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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 26 Muizen Het ledikant van vader en moeder was daar-voor in de voorkamer geplaatst, want als deooievaar 's nachts zou komen hoefde hij nietmet het kindje de smalle trap op naar bovente klimmen. Vader en moeder sliepen slecht beneden, dehele nacht hoorden ze de muizen heen enweer lopen achter het behang.De volgende dag zei pa: &quot;Ik heb die muizeneerst maar eens uitgeroeid&quot;. Nee, we mochten niet weten hoe, en wemochten ze ook niet meer zien. De nachtdaarna had de ooievaar het beloofde broer-tje gebracht. Iedereen was erg blij met dit nieuwe leven inhuis en het was dan ook groot feest.Aan ons werd wat minder aandacht geschon-ken, alleen vertelde pa ons; &quot;morgen krijgenjullie lekker beschuit met muisjes&quot;.Wij konden ons echt niet voorstellen dat pade jonge muisjes bewaard had om ze ons telaten opeten ! Gelukkig was dat niet zo, uit een mooi pakjekwamen mooie gekleurde rondjes en diesmaakten erg lekker. Moeder lag ziek op bed, maar ze beloofdeons; &quot;als ik weer beter ben krijgen jullie eenkeer gestampte muisjes op brood&quot;.Het smaakte ook weer erg lekker, maar ikblijf het toch maar verdacht vinden dat mijnvader niet wil zeggen waar de muizen

dieachter het behang zaten zijn gebleven. De Meern, april 1937Theo van den Berg Illustratie;Barbara Gravendeel In een boerendorp raak je al heel jong vertrouwd met allerlei gewoon-ten en gebruiken, maar ook raak je vertrouwd met alle soorten dieren.Bij ons thuis hadden wij een varken, twintig kippen, tien konijnen, driekatten, een hond en een koerduif. Met al deze dieren gebeurde in de loop van het jaar wel wat. Het var-ken kreeg een jaar lang heel goed te eten, zodat hij na een jaar vetgenoeg was om geslacht te worden. Dat was altijd weer een triestemaar noodzakelijke gebeurtenis, maar door een varken te slachtenhadden wij het hele jaar door spek, worst en vlees voor het hele gezin. Ook de konijnen werden vet gemest, maar zij moesten, voordat zegeslacht werden zich eerst nog heel wat keren vermenigvuldigen. Dekippen zorgden voor de eieren, maar als ze die niet genoeg meer kon-den produceren, gingen zij ook stuk voor stuk de pan in. Met de katten ging het anders, zij waren onze trouwe huisdieren, zijwaren niet verplicht om voor nageslacht te zorgen, maar deden ditonder luid gejank soms wel twee keer per jaar. Onze hond bewaakte huis en erf en was onze trouwe huisvriend. Hijwas van het mannelijk geslacht, en was soms wel dagen van huis omde vrouwelijke honden te

laten zien dat hij een echte kerel was. De koerduif zat in een kooi de hele dag te lachen en te koeren. Zowas er in en om het huis altijd wel leven, en ook af en toe weer nieuwleven. Op een dag was er wel heel bijzonder nieuw leven. Onze huiskamerwerd steeds na wat jaren opnieuw behangen, dat was altijd een heelkarwei, de muren van de kamer waren erg ruw en ongelijk. Om hetbehang strak op de muren te krijgen moesten de muren betengeld wor-den. Er werden dan latten tegen de muur gemaakt, daar overheen werddan jute gespannen, daarover kranten geplakt en dan het behang.Tussen de muur en het behang was zodoende een behoorlijke ruimte.Hiervan hadden de muizen in ons huis dankbaar gebruik gemaakt, en indie ruimte een nest gebouwd. Al vroeg in het voorjaar hoorden we veel geritsel achter het behang, erzat dus een behoorlijk nest jonge muizen. Vader had ons ook verteld dat er misschien nog meer jong leven inhuis zou komen. Er zou misschien door de ooievaar een nieuw broertjeof zusje gebracht worden.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 31 moest worden aangelegd). Dat fresco, dat eveneens duidelijk verbandhoudt met reflecties over de dood, laat de aartsengel Michael zien alszielenweger en Christus, rechtsprekend, op de regenboog. Rechts vanChristus is de hemel afgebeeld als een veilige ommuurde ruimte. Linksvan Hem is veel drukte te zien bij de ingang van de hel.&quot; Ook dezemuurschildering is vrijwel zeker even oud als die met de levenden ende doden, maar moet zijn gemaakt door een andere, wat ouderwetserwerkende schilder.^' De verklaring van deze opmerkelijke schilderingen in de dorpskerkvan Westbroek vinden we in gebeurtenissen die zich rond Sint-Stevensdag 1481 in dit dorp voltrokken. De dag van de heiligeStefanus is 26 december. In 1481 kon men die Tweede Kerstdag inonze omstreken geen feestdag noemen. Naarden dubbel gedupeerd De aanloop tot het drama begon in de nacht van 10 op 11 november1481, toen in het kader van de Stichtse Burgeroorlog een gezamenlijkUtrechts/Amersfoorts leger van ongeveer zeshonderd man zich ver-dekt opstelde in de boomgaarden buiten de omwalling van de stadNaarden. Drie soldaten hadden zich verkleed als vrouwen en dedenvoorkomen alsof zij eieren

en boter op de markt wilden brengen. Voorde zekerheid hadden ze een &quot;echte&quot; vrouw meegenomen die de poort-wachter van Naarden verzocht de poort te openen. Toen dat wasgebeurd, doodden de als vrouwen vermomde soldaten de poortwach-ter door hem zijn keel te doorsteken. Daarna gaven zij een teken aanhun achtergebleven makkers die daarop de stad binnenstormden eniedereen die zij op hun weg ontmoetten van het leven beroofden. Nadatde stad zo bij verrassing was ingenomen, gingen de huursoldaten diedeel uitmaakten van het Utrechts /Amersfoortse legertje over tot plun-dering. Niet alleen burgerhuizen, maar ook kerken en kloosters werdenberoofd van alles wat maar enigszins van waarde leek. De buit was zoomvangrijk dat het een probleem was hoe men al die goederen moesttransporteren. Ze stalen alle wagens die ze vonden, die zo volge-stouwd werden dat enige ervan onderweg in het veen dreigden weg tezakken.*?' Achteraf bleek deze bravouredaad van de Utrechters niet zo ver-standig. Na de overwinning op de Hollanders bij Vreeswijk stelden deUtrechters er een eer in te laten zien dat ze hun tegenstander ook opdiens eigen grondgebied durfden tarten. Maar actie riep natuurlijk reac-tie op en zo begon een keten van gebeurtenissen die

uiteindelijk deUtrechters zwaar opbrak. Al snel waren Hollandse krijgslieden uit Amsterdam en omliggendeplaatsen op weg naar Naarden. Omdat de daar achtergeblevenUtrechters en Amersfoorters weinig nut zagen in het verdedigen van destad, ontruimden ze op 13 december 1481 Naarden. De troepen vande Hollandse stadhouder Joost van Lalaing pakten eerst Eemnes enSoest aan, om geen risico te lopen vanuit het gewest Utrecht in de rugaangevallen te worden. Dat betekende overigens niet een simpelebezetting. Maar liefst zo'n vier- a vijfduizend man overweldigdenEemnes en &quot;sloeghen der veel doot. . . Ende sy pionderden 't ende systaken 't aen ende bernden 't al op vier huysen na of vijf&quot;.&quot; Na die aanval op Eemnes en Soest troffen de Hollanders tot hun ver-bazing een onverdedigd Naarden aan, zodat ze meteen na het binnen-dringen van de stad met roven en plunderen konden beginnen. Zonderscrupules zetten ze de terreur voort waarmee de weggetrokkenUtrechtse troepen hadden moeten ophouden. De inwoners van het inHolland gelegen Naarden, die dus totaal niets met de burgeroorlog inhet Sticht Utrecht van doen hadden, moeten zich temidden van dat wis-selend krijgstoneel wel heel erg ongelukkig hebben gevoeld.&quot; De Hollandse troepen,

overmoedig geworden door het gemak waar- mee ze hun gang konden gaan, zouden hetniet bij hun acties in Eemnes, Soest enNaarden laten. Engelbert van Kleef aangeworven ALS ruwaard Intussen was Jan van Montfoort eringeslaagd Engelbert van Kleef over te halenom aan zijn zijde ruwaard, landvoogd, vanhet Sticht Utrecht te worden.'^^ Dat beteken-de in feite dat hij zich voor de Hoekse partijwat het wereldlijke bestuur betreft als&quot;tegenbisschop&quot; beschikbaar stelde. Dezezet van Hoekse zijde maakte deel uit van hunpogen aan de opstand een wettig karakter tegeven. Jan van Montfoort kon vervolgens probe-ren ook het Oversticht (Overijssel) mee tekrijgen. Dat bleek echter niet eenvoudig. Demensen die in het Oversticht wat te zeggenhadden, mochten dan eveneens allerlei grie-ven tegen hun bisschop hebben, maar inopstand komen tegen hem ging hen te ver.Ze kozen voor een bemiddelende rol tussende in het Utrechtse strijdende partijen, in dehoop dat zij in een succesvolle afloop daar-van ook voor zichzelf voordelen kondenbehalen. Helaas echter slaagden ze er niet inbeide partijen nader tot elkaar te brengen. Op weg naar Utrecht kwam de 18-jarigeEngelbert van Kleef op 23 december 1481in Amersfoort aan. De dag daarop begon hijaan het laatste stuk van

zijn reis naar destad Utrecht. Onderweg zag hij, ter hoogtevan de Amersfoortse berg, dat de Hollandsetroepen van Joost van Lalaing bezig warenBaarn in brand te steken. Hij beschouwdedat als een kleinigheid, die nu eenmaal bijeen oorlogssituatie hoorde, en nam geen ini-tiatief tot een tegenactie.^&quot; Had hij dat noumaar wel gedaan ... De krijgshaftiger enervarener Jan van Montfoort zou in die situ-atie vermoedelijk daadkrachtiger hebbengereageerd. Onverstoord reisde Engelbert van Kleefmet zijn gevolg evenwel door naar Utrecht,waar hij zijn intrek nam in de Bisschopshof. Jan van Montfoort heeft geruime tijd ookgehoopt steun te kunnen verwerven vankoning Lodewijk XI van Frankrijk, die eenfanatieke vijand was van de Bourgondischestaat. Maar van diens kant is nooit een tekenvan belangstelling voor de oorlog van deStichtenaren gekomen. Omdat in die tijd ookde Frans-Bourgondische oorlog nog aan degang was, welke zich toen in belangrijkemate afspeelde langs de grenzen van deZuidelijke Nederlanden, werden wel veelBourgondische troepen in het zuiden vastge-houden, ver van Utrecht.
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 47 ouders van zijn vrouw woonde en verkreegdaarbij de grond ten westen ervan. De inarmoede geraakte man huurde zijn voormali-ge bezit terug. Om enig geldelijk tegoed tebeleggen, besloot de Diaconie in 1781 een'twee onder 1 dak' woning te bouwen op dielege plek ten westen. Toen Isaak in 1795 hetlinkerdeel huurde, was het een relatief nieuwhuis. Uiteindelijk koopt zoon Ary het pand vrijplotseling in 1838. Hiervoor was een reden.De kerk zat met een krot van een pastorie enonvoldoende middelen om te repareren. Arybood aan om het huis dat hij huurde tekopen, en om daarmee de armslag te biedenvoor de broodnodige reparaties aan de pas-torie op de oosthoek van de Woerdlaan (toenKleiweg) en de Zandweg. Uiteindelijk blijkendie f. 800,- onvoldoende om de pastorie ade-quaat te verbeteren. Niemand wilde de kerkhelpen, waarop de kerk besloot een brand-brief te zenden aan de Koning Willem I.Daarin wordt gewag gemaakt van de bereid-willige aankoop van Ary, en het onvoldoendeeffect ervan. Ik zal de gehele geschiedenisbesparen, maar uiteindelijk komt de Koningmet f. 3000,- over de brug voor een nieuwepastorie. Binnen de ontwikkeling van Leidsche

Rijnmoest over het perceel grond een fietspadkomen om het zogenaamde 'KleinArcheologiepark' te ontsluiten naar deZandweg. Ik verzocht aan het hoofd uitvoe-ring van het Projectbureau Leidsche Rijn aan-wezig te kunnen zijn bij de benodigde graaf-werkzaamheden. Ik was erg benieuwd of iknog gebruiksvoorwerpen van mijn eigenfamilie zou terugvinden. Men heeft mij allemogelijkheden gegeven, maar precies ophet tijdstip van de graafwerkzaamheden wasik op vakantie. Het geluk was echter dat deopzichter de afgegraven grond even aparthad gehouden en dat er voor hetPinksterweekeinde geen zand in de geul zouworden gestort. Bij terugkomst van vakantievond ik een mooie verse geul om aan te vallen. ?«^^??if^^^^S *'': ^ ^^^^^^KMBS^S^^H &quot;^ ? ?'' ~-_ -&quot; . iC&quot;*^^^^ Foto van waarschijlijk kort na de oorlog met op de achtergrond de tweerietgekapte huisjes waar het om draait. Rechts ernaast de nu nog bestaan-de diaconie huisjes! Hervormde gemeente De Meern en kwam ik achter de waarheid,maar daarover straks.Om het huis echt te kunnen aanwijzen was meernodig. Dat kwam toen ik de acte vond waarbij in 1855 hetzelfde huisdoor Ary de Heus weer werd terugverkocht aan de kerk. Dit keer voorf.900,-. In de acte werd duidelijk

dat alles handelde om kadastraalnummer A348. Het huis was gelokaliseerd. Toen ik die informatie bezat, reed ik, ergens in 1997, direct naar deZandweg om eindelijk het huis in ogenschouw te kunnen nemen en tefotograferen. Helaas trof ik nu juist op die plek een open gat aan. Ik De plankaart van Langerak. Daarop is ingetekend het fietspad dat over hetperceel gaat komen. kon nu alleen de plek aanwijzen, maar het huis was verdwenen. Viaweer een aantal telefoontjes lokaliseerde ik de toenmalige eigenaressevan de grond. En die kon me verblijden met 1 fotootje uit de oorlogs-tijd hoe de huisjes er ooit hebben uitgezien. Het huis zal er niet exactzo hebben uitgezien in 1795, maar het was in ieder geval oud. Zoals gezegd vond ik vele belangwekkende antwoorden in het boekvan Jac. De Bruijn. Ik vond daarin dat Ary vele tientallen jaren Ouderlingof Diaken was van de gemeente. Verder dat zijn vader Isaac, degenedie zich vanuit Schalwijk, via Veldhuizen in De Meern vestigde in 1795,al voor 1809 de twee boomgaardjes rond het huis huurde. Andere inte-ressante kost: de familie van zijn vrouw waren zijn directe buren. Ookvond ik dat de huisjes vrij nieuw waren toen hij zich er vestigde. DeKerk had in 1750 bij toeval de grond verkregen om een in

armoedegeraakte lid van de kerk te helpen. Men kocht het pandje waar later de Luchtfoto uit 1936 met de situatie rind deZandweg. Met een goed oog kunt u de bedoel-de huisjes zien. De boerderij van de familievan Oostrom is zichtbaar, links daarvan denunog bestaande 4 diconiehuisjes en linksdaarvan de rietgekapte pandjes.

















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 55 door JA. Storm van LeeuwenDE SCHIPPER WEEGDE MET DE KLOET Het zandpad tussen Utrecht en Harmeien In de zeventiende eeuw waren de wegen in het agrarische deel van het West-Utrechtse platteland zonder uitzon-dering onverharde kleiwegen. De bovenlaag daarvan bestond uit klei of kleiachtige grond. Deze wegen waren in natte perioden slecht of niet berijdbaar en nagenoeg onbegaanbaar. Deze laatste omstan-digheid vormde in een tijd, toen de gewone man en de gewone vrouw zich hoofdzakelijk te voet verplaatsten naaronder andere de markten in de steden en de kerken en scholen in de grotere dorpen, een groot bezwaar. In hetWest-Utrechtse poldergebied deden verschillende polderkaden weliswaar ook dienst als voetpad, maar daaraankleefde hetzelfde bezwaar. Niet alleen de voetgangers - toendertijd 'passanten' genoemd - ondervonden veel last van de slechte wegen, ookde schippers die hun schuiten vanaf de wal aan een lijn voorttrokken of met een kloet (vaarboom) weegden (voort-duwden) hadden het in de herfst en de winter moeilijk. De behoefte aan permanent bruikbare voetverbindingenwerd bij de toenemende welvaart steeds groter. Jaffasluis, boog dan

zuidwaarts langs hetnog steeds Oude Rijn geheten vaarwaternaar de tegenwoordige Leidse Rijn bij Oog inAl en volgde deze via de Stadsdam bij hethuis te Voorn, langs het dorp De Meern enlangs de Heldam naar de brug in Harmelen.(zie afb. 1) De op de bovengrond rustende zandlaagkreeg een bovenbreedte van vijf voet (ca.1,50 m) en een dikte van een halve voet (ca.15 cm). Het zand bestond uit grof rivier-zand, dat in de Lek in kleine schuitjes opge-baggerd en over het water naar het werk ver-voerd werd. In de desbetreffende ordonnantie (voor-schrift tevens machtiging) van de Staten van Aanleg van het zandpad tussen Utrecht en Harmelen In 1604 stelden de Staten van Utrecht tijdens een ingrijpende verbete-ring van de Oude Rijn als vaarweg aan de stad Utrecht voor om op hungezamenlijke kosten een voetzandpad tussen Utrecht en Harmelen aante leggen. Onder Oude Rijn verstond men toendertijd het vaarwater tus-sen de Vleutensewetering en de tegenwoordige Leidse Rijn bij Oog inAl, alsmede de Leidse Rijn tussen Oog in Al en Harmelen. In Harmelenlag de grens tussen de toenmalige provincies Utrecht en Holland. Dezuidelijke oever van de Oude Rijn tussen de brug in Harmelen en deHaanwijkerdam was Utrechts gebied, de noordelijke oever lag inHolland. De

vroedschap van Utrecht kon zich met het voorstel van de Statenverenigen, het zandpad werd nog in hetzelfde jaar aangelegd. Hetbegon in de voorstad Buiten de Catharijnepoort (gewoonlijk afgekorttot Buiten Catharijne) en liep eerst langs de zuidzijde van deVleutensewetering in westelijke richting tot iets voor de latere ?^?&quot;? vaarwale zandpad ^^ brug HH dam Kusendam r sluis bij Jaffa Brug van de Landskroonkamer? |/^ stad utrecht Voorstad Buiten de Catharijnepoort Haanwijkerdam Harmelen&quot; De Meern '^'dse Rijn Stadsdam H^i^ >'*><>&quot;' Nijevelt Oude Rijn, nu Leidse Rijn Wielerbrug storm van Leeuwen 2001 Afb. 1. Het zandpad van 1604 tussen Utrecht en Harmelen. Dit zandpad begon in de voorstad Buiten Catharijne en eindigde bijde brug in Harmelen, waar de provinciale grens toen lag. Het mocht oorspronkelijk alleen te voet worden gebruikt en wasbestemd voor voetgangers en voor schippers die hun schuiten vanaf de wal voorttrokken of voortduwden. Bij de aanleg wasde breedte vijf voet, na 1625 acht voet. De Stadsdam en de Heldam werden respectievelijk in 1640 en 1643 voorzien vanschutsluizen. Mogelijk zijn toen tevens de daarbij gelegen bruggen gebouwd. Voor die tijd gebruikte men waarschijnlijk deWielerbrug ten oosten van de Stadsdam en de

brug van de Landskroonkamer ten oosten van de Heldam om de andere oeverte bereiken. Deze oude toestand is op het kaartje aangegeven.







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 58 /Aft), 2. De voorstad Buiten de Catharijnepoort of Buiten Catharijne, gezien vanuit het westen. Gravure van Steven vanLamsweerde (detail) (1657). Op de voorgrond de Vleutenseweg (toen Vleutensedijk, ook wel Stadsdijk geheten) en daarlangs deVleutensewetering. Aan de overzijde van het water het in 1604 aangelegde zandpad tussen Utrecht en Harmeien met knotwilgenlangs de oever. Links de gehavende Doofpoort die vanwege de vele blekerijen in deze omgeving ook wel Bleijkpoort werdgenoemd; dit was een zogenaamde buitenpoort, waarmee men oudtijds de voorstad 's avonds en 's nachts kon afsluiten. Rechtsdaarvan de korenmolen de Kat, ook wel de Achtermolen genoemd. Foto Het Utrechts Archief, Topografische Atlas Ba 50 (A-B). effect.Twee jaren later vaardigden de Statenvan Utrecht een ordonnantie uit, waarin gro-tendeels werd tegemoetgekomen aan debezwaren van de onderhoudsplichtigen. Besluit Het onderhoud van het jaagpad en wat daar-mee samenhing werd in de 19e eeuw 'geruis-loos' overgenomen door het genootschapvan de drie steden. Omdat de exploitatie vanhet jaagpad op den duur geen batig saldomeer opleverde, werd de overeenkomst van1663

tussen de drie steden in 1884 ontbon-den. Dit betekende ook het einde van hetacht voet brede zandpad tussen Utrecht enHarmeien. Alleen de naam van de Zandwegin De Meern herinnert ons nog aan de oudetoestand. Literatuur en bronr)er): J.A. Storm van Leeuwen, 'Utrechtse zandpadenin de zeventiende eeuw, in het bijzonder hetzandpad tussen Utrecht en Harmeien' in:Jaarboek Oud-Utrecht 2000, p. 5 t/m 51. Vandat artikel zijn in de onderhavige bijdrage enigekorte gedeelten van de tekst overgenomen. schap van de drie steden de gronden alleen in gebruik nam, zodat konworden volstaan met het uitkeren van schadevergoedingen. Op aandringen van de steden Leiden en Woerden trok de stadUtrecht de Oude Rijn en het jaagpad vanaf het (toen nog niet gebouw-de) huis Oog in Al door naar het latere Leidseveer. Men behoefde daar-na niet meer te varen via de Vleutensewetering (de zogenaamde OudeLeidsevaart). Het nieuwe stuk vaarwater kreeg de naam NieuweLeidsevaart en heet nu Leidse Rijn. Het jaagpad in het gebied van destad Utrecht is nu de Leidseweg (afb. 2). In de ordonnantie van 1564 was tevens bepaald, dat de vennoot-schap ter bestrijding van de jaarlijkse kosten van de onderneming voorhet gebruik van het jaagpad een tol mocht heffen, padgeld

genoemd.Deze tol kon worden geheven van alle personen, die werden vervoerdin door paarden getrokken vaartuigen. De schippers en schippers-knechten waren daarvan vrijgesteld. De nieuwe situatie bracht geen verandering teweeg in de bestaandeonderhoudsregeling en de schouw van het zandpad. Dit betekende, datde hoefslagplichtige gerechten en enige particulieren het jaagpadmoesten blijven onderhouden. De inwoners van deze gerechten behoef-den geen padgeld te betalen. Zoals gezegd, werd de ordonnantie van 1625 in 1682 herzien, maardeze was grotendeels een herhaling van de oude ordonnantie. Ondanksde daarin opgenomen verbodsbepalingen werd het jaagpad illegaalbereden door geladen wagens bij bevroren vaarwater. Bovendien trap-ten de jaagpaarden de langs de Oude Rijn gelegen kanten van het jaag-pad af en kalfden de oevers af door de golfslag van voorbijvarendeschepen. De kanten en de oevers moesten de gehoefslaagden van hetzandpad onderhouden. In 1775 kwamen de eigenaren en gebruikers van de gronden onderVleuten en De Meern in het kapittelhuis van Oudmunster te Utrecht bij-een om te beraadslagen over te nemen maatregelen, om het misbruikvan het zandpad te voorkomen. Deze protestvergadering sorteerde
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 65 Het duidelijk door brand aangetaste aardewerk in een greppel met verbrand graan. len. Het bleek om emmertarwe en bedektegerst te gaan. Daarnaast werd een kleinehoeveelheid haver aangetroffen. Bij de analy-se van het verkoolde materiaal is ook kafgevonden. Het is daarom aannemelijk dathet graan nog geheel of gedeeltelijk in hetkaf verpakt zat toen het verkoolde.Opvallend is dat er weinig zaden van wildeplanten aanwezig waren. De afwezigheid vandit soort vervuiling duidt op een voorraadconsumptiegraan. Na het oogsten werden deniet eetbare delen van het graan verwijderdwaarna het graan met het kaf werd opgesla-gen. Het kaf bood dan enige beschermingtegen vraat- en schimmelaantasting. Doordat op eer aantal plaatsen monsterszijn genomen, kon worden vastgesteld dat erverschillende partijen graan waren opgesla-gen. In een aantal monsters is vooral gerstaangetroffen terwijl in andere vooral emmer-tarwe werd gevonden. Vermoedelijk is eenhele voorraad graan in een keer verbrand enwaren de verschillende graansoorten apartopgeslagen. De resultaten van het onderzoek NAAR het houtskool Tussen het verkoolde graan bevonden zich -zoals gezegd - ook grotere stukken

houts-kool. Bij het opgraven van de greppels iszoveel mogelijk van dit materiaal verzameld. brand waren aangetast. Was hier een opslagplaats met graan in brandgevlogen, waarna de verkoolde resten in greppels waren geschoven?Om een beter inzicht te krijgen over het soort graan en over wat er zichdaar kan hebben afgespeeld, zijn alle greppels bemonsterd en vooronderzoek opgestuurd naar BIAX, een Onderzoeks- en Adviesbureauvoor Biologische Archeologie en Landschapsreconstructie. Dit bureauis gespecialiseerd in de analyse van biologisch archeologisch materiaal. De resultaten van het onderzoek naar de verkoolde ZADEN EN vruchten Een dergelijk onderzoek is belangrijk want het geeft de archeoloog dekans een beeld te krijgen van wat zich op en rond de nederzetting heeftafgespeeld. Allereerst was het mogelijk de soorten graan vast te stel- Een detailopname van verbrand graan.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 66 Een greppel met een dikke laag verbrand graan en aardewerk. De greppel is over de lengte voor de helft uitgegraven om eenlengteprofiel te kunnen maken. Kaartje van Langerak met de locatie van de opgraving.









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 70 gebouwd, maar als het verkeerd is gedaan,is de vernietiging eeuwig. Dit brengt een ver-antwoordelijkheid met zich mee die somsbehoorlijk belastend zal zijn, maar wel hoortbij dit vak. Om nog eenmaal de pracht enpraal van het gebied rond het Haarpad aante duiden, zal ik een aantal prachtige beel-den afdrukken. Dan is voor mij de discussierond het gebied afgesloten. Als er nu nietsmee wordt gedaan, is dit land kennelijk nietrijp om haar prioriteiten zo te stellen datonze kinderen en kleinkinderen nog iets tegenieten overhouden. In dat verband is hetzeer prettig dat een aantal bewonersgroe-pen hun krachten inmiddels hebben gebun-deld en in gesprek zijn met het bureau dat dezoekopdracht naar ruimte voor de bedoeldevoorzieningen uitvoert. Er heeft al een rijtoermet paard en wagen plaatsgevonden. Ik bener van overtuigd dat als de beslissers hunogen goed de kost hebben gegeven, deruimten rond het Haarpad niet zullen wordenvolgestopt met voorzieningen die er nietthuishoren. Het zal de bewonersgroepen nogheel wat energie gaan kosten, maar als eruiteindelijk een goed resultaat wordtgeboekt, is het heel waardevol geweest. Plankaart Groengebied Utrecht-West. In de cirkel de woningbouwlokatieHaarzicht.

Als je de woningen laat vervallen die buiten de zwarte streepjesvallen, is het 'bosje van Goes' verbonden met de groene structuur. Ook inhet noorden van het gebiedje zou je de 'groene wig' verder moeten door-trekken richting het oosten. Augustus 2001. De Hamtoren vanaf De Eikslaan, foto auteur









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 74 Het Kabelhokkie werd nog wel eens gevliegerd en in de volks-tuinen langs dit pad lachten ons de aardbei-en en bessen weer toe. Achter op het pad bood ook een mooiegelegenheid om een rondje te lopen van deWoerdlaan weer naar de Zandweg, want ookdaar was altijd wel wat te beleven en vaakwerd dan ook de Kerksteeg nog in ons spelbetrokken je kon daar achter schoenmakervan Engelen komen en ook bij de loods waarde wagen van W. Delput (de bodedienst naarUtrecht) gestald stond. Het is te begrijpen dat al deze achterompaadjes en steegjes ideaal waren om ver-stoppertje te spelen, dit gebeurde vanaf hetkabelhokkie. De jongen die hem (was) telde dan : rien,tien, twintig, dertig en zo tot honderd, daar-na van 1 tot 10 en; wie niet weg is wordtgezien; ik kom! In die tussentijd had iedereen zich verstopten nu moest je zonder gezien te worden bijhet kabelhokkie zien te komen, met je handeen klap op het hokkie geven en dan roepen&quot;vet&quot;! Eens hadden wij ons verstopt in de hooi-schuur van bakker Verkerk. Maar bakker Verkerk had ons in de schuurzien kruipen en bij wijze van een grap deedhij de deur aan de buitenkant op slot en riep:&quot;Zo, ik ga naar huis&quot;. Wij

hielden ons heel lang doodstil, want wespeelden het verstoppertje erg serieus. Toenhet echter al een beetje donker was gewor-den hoorden we wat gemorrei aan de deur,en... de stem van bakker Verkerk en mijnmoeder. &quot;Zo&quot;, zei de bakker, &quot;ik heb die jongenseens een lesje geleerd, ze mogen niet in dehooischuur&quot;. Mijn moeder trok me mee naarde Zandweg en ik trok mijn moeder weermee naar het kabelhokkie. &quot;Wat moet je daarnu nog doen&quot; zei ze, &quot;iedereen is al naarhuis&quot;. &quot;Ja&quot;, zei ik, &quot;het moet! Ik moet nog vetmaken&quot;. J - f 8 8 ; 1 Ik weet niet hoe het komt, maar mijn broer Jan en ik zijn heel vaak tevinden op de Zandweg in De Meern. Misschien komt het wel omdatdaar wat meer te beleven is. De straatweg waar wij wonen is niet zoveilig, want daar komt zo af en toe wel eens een auto voorbij. Het kanook zijn dat de Zandweg wat meer in trek is omdat wij allebei geborenzijn in het steegje bij bakker Verkerk. In ieder geval zijn er op de Zandweg veel meer mogelijkheden omleuke spelletjes te doen en ook beter geschikt om af en toe wat kat-tenkwaad uit te halen. Maar er was nog iets, er was een ideale hang-en afspreekplek, dat gebeurde heel vaak bij de Meernbrug, maar ookop de Zandweg zelf was een heel

goede plek, namelijk het kabelhok-kie. Het kabelhokkie stond tegenover de Woerdlaan aan de Rijnkant.Het was een transformatorhuisje voor de electriciteit. Veel van dezebouwsels stonden overal in het land en ze waren meestal heel fraai enbijzonder gebouwd. Daar werden dus vaak plannen gesmeed, meestal het begin en eind-punt van ons spel. Je kon er heerlijk uit de wind staan of met je rugtegen het hokkie zitten om in de Rijn te vissen, of gewoon om naar descheepvaart te kijken. Heel geheimzinnig was dat hokje voor ons, want wat gebeurde daarbinnen eigenlijk? Af en toe hoorde je daarbinnen wat getik maar verderis alles voor ons geheim gebleven. Na het verzamelen bij het hokkiegingen wij zo af en toe op de Woerdlaan voor de boomgaard van VanDorsten salamanders of kikkers vangen. Daar lachten ook de lekkere appels in de boomgaard ons toe en von-den wij af en toe niet zondigen toch wel zonde. Bij slecht weer kwamenwij nog wel eens bij elkaar op de schuurzolder van melkboer van Wijk,wat wij daar wel eens uitspookten was niet altijd om over naar huis teschrijven. Verder hielden we bij goed weer wel eens fiets- of hoepelwedstrijden,van de Meernbrug tot het kabelhokkie, of vanaf de gasketel die op hethoogste punt van de Woerd lag. We hadden ook nog een

speelveld (achter op het pad ) dat liep vanafde Woerdlaan achter langs de huizen tot achter bakker Verkerk, daar De Meern, september 2001Theo van den Berg IIIllustratie;Barbara Gravendeel











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 79 door Veronique Voom-Verkleij Dorpsbewoners die ons wat te vertellen hebben... Joanna Jacolina (roepnaam Ans) Wessels werd in het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht geboren op 30september 1949. Haar vader was Jacobus Wessels (roepnaam Kobus door velen afgekort tot Koop, geboren 13-10-1901, overleden 10-10-1987) en haar moeder was Anna Wessels-van Es (geboren 5-1-1906, overleden 14-7-1992).Haar ouders waren in 1933 al 16 jaar getrouwd toen zij het levenslicht aanschouwde. Ans was enigst kind. Zijwoonden op het gemaal achter in de polder Haarrijn aan de Thematerkade tussen Haarzuilens en Kockengen. Ambtenaar met een stuk in zijn BROEK Ans' vader kwam uit Veldhuizen. Dat hoordetoen onder Harmeien. Diens vader was altijdboerenknecht geweest. Ook Kobus Wesselsis boerenknecht geweest bij de familieVerhoef aan de Breudijk en bij Arie Versteegop boerderij Slotzicht in Haarzuilens. Bij zijnhuwelijk in 1933 kreeg hij de kans om op hetgemaal te komen. Hij kwam toen in dienstvan het waterschap. Het eerste gemaal dater stond was een stoomgemaal. Dat loosdeop de Haarrijn. Vroeger ging de uitwateringvan de Thematerpolder onder het Merwe-dekanaal door en

kwam bij restaurant &quot;DeOlifant&quot; via sluisdeuren in de Vecht uit. Als dewind verkeerd stond en de Vecht liep op enbleef hoog, kon Themaat niet lozen. Danwerd er ook niet meer uitgemalen en danging Themaat onder water. Later loosden zeop het Amsterdam- Rijnkanaal. Toen Ansnegen maanden oud was, werd het stoom- Op de rand van armoede Ans moeder kwam uit een groot Haars gezin. Opa en oma Van Es stier-ven binnen het jaar toen ze net in de 50 waren. De oudere kinderenmoesten toen weer zorgen voor de zes jongsten. Het gezin leefde opde rand van armoede. Ans moeder vertelde, toen ze vroeger nog alle-maal thuis waren, &quot;de eerste lichting&quot; met vader of moeder naar dekerk gingen. Als ze terug kwamen dan konden de anderen de schoe-nen, het jasje en de jurk weer aan zodat die ook weer netjes in de kerkkwamen. Met 13 jaar ging haar moeder naar Woerden in een dienstjewant, omdat ze een groot gezin hadden en veel daarvan meisjes waren,moest ze gaan werken in de huishouding. Ze was daar in de kost. Zeging dan zes weken werken en dan mocht ze een keer naar huis. Eenzusje van haar had altijd heimwee. Andere Haarse families waren ervaak wel van op de hoogte als er in dergelijke gezinnen armoede heer-ste. Het kwam dan ook wel eens

voor dat bakker Van Dommelen bij hunbrood kwam brengen en dan zei: &quot;Ik heb nog tien eieren gekregen.&quot; &quot;Envan wie heb je die dan gekregen?&quot; Dat mocht hij niet zeggen, maar laterkwamen ze er wel achter. Dan bleek dat er gewoon iemand was dievoor zo'n groot gezin wel iets kon missen en die uit medelijden tieneieren mee gaf aan de bakker. Van wie het kwam werd nooit gemeld.Er waren er zoveel vroeger die eigenlijk op de rand van armoede leef-den en die door giften van anderen het hoofd boven water hielden. De familie Van Es bij hun huis in het bos in de bocht van de Ockhuizerweg. Op de bovenste rij in het midden zien we Anna, demoeder van Ans. Zij was het vierde Idnd in het gezin. Links en rechts van de tafel zien we Anna's vader en moeder.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 80 en dan hadden ze brood en kruiken met drin-ken bij zich en de polsstok om over de sloot-jes te komen. Ze moest die stok steeds aan-geven en bij zich houden. De route had hijvooraf gepland. Om zo laat bij de eenden-kooi en zo laat aan de verbindingsweg naarMaarssen (de huidige Maarssenseweg). Zekonden niet verder met het bootje, i.v.m. eenduiker. Dus werd de hele handel uitgeladenen liep Ans verder mee tot aan de Het oude stoomgemaal vlak voor de sloop in 1950. De schoorsteen is alomgehaald. gemaal afgebroken en vervangen door een elektrisch gemaal. Toenkregen ze ook een nieuw huis. Ze hadden nog geen waterleiding engeen telefoon, maar wel elektriciteit vanwege het gemaal. De weg wasniet meer dan een karrenspoor en dat is later allemaal veranderd metde ruilverkaveling in 1958/1959. Kobus Wessels had geen dagtaakaan het werk voor het gemaal, maar hij had ook het onderhoud van allewatergangen waarbij alle duikers voor het waterpeil onderhoudenmoesten worden. Hij moest ook met de hand de schuiven bedienen dieher en der in de sloten stonden. Die draaide hij met een sleutel omhoogen omlaag. Het water moest een voorgeschreven peil hebben en hijmoest dat bedienen met

schuitjes. Naast het watergemaal was hij ookbelast met het onderhoud van de wegen, die toen meest grindwegenwaren. Hij vulde daar de gaten bij. Hij maakte ook altijd met de handde sloten schoon met de &quot;kantoord&quot; en &quot;haak&quot;. Als kind ging Ans ookheel vaak met hem mee als ze de vaart moesten schonen waarop hetgemaal stond. Dan nam hij ook een oom mee en dan hadden ze twaalfof veertien van die zeisen aan elkaar. Ze liepen dan ieder aan een kantvan het brede water en trokken die sloot schoon. En dat begon bij Ansvan de werf af richting de eendenkooi. Ze ging dan mee met het bootje Ans (1 jaar) op de trappen van het gemaal aande Thematerkade Kantonsweg (de Kantonnale weg). Thuisdraaide het gemaal en dan stond moeder ophet &quot;krooshek&quot; het vuil eruit te vissen als zehet aankon, want af en toe kwam er natuur-lijk wel erg veel tegelijk aangedreven. Nu zijner allemaal machines voor. Dat was vroegerniet. Kobus Wessels heeft zijn oude beroepvan boerenknecht nooit verloochend wantals het druk was, ging hij ook wel boerenhelpen. Alles ging met de hand. Grasmaaien,hooikeren en al zulk soort werk. En als hijdan het weerbericht hoorde en er kwamregen, dan wist hij niet welke buur hij heteerst moest gaan helpen. Ook Ans' moederheeft dat veel gedaan.

Hooikeren met hetpaard en de hooischudder met die vorkjesdaar achter. Ze hebben altijd boerenwerkgedaan. Ans' vader in het land, haar moederbij de familie Verhoef die op Ockhuizenwoonde. Daar hadden ze 12 kinderen, dusze konden de hulp van moeder goed gebrui-ken. Haar vader is bijna 40 jaar bij het water-schap geweest. Hij is doorgegaan tot zijn70ste, dus ze wisten dat hij een keer op zouhouden maar toen het zover was, was er nieteens een huis voor hem, er was niks. Ook de /mi' 1 ? ? ftl*«ar ?- ?- m ? Kobus Wessels schoont de sloten aan de Parkweg. De witte daggelders-huisjes stonden recht tegenover de Haarlaan waar nu de ingang van degolfbaan is.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 85 ber 1963 zijn ze toen naar Vleuten gegaan. En toen kwamen ze van dehel in de hemel. Toen kregen ze buren. In die zelfde tijd kwam ze vande lagere school en ging naar de school voor Voortgezet lager onder-wijs (de VGLO-school). Dat was een leuke tijd. Ze leerde daar van allesop huishoudelijk gebied. Maar je kon er ook typen leren en een beetjeboekhouden. Ze was altijd iemand die graag in het huishouden werkte.Je leerde er koken en bakken en de ene week moest je op het elektri-sche fornuis koken en de andere week had je het gasfornuis. En ooknaaien en dat soort dingen. Het hoofd van de school was meesterGisbergen. Ans deed twee jaar VGLO-school. In het derde jaar had zegeen zin meer. Ze was 13 toen ze van school kwam, want ze was nogsteeds een vroege leerling natuurlijk. Dansles bij Cor Zeegers Het verenigingsleven van Ans bestond uit handbal. En als zij ging zwem-men dan ging ze naar het bad van Van Eden in Maarssen wantFletiomare in De Meern bestond nog niet. Toen Ans ongeveer 16 jaarwas mocht ze op zondagmiddag met haar club van Haarse meiden metde trein naar dansles in Utrecht. Dat was 's middags want 's avonds Klassefoto van de VGLO-school.

7e rij boven-aan van links naar rechts: Mia van Leusden,AH Versteeg, Ans Wessels, Sjaan de Rijk, Inekevan den Bosch, Wil Termeulen, ZusterTheresia Maria. 2e rij: Ans van Mourik, Theavan Ooijen, Wil Vermeulen, Wilhelmien vander Horst. 3e rij: Annie de Goeij, Gerda vanden Hoven, Mieke van Rooijen, Corrie van denBosch, ?. heel goed naar haar zin gehad. Ans ging danmet de fiets naar het dorp. Dan ging ze ver-der met de bus. Ze stapte bij bakker VanMunster in de Dorpsstraat (heette dat toennog, de Pastoor Ohllaan en deHindersteinlaan bestonden nog niet) op debus (van de Kabogarage aan deSchoolstraat) naar Utrecht en dan stapte zebij de Majellakerk uit. Ze liep het laatste stuktot vlak bij het militair hospitaal waar diemensen woonden. Dat was ze heel gauw beuwant dat duurde veel te lang. Als het regen-de was ze toch al nat als ze uit deVleuterweideweg bij de bushalte kwam. Danfietste ze door, want ook toen al was de busvaak niet op tijd. Ze werkte er iedere dag totzelfs zaterdags aan toe. Door de week van 9tot 5 en op zaterdag tot een uur of 1. Ze ver-diende zo'n zes gulden in de week. Ans vondhet er heel leuk met zo'n stel kinderen omhaar heen terwijl ze thuis maar alleen was.De vader van het gezin werkte bij deUtrechtse IJzerhandel, de VUIJ, en de moe-der

kwam van de boerderij dus dat was ookeen buitenmens. Dat klikte. Ze is daar weleen jaar of zes geweest. Op een gegevenmoment gingen die mensen verhuizen naarDe Bilt. Ze wilden haar heel graag houden enAns kon daar zelfs een kamer krijgen maardat kon ze haar vader en moeder niet aan-doen. Toen is ze gaan werken bij de familieKnippers in Laag Nieuwkoop als hulp in dehuishouding. Die hadden een loonbedrijf. Indie tijd heeft ze haar man leren kennen en zijnze getrouwd. Ze bleef wel werken bijKnippers en toen ze zwanger was bleef ze zo Het gemaal aan de Vleuterweideweg. Op de brug staat Theo de Goeij metzijn opel kadett. kwam ze niet weg. En haar ouders wisten precies hoe laat dansen afge-lopen was dus ze kon ook geen trein later komen. Alles wat vroegerkatholiek was, ging bij Zeegers op de Breedstraat op dansles. Dat wasde mogelijkheid dat je even onder het ouderlijke gezag uit was. Dat jeeven los was. Ans weet nog dat ze bij Zeegers een soiree hadden opeen zaterdagavond, terwijl er van de rk-kerk voor ouders en kindereniets te doen was in het Verenigingsgebouw (waar nu de woonstichtingin zit tegenover de rk-kerk). Ze vond het verschrikkelijk want ze wildezo graag naar dat dansen. Haar vader, die hoewel hij op leeftijd wasvroeger zelf ook van

feesten had gehouden, zorgde ervoor dat ze naarUtrecht kon naar dat dansfeest. Ze ging met de bus maar 's avondslaat reed er geen bus meer. Daarom hadden ze dat zo georganiseerddat slager van Rooijen, die ook een dochter had bij de club, de meidenin Utrecht ging halen. Ans' vader stond 's nachts om 1 uur op deBottensteinweg te wachten van waar ze weer met de fiets naar huisgingen. En dat waren de uitjes eigenlijk. Na de VGLO-school ging ze bijNico Borst, de boswachter, in de huishouding werken. Later ging ze inOog in Al bij familie Appelman werken. Daar hadden ze zes kinderen,waaronder twee tweelingen die nog ouder waren dan Ans. Die mensenhadden ook nog een nakomertje, waar ze een soort kindermeisje voorzochten die daarnaast ook huishoudelijk werk deed. Daar heeft ze het



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 86 lang doorwerken dat mevrouw Knippers haar zei: &quot;Ik vind het erg dat jeweggaat maar wanneer ga je want straks wordt het hier geboren.&quot; Maarook na de geboorte van haar eerste dochter heeft ze daar nog gewerkt. Van een bruiloft komt een bruiloft Ans heeft haar man, Theo de Goeij die uit Oud Zuilen kwam, leren ken-nen op het 12 en een half jarige bruiloftsfeest van Jan van Lint en zijnvrouw. De familie Van Lint woonde op de Vleuterweideweg dus warenburen. Theo was een neef van ze en een nichtje, Lida geheten, was eenvriendin van Ans. De vader en moeder van Theo waren uiteraard uitge-nodigd op het feest en Lida, die wist dat Theo zijn vader en moederaltijd bracht en haalde met de auto, zei tegen hem: &quot;Theo als je ze noukomt halen, kom dan wat eerder want ik weet nog een leuke vriendinvoor je.&quot; Theo voegde de daad bij het woord en kwam rijkelijk vroeg.Zodoende kon hij nog gezellig wat dansen met de daar aanwezigemeisjes en laat het nou meteen klikken met Ans! Theo vertelt: &quot;Ik reedaltijd voor mijn ouders. Mijn vader reed helemaal geen auto. Ik weetnog dat hij een bromfiets kreeg, nou dat was wat. Hij liep altijd en ver-der was hij gewoon paard en wagen gewend. Toen hij die bromfiets

pashad riep hij tegen de bromfiets ook ho, maar die stopte natuurlijk niet dusdat ging wel eens fout. Ja die mensen waren daar niet mee opgegroeid.&quot; De duvel en z'n ouwe moer Van alle baantjes die Ans heeft gehad hoefde ze geen kostgeld te beta-len. Ze mocht het zelf houden maar op een gegeven moment zei zezelf: &quot;Ik wil kostgeld gaan betalen.&quot; Haar vader zei: &quot;Ben je nou hele-maal gek.&quot; Maar haar moeder zei: &quot;Nee dat is wei goed.&quot; En toen zegingen trouwen en de sleutel hadden gekregen van het nieuwe huis,kwamen haar ouders met een hele grote wasmand en daar zat vanalles en nog wat in voor de uitzet: handdoeken, theedoeken, wasknij-pers, stoffer en blik, borstel, de duvel en z'n ouwe moer zat in diemand. Dat had haar moeder allemaal van dat geld dat ze dan zoge-naamd als kostgeld betaalde voor hen opgespaard. Ze trouwden op27 juni 1970. Ze kregen een huis in de wijk Nieuwe Vaart. Dat warende laatste premiewoningen die toen gebouwd werden in Vleuten. Vande heer Zwartkruis die gemeentesecretaris was maar ook bij het water-schap zat, hoorden ze dat die huizen gebouwd werden en toen werdhen aangeraden daar een huis te kopen ais ze in Vleuten wilden blijvenwonen, want daarna zou lange tijd niet meer gebouwd worden. Daarnazou Nijeveld in De

Meern worden ontwikkeld. De ouders van Ans von-den het verschrikkelijk als ze niet in Vleuten bleef. Ze kregen tweedochters, een in oktober 1971 en een in augustus 1973. Ans' vader enmoeder hebben daar nog heel veel jaren van kunnen genieten want zekwamen later in de Camphuysenstraat wonen in een bejaardenhuisje.Ze kwamen heel vaak even aan. Ans' vader heeft ontzettend veelgefietst met de oudste. Haar moeder kwam altijd voor de kleine werk-jes zoals aardappels schillen of wat naaien. Ze zijn in hoge ouderdomgestorven. Haar vader is 85 geworden en haar moeder 86. Theo: &quot;Diemensjes hebben heel wat gewerkt en toch zijn ze ook gelukkiggeweest. Maar de luxe van vandaag en de armoe van onze ouders, datheeft niks met geluk te maken. Tegenwoordig moet het allemaal meer,meer, meer. Het is allemaal zo'n verschil. Daarom benijd ik ze ook welvan vroeger hoor. Het is nooit dat jachtige geweest.&quot; Ans is, toen dekinderen ouder werden, weer gaan werken in de huishouding en datdoet ze nu nog. De meisjes zijn in Vleuten naar school gegaan en toennaar de Rientjesmavo in Maarssenbroek. Daarna zijn ze allebei nognaar de Meao (Middelbaar economisch en administratief onderwijs)gegaan en toen is de oudste gaan werken bij het transportbedrijf vanGoes. De tweede dochter is nog heao gaan

doen en die werkt bijVerder op de Utrechtse weg. Sinds april 2001 is Ans oma van een Trouwfoto van Ans Wessels en Theo de Goeij. kleindochter. Ze past sindsdien ook tweemiddagen en een hele dag op en ze vindt datontzettend leuk om te doen. Ze gaat datwerk in de huishouding daarom meer afbou-wen en meer haar tijd besteden aan haarkleinkind want dat vindt ze toch leuker. Maarbepaalde mensen bij wie ze al zoveel jarenkomt en ook een bepaalde band mee heeft,blijft ze wel bij werken. Dat is ook een beet-je om de sociale contacten. Verder is zeiemand die eigenlijk wel graag thuis is. Ze isniet zon mens dat overal op en in zit, watdat betreft is ze erg op zichzelf. &quot;Misschien,&quot;zegt ze, &quot;komt dat omdat wij ook altijd ergachteraf gewoond hebben. Ik weet het niet.&quot; Kobus en Anna Wessels.





















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 96 door H.L. Wynia EEN MYSTERIE IN HET ZAND Schatkamer Leidsche Rijn (3) De verbazing begint In december 1998 is bij het graven van een wegcunet ten behoeve van de bouwweg van Parkwijk, ter hoogte vande kruising met de Rijn Kennemerland Waterleiding, een nederzetting uit de vroege Middeleeuwen gevonden.Aangezien een deel van deze nederzetting in Parkwijk lag, en het gebied snel bouwrijp gemaakt zou worden, werdbesloten een groot deel van deze bijzondere plek op te graven. Vier maanden later konden de archeologen aan deslag. Al snel bleek het verdere onderzoek een verstandige keuze, want de archeologen vonden een goed gecon-serveerde nederzetting uit de vijfde tot en met zevende eeuw. Naast een boerderijplattegrond werden waterput-ten, greppels, afvalkuilen en vele paalgaten aangetroffen. Toen het onderzoek al drie maanden aan de gang was, troffen dearcheologen menselijk gebeente aan. Het lag op een onverwachte pleken in een merkwaardige context. Dat er inderdaad iets vreemds metdeze stoffelijke resten aan de hand was, wordt bevestigd als we detoenmalige dagrapporten van de archeoloog Jeroen van der Kamp ernog eens op na slaan. Dagrapport van 10 juni 1999:

&quot;(...)Opvallend: bij het couperen (dit is het door-snijden van een archeologisch spoor om eenverticale doorsnede te krijgen) van spoor 28en 29 werd botmateriaal aangetroffen. Hetblijkt te gaan om een complete arm en sche-del van een mens, volledig in anatomischverband. (...) Het skelet strekt zich ver buitende twee genoemde sporen uit. Met de hand ishet vlak rond het skelet iets verdiept, maar eris vooralsnog absoluut geen insteek (gegra-ven kuil) zichtbaar rond het skelet. (...) Ik hebhet vermoeden dat deze menselijke restenveel ouder zijn dan de vijfde eeuw (...).&quot; Dagrapport van 14 juni 1999: &quot;(...) hetmenselijk skelet is voor het grootste deelbloot gepeuterd. Hij/zij ligt op de buik, methet hoofd in de grond. Van de rechter arm isde onderarm niet zichtbaar. Deze ligt moge-lijk onder het lichaam gevouwen. Ook de linkervoet ligt (waarschijnlijk) met de tenen rechtnaar beneden en is daardoor niet zichtbaar.Het rechter bovenbeen is verdwenen, zeerwaarschijnlijk door de machine verwijderd bijhet aanleggen van het vlak. Dit geldt ook voorenkele ribben. Verder is alles aanwezig.&quot; Dagrapport 15 juni 1999: &quot;(...) nergens ophet vlak rondom het skelet is de vaagsteaanwijzing voor het bestaan van een insteekvoor een grafkuil te vinden. Is dit skelet afge-zet tussen de natuurlijke afzettingen van

ditgebied???(...)&quot; Dagrapport 16 juni 1999: &quot;(...) 's middagsis het skelet in delen gelicht en ieder deelvan een ledemaat apart genummerd. (...)Vreemd genoeg waren de rechter onderarmen hand verdwenen en lagen deze niet ophun plaats (onder het skelet gevouwen, zoalswe hadden gedacht) (...)&quot;. Dagrapport 17 juni 1999:&quot;(...) Verder hetgebied rond het skelet verdiept tot het twee-de vlak (...) Bij dit verdiepen kwamen derechteronderarm en hand van het skelet aanhet licht, op ca. anderhalve meter van deplek waar deze echt thuis zouden horen. De ligging van de opgraving in deelgebied Parkwijk. De verbazing begint. De archeologen treffen bij onderzoek in Parkwijk opeen onverwachte plek en in een merkwaardige context menselijk gebeen-te aan. De linkerarm en de schedel zijn in het zicht gekomen.Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 97 men, werd het slecht geconserveerde bot-materiaal zoveel mogelijk met de omliggen-de grond geborgen en voor verder onder-zoek overgebracht naar het Archeologischen Bouwhistorisch Centrum (ABC) van deGemeente Utrecht. Het mysterie ontvouwt zichlangzaam Naast de vaste medwerkers van het ABC,waaronder archeologen en bouwhistorici, ver-keert het ABC in de gelukkige omstandigheiddat al meer dan twintig jaar een beroepgedaan kan worden op Tjeerd Pot. Hij heeft,naast het schoonmaken en restaureren vanvoorwerpen, in de afgelopen jaren vele hon-derden skeletten onderzocht. Hierbij komt zijnverleden als tandarts, en daarmee zijn kennisover het menselijk gebit en de schedel, zeergoed van pas. Zonder de inspanningen vanhem zou het nu volgende deel van het artikeldan ook niet geschreven kunnen zijn. De opgraving van de schedel, hand enromp ging dus binnen de muren van het ABCverder, waarbij de schedel als eerste werdonderzocht. Het vrijgraven van de schedelbleek een moeilijk en secuur werk waaraandoor de heer Pot tientallen uren is gewerkt. Om het uitdrogen, en daarmee verhardingen krimp van de grond en daardoor hetmogelijk scheuren van botmateriaal te

voor-komen, werd gedurende het wegschrapenvan de grond de kluit aarde met bot regel-matig met water besproeid. Daarnaast bleekhet noodzakelijk de vrijgekomen schedelde-len met een mengsel van water en houtlijmte impregneren, waardoor het bot zijn vormbehield en niet in stukjes uiteen zou vallen. Bij de opgraving in het veld was alleen hetachterhoofd in het zicht gekomen. Het wasdus nog onduidelijk of de rest van de sche-del aanwezig was en in welke staat het botzou verkeren. De schedel werd voorzichtig van rechtsnaar links van aarde ontdaan. Bij het vrijgra-ven van de rechterzijde, tot het midden vande schedel, werd steeds meer van het aan-gezicht zichtbaar. Het bleek dat de voor-hoofdspartij met oogkas nog intact was,maar dat het juk- en neusbeen licht warenbeschadigd. De boven en onderkaak blekenvrijwel onbeschadigd te zijn. De kiezen ston-den nog op hun originele plaats. De linkerbovensnijtand bleek echter half uit de tand-kas gedreven en de tegenoverliggendeondersnijtand bleek verdwenen te zijn.Daarnaast was een kleine verschuiving vande onderkaak naar rechts waarneembaar.Wat zou de oorzaak van deze beschadi-gingen kunnen zijn? Het skelet is zoveel mogelijk vrijgegraven. Opvallend is de wijze waarophet skelet in de bodem ligt: met de armen en

benen gespreid en hetgezicht naar beneden. De rechter onderarm ontbreekt maar is korte tijdlater op enige afstand van het skelet teruggevonden. Het rechter boven-been is bij de aanleg van een hoger gelegen vlak vermoedelijk door degraafmachine vergraven.Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum. De onderarm en hand zijn in volledig anatomisch verband. Vooralsnogvalt aan het (in slechte staat verkerende) bot te zien dat deze onder-arm is afgekapt of geknaagd.!...)&quot;. Het skelet werd dus midden in een nederzetting, zonder enige aan-wijzing van een gegraven (graf)kuil gevonden. Ook de wijze waarop hetskelet in de bodem lag - met de armen en benen gespreid en hetgezicht naar beneden - riep veel vragen op: is dit een manier om eenmedemens te begraven? Maar niet alleen het ontbreken van een graf-kuil riep vragen op. Hoe kwam bijvoorbeeld de rechterarm op enigeafstand van het skelet terecht? En: in welke periode was het skelet inde bodem terechtgekomen? Voorwerpen of andere aanwijzingen diedaar iets over zouden kunnen vertellen, werden niet aangetroffen. Ook een aantal andere belangrijke vragen, zoals over het geslacht,de leeftijd en doodsoorzaak, kon niet in het veld worden beantwoord. Om beschadigingen en daarmee verlies aan informatie te

voorko- Tjeerd Pot is bezig met het voorzichtig verwijderen van de grond van het linker aangezicht van de schedel. Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 98 schedelbasisfractuur! Wanneer alle aanwijzingen nog eens naastelkaar worden gelegd, zou het drama zichop de volgende manier kunnen hebben afge-speeld. Het niet geringe geweld, wellichtmeerdere klappen, kwam van schuin links-achter en trof het gebied deels achter hetrotsbeen en tegen het achterhoofd en denek. Door de klap(pen) brak het rotsbeen af,barstte de schedelbasis en brak het achter-hoofd in stukken. De nek brak tussen deatlas en draaier, waarbij het hoofd naarvoren knikte en de halswervels tot in de bin-nenkant van de onderkaak terechtkwamen.De onderkaak werd iets naar boven en naarrechts geforceerd waarbij een klein stukjevan de kaakhoek afbrak. Bij de verplaatsingbotsten de onder- en boventanden in het mid-den en werd een boventand half uit zijn tand-kas gedreven waarbij de daar tegen overlig-gende snijtand werd uitgedreven. Naast gegevens over de doodsoorzaakleverde de schedel ook informatie op overgeslacht en leeftijd. Diverse aanwijzingenwezen er op - en dan met name de zwarerichel boven de oogkassen - dat het bij ditskelet om een man ging. Dit idee werd laterbevestigd door het onderzoek naar het bek-ken waaruit ook typisch manlijke kenmerkennaar voren kwamen. De leeftijd kon

ondermeer worden bepaald door het onderzoeknaar de mate van slijtage van de verschillen-de gebitselementen: immers hoe ouder eenindividu hoe langer het gebit werd gebruikten des te meer slijtage van tanden en kiezenheeft plaatsgevonden. Na de schedel was het de beurt aan derechterhand om onderzocht te worden.Voorzover het in het veld al zichtbaar was. Het linker aangezicht van de schedel. De dislocatie van het rotsbeen is duidelijk zichtbaar. Foto: Fotodienst Gemeente Utrecht. Nu was het de beurt aan het linkerdeel van de voorhoofdspartij om teworden vrijgegraven, waardoor de complete en intacte voorhoofdspar-tij - met de oogkassen en onder- en bovenkaak - in het zicht kwam. Delinker jukboog vertoonde beschadigingen. Het linker aangezicht bleek er veel slechter aan toe te zijn danrechts. De hoek van de onderkaak en het jukbeen waren beschadigden/of deels verloren gegaan. Daarnaast werden fracturen en disloca-ties van botpartijen rondom de achterste jukboogaanzet en het rots-been zichtbaar. Wanneer de tot nu toe aangetroffen beschadigingen op een rijtje wor-den gezet - de fracturen en dislocatie van botpartijen aan de linkerzij-de, de wat scheve onderkaak en het verlies van de ondersnijtand en hetloszitten van de bovensnijtand - ontstaat het vermoeden dat er sprakeis geweest van geweld aan

de linkerzijde van het hoofd. Zou het onderzoek aan de achter- en binnenzijde van de schedel ditvermoeden kunnen bevestigen? Na het vrijgraven van het voorste deel van de schedel was het debeurt aan de achterkant om te worden ontdaan van de grond. Bij het verwijderen van de eerste grote kluiten aan het begin van de'binnenopgraving' was al een aantal nekwervels in de onderkaak in hetzicht gekomen. En het was al meteen opgevallen dat deze wervels nietop een logische plaats lagen. Bij een 'normaal' stoffelijk overschot zou-den de nekwervels namelijk veel verder naar achteren liggen. Het vrij-graven van de atlas en draaier maakte duidelijk wat er aan de handwas. De draaier bevond zich nog op de originele plaats, maar ver-toonde een hoek van ongeveer twintig graden ten opzichte van deatlas. Dit duidde onmiskenbaar op een gebroken nek. Daar het achterhoofd van de schedel in het veld al in stukken wasgebroken, was ook de binnenzijde van de schedel beschikbaar voorverder onderzoek. De losse fragmenten konden makkelijk worden ver-wijderd en weer aan elkaar worden gepast. Bij het verwijderen van de grond uit de schedel kwamen nog tweekleine losliggende schedelfragmentjes te voorschijn, die post mortem(na de dood) in de schedel terecht moeten zijn gekomen. Daar dezefragmenten nooit vanzelf

los zouden zijn gekomen, duidde hun aanwe-zigheid eveneens op geweld. De definitieve bevestiging van een gewelddadig einde werd tenslottegevonden in de schedelbasis. De rechterzijde van de schedelbasis wasintact maar de linkerzijde vertoonde een barst met een dislocatie van3 a 4 mm naar linksbuiten en iets naar boven; een klassieke De voorzijde van de schedel. De linker boven-snijtand is half uit de tandkas gedreven en detegenoverliggende ondersnijtand is verdwenen.Foto: Fotodienst Gemeente Utrecht.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 100 Bruiloft In een gezin met veel kinderen is er na schooltijd altijd wel wat te doen,wat betreft kleine karweitjes in en rond het huis. Mijn oudste broer Jan en ik waren wel meestal de aangewezen per-sonen om het echte mannenwerk te doen. Zo moesten van tijd tot tijdde konijnen uitgemest, gras en hooi verzamelen voor deze beesten, enook in de tuin rond het huis en op de volkstuin was altijd werk genoeg.We wisten dat Pa er trots op was dat hij al zulke flinke zonen had. Ookals we wel eens iets verprutsten werd hij niet kwaad, maar vertelde onsmet een glimlach hoe wij het de volgende keer beter konden doen. De mest van de konijnen ed. kippen werd steeds achter in de tuin opeen hoop gegooid, vormde dan in de loop van de tijd een behoorlijkemestvaalt, wij noemden dit de volt. Deze &quot;volt&quot; moest om de zoveel tijdmet de kruiwagen naar het land (de volkstuin) worden gebracht. Het was een heel karwei, en ik lees hier in mijn dagdoek: &quot;we hebbende hele week messen gekrooien&quot;. Eens kwamen wij op het idee om het eens wat sneller te doen, wehadden de kruiwagen goed volgeschept en bonden hem achter defiets. Jan zou fietsen en ik liep er achter om alles een beetje in even-wicht te houden. Jan was nog maar net

opgestapt toen bij de hoek van de Meerndijkde hele boel kantelde, met als gevolg; de mest over de straat, de fietsen kruiwagen enigszins verwrongen. Jan een beschadigd scheenbeenen ik kreeg op mijn donder omdat ik de boel niet goed in evenwicht hadgehouden. We besloten om maar niks aan Pa te vertellen, we wisten zelf wel hoewij het in het vervolg niet moesten doen. Een ander werk was het leegmaken van de gierput. Achter de schuurhadden wij een w.c. nou ja, zo noemden wij dat toen nog niet, het steldeook niet zoveel voor; een plank met een gat erin en een deksel er op. Wij noemden het de plee, de poepdoos of nummer honderd, of ookwel eens (heel plat gezegd) het schijthuis. De behoefte van het hele gezin verdween hier in een niet al te groteput, en die moest heel wat keren per jaar geleegd worden. Wij haddenwel geleerd dat als je in sommige dingen gaat roeren het enorm kangaan stinken. Dit werk werd dan ook altijd door mijn vader gedaan, maar op eendag vond hij ons wel groot genoeg om aan dit werk een kleine bijdra-ge te leveren. We moesten na schooltijd bij wagenmaker Verweij de gierkar gaanhuren, dit was een grote vierkante houten kar, de grote houten bakhad een behoorlijke inhoud, er zat een groot deksel op waardoor jemet een gierpuls (dit is een lange steel met daaraan een bak in devorm van een

emmer). Hiermee kon je de put leeg en de gierkar volscheppen. We schepten de kar behoorlijk vol, en kre-gen van de buren al de opmerking: &quot;Zo zijnjullie aan het bruiloft vieren?&quot; Dit was eenechte Meernse uitdrukking als je aan het gie-ren was. De kar was vol, en we namen het besluitom Pa maar eens te verrassen en de karweg te brengen en leeg te maken op hetland. Voor het leegmaken van de kar zat aande achterkant een grote kraan. Het wasmoeilijk om de kar aan het rollen te krijgenmaar toen hij eenmaal reed ging het steedslichter. Bij het land aangekomen reed hij ontzet-tend licht, Jan zei: &quot;We raken er aangewend&quot;. Toen we hem leeg wilden laten lopen,zagen we tot onze schrik dat de kraan niethelemaal dicht stond. De volgende dagwaren vader en moeder niet thuis, een oomen tante waren zoveel jaar getrouwd. Toen de olieboer kwam en vroeg; &quot;Zijn jevader en moeder niet thuis&quot;, zeiden wij,&quot;Nee, die zijn aan het bruiloft vieren&quot;. &quot;Dat dacht ik al&quot; zei hij, &quot;Je kan het heelDe Meern zien en ruiken&quot;. De Meern, december 2001 ,Theo van den Berg              / Illustratie;Barbara Gravendeel
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