27.  De delfstoffen bestaan uit de aarde die men voor de steenbak-kerijen en pannebakkerijen gebruikt; als dezelve werken. woorden onder de kopjes Jutphaas en Harmeien, om-dat hieronder ook de gemeenten waren opgenomendie nu de

gemeente Vleuten/De Meern vormen. HARMELEN Harmeien, Haanwijk, Harmelerwaard, Breudijk, Gerverskop, Rey-erskop. Veldhuizen ca. 1.     Harmeien 459, Harmelerwaard 55, Veldhuyzen 131, Reyers-cop 109, Indijk 424, Breudijk 53, Gerwerskop 1 13. Teccop I 15,te zamen 1499 zielen. 2.     246 in de omtrek van drie uuren. 3.     't Huis of Kasteel van Harmelen en de buitenplaats Batestcin. 4.     Zijn niet aanwezig. 5.     Op het dorp van Harmelen twee kerken, eene Gereformeerdeen ene Roomsche kerk. In Tekkop een Roomsche kerk. 6.     15 groote, 62 kleine, 105 keuters of arbeidswoningen. 7.    Geene. 8.     Twee honderd man in het geheel, dewijl de gemeente ver uitel-kander gelegen is, en waaronder plaatsen zijn alwaar de mili-taire niet kunnen komen, door de slegte wegen. 9.     Op het allermeest kan men rekenen op 150 paarden. 10.  Geene. 11.   Om de correctionele gevangene te plaatsen, is er door het be-stuur een klein locaal gehuurd, waar twee personen kunnen ge-plaatst worden. 12.   Een trekschuit welke eens in de week op Amsterdam vaart en 3maal op Utrecht en een kleyn vaartuig op Woerden. De ladingvan het eerste bedraagt op 3 lasten of 30 personen. 13.  Geen fabrijken. de boerenstand, is het voornaamste met dehandel in kaas. 14.   Timmerlieden 4. Wagemakers 2. Smeders 2.

Metselaars 3. Bak-kers 2. Kledermakers 6. Schoenmakers 5. 15.   15 wagens met twee paarden. 5 karren met een paard. 16.   20 a 30 koeyen. 15 a 20 schapen. 30 a 40 varkens. 17.   Zes watermolens. Twee korenmolens. 18.   Van 't begin van Veldhuyzen tot in Teccop 3 uuren lengteen debreedte zal zijn een uur. 19.   Rosweide Veldhuyzen, Reyerscop Creuningen, en St. Pieters,Harmelen of Polder Bijleveld, Haanwijk, Indijk, Breudijk,Gerwerskop en Teccop gelegen in de Hollandsche Kaay ofMeerndijk. 20.   Zijn door de Hollandsche Kaay of Meerndijk beveiligd. 21.   In de rivier den Rhijn komende van Utrecht en gaande naarWoerden. 22.   In den Rhijn zijn twee sluizen genaamd de Heldam, en de Ha>-nekersluis; voorts Bijleveld 2 molens, Haanwijk 1, Breudijk 1,Gerwerskop I, en Teccop 1. 23.  Vier en twintig duimen. 24.   Bouw en teelland 266 M(orgen) 17 R(oeden), wey en hooyland3265 M(orgen) 277 R(oeden), boomgaarde 18 M(orgen) 448R(oeden), bosschen 221 M(orgen) 229 R(oeden). 34
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 61 december 1982 groot, want de proefgraving is toen nietdoorgegaan. Op 5 mei 1927 bracht Holwerda een be-zoek aan de Woerd, vergezeld van zijnassistent A. E. Remouchamps. Naar aan-leiding van dit bezoek schreef Remou-champs in een notitie o.a.:'De aan het kanaal wonende eigenaar dehr. Van Woerden, die bij deze gelegenheidwerd bezocht, was in tegenstelling met zijnvroegere verklaringen niet erg genegen eeneventuele opgraving toe te staan: hij zouechter de zaak nog in overweging nemen'.Van een onderzoek is ook in 1927 nietsgekomen. Het onderzoek van 1940 ) In 1940 was de eigenaar J. van Wouden-berg heel wat bereidwilliger, want op 16maart van dat jaar begon een opgravingbij en in de grote boomgaard ten westenvan de huidige Castellumlaan en 't Zand(afb. 2). De leiding berustte bij deUtrechtse hoogleraar C. W. Vollgraff enbij G. van Hoorn. Medewerking verleen-den o.a. de latere Utrechtse hoogleraar J.H. Jongkees, mej. A. Roes (later mevr.Vollgraff-Roes), W. Stooker en J. J.Fraenkel. Tijdens het onderzoek zijnfoto's gemaakt door mevr. E. M. Fraen-kel-Nieuwstraten. Mevr. H. M. vanWoudenberg-van Woerden was, nu alweer vele jaren geleden, zo vriendelijk 3. De Meern

1940. De twee heren staande langs de sleuf zyn C. W. Vollgraff (achter) en G. vanHoorn. Geheel rechts mevr. H. M. van Woudenberg-van Woerden. Foto E. M. Fraenkel-Nieuw-straten. deze foto's tijdelijk aan schrijver de-zes af te staan. Een aantal wordt hierbijafgedrukt (afb. 3, 4, 6 t/m 9).Tot het belangrijkste resultaat van hetonderzoek behoort de ontdekking (afb.2, in proefput b) van de N W-hoek van defundering van een rechthoekig Romeinsgebouw (afb. 5 t/m 9). De fundering had,bovenop gemeten, een dikte van 1,10 men was tot 0,63 m hoogte bewaard geble-ven. Zij bestond voornamelijk uit 'veld-keien' (afb. 9) en was met gebruikmakingvan veel specie gemetseld. De boven-kant, die was afgedekt met een laag vier-kante tegels van 22x22x4 cm, lag 34 cmbeneden het maaiveld.Van het opgaande muurwerk was nietsbewaard gebleven. Onder de funderingwerd een rollaag van puin gevonden meteen dikte van 15 tot 20 cm. Hierondertrof men verkleuringen van heipalen(diam. 10 cm) aan. De bovenkant van de-ze heipalen lag. 1,10 m beneden hetmaaiveld. De hoek van de fundering be-stond uit twee zware op elkaar geplaatste'veldkeien' (afb. 8), die op die plaats degehele dikte van de fundering vormden.Ten oosten van deze hoekstenen werdin het metselwerk van de noordelijkefundering een

(afvoer)kanaal gevonden,juist onder het niveau van het verdwe- 4. De Meern 1940. Van links naar rechts: J. H. Jongkees, C. W. Vollgraff (met hoed) en A. Goes.Foto E. M. Fraenkel-Nieuwstraten. ^Zie voor een uitvoerige publikatie van dit on-derzoek: Vollgraff en Van Hoorn.























Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 &quot;** december 1982 72 27. De Meern 1973. Vlak I (ge-middeld op 2,35 m +N AP) tus-sen 100 en 114 m. Aangegevenzijn o.a. haardplaatsen A en B enafvalplekken DM. 1973-66, 104,105, 109 en 132. De vondsten dieniet in afvalplekken werden ge-vonden zijn aangegeven met eensterretje en een verkort vondst-nummer. Naar Kalee en Isings,afb. 3. Zie voor vondstnr.10: afb. 38, nr. 292: afb. 39a-b109: afb. 41132: afb. 35, nrs. 2 en 15 102m llOm 106 m gebleven. Een derde N-Z- greppel werdnu ook zichtbaar. In dit vlak kwamen de-len van drie haardplaatsen (H, K en L)'&quot;)te voorschijn. Van H was slechts een ver-brande afdruk bewaard gebleven (op1,60 m -I-NAP). De haardplaats zelf heeftdus iets hoger gelegen. De boog van devuurhaard was naar het westen gericht.Van L was alleen een halfronde ringvan verbrande klei in het vlak terug tevinden. Haardplaats K was rond en opge-bouwd uit stukken natuursteen, grotebrokken verbrande klei met duidelijkeafdrukken van takken ('huttenleem')^')en een deel van een maalsteen. Dehaardplaatsen waren aangelegd in eenegalisatielaag en iets boven een brand-laag. Deze, ook aangetroffen in het oost-profiel (afb. 34), laag m), liep in een grootdeel van werkput IB/C onder vlak 3door. Tot de vondsten in

vlak 3 behoren vieraaneenpassende fragmenten van een ter-ra sigillata-bord Dragendorff 18 met deelvan een pottenbakkersstempel (OFGERM, afb. 35,6, datering: 65-75). Bij el- '° Om vergissingen te voorkomen zijn de letters len J niet gebruikt. ^' Deze stukken verbrande klei zijn afkomstigvan de wanden van een gebouw. Deze wandenbestonden uit zware staande palen met daartus-sen dunnere palen en takken. De openingen tus-sen de takken werden dichtgesmeerd met klei/leem. Wanneer het gebouw in vlammen opgingwerden delen van de met klei dichtgesmeerdewand door de hitte van het vuur gebakken. 0»cC lOOcm HAARDPLAATS F 31. De Meern 1973. Haardplaats F in vlak 1. De pijl geeft het noorden aan. Naar Kalee en Isings,afb. 5.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 december 1982 73 kaar lagen o.a. een lipfragment van eengladwandige kruik Stuart 112, vele aa-neenpassende fragmenten van zes ruw-wandige kookpotten Stuart 201A en eenfragment van een pot Stuart 213A&quot;). Bijhaardplaats K werden enkele fragmen-ten van een inheemse pot aangetrof-fen&quot;). Paalsporen Onder bijzonder slechte weersomstan-digheden werden vervolgens vlakken 4en 5 onderzocht. Omdat het rijwielpadover de westkant van de werkput moestworden aangelegd, diende dit deel vande werkput (= vlak 4) eerst te worden on-derzocht. Hierin (gemiddeld op 1,45 m -l-NAP) tekenden zich scherp twee N-Z standgreppels en een O-W tussen-wandgreppel af. In de vrijwel schonegeelgrijze kleivulling waren rechthoeki-ge paalsporen bewaard gebleven (afme-tingen o.a. 10x7,5 en 16x10 cm). Deze reikten tot 1,20-1,25 m -hNAP.Het oostelijk deel van het vlak was he-laas grotendeels door vorst en sneeuwvernield, zodat dit vlak op iets dieper ni-veau (= vlak 5, gemiddeld op 1,35 m +NAP, afb. 33) moest worden getekend.Aangetroffen werden twee N-Z stand-greppels (afb. 33, A en B) en twee O-Wtussenwandgreppels (afb. 33, C en D).De kleivulling van deze greppels wasvermengd

met houtskoolresten en bro-kjes verbrande klei. Deze verontreinigdevulling wijst er op, dat men de greppelsdoor een brandlaag heeft gegraven. Dezewas bewaard gebleven in het hierna tebespreken oostprofiel (afb. 34, laag m).Tot het gebouw waarvan greppels A toten met D deel hebben uitgemaakt, be-hoorde ook de met houtskoolresten enstukjes verbrande klei verontreinigdegreppel p in het oostprofiel. In de greppels A tot en met D bevondenzich rechthoekige paalsporen (afmetin- 28. De Meern 1973. Haardplaats A in vlak 1. In de grote tegel het stempel VEXEXF, in rechthoe-kig kader. Zie voor het stempel afb. 43, nr. 1. gen o.a. 10x7, 13x9 en 19x10 cm). Dezewaren moeilijk in de met brandresten vermengde vulling te onderscheiden. Degreppels vormden een vertrekje van on- &quot; Vondstnummer DM. 1973-226.&quot; Vondstnummer DM. 1973-225. ^^^i^nHKL^rfP^^' 30. De Meern 1973. Haardplaats B. De bovenste laag baksteenfragmen-ten van de boog is verwijderd. 29. De Meern 1973. Haardplaats B in vlak 1. Naar Kalee en Isings, afb. 4.
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