












Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 Smederij van familie Pak uit omstreeks 1935.Schilderij Jac. Graafland in bezit van familieH.Pak. Foto A.J. van Weerdenburg. De familie Werkhoven voorde hoefstal van de smederijomstr. 1900. 2de van rechtsmet paard bakker JanVerkerk. .ji-Mln De familie Pak voor de hoefstal en smederijca. 1950. Van rechts naar links Hendrik Pak,zijn vrouw Cornelia de Weerd, op de wagenhun dochter Tonia, knecht Jaap Brouwer en..^r Dirk Verweij.









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 11 Smederij en wooniiuis van Andries Bonenltamp ca. 1915. Schilderij Jac. Graafland in bezit van C. Bonenltamp. Foto A.,J. van Weerdenburg Foto van smederij en woonhuisvan Geert Bonenliamp omstreeks1950. Geheel links de rijwielzaakvan Piet Bonenkamp. Huizen, winkels en werk-plaatsen van de gebroedersBonenkamp aan de pas aangelegde Castellumlaan om-streeks 1960. Schilderij vanJac. Graafland in bezit vanC. Bonenkamp. Foto A.J.van Weerdenburg













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 17 delijke richting naar de A2, een kruis-punt ontstaan. Het westelijk deel werdin het kader van de ruilverkaveling ver-breed. Het oostelijk deel met de oudewegprofiel en aan beide zijden bomen-rijen werd, nadat in 1988 bij de aanlegvan de wijk Hinderstein-noord een lusin de weg was aangebracht, de SmalleThemaat genoemd. Het westelijk bleefde Thematerweg heten. Bronnen. Rb = Raadsbesluit Vleuten HV = Archief Historische Vereniging RAU = Rijksarchief Utrecht 1.  Rb 24-06-1949 2.  Rb 14-01-1954 3.  Rb 19-02-1954 4.  RAU Do 1647 1756.03.08 5.  RAU Archief van het kapittel van Oud-munster nr 627 6.  Rb 14-10-1949 7.  HV Do 2057 1753.08.15 8.  HV 2GA 884 1448.03.08 9.  HV2GA036 1518.01.08 10.  RAU Do 2055 1715.01.09 11. Rb 14-10-1949 12.  HV2GA017 1448.03.03 13.  HV2GA941 1730.05.10 Boerderij Alendorp aan de Alendorperweg, gebouwd in 1911. gebouwd. Bij de raadsbesluiten van Vleuten is niet te vindenwanneer de naam van de Alendorperweg officieel is vastgesteld. Enghlaan De naam 'engh' betekent bouwland en verwijst naar het gebruikvan het oorspronkelijk gebied. De huidige Enghlaan is een res-tant van de oprijlaan naar de ridderhofstad

Den Engh waarvan deoudste vermelding dateert uit 1259. De naam 'Huys den Engh'komt ook voor op de 'Carte van de Vrijheyd der Stadt Utrecht'uit 1539. Daarop is duidelijk te zien dat er kaarsrechte laan metaan beide zijden bomen liep van de huidige Utrechtseweg naarde ridderhofstad. Op 21 mei 1855 werd de laan door de spoor-baan Utrecht - Gouda doorkruist. Toen in de vijftiger jaren in hetkader van de ruilverkaveling de Hof ter Weydeweg werd aange-legd en de spoorwegovergang in de Enghlaan werd opgeheven,werd alleen het ten noorden van de spoorbaan gelegen deel nogals Enghlaan aangeduid. Het deel ten zuiden van de spoorlijnbehoorde vanaf die tijd tot de Utrechtseweg. Thematerweg en Smalle Themaat De naam Themaat gaat terug tot in de middeleeuwen. Hetgebruik van de grond werd in die tijd als 'maat' aangeduid waar-mee een hooiland werd bedoeld. De oorsprong van de polderThemaat begint in de twaalfde eeuw als de Thematerdijk als ont-ginningsbasis voor het ontsluiten van de landerijen wordt aange-legd. Op een kaart uit 1696 van Bemard de Roy loopt de'Themater Dijck' van ridderhofstad Den Engh naar 't Huys terHaer'. Deze situade is tot 1868 volgens de Gemeente-Atlas vanJ. Kuyper hetzelfde gebleven. In de vijftiger jaren is

in deThematerweg, door de aanleg van de Maarssenseweg in de noor- De Smalle Ihemaat in 1969 met het oude wegprofiel en aanbeide zijden bomenrijen.



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 26 Griep Het was de laatste tijd erg slecht weergeweest. Veel maartse buien, regen, winden kou. Natuurlijk is dat niet zo best voor jegezondheid. In een gezin met kinderen is eraltijd wel wat, zoals alle bekende kinder-ziektes: de mazelen, de bof en de normaleverkoudheden. Deze keer was het wel goed raak; hethele gezin, maar vooral de kinderen kwa-men hoestend en met koorts in bed terecht. Een hele zorg voor moeder, we lagen metalle kinderen op een zolder, de ledikantenstrak tegen elkaar. Alle huismiddelen werden gebruikt omde kinderschaar weer te genezen. Een ge-klutst ei met suiker en een beetje brande-wijn erin. Ook had moeder bij ieder van ons eenschoteltje met een doorgesneden ui neerge-zet. Er werd veel hete anijsmelk gedronkenen natuurlijk aspirine geslikt. Door al dezemiddeltjes hing er op de zolder een zieken-huissfeer. In plaats van ruzie maken, zoalswe gewoonlijk deden, keken we elkaar methele waterige ogen aan. Tegen het hoestenhad moeder dropwater gemaakt; een doos- .je wybertjes opgelost in een fles water.Toen de genezing niet zo erg wilde vlotten,besloot moeder na enkele dagen toch maarde dokter te laten komen. We lagen nogsteeds te zweten en te bibberen ondergestikte dekens, jassen en

gordijnen. Toende dokter zou komen, werd de zolder eenbeetje opgeruimd en de jassen en gordijnenmoesten even van de bedden. De dokterbekeek een beetje lachend en bedenkelijkde ziekenzaal. Om beurten moesten wij onze tong uit-steken en sommige van ons moesten ooknog 'A' zeggen. Ik had hierbij binnenpretwant voor de allereerste keer vond ookmoeder het goed dat we tegen iemand onzetong uitstaken. De dokter overzag de situ-atie eens en zei telkens: &quot;ja, ja, griep&quot;. Omdat mijn oudste broer geen geklutst eien melk lustte, werd mijn broer wat gron-diger onderzocht. &quot;Als de griep over is, moet hij zo snelmogelijk levertraan gaan drinken. Laat ze allemaal onder de wol blijven, dankom ik nog wel een keer terug&quot;, zei de dok-ter. Na krap een week voelden wij ons alweer heel wat beter, en in bed blijven lig-gen werd wel erg vervelend. Zo ontstondener op zolder kussengevechten, verkleedpar-tijen en we gingen allerlei capriolen uitha-len; verstoppertje spelen op de ledikantenen we klommen zo hoog mogelijk en lietenons dan met een klap in het bed vallen.Mijn oudste broer speelde voor spook, hijwas behoorlijk mager en met een wit lakenom maakte hij het spannend. Eigenlijk wil-den we wel buiten spelen, maar wij moes-ten wachten op de dokter. Toen deze na watdagen nog niet kwam,

werden we tochmaar naar buiten en naar school gestuurd.Mijn broer trof het slecht; er stond al eengrote fles levertraan voor hem klaar. Wijdronken melk. Wij hadden allemaal, ookmijn broer, al even aan de fles geroken. Hijwas echt niet van plan om er maar een slokvan te drinken. Toen mijn vader 's avondsthuiskwam moest het toch gebeuren. Vaderzei: &quot;ik hou z'n kop wel vast, en zijn neusdicht&quot;. Moeder moest dan een flinke lepellevertraan in zijn keel gieten. Het leek wel of er een varken geslachtwerd, zo ging mijn broer te keer. Zelfs meteen schepje suiker kreeg hij het niet naarbinnen. &quot;Ik zal wel aan de dokter vragenwat we eraan kunnen doen&quot;, zei mijn moe-der, &quot;die komt toch vandaag of morgen nogterug&quot;. Maar de dokter kwam niet. &quot;Ach ja&quot;, zeimijn moeder, &quot;er zijn natuurlijk veel griep-patienten, dus heeft hij het druk&quot;. Na 3dagen ging moeder eens informeren. Dedokter lag met griep in bed. &quot;Nou&quot;, zeimijn broer, &quot;laat hij dan zelf die levertraanmaar opdrinken. De Meem, 1942Theo van den Berg Illustratie:Barbara Gravendeel // /

















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 34 De aanleg van de Proostwetering en van de Haarrijn In de 12e eeuw was Themaat niet de enige gereedgekomen ont-ginning in West-Utrecht. In die tijd was vrijwel het gehele veen-gebied in Utrecht en Holland als landbouwgrond in gebruikgenomen. Omdat de neerslag toen niet meer kon worden vastge-houden door de humuslagen van de bij de ontginning gerooidebroekbossen (voornamelijk elzen) en door de daaronder gelegenveenlagen die als sponzen werkten, werd het overtollige water ineen veel kortere tijd dan voorheen op de Oude Rijn geloosd.Langs het benedenstroomse gebied van die rivier, waarvan de aangelegd en de Oude Rijn bij de hofstede De Wel (ten zuidenvan De Haar) afgedamd . Vooral deze laatste maatregel was voorde landbouwgronden in Vleuten en Haarzuilens van grootbelang. Verschillende Utrechtse polders moesten zorgen voor een ande-re lozingsmogelijkheid. Voor de gronden in Vleuten enHaarzuilens kwam alleen de Vecht in aanmerking als buitenwa-ter. De relatief hooggelegen gronden in Vleuten, waartoe ook dievan Wielerveld behoorden, kregen een uitwateringsvliet naar deVecht in de vorm van de (vroegere) Proostwetering. Deze

iswaarschijnlijk in opdracht van de toenmalige proost vanOudmunster aangelegd. De door Vleuten lopende restgeul van de Oude Rijn (de latereVleutense wetering) verbond men - mogelijk in een later stadium- vanaf het Huis te Vleuten met de Proostwetering nabij Den Engdoor middel van het zogenaamde Leiwerk. Hierdoor werd destroomrichting van het af te voeren water in een gedeelte van derestgeul omgekeerd. De naam Leiwerk is helaas vervangen doorde naam Vleutense wetering. Voor de lagere gronden van Haarzuilens legde men de Haarrijnof Buitenrijn aan; deze aan het einde van de Thematerkadebeginnende uitwateringsvliet bestaat nog steeds, maar stroomtniet meer naar de Vecht. Sedert de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren dertig van deze eeuw wordt hetHaarzuilense water daarin geloosd. Om zich aan de veranderende omstandigheden te kunnen aan-passen moesten de lager gelegen gerechten of polders De Haaren Themaat binnen hun grondgebied ingrijpende maatregelentreffen. Dit gold overigens ook voor de aangrenzende polderLaagnieuwkoop. De polder Themaat krijgt zijn uiteindelijke vorm De oorspronkelijke Thematerwetering langs de noordzijde vande Thematerdijk kon na de afdamming van de Oude Rijn bij

DeWel geen dienst meer doen voor de afwatering van de dwarsdaarop staande kavels landbouwgrond. Het is bovendien devraag of deze wetering door het in de loop van de tijd gedaaldemaaiveld nog wel voldoende kon functoneren. De Themaatse grondeigenaren en grondgebruikers veranderdendaarom radicaal de richting van de afwatering van hun landerij-en. Zij groeven (uiteraard op aanwijzing van hun ambachtsheren,deken en kapittel van Oudmunster) een nieuwe wetering langs deachterzijde van hun kavels; deze wetering kreeg later om mij nietbekende redenen de naam Ouwenaar. Deze mondde uit in deHaarrijn. De dwarssloot die bij de ontginning of verkaveling van Themaatten zuiden van de driehoek was gegraven als noordgrens van eenaantal kavels met de standaardlengte bleef gehandhaafd. Echterving deze voortaan het water op uit de zuidelijk daarvan gelegenkavelsloten en werd daarom Dwarswetering of Middelweteringgenoemd. Deze verbond men met de Ouwenaar door middel vaneen verbrede en verdiepte kavelsoot, later Uitschuit geheten.Deze naam is ongetwijfeld een verbastering van hetMiddelnederlandse woord uitschut. Voorzover ik heb kunnennagaan betekende uitschutten het lozen of afvoeren van water. De schuin door

Wielerveld gegraven Sloot van Themaat kon alshulpuitwateringsvliet vervallen. Deze watergang bleef echtergrotendeels bestaan als dwarslopende scheisloot, toenWielerveld in kavels werd verdeeld. Afb.15 Fragment van een landmeterskaartje van de Wellehofstedeten zuiden van het kasteel De Haar, in 1627 getekend door HenryckVerstralen. Het noorden is rechts. De boerderij ligt in een kronkelvan de Heycop. Rechtsboven is de dam getekend, die in of kort na1226 in de Oude Rijn werd aangebracht om de afstroming vanStichts water naar Holland te beperken. Kort daarna werden deHeycop en de Bijleveld aangelegd. Voor beide uitwateringsvlietenmaakte men gebruik van gedeelten van de afgedamde Oude Rijn,voor de Heycop van het bovenstroomse gedeelte en voor de Bijleveldvan het benedenstroomse gedeelte. Deze dam bij De Wel is vanwezenlijk belang geweest voor de geschiedenis van Themaat, omdatna het aanbrengen ervan de afwatering niet meer naar de OudeRijn kon plaats vinden, maar via de Haarrijn naar de Vecht moestworden verlegd. De dam bestaat niet meer, beide stukken van devoormalige Oude Rijn zijn nu weer met elkaar verbonden. Van deHeycop en de Bijleveld zijn de gedeelten tussen deze dam en devroegere

Kockengerhout ten zuiden van het dorp Kockengen thansgedempt. (Rijksarchief Utrecht, Topografische Atlas; Kapittel vanOudmunster, inv. nr.933, kaartboek volgnrs. 42/43). monding bij Katwijk was verzand, trad daardoor steeds meer ern-stige wateroverlast op, met name in Rijnland.In 1226 sloten de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop eenovereenkomst, die voor onze streek verstrekkende gevolgenheeft gehad. Afgesproken werd, dat de hoeveelheid Stichts water,die door de Oude Rijn westwaards werd afgevoerd, aanzienlijkzou worden beperkt. Daartoe werden onder andere de Meemdijk







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 37 Romeins Vleuten-De Meern door J. H. J. Joosten Het boek De Romeinen in Vleuten-De Meern is nog maar een jaar oud en nu al door de sensationele ontdekkingen inVeldhuizen verouderd. Toch bundelt dit boek, uitgegeven door onze historische vereniging, een aantal artikelen die eenschat van informatie bevatten over het Romeinse verleden van onze gemeente. Door de overweldigende belangstellingopgewekt door de vondst van de Romeinse weg en het schip, is het boek bijna uitverkocht. De weg en het schip vertelleneen verhaal dat een nieuw licht werpt op het verloop van de Romeinse rijksgrens en de positie van Romeins Vleuten-DeMeern, mogelijk het Fletio(ne) van een oude Romeinse wegenkaart. Dit artikel is een eerste aanvulling op het Romeinen-boek en geeft tevens een overzicht van wat er al eerder gevonden is (afb. 1 zie middenpagina's39 en 40). De Rijn domineerde het landschap De machtige, 100 tot 200 meter brede, Rijn bepaalde gedurendede eeuwen rond het begin van de jaartelling hier het landschap.Waar nu Huize Voorn ligt stroomde ze onze gemeente binnen ommet enkele wijde bochten via de huidige dorpskern van Vleutenbij Harmeien onze

gemeente weer te verlaten. In de buurt vanwaar nu de bloemenveiling aan de Utrechtseweg ligt takte zicheen stroom af die zich slingerend zijn weg baande naar De Meernom daar naar het noordwesten af te buigen en zich even ten noor-den van Harmeien weer bij de hoofdstroom te voegen. We noe-men deze niet meer bestaande stroom, die zo'n belangrijke rolzal spelen, naar de naam die fysisch-geografen aan zijn stroom-mg hebben gegeven: de Heldammerstroom.In de vele eeuwen dat dit rivierensysteem bestond had ze eenbrede strook veen in de omliggende moerassen opgeruimd endaarvoor in de plaats, en gedeeltelijk ook daarover, zand en kleiafgezet. Hoe verder van de rivier af hoe kleiiger. Vlak bij derivier waren de afzettingen zo hoog geworden dat ze een soortnatuurlijke dijken vormden. Alleen bij hoge waterstanden over-stroomden deze oeverwallen. Door de schurende werking van derivier verplaatsten de kronkels, de meanders, zich stroomaf-waarts, daarbij de oeverwallen soms aantastend. Bij zeer hogewaterstanden, veroorzaakt door springvloed en westerstorm ofhoge waterafvoer, brak de rivier soms met geweld door de aldusontstane zwakke plekken van zijn natuurlijke dijken heen ensleep een geul uit tot ver in de naast liggende moerassen.

Dezandafzettingen die deze doorbraakgeulen, crevasses in vaktaal,later opvulden, vinden we nu nog terug als hooggelegen ruggenin het landschap. De relatief hoge ligging werd veroorzaaktomdat het omliggende veen na de ontginningen met enkelemeters inklonk. Ten zuiden van de Heldammerstroom liggenenkele van deze grillig gevormde crevasses. Buiten de zojuistbeschreven stroomruggen en crevasses lagen de komgronden. Zewaren vroeger vrijwel onbegaanbaar; slecht afgewaterd enbedekt met bossen. De wijk Het Weer ligt midden in zo'n kom.Bewoners zullen in hun tuinen vruchteloos naar zand graven enals ze door de zware komklei heen zijn venige lagen aantreffen.Dit alles vormde het toneel van de hierna beschreven gebeurte-nissen. Inheems en Inheems-Romeins Op de omgeploegde akkers zien we, nadat de regens de grondhebben uitgespoeld, vaak op lichte verhogingen, donkere ver-kleuringen. Bij nadere beschouwing blijken deze veroorzaakt tezijn door botresten, potscherven, verbrand leem en houtskool. Als de archeoloog hier met zijn guts of boor de grond dieperonderzoekt dan blijkt de ondergrond niet zelden de groengeleverkleuring te vertonen van fosfaatrijke grond. Dit zijn de restenvan de huisplaatsen van Germaanse inheemse

families die zichhier veelal in de late ijzertijd in de eerste eeuwen voor onze jaar-telling hadden gevestigd. We vinden ze alleen op de stroomrug-gen en crevasses waarvan de zandige klei zich goed liet bewer-ken. Ze vormden hun aardewerk met de hand. De klei vermeng-den ze met grof zand of potgruis om ze bij hoge temperaturenniet te laten barsten. Met hun nagels en door de potranden methun vingertoppen van kartels te voorzien versierden ze vaak hunaardewerk. Zo'n huisplaats werd slechts enkele tientallen jaren gebmikt.Gedurende die tijd drongen de fosfaatrijke afvalstoffen de grondin en zijn nu na 2000 jaar nog goed zichtbaar. De oude huizenbrandden af en de muren van met leem bestreken vlechtwerkwerden als het ware gebakken. De brokstukken hiervan liggen ernu nog. In vaktaal wordt dan van huttenleem gesproken.Enkele jaren geleden zijn, voor de bouw van Leidsche Rijnbegon, archeologische verkenningen uitgevoerd. Bij deze ver-kenningen zijn in de omgeving van het Haarpad, Langerak,Veldhuizen en nog op veel meer plaatsen op de stroomrug tien-tallen van dergelijke vestigingen uit de ijzertijd ontdekt. Rekenenwe mee dat door begroeiing, bebouwing en andere oorzaken langniet alles onderzocht kon worden en er bovendien door

erosievan de rivieren en door afvletting veel verloren is gegaan danmoeten er honderden van dit soort inheemse boerderijen geweestzijn. Stellen we de periode gedurende welke deze boerderijengebouwd werden op 300 jaar en de levensduur van zo'n boerde-rij op 30 jaar, dan zijn er gemiddeld enkele tientallen tegelijker-tijd bewoond geweest. Hierbij hoort een inwoneraantal vanomstreeks 500. Dit zijn natuurlijk grove benaderingen, maargeven toch een indruk van de bevolking in die periode. Niet altijdwerd op deze huisplaatsen alleen het handgevormde met kwartsen potgruis gemagerde aardewerk gevonden. Vaak lagen er ookscherven van Romeins aardewerk tussen. Een stuk van een wrijf-schaal of een amphora lagen tussen het inheemse aardewerk datnu ook vaak met organisch materiaal was gemagerd. Deze orga-nische magering verraadt de Romeinse invloed. Vertonen devindplaatsen het zojuist beschreven beeld dan spreken we van:Inheems-Romeins. Deze inheems-Romeinse nederzettingen vin-den we vooral ten zuiden en ten oosten van de Heldammer-stroom, een eerste aanwijzing dat de rijksgrens langs deze nieti-ge zijtak van de Rijn liep en niet langs de hoofdarm.Het huidige Vleuten werd in de twaalfde eeuw gespeld als







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 41 sporen uit. De gebiedentussen de Romeinse Rijnen de restgeul zijn dusgeen vindplaatsen vanRomeinse oudheden.Bij Langerak heeft deUtrechtse projectarcheo-loog Herre Wynia eenprofiel gestoken waaropprachtig zichtbaar washoe de restgeul, gevuldmet         Karolingische scherven, een laag metRomeins materiaal hadaangetast. In de negendeeeuw was deze rivierdus nog actief.De eens zo machtigerivier die het Romeinserijk begrensde is tenslot-te verworden tot eenkronkelig watertje dattot voorkort de gemeen-tegrens tussen Utrechten Vleuten markeerde. Afb. 3 Het Romeinse schip zoals hij even te zien is geweest in Veldhuizen. Intussen is vastgesteld dat hij 25mlang is en een laadvermogen had van ongeveer 30 ton. Enkele van de duizenden belangstellenden vertelden verhalenover vroegere scheepsvondsten in dit gebied. De verhalen diesoms van ver voor de oorlog dateerden zijn intussen door eenspeciaal daarvoor in het leven geroepen afdeling van de archeo-logische werkgroep 'Oude Rijn' nagetrokken. Dit leverde nogdrie mogelijke lokaties van scheepswrakken op. Alle lokaties lig-gen in oude rivierbeddingen, dus veelbelovend!Hier volgen twee fragmenten van

een verslag dat een der mede-werkers van de scheepsgroep maakte: &quot;Theo zegt dat de Romeinse pot in de Wolweverslaan is gevon-den halverwege de Houtsnijderslaan en de Glazenierslaan bijhet graven van een riolering op grote diepte.De boot is ook halverwege de Houtsnijderslaan gevonden. Deboot lag dwars in de singel halfin de singel en halfin de tuin(en)van de woningen aan de Wolweverslaan. Om de schoeiing aan tebrengen is de boot ter plaatse weggegraven, er zal dus nog weleen deel in het water en een deel in de tuin(en) zijn achtergeble-ven. &quot; ..... &quot; Hannes was met zijn broer bij de kraan en heeft de schoeiing aangebracht. Volgens hem hebben andere werknemerszeer grote gesmede spijkers uit spantribben mee naar huis geno-men. Hij gaf met zijn wijsvingers een maat van 20 cm. aan.Visserslatijn?&quot; Bedenken we dat slechts een zeer klein deel van het bodemar-chief geopend is en dat vondsten lang niet altijd herkend engemeld worden dan moeten de vijf schepen slechts een kleinefractie vormen van het totaal dat nog onder de grond ligt. Het zijnde stille getuigen van een druk scheepvaartverkeer waarvanRomeins Vleuten-De Meem ooit het middelpunt was, een regio-naal centrum van waterwegen. De Waal en de Lek

voerden steeds meer water af. Het verlan-dingsproces dat in de twaalfde eeuw eindigde met de afdammingvan de Rijn bij Wijk bij Duurstede begon voor wat deHeldammerstroom betreft misschien al in de Romeinse tijd.Langs deze stroom zijn geen laat-Romeinse sporen gevonden.Dat het riviersysteem steeds minder water afvoerde betekendenog niet dat haar meanderactiviteit verminderde. Integendeel,haar loop werd steeds grilliger. Zij wiste daarbij veel Romeinse Afb. 4 Het in het schip gevonden kistje, met links een breeuwij-zer, een halve leren zool, een sleutel en slotplaat, een spijker.Rechts een flbula en bronzen ring van een heft en een beitel. De Limesweg, van Lugdunum naar Argentoratum. Twee maanden lang staken de koppen van twee rijen zware eikenpalen boven de grond uit in een bijna twee meter diepe kuil zon-der dat het archeologisch belang tot iemand was doorgedrongen.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 46 kingsregister en woont samen met de familie Dirk van Eist bij demolen. Er komt nu een onduidelijke periode in het verloop vande geschiedenis. Willem Deetman vertrekt n.1. in 1863 al weernaar Doom en de familie D.van der Eist naar Oudenrijn. Is demolen toen verbrand of omgewaaid? Waarom hij verloren isgegaan is in het archief van Vleuten-De Meem, waar de archief-stukken van Veldhuizen zich bevinden, momenteel niet na te gaan (inzage niet mogelijk). Inhet formulier behorende bij deinventarisatie van molens doorhet toemalige Departement vanOpvoeding, Wetenschap enKultuurbescherming in decem-ber 1942 wordt vermeld dat demolen circa 100 jaar geledenwerd gebouwd. Mij lijkt dat dittoen circa 80 jaar was geleden,gezien het vertrek vanW.Z. Deetman, maar het archiefzal daarin duidelijkheid moetengeven. De derde molen Na het vertrek van Deetmanwordt de nieuwe molenaar enerfpachter Johannes van denNieuwendijk, korenmolenaaren wethouder te Montfoort,gehuwd met Maria Catharinavan Berkestijn, geboren inHaarzuilens (Haarmolen) enheeft familierelatie met Jan vanKes. Johannes van denNieuwendijk heeft waarschijn-lijk een nieuwe molen ge-bouwd. Nu een stellingmolen,een gemetselde

achtkantigeonderbouw met daarop eenachtkante houten rietgedektemolen (zoals b.v. de molen inAalsmeer). Het is hierbij nietuitgesloten dat de bovenbouwvan een elders gesloopte molenwas, omdat in die tijd veel pol-dermolens overbodig werdenin verband met stoombema-ling. Deze contructie, stenen In de eerste kadastrale legger van 1832 van de gemeenteVeldhuizen, wordt Jan van Kes, molenaar te Veldhuizen,genoemd als eigenaar van de percelen sectie A nrs 177 t/m 180,zijnde molen, erf, plaats en tuin. In 1838 vermeldt de kadastralelegger de verkoop van deze percelen in 1837 aan BemardusJohannes van Rhijn, korenmolenaar te Vianen.Waarschijnlijk is later gebleken dat de grond van de molen erf- Afb.3 Gedeelte van de topografische kaart 1:50000, blad 31 oost (Utrecht) uitgave 1855. Op deze kaartis de &quot;Koornmolen&quot; van Veldhuizen duidelijk aangegeven (RAU Top.Atlas, archief HV). onderbouw met daarop een poldermolen, omgebouwd totkorenmolen, kwam en komtook nu nog veelvuldig voor. Door brand wordt in 1889 de molen gedeeltelijk verwoest. Deeigenaar/molenaar Johannes van den Nieuwendijk is kort daaropoverleden, want in 1892 gaat de erfpacht over op zijn weduwe Marie Catharina van Berkesteijn, met de vermelding ...... &quot;de korenmolen affaire

uitoefenen&quot;. Restauratie/herbouw vindt plaats in 1892 door het plaatsen vaneen uit Noordholland afkomstige molen op de nog aanwezigestenen onderbouw. De nieuwe molen was van sloop afkomstig enwerd geleverd door de Gebr.de Boer uit Oostzaan. Molenaar is pachtgrond was, omdat het kadaster in 1851 (art. 138) vermeldtdat Jhr.Diederik Jan Anthonie Albertus van Lawick van Pabst te&quot;s-Heerenberg eigenaar is en B.J.van Rhijn erfpachter. In onstijdschrift van december 1987 heeft Dr.D.W.Gravendeel de fami-lie van Rhijn beschreven in zijn artikel &quot;Een molenaarsdochter&quot;.Hoewel het kadaster B.J.van Rhijn noemt als erfpachter, wordtin dat jaar (1851) zijn zoon Arie de molenaar. De familie vanRhijn vertrekt in 1862 naar Rietveld en de nieuwe molenaar (erf-pachter) wordt Willem Zeger Deetman, afkomstig uitHarderwijk. Willem Deetman staat als ongehuwd in het bevol-























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 57 bouwmaterialen blijken de tand des tijds niet te kunnen door-staan. Inmiddels is een restauratie/consolidatieplan opgemaakt,waaraan een prijskaartje hangt van vijftig miljoen gulden, tebesteden in de komende tien jaar. De financiering van het restauratieplan. Hoewel de familie in het verleden dus niet op een cent behoefdete kijken, is het duidelijk dat thans - gelet op de hierbovenbeschreven geschiedenis van de Rothschild-dynastie - terechteen beroep wordt gedaan op de reguliere subsidie-kanalen om de50 miljoen gulden kostende restauratie te financieren. Overigenszijn niet alle kosten subsidiabel, waardoor voor de eigenaar(thans een familie-stichting) ongeveer 30% (15 miljoen) van dekosten voor eigen rekening blijft. Dat bedrag moet door de fami-lie en de stichting via de exploitatie van het kasteel worden opge-bracht. Om het eerste miljoen hiervan binnen te krijgen is er beslo-ten in oktober 1998 een 100-tal antieke objecten van de familieuit het kasteel op een speciale veiling door het bekendeVeilinghuis Christies in het kasteel te veilen.Jaarlijks bezoeken meer dan 60.000 toeristen dit unieke kasteel,deze eigenaardige &quot;follie&quot;, een onvervangbaar monument uitvervlogen tijden, waarmee het

dorp Haarzuilens onverbrekelijkis verbonden. Bij de herdenking dit jaar van het 100-jarig bestaan van hetdorp Haarzuilens wensen wij de eigenaren van kasteel, park endorp de sterkte en wijsheid toe om deze parel van de gemeenteVleuten-De Meem tot in lengte van jaren voor ons allen in standte houden. Wij eindigen deze reeks over het 100-jarige Haarzuilens met het&quot;Loflied op De Haar&quot;. &quot;Loflied op De Haar&quot; Nu in groene loverpracht Ons Haarzuilens ligt. En ons hart en onz' gedacht' Op haar zijn gericht. Zingen wij uit volle borst 't Loflied op De Haar. Ons mooie dorpje klein.Onze mooie Haar, Waar wij zo trots op zijn.Onze mooie Haar. 'k Heb het lief, mijn dorpje klein. Om zijn prachtkasteel, Met zijn poort en ophaalbrug En kantelen veel. Hoge torens schitt' ren er In de zonneschijn. Refrein. 'k Heb het lief, mijn dorpje klein. Om zijn kermisfeest. Waar men pret maakt, arm en rijk. Opgeruimd van geest. Waar eenieder danst en host: Oud, jong, groot of klein. Refrein. Eief Haarzuilens, dorpje klein. Plaats van mijn geboort', Waar 'k ook kom, gij zijt de plek Die mij toebehoort. Tot besluit dus zingen wij Samen dit refrein. Bronnen: Winkler Prins Bulletin KNOB 1996-2/3 Gemeentegids Haarzuylens 1898 Inventaris Kasteel De Haar 1952 Tijdschrift Historische Vereniging 4/1988



























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 70 1766 compareerden voor mij Dirk Oskamp, Notaris 's Hoofs vanUtrecht, binnen Utrecht residerende en bij d'Ed.Groot AchtbareHeren Borgemeesteren en Vroedschap derzelver Stad geatmi-teerd, en voor Jacobus De Graaff en Theodorus Koppen alsgetuiygen, Den HoogWelGeboren Heere Gijsbert Franco BaronDe Milan Visconti, Heere van Hinderstein Etc. Etc, en DeHoogWelGebore Jonkvrouwe Alexandrina MagdalenaBaronesse De Milan Visconti, Broeder en Zuster, mij Notarisbekend. Den Heer Comparant met ons gaande en staande, en deJonkvrouwe comparante wel swakkelijk, dog mede gaande enstaande, beijden hun verstand en memorie volkomen magtig engebruijkende, als ons Notaris en getuigen opentlijk bleek, enexhibeerde de comparanten dit besloten papier met een zwartezijde draad toegenaaijd, en op vier plaatzen met het signet van decomparanten en swarten lakke verzegeld, met verklaring dat inhet zelve is begrepen hun lieder testament en uijterste wille,welke zijlieden uit kragte van den octroije daar inne geroerdgemaakt, mitsgaders met des Heer comparants hand op zegelgeschreven hebben, zijnde door beiden de comparanten duijde-lijk nagelezen en ondertekend, hebbende de comparanten zig totdit

instrument gerefereerd bij hunne opene dispositie, op hedenvoor mij Notaris en getuigen gepasseerd, begerende de compa-ranten, dat de inhoud van dezen testamente na dode van delangstlevende van hun beide, zal worden agtervolgd, en volko-men effect sorteren, 't zij als testament, codicil of andere soortevan laatste dispositie, zo als het zelve na regten best zal kunnenbestaan; verklarende de comparanten hunne wil en begeerte tezijn, dat dit testament ten eersten na het overleiden van denlangstlevende der comparanten zal worden geopent en om zulksdoor Notaris en getuigen te laten doen, authoriseren de compa-ranten daartoe bij dezen Mejuffrouw Jacoba Johanna Guitton,Dogter van den Wel.Eerwaarde Heer Marcus Guitton, Predicantin De Waalsche gemeente te Maastricht, zonder daar inne doorimand te worden belet direct of ondirect, en is deze door denHeer en Jonckvrouwe comparanten en de voornoemde getuigen,benevens mij Notaris ondertekent binnen Utrecht, ten Huijze vande comparanten op dato voorschreve. Was getekent Milan Visconti, A.M. De Milan Visconti, J.D.Graaff, T. Koppen, 1766. Dirk Oskamp, Notaris 1766. Volgt de dispositie zelve: Wij, onderschreven Gijsbert Franco Baron De Milan Visconti,Heer van Hyndersteijn etc. en Alexandrina Magdalena BaronesseDe Milan Visconti bij onze

mutuele testamente op heden voorden Notaris Dirk Oskamp en getuigen gepasseerd, ons gerefe-reert hebbende tot deze onze belotene testamente, welke wijwillen dat na dode van de langslevende van ons zal stand grijpen,hebben tot voldoening van het zelve, in krachte van den octroijebij gem. testamente gemeld, goedgevonden dienvolgens bijdezen te disponeren, in maniere als hier na beschreven staat.Confirmerende als nog den zelven testamente, excluderen wijvooraf en in alle gevallen, allen zullen die na dode van de langst-levende van ons ab in testato of uit hoofde van eenige voorgaan-de making, tot onze nalatenschap zouden vermeijnen gerechtigtte zijn of zich daar mede zouden willen en trachten te bemoeijen.Voorts legateren wij te zamen voor het geheel, en ieder in hetbijzonder voor de helfte, na dode van de langstlevende van onsbeijden, aan de perzoonen hier na beschreven, gelijk agter dennaam van ieder uitgedrukt staat. Aan de twee zoonen van den Heer Raadsheer Mr Nicolaasvan Haeften, bij Vrouwe Ida Comelia van Buijten hem in huwe-lijk verwekt, ieder eene somme van Vijf Duijzent Guldens aanobligatien. Aan den Heer Adriaan Comelis van Haeften, zoon van wij-len den Heer Raad in de Vroedschap, Jan van Haeften, eeneHofstede in Benschop aan de Zuydzijde met haar getimmerte en12

Mergen, nevens en daarboven nog 5 Mergen en 10 Mergenaan de Noordzeide, dus groot te samen negen en twintig MergenDrie Honderd Roeden, zo als die Hofstede tegenwoordig inhuure wordt gebruikt bij Adrianus Langerak; Item nog deHuijzinge op de voorszeide, 10 Mergen aan de Noordzeide staan-de, en eyndelijk eene somme van Vijf Duizend Guldens om voor-noemde somme te gebruijken tot het timmeren van eene woningtegen de voorgevel van de Huijzinge bij Adrianus Langerakbewoond, of waartoe anders zal komen goed te vinden. Aan Mevrouw Meijen, geboren Wijburg zodanige obligatienten laste dezen Provincie, te samen uitmakende een capitaal vanVijf Duizend Guldens als onse hier na te stellen erfgename totvoldoening daarvan zal goedvinden te emploijeren, welke obli-gatien na dode van genoemde Mevrouw Meijen zullen komen tedevolveren op haren zoon Jan Meijen bij de Heer ComelisMeijen in echte verwekt, en bij vooroverlijden van dezen, harenzoon Jan Meijen, op eene der twee voor dochters van den HeerComelis Meijen, hier na te noemen, welke zij. Mevrouw Meijen,daartoe preferen zal. Aan den Heer Jan Jacob Meijen, Clerk ter Secretarije dezerProvincie, en aan mevrouw De Ruever en MevrouwLuchtermans, bijden geboren Meijen, en alle drie tesamen voor-kinderen van genoemde

Heer Comelis Meijen, ieder eenesomme van twee Duizend Guldens aan obligatien, mede terkeuze en schikking van onze erfgename als boven. Aan den jongsten zoon van meergenoemde Heer ComelisMeijen, Jan Meijen, bij Vrouwe Wijburg in echte verwekt, eenesomme van tien Duizend Guldens aan obligatien op dezeprovincie, ter keuze en schikking van onze erfgename, van welkeobligatien de jaarlijkse renten zullen worden gebruijkt tot zijneopvoeding als anders, tot dat hij Jan Meijen zal wezen meerder-jarig geworden, wanneer hij met voornoemde somme, als metzijn eijgen goed, naar welgevallen kan handelen.Aan Mejuffrouw Arens van Juchen, dochter van wijlen den HeerLieutenant Collonel Arens van Juchen, aan Vrouwe Meijen inechte verwekt, eene somme van tien Duizend Guldens aanobligatien op deze provincie, ter keuze en schikking van onzeerfgename als boven. Aan de Diaconie scholen alhier te Utrecht, eene somme vaneen Duizend gulden. Aan het Oude Mannen en Vrouwen huijs mede alhier, ookeene somme van een Duijzend Guldens. Aan het Fonds van de Weduwen van de Walsche en FranschePredicanten, eene gelijke somme van een Duizend Gulden.Aan den kamerdienaar van mij, testateur, die bij het overleidenvan de langstlevende, bij dezelve nog zal in dienst zijn, eenesomme van twee

Duizend Guldens aan obligatien, mede terkeuze en schikking van onze erfgename, als boven. Aan de verdere domestiken die bij het overleiden van delangstlevende zullen in huijs zijn, en niet bij de eerstnavolgendevervaarteid staan uit de huur te gaan; den Tuynier, maar niet denTuyniersknegt, daar onder begrepen, eene somme van vierduy-zent Guldens tezamen om die onder den anderen egaal te verde-len.



















































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 95 gekozen is omdat de weg door het polderlandschap liep. Wel wordt de naam in de wegenlegger van 30 augustus1907 genoemd*. Hierin wordt vermeld: 'Polderweg loopendevan den Thematerweg in westelijke richting tot den Rijn- ofHaardijk = grint'. In de wegenlegger van 9 maart 1937 is ver-meld dat de Polderweg voorzien is van beton en asfalt'. Alexandralaan In 1979 werd door de gemeenteraad besloten om achter deOckhuizerweg zes premiekoopwoningen te bouwen omdathet realiseren van twaalf geplande woningwetwoningen niethaalbaar was. Later werden er nog zes woningen gebouwd.Toen de woningen gebouwd waren en de weg was aange-legd, besloot de gemeenteraad op 24 maart 1980 op verzoekvan de inwoners van de kern Haarzuilens, de nieuwe weg deAlexandralaan te noemen. Alexandra is de oudste dochtervan de huidige baron Thierry Frederic Etienne Helin vanZuylen van Nyevelt. Haarlaan Deze laan staat zonder naam al ingetekend op de 'NieuweCaerte van de Provincie Utrecht' van omstreeks 1700. Op dekaart van P. Ketelaar uit 1769 wordt de Haarlaan vermeld en dezeliep van de Haar naar 'Het Zand Pad'. Op de topografische kaartvan 1860 en de Gemeente

Atlas uit 1868 loopt deze laan vanaf Plattegrond van Haarzuilens de tol ten zuiden van het oude dorp Haarzuilens naar de hofstede'Vrede Wel. Op een topografische kaart uit 1885 isde laan ook vermeld terwijl de hofstede toen 'DeWel' werd genoemd. In de wegenlegger van 30 augustus 1907 wordtvermeld: 'Haarlaan loopende van de Zuylenlaan(Bochtdijk) tot aan de Kantonnale weg bij de Wel =grint''&quot;. Op 8 mei 1951 besluit de gemeenteraad vanHaarzuilens om de onderhoudsplicht van deHaarlaan over te nemen van het waterschap'Haarrijn en Portengen'&quot;. Tijdens de ruilverkaveling van 1953 tot 1963 is deHaarlaan aan het verkeer onttrokken en is nog alleende toegangsweg naar de golfbaan. Stalplein en Kasteellaan Het Stalplein en de Kasteellaan stammen uit de vori-ge eeuw toen het kasteel herbouwd werd. Ze bevin-den zich binnen het domein van kasteel de Haar enzijn geen doorgaande wegen. Rondom het Stalpleinzijn nu dienstwoningen, stallen en garages tenbehoeve van het kasteel gebouwd. De Kasteellaanvormt de belangrijkste en kaarsrechte oprit naar hetkasteel vanaf de Thematerweg. De ingang wordtgevormd door een fraai smeedijzeren hekwerk Bronnen: GAV = Gemeentearchief Vleuten-De MeemRb = Raadsbesluit Haarzuilens Foto's = Archief

Historische Vereniging Vleuten-De Meem-Haarzuilens Noten: 1. GAV 451 2.  GAV 453 3. Rb 447 4.  Rb 10-05-1979 5. GAV 453 6. GAV 447 7.  Rb 18-10-1955 8. GAV 452 9. GAV 453 10. GAV 452 11. Rb 447 al). 9 Gedeelte van de fraai smeedijzeren hek en de kasteellaan vanuit het oosten
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