
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1990. - Dl.10 860 Hincjerstein doorDr D. W. Gravendeel en J.H. van der Poel Als we ons verdiepen in de geschiedenis van het Vleutense landgoed Hinderstein - het latere Alenvelt - komtmeteen de vraag op of er wellicht verband bestaat met de ridderhofstad Hindersteyn onder Neerlangbroek. Datverband hebben wij niet kunnen vinden. De vroegst bekende persoon, die ca 1315 met genoemde ridderhof-stad beleend was, noemde zich wel naar zijn leen maar zijn eigenlijke naam was Willem van Suermont. Hetgeslacht (van) Suermont hield de ridderhofstad in leen tot 1463. De familie, waaraan het Vleutense goed zijn naam dankt, heette echter wel degelijk van Hinderstein of mis-schien moeten we zeggen dat de familie van Hinderstein ter plaatse grond bezat in de tijd dat ons verhaal aan-vangt. Knijfgensdorp Met deze naam werd van oudsher een tiendplichtig stukgrond aangeduid, begrensd door de Rijn (Vleutense Wete-ring), de tegenwoordige Schoolstraat, de Thematerdijk enhet Leywerk. De naam is al heel oud. Het kapittel van Oud-munster bezat er veel land en de bewaard gebleven pacht-overeenkomsten vangen aan in 1351. Over de betekenis van de naam durven wij niets zekers tezeggen. Dorp (doorp, dorpe, derp, darp, durp) kan, behal-ve dorp, ook akker, hoeve of

landgoed betekenen. Knijff iseen nu nog voorkomende persoonsnaam. Het landgoed Hinderstein besloeg niet het gehele gebiedvan Knijfgensdorp, maar wel een groot deel ervan. Kijfgensdorps Thienden in 1805. Het noorden is boven. De begrenzingen waren: in het noorden de Thematerdijk (nu Smalle Themaat), in het zuid-oosten het Leywerk (ook wel de Vleutense Wetering genoemd), in het zuiden de Vleutense Wetering en in het westen de Kerkweg of Groeneweg (nu Schoolstraat). Rechtsboven Den Engh. Door het zuidelijke gedeelte van Knijfgensdorp liep van oost naar west het oude voetzandpad. Rijksarchief Utrecht, Topografische Atlas, Archief Oudmunster 713 I.















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1990. - Dl.10 867 den, maar die gebouwen op eenigen afstand van de hee-renhuizinge opterigten. Ik heb de eer U in antwoord op dit verzoek te informe-ren dat, ofschoon de Maatschappij de herstelling op denouden voet kan vorderen, wij evenwel hiervan in het be-staande geval geen gebruik zullen maken en U de vrijheidlaten te bouwen gelijk U zult goedvinden, mits de toege-stane vergoeding van f 8.266,- geheel worde gebruikt totden herstel. Ik hoop. Mijnheer, dat U thans de overtuiging zult heb-ben bekomen dat de Maatschappij ten uwen opzigte(gelijk trouwens overal) hare verpligtingen op eene loyalewijze is nagekomen, alsook dat zij door het toestaan vanuw verzoek aan U een bewijs wil geven van welwillend-heid, waardoor wij ons dan ook vleijen dat de Maatschap-pij uwe aanbeveling zal blijven ondervinden. h. Eene koepel van hout, met riet gedekt, bij den weg, op groe-ten afstand der heerenhuizinge ca. verwijderd, voor f 500,--. Het geheel was verzekerd voor een bedrag van f 20.550,--en dat was maar goed ook, want in de voormiddag van 8april 1869 brak er brand uit op Alenvelt, waardoor de boe-renwoning en veestalling flinke schade opliepen. De gebeurtenis zette van Bijlevelt aan het

denken en hijvatte het plan op nu het herenhuis en de boerderij ook ruim-telijk te scheiden. Daartoe was natuurlijk wel overleg metde verzekeringsmaatschappij nodig, maar die was van goedewil. Van Bijlevelt ontving van de directie een brief, geda-teerd 3 mei 1869: De heer De Wit heeft mij het verlangen mede gedeeld,door U uitgedrukt bij brief van 28 April, strekkende ombij den herbouw der boerenwoning en stal op Alenveld teVleuten niet het tot heden bestaanhebbende plan te behou- De toestand in 1842 -1872. Het noorden is boven. De licht gerasterde percelen werden gepacht door Jan van Nes. De grof gerasterde percelen behoorden bij het herenhuisAlenvelt. Samen vormden zij (met uitzondering van het zuidoostelijke driehoekje) het oude landgoed Hinderstein. Op de ooste-lijke grens daarvan werd in het begin van de 19de eeuw de Kantonnale weg aangelegd. De donker gerasterde percelen werden gepacht door Cornelis Vermeulen. Zij werden tussen 1662 en 1681 gekocht door WillemDirckszoon van Bijlevelt, die toen nog niet kon bevroeden dat zijn nakomelingen ooit het grote Hinderstein zouden bezitten.








