Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1981 1. - Dl.1 1 6. Periodiek &quot;Onze Gemeente&quot;,contactorgaan tussen overheiden inwoners, uitgave gemeenteVleuten - De Meern. Zesdejaargang, nr. 4, juli 1970, blz. 10. In het bezit van de schrijverGemeente-archief en vermoe-delijk vele ingezetenen vanVleuten - De Meern. 7. Jaarboek Oud-Utrecht 1949,blz. 91. In de voetnoten vanhet artikel door Dr. W. vanIterson - voor ons onbelang-rijk - wordt o.a. gewezen ophet nog bestaan van archievenvan Huis Den Ham, waarinBottestein vaak wordt ge-noemd. Deze bron hebben wijvoor het voorgaande artikelniet geraadpleegd, maar weleven opgezocht omdat ze inhet &quot;Kastelenboek ProvincieUtrecht&quot;, 4e druk op blad-zijde 35 wordt genoemd. 8. Ridderschap door Jkvr. Dr.J.M. van Winter. Fibulareeks 11,

uitgave van C.A.J. vanDishoeck, Bussum, 1965. Inhet bezit van de schrijver. 9. Verkoopacte d.d. 29 septem-ber 1855. Lichtdruk van hetorigineel in bezit van A.J.van Zoeren te Vleuten. 10. Acte van scheiding en verde-ling van de boedel van wdjlenW.E. Ram d.d. 26 november1861. Lichtdruk van het ori-gineel in het bezit van A.J.van Zoeren te Vleuten. 11. Nederland in de Prentkunstdoor P.T.A. Swillens. Heem-schutserie deel 43, uitgave vanAllert de Lange,

Amsterdam,1945. In het bezit van deschrijver. Bosch, Boekverkoper in deChoorstraat, 1760. Blz. 196.Lichtdrukken van het origineelin het bezit van A. Goudappelte Vleuten. 2. Tegenwoordige Staat der Ver-eenigde Nederlanden. Te Am-sterdam bij de Wed. IsaakTirion. 1772. Twaalfde deelblz. 197. Opnieuw uitgegeven door deEuropese Bibliotheek te Zalt-bommel in 1965. Deze her-uitgave o.a. in het bezit vanA. Goudappel en de schrijver. 3. Aardrijkskundig Woordenboekder Nederlanden. A.J. van derAa, 1840. Gebruik gemaaktvan een uittreksel van A.I.J.M.Schellart, oud-directeur van deNederlandse Kastelenstichting,gericht aan A.J. van Zoeren teVleuten. Het origineel is teraadplegen in het Rijksarchiefte Utrecht. 4. Bijdragen tot de Geschiedenisder Utrechtse Ridderhofstedenen Heerlijkheden door Jhr.Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoog-land, Tweede deel, 1912 te's-Gravenhage. Blz. 292 - 302Rijksarchief te Utrecht. 5. Kastelenboek Provincie Utrecht door Jhr. Mr. Dr. J.RClifford Kocq van Breugel4e druk, herzien en uitgebreid door Ir. J.D.M. BardetUitgave van Kemink en ZoonDomplein 2, Utrecht, 1966Vierde druk o.a. in het bezitvan A. Goudappel en deschrijver. Vijfde druk uit 1975lag enkele jaren geleden bij&quot;De Slegte&quot;. Vierde druk blz.34-35. Deze oude boerderij moet dan in1855 in het bezit zijn geweest

vanP.M. van Bijlevelt. - Hoe dat precieszat kunnen we op ons gemakbekijken en opmeten op de nieuweplattegrond van Vleuten - De Meerndie dit voorjaar is verschenen. Na 1861 wordt van het grondge-bied van Bottestein regelmatigeen perceeltje verkocht. Het bouw-huis schijnt zelfs nog te hebbenbestaan tot na 1900. Bij het kadas-ter en in het Gemeente-archiefzal daar nog wel het een en anderover te vinden zijn. Maar van hetriddermatige goed Bottestein zaldan wel nauwelijks meer wordengesproken. Tot besluit In de voorgaande schets hebben weeen aantal verspreide informatiesbijeengebracht en met elkaar ver-geleken. We hebben hierdoor eenveel completer beeld van de ridder-hofstad Bottestein kunnen gevendan ooit tevoren werd gepubliceerd.Als enig tastbaar bewijs zijn enkelebakstenen bewaard gebleven die bijtuinwerkzaamheden in juni 1981naar boven kwamen. Vleuten, juli 1981 Klaas B. Nanning.Geraadpleegde bronnen 1. Geheym-schrijver van Staat- enKerke der Vereenigde Neder-landen, Beginnende met dievan de Provincie Utrecht. TeUtrecht bij Jacob Cornelis ten EEN DORP VERANDERT Waar? (Reaktie s.v.p.bij de redaktie !) Foto:K. B. Nanning,Vleuten 16
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