






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 Beulswerk (1) door Veronique Voorn-Verkleij Enige tijd geleden kreeg de heer J.H. Van der Poel (lid van onze vereniging) een lijst van de vergoedingen voor de Utrechtsescherprechter uit 1770 in handen.Deze lijst roept bij lezing tal van vragen op over misdaad en straf in vroegere eeuwen envormt de aanleiding tot het volgende artikel. Misdaad brengt in onze samenleving onrust en roept gevoe-lens van wraak op. Zij werkt afbrekend op het moreel. Wij pro-beren in onze samenleving misdaad te voorkomen door ont-spoorde medemensen op te vangen en te begeleiden. Wij hebbenons tegen misdaad beveiligd, door het hebben van politie, die optal van wijzen misdadigers tracht op te sporen. We kennen eenjustitieapparaat, dat beschikt over tal van wetten en maatregelenom misdadigers te berechten. Onze rechters zijn onafhankelijk enbeschikken over wetboeken, waarin staat welke handelingenstrafbaar zijn en welke straf daarvoor wordt gegeven. Wij kennenbegrippen als toerekeningsvatbaarheid en medeplichtigheid.Particulier wraaknemen op de pleger van een misdrijf is verbo-den. Hoe anders ging het er in vroegere eeuwen aan toe. Waar hetrecht niet in eigen hand werd genomen, werd het gesproken doorvele instanties en

voor ieder gebied en iedere rechtskring goldenandere regels. De rechters waren niet onafhankelijk en bepaaldenvrij willekeurig welke straf werd opgelegd, aangezien wettelijkeomschrijvingen van strafbare feiten niet of nauwelijks bestonden.De straffen waren streng en wreed en om tot bekentenissen tekomen werd er gemarteld. De uitvoerder van deze straffen wasde beul of scherprechter. In dit artikel zullen we zien, dat we nogmaar temauwemood aan deze barbaarse tijden zijn ontstegen,daar ons huidige rechtssysteem dateert vanaf de tweede helft vande vorige eeuw. tijden bijeenkwam en waar alle weerbare mannen verschenen.Tacitus schreef in zijn Germania, die gereedkwam in 98 naChristus, dat een stam de doodstraf kon opleggen als een stamlidde vrede (= rechtsorde) had verstoord: &quot;Verraders en overloopershangen zij aan dorre boomen op; lafaards, deserteurs en bedrij-vers van ontucht laten zij in een moddersloot zinken, waarover zevlechtwerk van roeden en biezen werpen. Deze geheel tegen-overgestelde wijze van terdoodbrenging vindt hierin haar grond,dat men volgens hunne opvatting bij de bestraffing misdadenopenlijk moet tentoonstellen, schanddaden daarentegen verber-gen.&quot; (Uit Germania, door (Publius Comelius) Tacitus. Naar devertaling uit het latijn door Dr. B.H. Steringa

Kuyper,Amsterdam 1902.) De Middeleeuwen In de tussen de zesde en negende eeuw opgetekendeGermaanse volksrechten en later de capitularia van deMerovingische koningen (van ongeveer 430 tot 751) en deKarolingische koningen (van 751 tot 987) was de bloedwraak alver teruggedrongen. Deze volksrechten bevatten regels van straf-rechtelijke en strafprocesrechtelijke aard. In het bijzonder bevat-ten zij opsommingen van boetetarieven voor uiteenlopende vre-deverstorende handelingen. De bloedwraak kon worden afge-kocht in geld of natura (meestal vee) waarbij de afkoopsom inverhouding stond tot het toegebrachte nadeel en de ernst van hetgepleegde delict. Dit stelsel van vermogensstraffen is tijdens de Het verre verleden In de oudheid werden bij de Grieken enRomeinen privaatrechtelijke aangelegenheden tus-sen dader en slachtoffer zelf uitgevochten en hierbijspeelde de godsdienst ook een belangrijke rol. Laterontstond er rechtspraak, waarbij het strafrecht eenbescheiden rol speelde. De meeste delicten betroffencivielrechtelijke verbintenissen tot schadevergoe-ding van de dader aan het slachtoffer of zijn familie.Alleen misdaden, die door groepen werden begaanof die een politiek karakter hadden, werden vanstaatswege bestraft met verbanning of de dood. In het oudgermaanse recht kende men

ook dewedervergelding of bloedwraak, de talio, die werduitgevoerd door de benadeelde zelf of zijn familie.Daamaast kende men de compositio, hetgeen afkoopbetekent. De meeste straffen konden worden afge-kocht met een schadevergoeding aan het slachtoffer.Alleen zeer gevaarlijke delicten werden agressiefgestraft vanuit de gemeenschap. Strafvonnissen wer-den vastgesteld op het stamding, dat op vastgestelde Een catalogus van de rechtsgang met onder meer het proces, de pijniging en talvan straffen waartoe mensen veroordeeld kunnen worden (tekening van Bruegeluit 1559).











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 leren klimmen. Ik moest met een straatverlichtingsarmatuur,ongeveer tien kilo zwaar en een kleine meter lang, op mijnschouder de palen in klimmen, waarna het door een andere mon-teur op de paal werd vastgeschroefd. Ik heb dus wel een gedegen praktische opleiding gehad. Er ismij nooit verteld hoe het allemaal moest, dat heb ik zelf maarmoeten uitzoeken, terwijl het werk niet van gevaar ontbloot is.Het werk bestond uit het maken van nieuwe aansluitingen, oudereviseren en het oplossen van storingen. Eens in de drie wekenhad je een week storingsdienst en moest je thuis blijven. Bij eenstoring moest je er met het brommertje op uit, weer of geen weer.Het was geen pretje om, met je soms natte kleding, een paal in temoeten en tussen de stroomdraden te moeten staan om een sto-ring op te heffen. Je voelde de stroomprikkels in je nek en aan jepolsen, maar je wende eraan. In het begin van de jaren zestig kregen we de beschikkingover een auto en zaten we bij regen tenminste droog en hoefdenwe niet meer op een ladder uit, want die hadden we zelf bij ons,maar palen klimmen bleef zolang het bovengrondse net er was. Als het eens gestormd had was je soms de hele nacht op pad.Omgewaaide palen en draden die door

afgebroken takken warengebroken, moesten weer gerepareerd worden. Op een keer moestik, na een storm, mijn collega in Harmeien op gaan halen. Erwaren diverse storingsmeldingen binnengekomen. Toen ik deVleuterweideweg, voorbij de Prins Hendrikweg, opreed zag ikde straatverlichting branden, echter niet op normale hoogte maarin het weiland. Het hele net, tot aan 't Hoog, lag plat in het wei-land. De spanning stond er nog op en daar er koeien in de wei lie-pen moest ik snel zorgen dat de draden stroomloos werden. Erwas ook een melding gekomen dat er, op de Rijksstraatweg bijHarmeien, draden op de weg lagen die vonkten. Daar weer vlugnaar toe voor er ongelukken konden gebeuren. Die nacht warenwe met zo'n twintig man op pad om de schade zo goed mogelijkte herstellen en te zorgen dat iedereen weer van elektriciteit voor-zien was. Nadat het bovengrondse net gesloopt was kwamenzulke storingen niet meer voor. Ondanks alle minder prettige dingen heb ik het werk altijdmet plezier gedaan. Vooral 's zomers was het prettig werken. Jewas veel in de buitenlucht. Ook de omgang met de klanten hebik als zeer positief ervaren. Ik kijk dan ook met veel genoegenterug op mijn PUEM-tijd. met een booromslag gaten in de paal boren en de steunen er indraaien. Als je dat nooit eerder gedaan hebt is dat

geen prettigwerk. Het klimmen had ik al gauw onder de knie. Maar om tus-sen de stroomdraden te hangen had je een gordel met een stuktouw eraan, watje om de paal sloeg en waar je dan in hing. Daarmoest je wel even aan wennen. In de gevel van de boerderijmoesten ook steunen met isolatoren komen. Daarvoor badje eenladder nodig. Die kon je op de Solex niet meenemen, dus maarproberen te lenen bij een boerderij. Dat lukte wel. Het waren vandie plukleren, die ze in een boom plaatsten om appels en peren teplukken en die eigenlijk niet geschikt waren om tegen een muurte plaatsen. Maar je moest het er maar mee doen. Nadat de steu-nen waren aangebracht moest je de draden aanbrengen. In mijngeval stond het net aan de andere zijde van de weg en moestende draden over de weg gespannen worden. Eerste werden de dra-den, vijf in getal, op de steunen in het net bevestigd en dan vlugmet de draden de weg over en snel de ladder op, zodat het ver-keer er niet tegenaan kon komen. Gelukkig was er in 1957 nogniet zoveel verkeer als nu. Het zou nu bijna niet meer gaan omalleen zo'n aansluiting te maken. Ik was blij dat ik mijn eersteaansluiting tot een goed eind had gebracht. Kort daarop moest er verlichting aangebracht worden opEiteren, langs een, toen nog, landweggetje in IJsselstein.Normaal werd

dat werk door een bouwploeg gedaan maar onzechef vond dat wij dat zelf wel konden. Bij dit karwei heb ik goed



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 18 Zuiderplantsoen Over de naamge-ving van dit zuidelijk-ste deel van de oudstewijk Veldhuizen kanmen alleen maar gis-sen. Mogelijk is dezenaam door de volks-mond ontstaan omdathet een klein stukjegroen was in het zui-delijkste gedeelte vandeze wijk. In hetgemeentearchief zijngeen gegevens engeen raadsbesluit vandeze naam te vinden. Meerndijk en Van Nijenrodelaan in 1951. Bronkhorst. Zij trouwde met de zesde bezitter van Nyevelt,Jacob van Zuylen. Over haar leven is weinig bekend en ook isgeen raadsbesluit van haar straatnaam te vinden. Bekend is weldat zij een kinderrijk huwelijk heeft gehad. Zij schonk het levenaan elf kinderen. Deze kregen de namen Steven, Johan, Hendrik,Gerard, Sweden, Otto, Steven2, ook wel de jonge Stevengenoemd, Lysbeth, Barbara, Heywich en Johanna. Walravestraat De vijfde vrouw van de familie van Zuylen waarnaar eenstraat is genoemd, is Walrave van Broekhuysen. Omdat van dezestraat geen raadsbesluit bekend is, kan ook niet vermeld wordenwaarom van deze vrouw de voornaam als straatnaam is gekozen.Als de gemeenteraad consequent in de naamgeving was geweest,had men deze de Van Broekhuysenstraat genoemd. Walrave vanBroekhuysen was een dochter

van Reinier van Broekhuysen enErmgard van Groesbeeck. Zij was echtgenote van Steven vanZuylen de zevende generatie van de bezitters van de ridderhof-stad Nyevelt. Uit hun huwelijk zijn de zoon Frans en de dochterOda geboren. Van hun vader is bekend dat hij een van de voor-naamste aanvoerders is geweest van de Hoekse partij en dat hijmeedeed aan alle expedities tegen de Kabeljauwen. Deze perio-de is in de geschiedenis bekend als de tijd van de Hoekse enKabeljauwse twisten die van het midden van de 14e tot eind 15eeeuw hebben plaatsgevonden. Steven van Zuylen overleed in1506. Marelaan *.; . De naam Mare komt in het dorp De Meem meerdere kerenvoor. Zo kennen we de Marehal en het zangkoor 'Singhet dieMare'. De Mare was een zijriviertje van de Rijn dat vroeger de loophad in De Meem en langs de Meerndijk naar de IJssel stroomde.Aan dit riviertje ontleent de Meem zijn naam. Op 23 augustus1958 is de naam van deze laan door de gemeenteraad vastge-steld'». Bronnen 1. Rb. 14-01-1954. 6. Rb.24-08-1959. 2. Rb. 24-08-1959 7. Rb.20-08-1959. 3. Rb.24-08-1959. 8. RB.24-08-1959 4. RB. 29-4-1958. 9. Rb.24-08-1959. 5. Rb.29-08-1959. lO.Rb.23-08-1953. Bezitters van Nyeveltmet hun echtgenotes Steven van ZuylenX Mabelia Jacob van Zuylen + 1355X Christina Peters

Utenham Steven van Zuylen + 1403X Agnes van Heemskerk Jacob van Zuylen + 1418Elisabeth van Nyenrode Steven van ZuylenX Elisabeth van Oye Jacob van Zuylen + 1473X Oeda van Monfoort Steven van Zuylen + 1506X Walrave van Broeckhuysen Frans van Zuylen + 1515Ongehuwd



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 19 De transformatie (3) van historische dorpen tot modern Leidsche Rijndoor Wouter de Heus De vorige aflevering van deze reeks handelende over de Groenedijk. Toen kon ik aangeven dat er inmiddels een projectlei-der was aangesteld om een visie te ontwikkelen over hoe dit mooie oude lint een beter aangezicht te geven, nu de stad aanbeide zijden flink is opgerukt. Ook de historische vereniging is sinds kort gesprekspartner bij bedoeld restauratieplan. Eenhele verbetering derhalve. Toch kan er van een juichstemming nog geen sprake zijn. Rond de Groenedijk zullen eerst resul-taten geboekt moeten worden. Het zou mooi zijn om in het volgende nummer verslag te kunnen doen van die eventueleresultaten. Echter, de problematiek rond de oude linten die binnen de nieuwbouw van Leidsche Rijn vallen ('t Zand, deEnghlaan, de Hof ter Weydeweg, de Alendorperweg, de Smalle Themaat en de Utrechtseweg) zal steeds dezelfde zijn alser geen lering wordt getrokken uit de perikelen rond de Groenedijk. Hiermee bedoel ik dat er nu achteraf zaken recht gezetmoeten worden terwijl zoiets beter vooraf geregeld kan zijn. Nogmaals, het zou onjuist zijn om te stellen dat er binnen deverschillende gemeentelijke organisaties die zich

met de bouw van Leidsche Rijn bezighouden, geen aandacht is voor decultuurhistorie. Die is er zeker Maar toch blijven er veel knelpunten bestaan. Hulp van buiten kan dan net dat zetje gevenom de zaak te optimaliseren. Het laat zich op dit moment aanzien dat onder andere door gesprekken die de historische ver-eniging inmiddels heeft gevoerd en nog gaat voeren er verbeteringen kunnen gaan optreden. Het blijft een hele toer om hetnut van een goede inpassing van bestaande cultuurhistorische elementen (hierdoor krijgt de nieuwe stad duidelijk meer-waarde) goed over het voetlicht te krijgen. Er staan zulke enorme belangen op het spel. En helaas blijkt de cultuurhistorie,hoewel sommige zaken prima uitpakken, zeer regelmatig van secundair belang te zijn. Er is dus nog voldoende werk te ver-zetten, maar het lijkt iets makkelijker te gaan. Appellaantje Een goed voorbeeldvan de lastige keuzen diegemaakt moeten wordenals er binnen een schitte-rend oud gebied een stadmoet worden gebouwdbetreft het Appellaantjevan Huis te Vleuten. In deeerste aflevering van DeTransformatie heb ikreeds aangegeven dat heteilandje van Huis teVleuten (gelegen tegenhet spoor bij overgang DeTol) waarschijnlijk zalverdwijnen door de aan-staande spoorwegverbre-ding. Het zou een grootgemis zijn in het lint

vanRidderhofsteden als ereen landschappelijke ver-wijzing naar dit lint daad-werkelijk zou verdwijnen.Zeker nu we sinds hetsloopzieke einde van de19« eeuw al bijna geengebouwen van de Ridder-hofsteden meer kunnenterugvinden. Wie dachtdat dit de enige bedrei-ging voor Huis te Vleutenzou vormen, heeft het mis. Het appellaantje van de Wilhelminalaan/Europaweg naar Huis te Vleuten toe. Straks zal op de voorgrondeen viaduct verrijzen. Foto winter 2000 (foto auteur).





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 21 Appellaantje, historische wateriopen die afgedamd worden, oudelinten die op teveel plaatsen worden gekruist door nieuwe wegenen een A2 door Park Voorn. Al met al een 'prettig' rijtje. Debelangrijke vraag is natuurlijk of genoemd horror scenario denk-beeldig is, of werkelijkheid zou kunnen worden. Moeilijkevraag! Naar mijn mening is het slechte scenario helaas niet denk-beeldig. Uiteindelijk zal het toch gaan om geld. Is er over eenpaar jaar nog geld over om de mooie uitgangspunten die al jarengeleden als harde planonderdelen aan het papier werden toever-trouwd daadwerkelijk uit te voeren, of is het geld dan op. Eenvoorbeeld: de spoorlijn zou vanaf de Huppeldijk tot aan het hui-dige station op 'poten' worden gezet. Inmiddels is sprake vanslechts 800 meter. Nu ga ik er niet over of 'het op poten zetten'van het spoor belangrijk is of niet, maar ik constateer wel dat deopmerkingen daarover in het Masterplan kennelijk niet kunnenworden uitgevoerd. Zo zijn er legio voorbeelden. Het mooie'Masterplan' van Riek Bakker zou je eigenlijk 'Marketingplan'moeten noemen. Dat document moest voomamelijk schitterendeuitgangspunten bevatten om de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meem tot samenwerking te krijgen. Nu de trein

loopt, zullenwe moeten afwachten hoe een en ander zal uitpakken. En de his-torische vereniging heeft gesteld dat er niet wordt afgewachtmaar wordt geanticipeerd op de planontwikkeling. Vooralsnog zal de historische vereniging op een positievewijze blijven anticiperen op de planvorming om haar steentjemee te dragen aan het positieve scenario. We hopen derhalve inde volgende aflevering een aantal goede resultaten op te kunnentekenen. De Hamtoren, foto zomer 1999, genomen vanuit het oosten(foto auteur). Op verzoek van de Stichting Kasteel de Haar brengt de redactie het onderstaande welwillend onder uw aandacht OPROEP VRIJWILLIGERS Om de toekomst van het kasteel te waarborgen heeft Baron van Zuylen De Haar ondergebracht in de Stichting Kasteel De Haar.Voor de instandhouding van dit volstrekt unieke, cultuur historische momument doen wij ook een beroep op de enthousiaste inzetvan vrijwilligers. Dankzij de participatie van tientallen vrijwilligers hopen wij het toeristische produkt in al zijn facetten te opti-maliseren. In deze oproep vragen wij vrijwilligers voor het geven van rondleidingen aan groepen door het kasteel. De groepen zijn maxi-maal 35 personen. De rondleiding bestaat uit het laten zien van de diverse zalen en daarbij het vertellen over het onstaan van hethuis, de tuinen, de

architectuur, het meubilair, het porselein en straks de restauratie. Door de verscheidenheid van onderwerpen ishet heel goed mogelijk om accenten te leggen daar waar de eigen interesse liggen. Voorts vrijwilligers voor de horeca en de win-kel.Alle mogelijke informtie krijgt u van de stafmedewerkers van Kasteel De Haar en u wordt door hen begeleid en opgeleid. Wij zoeken horeca- en winkelmedewerkers voor bijvoorkeur voor de maan-, dins-, vrij-, en zaterdagen. Minimale inzetbaarheidvan 1 dagdeel (4 uur) in de week. De inroostering wordt in overleg vastgesteld. Voor informatie kunt u zich wenden tot: Stichting Kasteel De Haar Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens Telefoon 030 - 677 38 04, mevr. drs. Wendy van Saane, hoofd afdeling Toerisme, fax 030 - 677 34 64













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 27 Zoete inval Bij mevrouw Van den Brink aan de Strijkviertel was het dezoete inval. Allerlei kooplui kwamen daar geregeld op de koffie.Omdat vader ook koopman was, kwamen ze allemaal langs. Zohad je het vismannetje uit de Willemstraat in Utrecht. Hij had eenjuk over zijn schouder met twee kistjes vis. In de ene panharingen in de andere bakbokking. Eenmaal aan de Strijkviertel aange-komen, was hij op het eind van zijn wijk en vroeg hij aan moe-der: &quot;Maak je me los? Ik heb nog honderd visjes.&quot; Moeder riepdan uit: &quot;man ik heb net de petroliestellen schoongemaakt.&quot;&quot;Heb je nog koffie,&quot; vroeg hij dan. Koffie was er altijd. Hij gingdan zitten aan de keukentafel en maakte al die honderd visjesschoon bij een kop dampende koffie. Moeder had inmiddels depan met vet opgezet en 's avonds at de familie vis met brood. Verder had je nog Klaas van Ingen die huishoudelijke artike-len verkocht. Hij had een grote mand voorop de fiets. Dan stond hij voor de deur en vroeg: &quot;moet je nog een onderofTicier? (ofte-wel een po). Ga er maar op zitten, dan loop ik er omheen en kijkof ie past.&quot; Als hij aan de koffie zat, schudde hij altijd met hetkopje op het schoteltje.

&quot;Ja,&quot; zei hij dan, &quot;ze moeten toch eenkeer kapot. Dan verkoop ik je weer nieuwe.&quot; Dan had je nog Henk de Bruin met de hondenkar, die klom-pen verkocht. Ook hij zat regelmatig in de keuken aan de koffie.Ook de kruidenier kwam langs met paard en wagen. Het kleinstezusje mocht altijd meerijden. Ze moest dan wel een heel eindteruglopen, maar dat woog niet op tegen het ritje op de bok. OokLigterink de postbode zat bij moeder aan de keukentafel. Hijmoest na de Strijkviertel nog met zijn fiets de hele Heicop af enkwam eerst zijn brood opeten. Hij bracht iedere week vijf repenchocola mee voor de meisjes. Dat was toch steeds een hele uit-gave. De leerlingen en leerkrachten van de Openbare lagere school aan de Meerndijk rond 1930. IMej.Annie Staal 2. Meester van Maarseveen 3. Sjaan Vianen 4. Jan van Vliet 5. Eef Jacobs 6. Thijs Baas 7. Antoon Vermeent 8. Theo Sturkenboom 9. Jan Jacobs 28. Anny Vermeent 29. Grada Vermeent 30. Gijs van Doorn 31. Wim Wolswijk32.Lies Smienk33.? 34. Henny Wolswijk 35. Meester Piet Tennissen 36. Hein Jacobs 19. J. v.d. Brink 20. Jo van Breukelen 21. Jan van Doorn 22. Greet Baas 23. Grada v.d. Brink 24. Gert Jacobs 25. Riek Smienk 26. Cor v.d. Brink 27. Wim v.d. Brink 10. Geertje Verhoef 11. Jan Vermeent

12. Tiny Baas 13. Jo van Doorn 14. Dirk Verhoef 15. Bertha Jacobs 16. J. Vermeent 17. Wim Vermeent 18. Lien Baas











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 32 Daar voel ik me thuis en niet in een ander pand. In dit huis leef ik al vele jaren met zijn vertrouwde muren. Er is nu rust, soms droom ik even weg, geniet ik van fijne uren. Er werd gelachen, er werd gehuild, soms wordt er nu ook wel eens geschuild. Ook denk ik wel eens terug aan vroegere jaren vol zorg dag en nacht en als er zieken waren hield ik trouw de wacht. Mijn huis en tuin zijn als geen ander. Alleen voor mij zijn zij uniek. De bomen worden weer groen. De bloemen gaan bloeien. De vogels zingen. Het ontroert mij, het klinkt als muziek. Nog heel lang hoop ik hiervan te mogen genieten samen met zoveel dierbaren om mij heen. Elke dag die mij nog wordt gegeven wil ik God dankbaar zijn. Elke dag dat ook voor mij de zon scheen. Lief dorp, lieve woning, ik voel mij rijker dan een koning. Ook naar aanleiding van dit interview schreef mevrouwWolswijk een gedicht over het denken aan vroeger: Mijmeren Mijmeren in de stille uren. Mijmeren dat mag. Men zegt: dat hoort bij de oude dag. Gedachten komen boven van nu en zeker van weleer Het is een gevoel van op herhaling zijn, want veel van vroeger weetje niet meen Het is soms een chaos met wel duizend vragen zonder antwoord erbij. Geen beeld van

vroeger komt er vrij. Het was een mix van zoet en zuur, vreugde en leed. Een dieptepunt soms en toch telkens weer iets datje opstaan deed. Vreemd, een nostalgische bui, die elke oudere misschien wel eens heeft en je zo nu en dan overkomt, zolang je leeft. Een ding is zeker: alles heeft een doel. En dat geeft mij al een antwoord en een goed gevoel. Het uitzicht uit de achtertuin op de Meerndijk 36 eind jaren 60.Achter de boom lag een sloot de Achtliantemolenvliet. Daarvoorlag een plank en zo liep de familie naar de kerk. Kort na hetmaken van deze foto werd de Mereveldlaan volgebouwd. verzorgen thuis zegt ze: &quot;Ik heb het met alle liefde gedaan en ikben blij dat ik dat zo gedaan heb.&quot; Schrijven Een andere bezigheid van mevrouw Wolswijk is het schrij-ven. &quot;Het begon met Sinterklaasrijmpjes,&quot; vertelt ze. Laterschreef ze reisverslagen. Thijs van Bommel organiseerde inder-tijd reizen van de Meemse Zakenvereniging en daarover maakteze van iedere dag een verslag. Dat begon in 1967. Als lid van deAlgemene Vereniging voor Ouderen schrijft zij altijd het verslagen daar doet ze nog wel eens een gedichtje bij. Verder heeft zehaar levensloop opgeschreven en nu schrijft ze veel gedichtenover dingen die ze meemaakt en die haar ontroeren, zoals het zin-gen van de vogels, de

seizoenen, een eenzame bloem in eentuin... Het houdt haar erg bezig. &quot;Ja,&quot; zegt ze, &quot;ik moet wel. Alser iets in me opkomt, moet ik het kwijt en dan schrijf ik hetmeteen op. En ik verander nooit meer wat. Ik sta nog achter din-gen die ik twintig jaar geleden opschreef. Daar hoef ik niets aante veranderen. Ik voel nog net hetzelfde.&quot; Haar gedichten publi-ceren wil ze niet. Ze vindt ze veel te persoonlijk en wil niet datanderen daar in zitten te neuzen. Voor het parochieblad heeft zezo af en toe wel eens wat geschreven onder een pseudoniem,maar ondertussen weet iedereen al wie daar achter steekt, dus dathelpt niet meer. Voor ons blad heeft ze wel een paar gedichtenuitgezocht. Zo schreef ze over haar geliefde De Meem en hethuis waar zij al zoveel jaren woont in maart 1995 het volgendegedicht: Mijn home Ergens in ons kleine landin een dorp door mij geliefdstaat een ouder wordend huis. iI If irSi Terugkijkend op haar leven zegt mevrouw Wolswijk: &quot;Nu ikouder ben, heeft het leven meer inhoud gekregen. Of betergezegd: je gaat meer inhoud zien. Ik ben tevreden overmezelf en voel me gelukkig. Ik heb acht prachtige kinderen,lieve kleinkinderen. Dat is mijn rijkdom. Alles bij elkaaropgeteld is het een leven vol. Ik heb mijn tijd niet in ledigheiddoorgebracht. En nog niet. Ik kom nog

tijd te kort.&quot;



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 33 Beulswerk (2) door Veronique Voorn-Verkleij In de eerste aflevering van dit artikel hebben we in het kort gezien, welke rechtbanken er zoal bestonden en hoe het straf-proces van het verre verleden tot aan de Middeleeuwen zich heeft ontwikkeld. Dit tweede deel zal gaan over de verschil-lende soorten straffen, de rol van de beul en de uiteindelijk tegenstand, die leidde tot de hervormingen van ons strafstelselen de invoering van het Wetboek van Strafrecht. Straffen Tot 1800 werd het strafrecht beheerst door het beginsel, datde dader een evenredig leed moest worden toegebracht als hijdoor zijn misdaad had veroorzaakt en dat de straf een afschrik-wekkend voorbeeld moest zijn voor anderen. Daarom werdenexecuties uitgevoerd in het openbaar en werden de lichamen ten-toongesteld. De wrede verminkende straffen misten echter doel.Gestraften waren na hun mishandeling nog verbitterder op demaatschappij, vervielen weer in de misdaad en eindigden vaakop het schavot. Het publiek leerde blijkbaar ook niet van de exe-cuties, want de misdaad nam er niet van af Gemiddeld warenveel meer mensen slachtoffer van moord en doodslag dan in onzehuidige tijd. Welke straffen werden

uitgesproken voor welke misdaden?Het oudste Rechtsboek van Utrecht is het &quot;Liber Albus&quot; uit 1340.Daarin staat het volgende: de dief wordt gestraft met de galg, demoordenaar of moorddadige brandstichter met het rad, de dood-slaander en rover met het zwaard, de muntvervalser met de ketel,de verspieder verliest zijn ogen, de geldsnoeier (die de randenvan de munten snijdt) verliest zijn duim. Dit rechtsboek en de latere keurboeken waren vooral een ver-zameling raadsbesluiten en rechtsgewoontes, die bestonden uitplaatselijk mondeling overgeleverde gebruiken en gewoonten.Het Liber Albus spreekt van wilkeuren, opgelegd door de stede-lijke overheid. Wilkeuren zijn verordeningen waarbij iets verbo-den of geboden is. De straf bij overtreding heette een keur enbestond meestal uit een geldboete (vergelijk onze tegenwoordigebekeuring!). De straffen die in de 14e tot en met de 18e eeuw in Nederlandbestonden waren vermogensstraffen, vrijheidsstraffen, boetedoe-ningen, waarschuwende straffen, onterende straffen, lijfstraffenen doodstraffen. Vermogensstraffen De vermogensstraffen bestonden uit verbeurdverklaring vangoederen (meestal bij verbannen lieden) en opgelegde boetes.Deze werden uitbetaald in stenen voor de stadsmuur of (en latervooral) in

geld. Boetes konden voor allerlei misdrijven wordenopgelegd en deze straf werd ook het meest toegepast. Niet in delaatste plaats, omdat dit financieel aantrekkelijk was voor destad. Het bracht immers geld in het laatje. Vrijheidsstraffen Vrijheidsstraffen bestonden uit verbanning, galeistraf engevangenisstraf. Verbanning was een veelgebruikte straf, toege-past op allerlei misdaden. Vaak ook op misdadigers die, om eenzwaardere straf te ontlopen, uit de stad waren gevlucht. Verschillende vormen van straf. We zien van links naar rechtsen van boven naar beneden: de brandstapel, de galg, het uitste-ken van de ogen, vierendelen, radbraken, het afsnijden van detong, geselen, onthoofden, en het afhakken van vingers.(Houtsnede uit Ulrich Tengler, Laienspiegel, Mainz 1508). Verbanning had eigenlijk een averechts effect. Een bannelingverloor alle rechten en kon zijn beroep nergens meer uitoefenen.Zo zwierven vele bannelingen rond en leefden vaak van diefstalen beroving. De ene stad leverde zo de criminelen voor de ande-re of kreeg zijn misdadigers van het platteland terug. Galeistraf, het als gevangene moeten roeien op een schip,werd in Utrecht en ook in de omringende provincies nauwelijksuitgevoerd. Onze wateren waren er ook niet echt geschikt voor. Gevangenisstraf

was in de Middeleeuwen ook een niet veel





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 35 vaak gegeseld of met roeden geslagen en verbannen.Meinedigen, vervalsers en simulerende bedelaars werdengebrandmerkt in het gezicht of men hakte de vingers of de helehand af. Mensen die God lasterden, werd de tong doorboord ofafgesneden. Brandmerken gebeurde met dieven of andere niet tevertrouwen lieden, die daarmee herkenbaar werden. Het brand-merken gebeurde al naar gelang de ernst van het vergrijp op eenzichtbare plaats, zoals het voorhoofd, de wang of de linkerhandof op een minder zichtbare plaats, zoals de rug, de arm, de borstof het been. De brandwond werd vaak goed zichtbaar gemaaktdoor hem in te smeren met inkt of kruit. Geselen werd vaak toe-gepast in combinatie met andere straffen zoals verbanning of eendoodstraf. Kaalscheren was vooral een straf voor vrouwen, diedaarna met hun kale hoofd in een schandmantel of op de kaakmoesten zitten. Doodstraffen De doodstraf was gericht op het verwijderen van het crimi-nele individu uit de samenleving, op vergelding en de grootstmogelijke afschrikkende werking. De doodstraffen werden opge-legd voor de volgende misdrijven: moord (dat wil zeggen dood-slag in het geniep en onverwachts, met verberging van het

lijk),doodslag wanneer de vrede werd gebroken, tegennatuurlijkezedenmisdrijven, roof, valsemunterij en bepaalde politiekemisdrijven. Gewone doodslag en zware mishandeling werden inde Middeleeuwen gezien als bijkomende effecten van de veelvoorkomende vechtpartijen en werden afgedaan met een boete.Na 1500 kwamen er steeds meer verordeningen waarin deze, inonze ogen, ernstige misdaden zwaarder werden gestraft. Zo stel-den de Staten van Utrecht in hun voorwoord van hun &quot;Placcaatjegens doodslagers, moedwilligen en andere quaaddoeners tenplatten Lande&quot; uit 1592 dat &quot;doodslagen, fortsen, geweiden, endeandere enorme delicten, ende diverse mesusen&quot; steeds meervoorkomen, vooral op het platteland mede doordat de &quot;straffen,boeten ende keuren&quot; te laag zijn. Doodslag werd voortaangestraft met het zwaard (dat wil zeggen onthoofding). Moord enpolitieke misdaden werden ook gestraft met onthoofding. Lasterwerd gestraft voor mannen met onthoofding en voor vrouwenmet &quot;die cule&quot;, dat is de kuil, oftewel ze werden levend begra-ven. Homofilie en andere tegennatuurlijke zedenmisdrijven wer-den bestraft met het vuur aan de staak. Heksen werden ook aande staak vastgebonden en tot as verbrand, zodat hun dodelichaam

niet verder kon gaan met hekserij. Ketters werden ver-brand, totdat ze waren gestikt in de rook. Valsemunters werdenveroordeeld tot de ketel. Dat wil zeggen dat ze ondersteboven ineen ketel kokende vloeistof werden gestikt. Radbraakkruis. Een radbraakkruis met pin waarop later het hoofd kon wordengespiest. Ertegenaan staan de werktuigen waarmee de beul hetlichaam bewerkte (Archief H. Steensma, Franeker). Dan was er verder nog ophangen aan de galg. Dit was eenonterende doodstraf voor de gewone man en werd meestal toe-gepast bij diefstal en meineed. Onthoofding was voorbehoudenvoor aanzienlijken, edelen en hoge militairen. Vrouwen werdenniet opgehangen maar gewurgd aan een paal of verdronken. De ergste en smadelijkste doodstraf was radbraken. Hierbijwerd de veroordeelde met handen en voeten aan een radbraak-kruis gebonden en dan sloeg de beul met een stok met eenbeweegbaar stuk ijzer eraan alle botten kapot tot de dood eropvolgde. Meestal werd daarna het hoofd afgehouwen en op eenpin geplaatst en het gebroken lichaam op een rad tentoongesteld.Soms ook werd bij een zeer ernstige misdaad het lichaam gevie-rendeeld, zodat het op verschillende plaatsen kon wordengetoond. Radbraken en vierendelen werden in Utrecht zeer wei-nig toegepast. Ze

waren bedoeld voor misdaden als moord, ver-giftiging en brandstichting. Dit waren in grote lijnen de straffen die in de periode van de14e tot en met de 18e eeuw werden uitgevoerd. Ze werden nietaltijd toegepast voor hetzelfde misdrijf, maar door elkaargebruikt. Ook waren voor veel misdrijven geen wetsbepalingenvoorhanden, terwijl de daders toch gestraft werden. Aan de ande-re kant waren de opgelegde straffen vaak ongelijk aan welke inde wetsbepalingen werden aangegeven. In de Middeleeuwenging het het stadsbestuur er vooral om herhaling van een misdrijfte voorkomen. Daarom werd er vaak gestraft met verbanning(wat juist een averechts effect had), met doodstraf (wat voor dedader zeer effectief was, maar het aantal nieuwe delicten niet ver-minderde) en met zichtbaar maken van een crimineel door hemte verminken. In de loop van de tijd kwamen lijfstraffen enlevensstraffen steeds minder voor en werden ze vervangen door ^flt men bootf jpn guattegansen/'t <{iRfe' int ban tf oputi^ngtn. De beul aan het werk bij een tentoonstellingsgalg voor viergehangenen (Kinderprent rond 1750 Gemeentearchief Utrecht).

























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 47 In het vorige artikelen heb ik een aantal van de bedreigdeplekken de revue laten passeren. Daarbij is nog niet gesprokenover de woningbouw tussen Thematerweg en Haarpad. In mijnoptiek, maar wellicht sta ik daarin alleen, is het onbezonnen omlangs dit oude Kerkepad een woningbouwprogramma los telaten. Het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens is dermate waar-devol, dat iedere extra woning hier teveel is. Behalve dat het delaatste open ruimte verkleint, legt dat weer een beetje extra drukop het gebiedje tussen Houtwerf en Joostenlaan. Het zou ver-standiger zijn de geplande woningbouw op deze locatie'Haarzicht' te beperken tot het deel tussen Schoolstraat enCrossbos, en niet voorbij het Crossbos richting Joostenlaan tebouwen. Straks zal rond Haarzuilens ook nog wel discussie ont-staan over de aanleg van het zogenaamde 'bungalow-bos'. Deplannen zijn nog niet helder, maar de huizen zouden nodig zijnom geld voor de Baron te genereren om de restauratie van hetkasteel mogelijk te maken, en bossen zijn nodig in het kader vande nieuwe natuur. Nu is een leuk TV-programma om te volgen Bouwlocatie 2e deel Haarzicht. Foto genomen vanaf beginHaarpad richting

Thematerweg. '^ Deel bouwlocatie Haarzicht, genomen achter de Multatulistraatrichting Thematerweg / Schoolstraat. Haarpad op kruising Joostenlaan richting Dorp. Foto's auteur. 'De Nieuwe Boeren'. Hierin worden boerengezinnen gevolgddie bijvoorbeeld moeten wijken voor de verbreding van de A2,of voor de aanleg van 'nieuwe natuur' in de Ronde Venen. Wezijn in Nederland inmiddels zo rijk geworden, dat we prachtig eneeuwenoud cultuurlandschap op de schop nemen voor meren,bossen en oematuur. Ieder zijn meug, en, we zullen wel bossenof meertjes nodig hebben, maar er zijn ook vele tegenstandersvan deze plannen. Niet alleen de boeren hebben weinig begrip,ook hoorde ik een zeer beroemde landschapsarchitect die hetzich niet kon voorstellen waarom het wereldbefaamde Hollandspolderlandschap, met zijn zwart-bont vee, brede sloten, kreupel-hout en boerderijen opeens beplant moet worden met bomen ofmoet worden afgegraven voor meren. In onze omgeving doen weinmiddels aan alles mee: we graven de Haarrijnse Plas, er moetbos komen en we bouwen huizen, kantoren en wegen.Nogmaals, het zal allemaal nodig zijn en uiterst belangrijk, maarmijn oprechte vraag is of we er ook aan gedacht hebben om som-mige stukken onveranderd te laten. Dat lijkt mij

net zo belang-rijk. Wem als boven, nu richting Thematerweg, links nog een stukjeCrossbos zichtbaar.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 48 Schoon De afgelopen maanden leek het wel ofiedereen gek geworden was. Zoals iederjaar had de schoonmaakkoorts weer toege-slagen. Zodra de lente is begonnen zijn demensen niet meer te houden.De natuur wordt weer nieuw; jonge vogel-tjes en lammeren. Alles moet weer schoonworden en vooral de vrouwen zien het alseen plicht om voor de Pasen &quot;schoon&quot; tezijn. Meestal gaan eerst de bedsteden leeg, demet veren gevulde bedden gaan naar buitenen worden flink uitgeklopt. De onderlagen,dat zijn de planken en de droogbalken,moeten goed geschrobd worden. De laatsteresten van de wintervoorraad, zoals aardap-pelen, uien en appels, die de hele winteronder de bedstee lagen, gaan naar deschuur 's Morgens zingen we op school &quot;HopsaHeisasa 't is in de maand van mei ja, ja&quot;.En in dit liedje ook de regel &quot;Moortje heeftzijn werk gedaan. Moortje kan naar zoldergaan&quot;. Moortje is onze potkachel, die mijn vadervanavond op zijn nek zal nemen en de trapop zal sjouwen. Daar wordt hij volgestoptmet kranten en heeft tot de herfst weer rust.De Keulse potten zijn leeg.Hieruit hebben we de hele winter sperzie-bonen en andijvie gegeten. Ze worden bin-nen enkele maanden weer gevuld

metbonen en andijvie, en vooral veel pekel.De vrouwen houden elkaar goed in degaten, het is een wedloop; wie het eerst kanzeggen &quot;Ik ben schoon&quot;. 's Middags hebben we geen school en wehelpen ook met sjouwen en schoonmaken.We worden weggestuurd om boodschap-pen te doen. Bij de aannemer/timmermanmoeten we een emmer witkalk halen, hijheeft een grote voorraad in een grote kalk-put. We mogen daar niet te kort bij komen,want als je er in valt ben je verloren.Bij de kruidenier halen we groene zeep, hij schept dit vakkundig op een stuk grauwpapier, een paar grote brokken soda, eendweil en een boender, kopen we daar ooknog. Bij de drogist moet ik een flesje &quot;Geest vanzout&quot; (zoutzuur) halen.Hiermee kunnen straat en muren weermooi worden. Is de schoonmaak achter derug dan is het een beetje feest.Bij de koffie wordt een Jan Hagel koekjevan Verkade gegeten, en er worden pan-nenkoeken gebakken.Voor moeders gemak hebben we al heelwat keren rijst met kaneel en suiker gege-ten. Als we geluk hebben, krijgen we voor deavond nog een emmer biest. Nog net voor pasen was het bij ons allesschoon, alles werd nog eens gecontroleerd.De voorkamer was nu pronkkamer gewor-den, daar woonden we de hele zomer nietmeer. Zijn we helemaal niets vergeten?Ja,

natuurlijk wel, we moeten allemaal nognaar de kapper En wat nog belangrijker is, we moetengaan biechten, want onze zielen moetenook schoongespoeld en opgepoetst zijn. En daarna vraag ik me af, ben ik na dat biechten nog wat vergeten? Ja, dat wel, maar wat moet ik daar mee aan? Ik had ruzie gehad met mijn vriend en nawat vloeken heb ik tegen hem gezegd: &quot;Jebent niet waard dat ze je in de Rijn trap-pen&quot;. Ik moet, om vergeving van dit voorval tekrijgen, mijn woorden terugnemen enexcuus vragen. Met lood in mijn schoenen ben ik vandaagnaar hem toegegaan. Ik heb gezegd: &quot;Het spijt me dat ik hebgezegd, dat je niet waard bent dat ze je inde Rijn trappen&quot;. Deze woorden neem ik terug; en zeg je nu:&quot;Je bent wel waard dat ze je in de Rijn trap-pen&quot;. Illustratie:Barbara Gravendeel De Meem Theo van den Berg



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 ir eji^ Tt>S'' 49 Van de voorzitter 'Een zelfstandig Vleuten- De Meernspreekt voor zich'. Met deze oproep hebbenwe geprobeerd de rest van de wereld er vante overtuigen dat we heel goed de eigenbroek op kunnen halen en er prijs op stellenhet eigen gezicht te bewaren. Het heeft nietmogen baten. Betekent dit nu dat Vleutenen De Meern monddood zullen wordengemaakt? Geenszins. Natuurlijk zullenonze dorpen worden opgenomen in eengroter, meer stedelijk geheel. Even terzijde,ook zonder annexatie zou dit binnen hetLeidsche Rijn gebeuren wel niet formeel enbestuurlijk, maar wel feitelijk het geval zijngeweest. Maar betekent dit alles nu, alsgevolg van de grote en snelle veran-deringen om ons heen, dat onze dorpenrestloos zullen 'oplossen'? Zoals bijvoor-beeld Oude Rijn bij de gemiddelde Neder-lander slechts de gedachte oproept aan eenimmens verkeersplein?Het bestuur van de Historische Verenigingis er van overtuigd dat dit beslist niet hetgeval hoeft te zijn. Overal ter wereld zie jebinnen grote stedelijke gebieden regio's enwijken met een heel eigen karakter en eeneigen gezicht. De bewoners hebben hetgevoel er bij te horen en willen zich daarook voor inzetten. Er moet echter wel voorworden

gevochten om dit in positieve zin tedoen groeien, want een ontwikkeling innegatieve zin is niet denkbeeldig en ookdaarvan zijn maar al te veel voorbeeldenbekend. Onze vereniging wil zich voor het eersteinzetten, vanuit de gedachte dateen toekomst zonder verleden maar al tegauw dreigt te verloederen. Met anderewoorden, we moeten heel zuinig zijn op al Tijdschrift van de Historische VerenigingVleuten, De Meern, Haarzuilens Verscliijnt 4x per jaar. ISSN 0928-489320e jaargang nr. 3, september 2000 ©2000 De vereniging is ingeschreven in het vere-nigingsregister van de K.v.K. Utrecht e.o.onder nummer V 479360 Correspondentieadres: Dorpsstraat 1, 3451 BH VleutenVoor informatie via Internet:http://come.to/histvervdm Dagelijks bestuur: Dr. Ir. P.K. Schenk, voorzitterDorpsstraat 29, 3451 BJ VleutenTel. 030-6774915 J.W. Schoonderwoerd, secretarisMeerndijk 62, 3454 HT De MeernTel. 030 - 6661462 P.G. de Rooij, penningmeester't Zand 1, 3544 NC UtrechtTel. 030-6771483 A.J. van Zoeren, vice-voorzitterStationsstraat 34, 3451 BZ VleutenTel. 030-6771263 Ereleden: Mevrouw Prof. Dr. C. Isings, SoestDr. D.W. Gravendeel, Laag Keppel Gebouwen: Vleuten: Broederschapshuisjes (documen-tatie- en informatiecentrum).Dorpsstraat 1, Tel. 030 - 6774222(gedurende openingstijden) De

Meern: Het Kabinet (permanente expo-sitieruimte). Zandweg 147B(achter Verenigingsgebouw) Contributie (inclusief tijdschrift): f. 35,- per jaar, bij verzending per post f. 13,- extra Losse nummers tijdschrift:                      &quot;^ f 10,- voor leden, f. 12,50 voor niet-leden het waardevolledat voorgaandegeneraties onsnalieten. Deeigen identiteit,het eigen gezicht,zal in belang-rijke mate mededaardoor wordengevormd. Ditvoert ons tot deconclusie datonze vereniging er een belangrijkebijdrage aan kan leveren dat onze dorpennog voor zich kunnen blijven spreken.Het voorgaande betekent een voortzettingvan het beleid zoals dat in de voorbije 20jaar is gevoerd. Wellicht meer nog dan inhet verleden in overleg en samenspraakmet organisaties als de onze bij het veiligstellen van cultuurhistorische waarden bijalle voortgaande ontwikkelingen. Wehebben geen enkele reden om aan tenemen dat er door verantwoordelijkeinstanties minder naar ons zal wordengeluisterd. Integendeel, ontwikkelingen oplandelijk, provinciaal en gemeentelijkniveau wijzen erop dat de genoemdebelangen steeds zwaarder en meerintegraal in de besluitvorming wordenmeegewogen. Bij het bestuur van de gemeente hebbenwij bepleit om allerlei zaken die onskunnen helpen om de eigen identiteit engeschiedenis van onze

dorpen in denieuwe situatie te behouden, aan onzevereniging over te dragen of in bruikleente geven. (Lees verder op de volgende pagina) In dit numnner Van de voorzitter De Historische Vereniging van 1981 tot 2001 Verenigingsberichten Het collectieve geheugen van het platteland Onze straatnamen, oorsprong en betekenis Nieuwe leden 't Laar. Twentse activiteit in Vleuten Transformatie (5) Archeologische verkenningen (4) Apen pag 49505152566061656870 Bankrelaties: ABN-AMRO Bank De Meern,irek. 55.66.33.040Rabobank Vleuten, rek. 36.75.17.574 Postbank, rek. 2689200 Redactiecommissie: H.E.J. van Essen, J.H.P. Heesters en W.H. de Heus Adres: Mauritsiaan 17, 3454 XP De Meem Tel. 030 - 6662992 jGehele of gedeeltelijke overname vanartikelen uit dit tijdschrift is slechtstoegestaan met bronvermelding en naverkregen toestemming van de redactie-commissie. Illustratie voorpagina: Rijksstraatweg naar het westen vanaf deMeernbrug in 1940. Fotoarchief Hist. Ver. jDruk: Jan Evers De Meern









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 53 Kaartje van de polders Themaat, De Haar en Langnieuwkooprondom het dorp Haarzuilens. Het noorden is boven. Toestand1908. Deze drie polders hadden tot omstreeks 1696 elk eenwindwatermolen, die op de Haarrijn uitsloeg. Na die tijd werdde molen van de Haarpolder opgeheven en nam de molen vanLaagnieuwkoop de taak daarvan over. Bij de bouw van hetstoomgemaal aan het einde van de Thematerkade in 1877 wer-den zowel de molen van Themaat als die van Laagnieuwkoopbuiten werking gesteld. Gedeelte van een kaart van de Provinciale Waterstaat vanUtrecht; HUA, Kaarten Provincie Utrecht (80) nr. 363. Fragment van de &quot;Nieuwe caerte van de provincie van Utrecht&quot;van Bernard de Roy. Uitgave ca. 1696. Op dit kaartje staan de windwatermolens van Themaat en vanLaagnieuwkoop ten zuiden van de Haarrijn getekend. De molenvan de polder de Haar ontbreekt. Po/^^&t^en -2i^/^«^ Gedeelte van de kadstrale kaart van de voormalige gemeente Kockengen (sectie B). Afgebeeld is de omgeving van de Krom ten zuidenvan het dorp Kockengen. De gebouwen zijn gearceerd aangegeven. Het noorden is linksboven. Toestand 1946. De kavelgrenzen van de

toenmalige landbouwbedrijven in de polder Kockengen liepen dwars door de Bijleveld en de oosterlijk daarvangelegen smalle strook land. Deze strook is de oorspronkelijke &quot;dijk&quot; of rijweg voorlangs de gebouwen geweest. Tussen deze dijk en deboederijen lag toen de wetering van de polder Kockengen. Bij de aanleg van de Bijleveld kort na 1413 maakte men gebruik van dezepolderwetering. Dit blijkt onder andere uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (O.A.T.) van 1832, die betrekking hadden op dekadestrale minuutplans uit 1820. De afgesneden smalle strookjes land en water behoorden toe aan de eigenaren van de bijbehorendehofsteden. De strook langs de oostzijde van de Bijleveld heeft tot 1702 dienst gedaan als rijweg naar het dorp Kockengen. In dat jaarWerd de kade voorlangs de gebouwen verbreed tot een rijweg of wagenweg. Weg, waterkering en water zijn thans eigendom vangemeente en waterschap.







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 56 Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (9) door J.H.P. Heesters Bij de wijkindeling van de gemeente Vleuten-De Meern en in ambtelijke stukken kan men de Prinsessenbuurt aantreffen. Hetgaat om vier straten aan de oostzijde van De Meern. In het kader van deze aflevering komen deze straten en het gedeeltevan het dorp aan de orde dat begrensd wordt door de Rijksstraatweg, Meentweg, Prinses Christinalaan, Oranjelaan en deMeerndijk. Rijksstraatweg In de 12e en 13e eeuw lag vanaf de Meemdijk in oostelijkerichting de ontginningsbasis voor de polder Oudenrijn. Dezediende ter ontsluiting van de langs deze basis gelegen boerderij-en. Het westelijk gedeelte vanaf de Meemdijk richting Harmeienwas de noordelijke uitvalbasis voor de polder Veldhuizen'. Dathet ging om een dijk is af te lezen op een oude topografischekaart van 1624 waarop 'Den Dijck van Utrecht naer Hermeien'wordt genoemd. Ook in 1762 is het nog een dijk want er wordtgeschreven over de 'Ouden Rijnsen Dijk' die liep vanaf de'Taatsen Brug tot het gerecht Rosweijde'. De oorspronkelijke hoofdverkeersweg van Utrecht naarLeiden liep vanaf 1604, toen deze in opdracht van de Staten vanUtrecht was aangelegd, over de

huidige Zandweg vanaf hetStadsdam tot aan de Meembrug. Dat veranderde in 1827 toen deoude verkeersweg van de Zandweg verplaatst werd naar de zuid-zijde van de Leidse Rijn. Dit was het gevolg van de grondwetvan 1815 waardoor de koning zeggenschap kreeg over allewegen. Ook kleine wegen kon de koning onderwerpen aan zijnvoorschriften'. Omdat de koning beslist had dat de verbindingsweg naarLeiden naar het zuidelijke deel van de Leidse Rijn verplaatstmoest worden, werd een verharding met straatklinkers aange-bracht. Omdat deze verandering geheel op staatskosten plaats- i *M^ j Rijksstraatweg naar het westen ter hoogte van nummer 84 in1940 vond, is deze weg de Rijksstraatweg genoemd. Nadat op 1 januari 1954 de gemeente Vleuten-De Meern wasgevormd, werden op 14 januari enkele straatnamen in de nieuwegemeente gewijzigd. De gemeenteraad kwam in de weken daarnatot de ontdekking dat men straten in de vroegere gemeenteVeldhuizen, onder anderen vanaf de Meemdijk richting Har-melen, over het hoofd had gezien. Op 19 februari van dat jaar werd alsnog de naam vanhet westelijke gedeelte vande Rijksstraatweg vanaf deMeemdijk vastgesteld'. In 1966 bleek dat ditgedeelte van de Rijks-straatweg levensgevaarlijk 'W^^' -#|fe>-. was voor het

doorgaandeverkeer. Het ge-volg hier-van was dat velen gebruikmaakten van de Zandwegen de Reijers-cop. Omdatdeze wegen niet berekendwa-ren op dit zware enintensieve vervoer werdendeze stuk gereden.Veelvuldig werd dit pro-bleem onder de aandachtgebracht van de rijksover-heid maar er kwamen geenreacties. Het verbeterenvan het westelijke deel vande Rijksstraatweg, zo stel- Het Veldhuizense deel van de Rijksstraatweg naar het westen gezien vanaf de Meernbrug in 1940. de men in Den Haag,
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 65 De transformatie (5) van historische dorpen tot modern Leidsche Rijndoor Wouter de Heus Het was een lange zomer. Heel veel is er dus niet te melden vanuit Leidsche Rijn, omdat het ambtelijk apparaat ool< metvakantie was (of bezig met het voorbereiden van de overgang naar Utrecht). Het enige geweldige nieuws is wellicht de over-eenkomst tussen Kasteel De Haar en Natuurmonumenten. In mijn optiek is 'een bungalow bos' nu defintief van de agenda!Het blijft natuurlijk wel afwachten in hoeverre de plannen rond de 'Groenstructuur Utrecht West' nog negatieve invloed zullenhebben op het prachtige stukje rondom het Haarpad, voorbij de Joosteniaan. Dat zien we volgende keer wel weer. Nu eenaflevering met weinig tekst, maar een verhaal aan de hand van een zestal foto's De nazomer van 1997. De koeien van Jan van Schip kunnen nog grazen aan de Groenedijk. Inmiddels heeft Jan van Schip na een langemoeilijke tijd een bedrijf gevonden langs de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik. Zijn koeien hoefden dus niet verkocht, maar blijvenbij deze familie. In oktober 2000 zal de verplaatsing een feit zijn. Eind juli 2000. De koeien grazen niet meer in het land. Als familie Van Schip verhuisd is, zal dit laatste stukje

worden volgebouwd mettwee-onder-een kappers en met de gebouwen van het Groene Sticht (de Emmaus uit Haarzuilens en daklozen opvang). Op de achtergrondzijn de huizen aan de 1' Oosterparklaan te zien. Ze vormen de zuidgrens van de wijk Parkwijk.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 66 Zo lag de Langerakbaan erbij in september 1997. Alle materialen voor het bouwrijp maken liggen langs de bouwweg opgetast. Achter dehoge bomen rechts ligt het Klifrakplantsoen, met de eerste huizen van Leidsche Rijn.









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 70 Apen Het is vakantietijd dus hoeven we niet naar school. Maar ieder jaar is het voor ons hetzelfde; uitgaan doen we niet. Ja, we logeren wel eens bij een oom en tante, of een nachtje bij opoe en opa, maar het uitgaan met vader en moeder beperkt zich tot de zondagen. Dan gaan we wel eens fietsen of wandelen, maar we moeten op zondag ook twee keer naar de kerk, zodat er dan niet veel tijd overblijft. Dit jaar krijgt mijn vader een hele dagvakantie, en wel op een zaterdag.Wekenlang hebben we hier naar uitgeke-ken en a.s. zaterdag is het dan eindelijkzover. De hele week zijn we al druk met allen, wegaan naar een dierentuin.Nou, dat is wel iets bijzonders, zoiets heb-ben wij nog nooit meegemaakt.Vrijdag voor de uitgaansdag moeten weallemaal in de teil en met groene zeep wor-den we goed schoon geschrobd .Er worden bij de kruidenier naast ons eenpaar pond apenootjes gekocht, een paarchocolade repen, en een paar zuurstokken .Een grote tas met luiers voor de allerklein-sten, en voor de anderen een paar reserveonderbroeken, voor als er soms iets mismocht gaan . Mijn vader koopt voor die dag een halfpakje sigaretten (Miss Blanche). Eindelijk is het dan zover, we gaan met debus van

Peters, die stopt op verzoek vanmijn moeder vlak voor het huis, we hoevendan met al die spullen niet zo ver te sjou-wen. Met tassen vol brood, flessen aangemaaktelimonade, luiers, onderbroeken en regen-jassen stappen we nogal rumoerig in debus, voor vader is het meteen al een heleklus om de meute in toom te houden, maarmet wat waarschuwingen en oorvijgen lukthet toch wel. In Utrecht stappen we over op de tram, dieons naar het &quot;Ouwehands Dierenpark&quot; inRhenen zal brengen. Omdat het prachtig mooi weer is, hebbenwe gekozen voor een open wagon, in plaatsvan deuren zaten hier kettinkjes, dus eenwaarschuwing aan het kroost was wel weerop zijn plaats. Het is een lange reis, dus moeder schenktwat zelfgemaakte ranja.Zoals gewoonlijk is er wel een van de kin-deren die vergeten is om thuis te plassen.Die wordt door mijn vader met de broeknaar beneden even buiten het kettinkjegehouden zodat hier een reservebroek nogniet nodig was. Toen de conducteur kwam wisten we datwe een beetje moesten jokken over onzeleeftijd, want voor een arm gezin is zo'ndag al duur genoeg . Datzelfde gebeurde bij het kaartjes kopenin de dierentuin. Wat een beesteboel was het daar, en datwerd nog erger door de komst van veelgrote gezinnen. We keken vol bewondering

naar olifanten,tijgers, beren, enzovoort.Maar het mooiste vonden wij de apen.Die werden door ons gevoerd met de mee-gebrachte apenootjes (pinda's).De helft van de nootjes was voor de apenmaar wij pikten ook een graantje mee , duswas de andere helft voor ons.Het was ons al direct opgevallen dat er nietzoveel verschil was tussen mensen en apen.Vooral als je goed om je heen keek , vroegje je wel eens af of iedereen wel aan degoede kant van de tralies stond .Ook werd er dankbaar gebruik gemaaktvan de grote speeltuin, dat ging er nogalwild aan toe, zodat de voorraad door moe-der meegebrachte pleisters al behoorlijkbegon te slinken . In de draaimolen zat iemand met een ver-krampt angstig gezicht, hij had hoge nood, toen de molen weer stil stond , bleek devooruitziende blik van moeder om reservebroeken mee te nemen toch wel goed . Vermoeid maar vrolijk kwamen we 'savonds weer thuis, het was de mooiste dagvan ons leven. Ik hoorde mijn vader tegen moeder zeggen:&quot;Gelukkig maandag weer werken&quot;. Ik vroeg nog aan mijn vader: &quot;Is het waar,dat de mensen van de apen afstammen&quot;?&quot;Niet allemaal jongen&quot;, zei hij &quot;er zijn bij-voorbeeld mensen, dat zijn rare vogels, enweer anderen zijn kwallen.Dan zijn er nog die stelen als raven,

enanderen zijn soms zo moe als een hond&quot;.Zo ging hij nog een tijdje door, totdat ikzei; mijn vriend is een echte schijtlijster.Bijna kreeg ik een draai om mijn oren,maar pa glimlachte en zei:&quot;Jullie zijn een stelletje echte snotapen&quot; ! De Meem, augustus 1939Theo van den Berg Illustratie;Barbara Gravendeel







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.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 85 Marie Al in de oorlog kreeg Piet verkering met Marie Jongerius.Haar ouders hadden een groentezaak gehad, eerst aan deBilitonkade en later in Oog in Al. Zij stond al vroeg in de zaaksamen met haar twee broers: Chris, die later naar Canada emi-greerde, en Giel, die later de zaak overnam. Haar ouders stier-ven kort na elkaar en op 14 jarige leeftijd was zij wees. Haaroom Jan Jongerius werd haar voogd en stuurde haar naar eenweeshuis. Marie hield het daar niet uit en smeekte haar oom haardaar uit te halen. Toen mocht ze helemaal intern in betrekking.Ze diende bijvoorbeeld een tijd bij de familie Strengers op deMaliebaan. Daar moest ze onder andere bedienen aan tafel meteen mooi schortje voor. Later heeft Marie jaren gediend bij &quot;deTurk&quot;, Hassan Tahsine Iskora Bey op huize Alenvelt. In feitewas hij een Armenier die in Istanbul de jongste dochter van defamilie van Bijlevelt, Pouwlina, ontmoette. Zij maakte vaakverre reizen soms in gezelschap van Kees Valkenstein. Zij waseerder getrouwd geweest met een Albanier, de heer Djemel.Tahsine trouwde met haar en woonde tot haar dood op huizeAlenvelt. Hij organiseerde soms op zondag feesten. Dan strooi-de hij met fruit in

de tuin of gaf de kinderen snoep en cadeau-tjes. De familie had in de kerk een eigen mooie bank met kus- Huwelijlisfoto van Piet Boeijen en Marie Jongerius op 16 juli1947. vroeg opstaan. Op zondag liep om 6 uur de wekker af want erwaren twee missen, de vroegmis om 7 uur en de hoogmis om 10uur. 's Middags was er om vier uur lof en in mei en oktober waser om 19 uur nog een oefening. Daarnaast waren er uitvaartmis-sen, huwelijksmissen, jubilea enz. Daarbij bestond nog klas-severschil. Je had een Ie, 2e en 3e klas op het gebied van klok-ken luiden en altaarversiering. Als er een rijke boer overleedkonden arme parochianen brood halen bij de koster. Al naargelang de grootte van het gezin kregen ze een drie- of eenzesponder. In de kerk hadden de arme mensen een specialeplaats helemaal achterin. Daar waren banken zonder leuning dieniets kosten. Piet en Marie in hun verlovingstijd. sentjes die altijd leeg bleef omdat PouwUna mensenschuw wasen haar man Moslim. Hij zat vaak in zijn theekoepel de koran telezen. Hoewel &quot;de Turk&quot; in het dorp bij sommigen een slechtenaam had - hij werd ten onrechte wel gezien als kinderlokker -heeft Marie het altijd erg goed bij hem gehad. Daarna heeftMarie nog gewerkt bij de heer Theo Sterk die aan het stalpleinvan

kasteel de Haar woonde. Marie logeerde vaak in de vakan-tie op boerderij Hinderstein bij de familie van haar moeder, degebroeders Vermeulen: oom Kees, oom Hannes, oom Jan entante Ant, die later blind werd. Daar heeft Piet haar leren kennenen als hij op bezoek wilde, liep hij zo door het land naar haar toe.Piet en Marie trouwden op 16 juU 1947. Dat was een slechte tijdwaarin nog veel op de bon was. Het echtpaar kreeg vijf kinde-ren: Marian, Peter, Margreet, Lucy en Giel. Piet was inmiddels na de oorlog chauffeur geworden op eenvrachtwagen van de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek aan desluizen van het Merwedekanaal in Utrecht. (De huidige Cereolfabriek.) Dan reed hij met 5 ton veevoeder in zakken naar boe-ren. Daarna is hij op 1 januari 1956 zijn vader opgevolgd alskoster en begrafenisondernemer in Vleuten. Het was nog in detijd van de processies en priesterwijdingen. Met de twee dage-lijkse ochtendmissen en de zondagse diensten was het altijd De l(inderen Boeijen. Van linlis naar reclits: Lucy, Marian, Giel,Margreet en Peter.
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