
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 73 Al meer dan 500 jaar Langerak doorJ.W. Schoonderwoerd ledereen in onze gemeente weet tegenwoordig wel waar Langerak ligt, omdat er al veel publiciteit is gegeven aan de eerstewijk van Leidsche Rijn Utrecht, die daar gebouwd wordt. Vijf jaar geleden wisten waarschijnlijk maar weinigen dat het gebiedten noordoosten van De Meern de naam Langerak had, hoewel op oudere topografische kaarten die naam wel vermeld was.Tegenwoordig staat de naam ook op ANWB-wegwijzers. Over Langerak en een boerderij die daar al bijna 400 jaar gestaan heeft, geeft dit stukje geschiedschrijving wat nadere infor-matie. Uit documenten, die in het bezit zijn van de familie van Oostrom en die ons ter beschikking werden gesteld, kondendaarover verschillende gegevens verkregen worden. en tot en met 1959 met nog kleinere letters, terwijl op de in 1988uitgegeven kaart de naam niet meer vermeld is. Hieruit blijkt datde naam in de loop der tijd kennelijk steeds minder werd gebruikt(zie afb. 1 t/m 5). De naam van het gebied is ook duidelijk vermeld in het in1900 door het waterschap Heycop, genaamd De Lange Vliet uit-gegeven geschiedenisboek* (zie afb.6). Rond 1800 vinden we in Langerak nog maar

enkele gebou-wen, t.w. het huis Overvliet (nu Zandweg 82), de boerderijDamzigt (nu Zandweg 72/72a) en de boerderij Landzigt (nuZandweg 18). De geschiedenis van Damzigt werd in ons tijdschrift van1999 nr 4 al belicht, in dit artikel zal de boerderij Landzigt, dienog ouder is, eens nader onder de loep genomen worden. Anthonis Gijsbertsz Vermeij In een akte van 1626' vinden we de verkoop door JonkerComelis van Huchtenbroeck, wonende te 's-Gravenhage, aanAnthonis Ghijsbertsz, wonende aan den Ouden Rhijn, van der-tien morgen land &quot;gelegen in de thiende geheten Langeraeck indesen gestichte van Utrecht, leenroerig aen de Proosdije vanOudemunster&quot;. Pas in 1631 vinden we het besluit van het Hofvan Utrecht waarbij deze verkoop, voor de som van 4500 gulden,wordt goedgekeurd*. In dit besluit is ook vermeld dat Comelisvan Huchtenbroeck dit land op 21 juni 1595 in leen heeft gekre-gen, dat daarboven (ten oosten) jonkheer Lubbert van Parijs vanZuijdoort met het land dat hij gekocht heeft van de Carthuijsersten Bosch en beneden (ten westen) de weduwe van WillemFoeijten met haar medewerkers naast gelegen zijn, dat het landlaatst verhuurd was aan de koper Anthonis Gijsbertsz Vermeij, endat de verkoper niets zal mogen rekenen voor het huisje dat

doorde koper op de grond is gesticht. Uit het vorenstaande en het hierna vermelde kan geconclu-deerd worden dat Anthonis Ghijsbertsz, voordat hij de grondkocht deze al pachtte en er een huisje op werd gebouwd en dat,nadat hij de grond had gekocht, daarop een huis, berg, schuur,enz. oftewel een boerderij werd gebouwd, dus iets na 1626. Uit de vermelding dat ten oosten ervan het land van jonkheerLubbert van Parijs van Zuijdoort was gelegen, kan ook afgeleidworden dat de onderhavige 13 morgen land ten westen van huizeVoom lagen, want deze jonkheer was van 1546 tot 1607 de bezit-ter van huize Voom. De familie van der Nijpoort In 1636 werden deze dertien morgen land met huis, berg. Langerak behoorde, evenals het grootste deel van Vleuten enDe Meern, aan het Kapittel van Oudmunster te Utrecht, dat deambachtsheer van dit gebied was. Het werd aangeduid als eentiend, dat wil zeggen grond waarvan een tiende van de opbrengstaan de leenheer moest worden afgedragen. Delen van deze tiendwerden in leen gegeven aan verschillende leenmannen, aanvan-kelijk meest adellijke heren. Het geleende goed kon door de leen-man verkocht worden, maar dan moest de leenheer daarvoor toe-stemming geven en moest de nieuwe eigenaar in het leenregisterals leenman

worden ingeschreven. In de oudst bewaarde rekening van de kameraar (penning-meester) van het heemraadschap de Lange Vliet van 1440' is ver-meld welke gebieden er mee betaalden aan het instandhoudenvan deze waterweg, die het polderwater afvoerde naar de Vecht.Dat waren o.a. de gerechten Jutphaas, Galecop, het Lijnpad (bijUtrecht), Papendorp, Ouden Rhijn en Heijcop, Rosweijde enLangraec. De in dit stuk vermelde oppervlakte van Langerak vanT/l hoeve (= 120 morgen = ruim 100 hectare), waarvoor betaaldmoest worden, klopt met de huidige kadastrale oppervlakte. In het archief van het Kapittel van Oudmunster in Utrechtvinden we de naam Langerak voor het eerst vermeld in 1452^ Hetland met die naam ligt tussen de Leidse Rijn en de Achterdijk (nuGroenedijk), van het dorp de Meern in het westen tot het land vanhuis Voom in het oosten. Dit gebied werd vroeger vanuit het zandpad langs de LeidseRijn in noordelijke richting ontgonnen, waarbij de Groenedijk deachterdijk van de ontginning was. Over de naam die men aan dit gebied gegeven heeft is in1988 door de heer J.A.Storm van Leeuwen al iets geschreven inons tijdschrift'. Een rak is een recht stuk tussen twee bochten vaneen (bevaarbare) rivier en aangezien we hier praten over hetbegin van de I5e eeuw

moeten we niet denken aan het langerechte stuk van de later gegraven Leidse Rijn dat er langs ligt,maar aan het rechte stuk van de vroegere Oude Rijn dat ten noor-den van Langerak heeft gelopen. In de registers van transporten en plechten (hypotheken) vanhet gerecht Vleuten en de Meern komt in 1546 de naamLangerak (toen Langenraeck) al voor, toen daarin de overdrachtwerd ingeschreven van 5 morgen land gelegen op Langeraf.Tussen 1580 en 1794 komt de naam in deze registers nog min-stens 11 keer voor'. Op topografische kaarten werd ook de naam Langerak ver-meld, in 1850 met grote letters, in 1879 met wat kleinere letters
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 75 schuur, getimmer, geboomte en beplantingen door AnthonisGhijsbertsz en zijn echtgenote verkocht aan Mr.Gerard (Gerrit)van der Nijpoort, raadsheer in het Hof van Utrecht en gehuwdmet Maria van den Hoeve, voor de som van 7000 gulden'. Oftoen Anthonis Gijsbertsz nog pachter is gebleven of wie daarnapachter is geworden is niet gevonden. In 1639 wordt door Antonis Gijsbertsz het leenrecht van deze13 morgen land, &quot;alsoo die gelegen zijn tot Vlooten in de thien-den die geheten sijn Langeraeck&quot; afgestaan aan het Kapittel vanOudmunster, dat ze dan in leen geeft aan Jonker Gerrit van derNijpoort'&quot;. Rond 1660 koopt Gerard van der Nijpoort nog 5 morgen landten westen van de voormelde 13 morgen, zodat zijn totale land-bezit aldaar 18 morgen wordt. Alhoewel niet in Langerak gelegen kan, met het oog op hethiernavolgende, nog vermeld worden dat Gerard van derNijpoort in 1638 van de Jacobikerk te Utrecht een hoeve land (=16 morgen), genaamd de Bonte Hoeff, in huur kreeg, gelegenonder het gerecht Ouden Rhijn, ten zuiden van de Leidse Rijn,tegenover de 13 morgen die hij bezat in Langerak&quot;. Deze huurwerd in 1661 nog voor 12 jaar verlengd'l Later blijkt hij dat landook in

eigendom te hebben. Van Gerard van der Nijpoort is de 18 morgen land overge-gaan in eigendom van zijn dochter Geertruijd van der Nijpoort,die in 1683 de 13 morgen in leen krijgt. In 1717 wordt door Geertruijd van der Nijpoort een overeen-komst aangegaan&quot; met de erfgenamen van Franfois Hemony, deheer van Voorn, en het kapittel van St.Marie te Utrecht als eige-naar van de boerderij Strijland, gelegen ten oosten van huisVoorn, waarbij door haar het recht van uitweg en overpad wordtverleend over een strook grond aan de oostzijde van haar eigen-dom, om te komen en te gaan van het zandpad langs de LeidseRijn naar de Achterdijk. Ter plaatse van dit pad vinden we laterde kerkweg en tegenwoordig de Burgemeester Verderlaan. Uit een akte van 1725&quot;, waarin op verzoek van de erfgena-men van Geertruijd van der Nijpoort, die niet getrouwd was, detaxatie is opgenomen van haar eigendommen, kunnen we con-cluderen dat zij toen was overleden. Waarschijnlijk is toen haarnicht Gerardina Hester van der Nijpoort eigenaar van de 18 mor-gen land met boerderij geworden, want in 1774 worden zij doordeze Gerardina, die weduwe was van Wijer Hendrick vanOvermeer, verkocht aan Sijmen Hoogland&quot;. De familie Hoogland Het verkochte werd toen omschreven als &quot;een

hofstede,bestaande in een huijsinge, twee bergen, schuuren, bakhuijs enduijfhuijs en verder getiinmerte, mitsgaders bepotinge en beplan-tinge daarop staande, met 18 morgen boomgaard en bouwlandagter de voorschreven hofstede, gelegen onder den gerechte vanVleuten, aan de Stadsdam, strekkende voor uit den Rhijn tot denagterdijk, alwaar de heer Mr. Petrus van der Hagen, heere vanVoorn etc, oostwaarts en het Barbara Gasthuijs westwaardsnaast geland en gelegen zijn, waarvan 13 morgen leenroerig zijnaan het Capittel van Oudmunster&quot;. Tegelijk kocht Sijmen Hoogland van haar ook de 16 morgenland in Ouden Rhijn tegenover de hofstede in Langerak. De tota-le koopsom van de boerderij met 18 morgen land in Langerak en de 16 morgen land in Ouden Rhijn was 7250 gulden. Om deze aankoop te kunnen financieren kreeg Sijmen vanComelis Agterberg in Utrecht een hypotheek van 6000 gulden&quot;. Sijmen Hoogland was een zoon van Hendrik Hoogland, diein 't Goij woonde. Hendrik was getrouwd met Jannigje Gerrits,uit welk huwelijk 3 kinderen werden geboren genaamd Marrigje,Sijmen en Lambertus. Toen Hendrik overleden was, hertrouwdeJannigje met Gerrit Willemsz Segveld, die in Papendorp woon-de. Toen er na het overlijden van Jannigje Gerrits in 1750

eenboedelscheiding werd opgemaakt&quot;, werd daarin vermeld dat haardochter Marrigje en zoon Lambertus onder de Bilt woonden enSijmen onder Vleuten. Uit dit laatste gegeven kan geconcludeerdworden dat Sijmen al in 1750 op de boerderij in Langerak woon-de en daar toen pachter van was. Omstreeks dat jaar trouwde Sijmen Hoogland met Jannigjevan Schalk, uit welk huwelijk 5 kinderen werden geboren:Hendrik, Jannigje, Anthonij, Gerrit en Comelia, resp. in 1752,1753, 1755, 1756 en 1758, die in Utrecht werden gedoopt&quot;. In 1777 kocht Sijmen nog 2 morgen land in Ouden Rhijn vannotaris Tieleman Blekman voor 800 gulden, gelegen naast hetland wat hij al in Ouden Rhijn bezat&quot;. In 1784 maken Sijmen en Jannigje hun testament, waarbij zijhun 5 kinderen aanwijzen als erfgenamen, doch de door henbezeten hofstede met de 36 morgen land prelegateren aan hunoudste twee zoons voor de som van 8500 gulden, waarbij zij inonderlinge overeenstemming moeten beslissen wie de eigen-dommen voor het genoemde bedrag zal aannemen, of anders bijloting zullen moeten beslissen. Degene die ze krijgt zal aan deander 500 gulden moeten uitkeren^&quot;. Hieruit is voortgekomen dat de oudste zoon Hendrik deeigendommen kreeg, en in 1795 wordt hij daarmee ook door hetKapittel

van Oudmunster beleend^'. Hendrik Hoogland, die niet getrouwd was, heeft zijn bezitechter al in 1798 verkocht aan zijn broer Gerrit voor 9000 gul-den, verminderd met 3000 gulden wegens nog resterende hypo-theek^l Hendrik heeft zich daarna gevestigd in Megen bijNijmegen. Bij de verkoop heeft hij wel bedongen dat hij zijnleven lang gratis het vrije gebruik behoudt van &quot;zeker vertrek ofopkamer&quot; in de boerderij. Hij wilde kennelijk verzekerd zijn vanonderdak als hij weer eens in De Meem kwam. Gerrit Hoogland trouwde in april 1798 op 41-jarige leeftijdmet de 21-jarige Annigje Oremus uit Oudenrijn, dochter vanAmoldus Oremus en Komelia Pauw. Uit dit huwelijk werd inmei 1799 een zoon Gerardus geboren, die zijn vader echter nooitgezien heeft, want die overleed al in januari 1799. Als voogd vanGerardus werd toen Huig van Zeldenrijk in Laag-Nieuwkoopbenoemd. De familie Peek In februari 1800 hertrouwde Annigje Oremus met de 27-jari-ge Hendrik Peek, die een zoon was van Gerrit Peek en HendrikjeBroer, wonende op het Lijnpad onder Utrecht. Hendrik was toenal eigenaar (uit de nalatenschap van zijn moeder) van 4 morgenland in de Lage Weide bij de Huppeldijk onder Utrecht, die zijnvader in 1777 kocht van Antonij van Roijen^l Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren:

Hendrika,Comelis en Gerardus, waarvan de laatste in februari 1805 over-leed, nog geen twee jaar oud. Twee weken later overleed ook











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 80 In 1929 heeft zoon Jo ophet hem toebedeelde land inOudenrijn         aan         de Rijksstraatweg een boerderijlaten bouwen en is hijgetrouwd en daar gaanwonen. In de jaren tussen 1934en 1941 zijn er door Antoonverschillende stukken grondlangs de Zandweg en deBurgemeester Verderlaanverkocht voor de bouw vanwoningen. In de dertigerjaren is er ook nog een plangeweest om zijn gehelegrondbezit tussen Zandwegen Groenedijk vol te bouwenmet woningen en daarvooreen paar straten aan te leg-gen*&quot;. Dat grote bouwplan isechter niet doorgegaan. In 1950 werden in de Afb. 12 Foto van de boerderij Zandweg 18 en het naastgelegen huis Zandweg 17 in 2000. gemeente straatnamen met nieuwe huisnummers ingevoerd. De boerderij werd toenZandweg 18 en het vroegere zomerhuis Zandweg 17. Vanaf 1959 is de boerderij aan de Zandweg geheel in gebruikgeweest als fruitbedrijf, dat door Antoon met zijn zoons Jan enToon werd uitgeoefend. In 1960 is Toon getrouwd en is hij in dewoning Zandweg 17 gaan wonen. In 1964 is het woongedeeltevan de boederij gesplitst: vader en moeder zijn in het westelijkdeel gaan wonen, dat huisnummer 18a kreeg, en Jan, die toengetrouwd is, in het

oostelijk deel, dat nummer 18 hield. Toen isook de kelder verwijderd en het vierde raam rechts in de voorge-vel gemaakt (zie afb. 12). Vanaf 1964 tot 1995 is het bedrijf doorJan en Toon gevoerd als Fa. Gebr.van Oostrom. Per 1 januari 1995 is het grootste deel van Langerak en daar-mee ook het bezit van de familie van Oostrom overgegaan vande gemeente Vleuten-De Meem naar de gemeente Utrecht. Hetland bij de boederij is kort daarna verkocht voor de realiseringvan de daar geplande woonwijk. En daarmee is een einde geko-men aan een agrarisch bedrijf, dat daar bijna 400 jaar gevestigdis geweest. De boerderij Zandweg 18 wordt nu nog bewoonddoor Jan van Oostrom en het voormalige zomerhuis Zandweg 17door diens zoon John, maar de rest van het vroegere bezit van defamihe zal binnenkort deel uitmaken van het volgebouwde nieu-we stadsdeel van Utrecht, dat nu weer Langerak wordt genoemd. Bronnen HUA = Het Utrechts Archief GAV = Oud-archief gemeente Vleuten-De Meem HV = Historische Vereniging FvO = Archief familie van Oostrom Do = Archief dorpsgerechten No = Notarieel archief 7.  FvO 2 HV 2GE()87 1626.04.20 8.  FvO 3 HV 2GE088 1631.07.11 9.  FvO 4 HV 2GE089 1636.07.09 10.  FvO 6 HV 2GE091 1639.02.02 11.  FvO 5 HV2GE090 1638 12. 

FvO 11 HV2GE096 1661.10.18 13.  FvO 22 HV 2GE107 1717.10.25 14.  HUA Do 2055 1725.04.17 15.  FvO .37 HV 2GEI22 HUA Do 1647 1774.05.21 16.  HUA Do 1647 1774.05.21 17.  FvO 31 HV2GEI16 1750.10.15 18.  HUA Index RC dopen 19.  FvO .39 HV 2GE124 1777.04.21 20.  FvO 40 HV 2GE125 1784.04.12 21.  FvO 41 HV2GE126 1795.07.28 22.  Fv0 42HV2GE127 1798.10.14 23.  FvO 103 HV 2GEI68 1777.05.03 24.  FvO 44 HV 2GE129 1805.05.04 25.  FvO 46 HV 2GEI31 1808.02.06 26.  HUANoU319a017HV2GB281 1828.04.15 27.  GAV Kad.legger v.m. gem.Vleuten 28.  FvO 54 HV 2GE139 1846.08.13 29.  FvO 55 HV 2GE140 1846.12.05 30.  HUANoU318a035HV2GB594 1847.11.1331.FvO60HV2GE145 1854.05.24 32.  FvO 57 HV 2GE142 1848.07.15 33.  GAV 2355 blad 27 34.  FvO 99 HV 2GE184 1884.12.17 35.  FvO 100HV2GE185 1884.12.17 36.  FvO 102 HV 2GE187 1887.10.14 37.  GAV Kad.legger v.m. gem.Vleuten 38.  FvO 70 HV 2GE155 1926.02.16 39.  FvO 75 HV 2GE160 1927.06.23 40.  Fv0 79HV2GE164 l.HUADomkap.3607-1 2. HUA OM 223-1153 3. HV 1988 nr 3 blz.649 4. HUA Do 2047 1546.00.25 5. HUA Do 2049 t/m 2059 6. FA.R.A.Baron van Ittersum 1900 Met dank aan de familie van Oostromvoor hun welwillende medewerking.




