










Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 Functie Naam Geboren Grondbel. Persbel. Patentbel. Totaalbel. J. van der Louw Vleuten 1806 11,32 20,21 31,53 C. Werldioven Schalkwijk 1822 8,66 18,27 4,22 31,15 K.M. Kraamwinkei Utrecht 1812 30,25 30,25 0. de Groot Hagestein 1798 18,92 11,30 30,22 G. Sclieviidioven Vleuten 1787 30,025 30,025 L. Lieswijn Harmeien 1807 5,63 23,52 29,15 H. Overzee Olkwrik 1771 4,40 23,16 1,28 28,84 W. van Hengstum Vleuten 1785 9,69 16,22 2,81 28,72 Lid J.J. Rentinci( Vleuten 1802 27,685 27,685 D. Niei(eri( Vleuten 1795 27,55 27,55 A. de Heus Vleuten 1797 16,03 11,26 27,29 B. Verwelj Tuil & 't Waal 1816 27,12 27,12 T. de Goeij Schonauwen 1821 26,55 26,55 J. Boers Bodegraven 1788 6,93 17,665 1,285 25,88 C. Peeic Vleuten 1802 25,10 25,10 P. van den Ingli Woerden 1803 5,60 10,75 7,04 23,39 Lid P.E. van de Grift Driebergen 1816 23,37 23,37 G. van Stam Harmeien 1798 23,31 23,31 G. van Rooijen Jutphaas 1793 23,25 23,25 G. van Nes Oudenrijn 1806 22,63 22,63 T. Davelaar Zeist 1817 22,46 22,46 J. de GoeiJ Houten 1793 21,93 21,93 F. Osicam Lopik 1799 21,815 21,815 C. Peek Vleuten 1777 21,025 21,025 L. van Bommel Vleuten 1802 0,86 13,775 4,22 18,855 D. van de Grift Doorn 1785 17,28 17,28 C. Vermeulen Oudenrijn 1805 16,105

16,105 C. Trompert Utrecht 1814 8,965 7,04 16,005 A.A. Klink W. b. Duurst. 1797 1,31 9,695 4,995 16,00 G. Vendrig Linschoten 15,025 15,025 1824 Jan Oostrom Vleuten 1818 6,26 8,195 14,455 C. Truchel Breda 1799 5,13 8,235 0,77 14,135 Arie van Santen Vleuten 1807 12,65 12,65 A.A. Ligterink Vleuten 1789 12,52 12,52 Vaim gerecht naar geivieente:Vleuteim en Haarzuilens in de eer-ste HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW. Voor 1795 bestond het plaatselijk bestuurvan het Utrechtse platteland uit dorpsge-rechten met schepenbanken, die een zeerbeperkte bevoegdheid hadden. Deambachtsheer van Vleuten en De Meern w/astot 1798 het Utrechtse kapittel vanOudmunster. De heer van kasteel De Haar,met het dorp en het bijbehorende grondge-bied, was Van Zuyien van Nijevelt van DeHaar. Tijdens de Bataafse Republiek kwamener diverse nieuwe staatsindelingen en werdhet aantal gemeenten in Utrecht van 140teruggebracht tot 69. Uit een twaalftalgerechten (De Haar, Themaat, Themaat opde Eng, De Hegge op Themaat, Vleuten,Veldhuizen, Rosweide, Rijerscop Kreuningen,Reijerscop Mierio, Galecop, Papendorp,Oudenrijn en Heijkop) ontstonden degemeenten Harmeien, Haarzuilens, Vleuten, Haarzuilens +/- 1795 samenstelling van de raad, de verkiezingen en benoemingen. Bij deraadstukken van 1850 tot 1870 bevinden zich

de belastinglijsten enkiezerslijsten met extra gegevens.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 Naam Geboren Grondbel. Persbel. Patentbel. Totaalbel. H.van Hof Meerkerk 1807 24,69 24,69 N. Baars Schalkwijk 1799 24,29 24,29 W. V. Hengstum Vleuten 1785 6,61 14,154 1,28 22,43 G. van Nes Oudenrijn 1806 23,42 23,42 H. Barten Lunteren 1817 21,62 21,62 T. Davelaar Zeist 1817 19,86 19,86 L. van Bemmel Vleuten 1802 4,49 12,37 2,81 19,67 Joh. Boers Bodegraven 1788 6,67 11,27 1,28 19,22 L.S. Ligterink Vleuten 1824 12,36 6,84 19,20 A. van Santen Vleuten 1817 18,77 18,77 A. de Bree Loosdrecht 1813 4,80 13,43 1,28 18,23 J. Oostrum Vleuten 1818 7,25 9,13 16,38 J. v/d Meijden Utrecht 1800 16,20 16,20 N.A. Klink WijkbDuurst 1797 1,29 9.17 4,94 15,45 G. Baars Vleuten 1821 9,69 5,63 15,32 R. van Grootveld Maarssen 1830 14,37 14,37 P. van Gent Bunnik 1829 8,95 5,37 14,32 D. v/d Lit Harmeien 1821 10,65 2,81 13,46 C. Truchel Breda 1799 5,15 7,25 0,77 13,17 G. van Soest Maartensdijk 1827 4,14 6,09 2,81 13,04 P. van Zuilen Breukelen 1830 1,65 10,22 0,77 12,64 G. Vendrig Linschoten 1824 12,62 12,62 A. van Vliet Vleuten 1786 12,37 12,37 C. v/d Sluis Vleuten 1815 8,11 4,09 12,20 Den Ham en de kelders. Ook het kasteel Den Engh metboerderij en opstallen kwam in 1868 via eenopenbare verkoping in

bezit van W.J.Royaards; het kasteel werd in 1896 afgebro-ken. De overblijfselen van het kasteelBottenstein werden door Baron vanUtenhove in 1855 verkocht aan de Utrechtsewethouder Jhr. W.E. Ram. Het Huis teVleuten met koetshuis liet Jan van TuyII vanSerooskerken in 1830 afbreken. Alleen deboerderij bleef bestaan. De overige kastelenwaren voor de negentiende eeuw al gesloopt. Een enkele grote boerderij werd totbuitenplaats omgebouwd met een grote tuinof een park &quot;. Kiezers Prov. Staten en Gemeenteraad Vleuten in 1872 41 kiezers belasting boven fl. 24,- voor P.S. en 67 boven fl. 12,- voor G.R. Functie Naam Geboren Geb.Datum Grondbel. Pers.bel Patentbel. Totaalbel. Burgemeester Jhr. W.H. de Beaufort Utrecht 17/03/1844 265,92 265,92 Jhr. J.C. Martens Utrecht 19/12/1817 35,90 226,53 226,43 Wethouder S.P.B.H. van Bijlevelt Utrecht 19/01/1816 3,82 231,91 1.15 236,88 Lid J. Oostrum Vleuten 12/08/1805 189,04 4,17 229,21 W.H. Meertens Vleuten 17/01/1836 134,85 63,60 198,45 J. Freijers Vleuten 18/04/1832 112,20 38,83 151,03 G.W.H, van Bijlevelt Vleuten 18/06/1846 102,91 21,12 124,03 G. Oostrum Schalkwijk 15/02/1824 75,05 48,22 123,27 W.H.A. van Bijlevelt Utrecht 22/11/1838 73,57 45,36 118,93 B. Blok Linschoten 09/04/1824 64,13 50,50 114,63 P.G.J. van Bijlevelt Vleuten

23/12/1809 71,67 32,35 104,02 G. de Rooij Benschop 04/05/1830 78,23 15,12 93,35 A. Andriessen Hilversum 17/03/1810 89,88 89,88 Wethouder J. van Wijk Vleuten 13/08/1805 40,06 32,35 10,75 83,16 J.J. Le Brun Naarden 28/07/1804 14,26 56,45 11,52 82,23 J.K. V. Dorsten Vleuten 13/03/1837 49,03 20,33 69,36 B. Verweij Tuil en 't Waal 14/10/1817 25,27 39,69 64,96 M. van Dijk Vleuten 22/11/1809 44,04 16,89 60,93 J.P Briet Amsterdam 01/03/1812 58,08 58,08 G.H. Lensink Vleuten 11/10/1836 21,03 33,96 54,99 H. Broekhuizen Odijk 10/07/1838 54,85 54,85 N. Blaak Numansdorp 04/05/1824 47,37 5.76 53,13 G. Scholman Vleuten 04/09/1823 4,74 17,57 28,03 50,34 J.C. Nellen Vleuten 02/04/1807 17,19 24,01 5.63 47,83 C. van Schalk Vleuten 30/05/1815 46,33 46,33 N.A. de Gaay Fortman Utrecht 04/04/1845 46,31 46,31 J. v/d Horst Cothen 02/09/1823 44,83 44,83 Lid J.J. Rentinck Vleuten 13/04/1802 42,60 42,60







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 11 lieke gemeentebestuur. De hervormde school was gehuisvest in hetvoormalige oude schoolhuis '^ De gemeenteraad van Vleuten bestond sinds 1815 uit zeven leden,met aan het hoofd een door de koning benoemde burgemeester vooreen termijn van zes jaar. De mogelijkheid bleef dat beide ambten vanburgemeester en gemeentesecretaris door dezelfde persoon werdenuitgeoefend en dat was in Vleuten het geval. Twee assessoren werdenbenoemd uit de leden van de raad door Gedeputeerde Staten. Ook debenoeming van de leden van de raad bleef bij Gedeputeerde Staten,maar de raad werd wel eerst gehoord. De inwoners van het plattelandhadden geen invloed op de samenstelling van de raad, maar volgensde regelementen werden zij wel gehoord bij belangrijke zaken en doorde gemeenteraad uitgenodigd om hun mening te geven. Hiervan kwameen verslag, dat aan Gedeputeerde Staten werd gezonden ^°. Sinds 1815 regelde het provinciale reglement de verkiezingen op hetplatteland. De provincie werd daarvoor verdeeld in kiesdistricten. In1817, 1825 en 1840 kwamen er nieuwe voorschriften over de censusen de precieze indeling van deze kiesdistricten. Omstreeks 1840 wasde census voor dit kiesrecht fl. 30,- en om gekozen

te worden voor eenkiescollege fl. 150,-. Deze census was het totaalbedrag dat menbetaalde aan grond-, personele en patentbelasting. De drie standen, deridderschap (adel), de steden en het platteland, kozen de leden vanProvinciale Staten via een getrapt kiesstelsel. De stemgerechtigden van het platteland van de provincie Utrechtmoesten twaalf vertegenwoordigers aanwij-zen via een kiescollege. Rond 1840 hadongeveer 3,3% van de plattelandsbevolkingvan de provincie Utrecht stemrecht '\ De bewoners van het platteland haddendus geen invloed op het bestuur van hundorp. De door Gedeputeerde Statenbenoemde raadsleden zaten vaak tot hundood in de gemeenteraad en de samenstel-ling van de raad veranderde weinig. De bur-gemeesters hadden een grote invloed in deraad en tevens gebruikten zij hun invloed omweer opnieuw voor zes jaar door de koningte worden benoemd in dezelfde of in eengrotere gemeente. De Tweede Kamer streef-de wel naar meer invloed, maar zonder veelresultaat. Door de opkomst van het liberalis-me werd deze roep om invloed steeds luider.Pas met de nieuwe grondwet van 1848kwam de doorbraak. (Wordt vervolgd. Voetnoten volgen bij deel 2.) Kennisdagen inspireren dichters In het kader van de Wageningse Kennisdagen werd een gedichtenwedstrijd georganiseerd met als thema

'Groene ruimte'. Winnares werd mevrouw Ir. Pauline Schaken josch De redactie vindt het heel toepasselijk voor ons tijdschrift. OVERPIJNZING IN DE SNELTRAM Mijn god, ik bid voor Nieuwegein Dus sorry. Vreeswijk en Jutphaas met name daar bij Zuilenstein -opgeofferd en helaas en Bateau noord van de kaart geraakt- -er lijkt wel vuil te groeien hier is geschiedenis gemaakt Vooruitgang! Maar wat heeft men zitten knoeien 0 god, ik doe mijn ogen dicht want halte centrum komt in zicht En god, dan denk ik: Leidsche Rijn met al zijn tinten grauw zal dat straks nou ook zo zijn nou ja, een randje blauw Vinex-wijken met plantsoen ik mag het niet verfoeien verder niks te doen of zal daar toch iets moois opbloeien? Want ooit is dit toch uitgedacht 't heeft City Plaza voortgebracht en een sneltramlijn Nee, Nieuwegein: een stad, geen dorpje tussen koeien Pauline Schakenbosch Uit het juryrapport: Op humoristische wijze (Mijn God, ik bid voor Nieuwegein) uit zij haar zorg over de bebouwing van Nederland. Het is een geslaagd gedicht dat goed in zijn vorm zit: een consequent rijmschema, knap volgehouden. Prettig alledaags en uit eigen waarneming genoteerd.
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 24 veranderde in de inheemse samenleving,toen deze werd opgenomen in tiet groteImperium Romanum. De gemeentelijke archeologen zijn al enke-le jaren in het gebied actief en bouwengestaag aan het beeld van de vroegerebewoning. Door de kennis van het verledenen door de talrijke zichtbare resten die in dewoonomgeving worden ingepast, ontwikkeltLeidsche Rijn zich tot een stadsdeel met eenlange geschiedenis. Nieuwe bewoners zullenzich misschien makkelijker hechten in eengebied dat vol zit met verhalen en ankerpun-ten. Wie weet kunnen de prehistorischebewoningssporen van de Wilhelminalaanstraks op een of andere manier in de open-bare ruimte van Vleuterweide worden gemar-keerd. Doorsnede van het stalgedeelte van een boerderij' uit de Ijzertijd. (Bron:J.H.F. Bloemers e.a., Verleden land. Archeologische opgravingen inNederland, Meulenhoff, Amsterdam 1981). Nederlandse kustgebied bestonden. De laatste tijd zijn er meernederzettingen in Leidsche Rijn bekend geworden die dateren uit deperiode onmiddellijk voorafgaand aan de komst van de Romeinen. Dezekunnen belangrijke informatie gaan opleveren over wat er allemaal ^JMli*^^i.i.-----        ..id^ Impressie van het leven in een nederzetting uit de Ijzertijd.

(Bron: LR Louwe Kooijmans, Sporen in het Land. De Nederlandsedelta in de prehistorie, Meulenhoff, Amsterdam 1985).















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 31 Kiezers gemeenteraad Haarzuilens in 1860 Naam Geboren te Jaar Grondbel. Pers.bel Patentbel. Totaalbel. E. van Schaik Haarzuilens 1780 148.59 23.76 172.35 M. VersteeK Haarzuilens 1808 129,33 27,17 156.50 Joh. Van Wijk Haarzuilens 1824 122,47 24,09 146,56 Joh. Van Oostrum Maartensdijk 1798 87,56 40,03 127,59 Joh. Vulto Snelrewaard 1821 103,03 16,77 119,80 H. Broekhuijse Bunnik 1814 15,91 38,33 54,24 Jac. Van Oostrum Haarzuilens 1790 42,24 42,24 W. van Kooten Haarzuilens 1815 26,34 8,785 5,375 40,50 D. de Goeij Houten 1813 7,84 31,55 39,39 M. Scholman Vleuten 1821 31,94 6,47 38,41 W. van Bemmel Harmeien 1808 15,61 15,61 31,22 H. van Miltenburg Breukelen 1814 30,91 30,91 J. van der Meer Woerden 1808 18,60 18,60 N. van Nes Oudenrijn 1804 17,01 17,01 G. Glissenaar Haarzuilens 1781 9,50 6,05 15,55 P. Oosterhout Oudwuiven 1820 13,44 13,44 A. van Rossum Houten 1817 12,13 12,13 Belastingen Haarzuilens in 1860 Naam Grondbel. Pers.bel. Patent.bel Totaal H.S. Doude van Troostwijk 440,58 440,58 G.M.J.J. van Zuilen v. NIJevelt 226,62 226,62 Elias van Schaik, landbouwer 148,59 23,76 172,35 M. Versteeg, landbouwer 129,33 27,17 156,50 Erven P.B. van Duuren 152,18

152,18 C.W. van Voorst van Beest, Utrecht 148,80 148,80 J. van Oostrum 87,56 40,03 127,59 Kind van Joh. Van Wijk 122,47 122,47 Johannes Vulto, landbouwer 102,76 16,77 119,53 W. van Riet, Vleuten 116,34 116,34 Johanna van Dam, w/v J. Kok 74,17 36,14 110,31 M.R. Brouwer, Utrecht 106,79 106,79 C.W. Boetzelaar Dubbeldam, Utrecht 100,73 100,73 H.B. Nieuwenhuis, Vleuten 83,96 83,96 Bosch van Drakenstein, Utrecht 70,81 70,81 H. Broekhuijse, landbouwer 15,91 38,33 54,24 Mr. Herman Roijaards, Utrecht 53,23 53,23 A.G. de Geer, Utrecht 51,62 51,62 J.J. van Zuijlen v. Nijevelt, Brugge 47,48 47,48 Dirk de Goeij, landbouwer 7,84 31,55 39,39 M. Scholman 31,94 6,47 38,41 Nic. Dirk Kemink, Utrecht 36,73 36,73 W. van Bemmel 15,61 15,61 31,22 H. van Miltenburg, landbouwer 30,91 30,91 Erven Jaq. Jan de Wijs 28,42 28,42 W/v J. Vulto 24,99 24,99 Erven T. Rietveld 24,09 24,09 Johannes van Wijk, landbouwer 24,09 24,09 D.J.A.A. Lawick v. Pabst, 's H. Berg 22,24 22,24 P.M. van Bijlevelt, Vleuten 22,09 22,09 C. de Leeuw, e/v W. van Kooten 21,95 21,95 Hubertus Vulto 21,61 21,61 E. V. Leijdel e/v C. Van Dam 20,75 20,75 W. van Kooten 4,39 8,78 5,37 20,54 J. Mocking, Bunnik 19,80 19,80 J. van der Meer 18,60 18,60 Het Haarpad; wandelpad van Haarzuilens naarVleuten Johan Rudolf

Thorbecke, (1798- 1872)Nederlands grootste staatsman uit de 19eeeuw, ontwerper van de grondwet en diverseandere wetten fiet kiesrecht betreffende.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 33 S.J. Olders, landbouwer 7,57 H. Berk, landbouwer te Kamerik 7,43 G. Glissenaar, arbeider 7,03 De directie der Rijnspoorweg 7,02 H. van den Bosch te Vleuten 6,95 D. Glissenaar, arbeider 6,87 W. van Oosterom, winkelier 6,54 P.C. van de Grift te Laag Nieuwkoop 5,86 A. de Lange, schoenmaker 4,92 J. Kraaijkamp 4,86 De Broederschap te Vleuten 4,61 G. Pauw te Kamerik 4,41 W. Verkerk, arbeider 4,11 R.K. Kerk op 't Hoog 3,90 W. van den Bosch, landbouwer. te Laag Nieuwkoop 3,62 W.H.A. van Bijlevelt te Vleuten 3,57 P. van Ginkel, veldwachter 2,92 C Blankenstein 2,81 Polder de Themaat 2,29 Antonie Versteeg, minderjarig 2,23 Johannes Schoenmakers, arbeider 1,90 W. van Rijnsoever, schipper 1,84 C van Bunschoten 1,66 P. Spliet 1,50 M. Koppers, arbeider 1,24 L. Verhoef, arbeider 1,24 D. Zuidam 1,24 Hendrik van Es, arbeider 1,16 G. Bouwman, kleermaker 0,85 A. van Beek, schoenmaker 0,77 C. van Breukelen, naaister 0,77 J. den Holder, kleermaker 0,77 A. Kraaijkamp, naaister 0,77 D. Glissenaar, arbeider 0,24 De Gemeente Haarzuilens 0,18 College van de Lange Vliet 0,12 College van Bijlveld 0,02 Polder de Haar 0,02 Oe Gemeente Vleuten 0,01 Belastingen

Haarzuilens in 1871 Naam Totaal aan bel. CA. Doude van Troostwijk, e/v J.J. Biesman Simons te A'dam 315,32 Baron E.CR Bosch van Drakenstein w/v J.W.A. Bosch te Utrecht 206,43 Weduwe M. Versteeg, landbouwer 167,47 J. van Wijk, landbouwer 146,53 CW. van Voorst tot Beest te Utrecht 142,83 A, van Schalk, landbouwer 140,58 Erven van P.B. van Duuren 140,42 Johannes Oostrum, landbouwer 125,98 C.W.W. van Riet, landbouwer 122,66 P.A. Donker Curtslus, e/v W. Nierstrasz v. Tienhoven Den Haag 121.03 J.C. van der Muelen te Utrecht 114,86 Weduwe J. Kok, landbouwer 111,90 Johannes Vulto, landbouwer 109,29 Baron van Boetselaar van Dubbeldam te Utrecht 105,06 D. de Goeij, landbouwer 96,37 W.J. Roljaards van den Ham, grondeigenaar te Utrecht 80,44 CJ. Meklenbrouck, koopman te Utrecht 68,07 H. Broekhuijse, landbouwer 61,96 J.H. van Scherpenzeel, notaris te Utrecht 59,49 Roljaards van Scherpenzeel, grondeigenaar te Utrecht 55,52 W.J. van Berkestijn 55,00 A.G. Baron de Geer te Utrecht 51,46 G.J. van Berkestijn, koopman 48,27 Weduwe Joh. Vulto, boerin 48,26 J.J. van NIeveld te Brugge 44,20 W. van Kooten 43,82 J. de Koning, fabrikant te Woerden 41,90 H. Miltenburg, landbouwer 37,33 M. Scholman 36,61 Joh. Viveen 34,88 W.J.

van Bemmel 31,80 A. Verdam, landbouwer 31,39 R. van Nes, landbouwer 29,00 P. Oosterhout, landbouwer 28,86 Weduwe J. van der Meer, landbouwer 28,20 A.C. de Wijs, weduwe Timmermans, te Bergen op Zoom 27,40 H. van Oostrum, landbouwer 25,25 A. Spliet, tapper 23,33 Erven J. of P. Spliet, landbouwer 22,38 P.M. van Bijlevelt, rentmeester te Vleuten 21,28 J.W. Casant 20,66 Joh. Rietveld, landbouwer 20,50 J.R.L. van Dam te Utrecht 20,01 S. van der Meer, landbouwer 19,13 J.A. Daman, apotheker te Middelburg 16,38 Jan van Dijk, landbouwer te Vleuten 16,32 G.H.J. van Bijlevelt, burgemeester te Vleuten 14,81 D.C. Nieuwenhuis van den Engh te Vleuten 12,75 De R.C. Armen van Themaat 11,91 H. Looijaards, landbouwer 11,40 G.J. Verloren van Themaat te Utrecht 9,01 J. Schipperijn, landbouwer 7,92 Lijst kiezers 2de kamer Haarzuilens 1873 Geboorteplaats Datum G.J. van Berkestein Laag Nieuwkoop 03/09/1832 D. de Goeij Houten 01/05/1813 W. van Koten Haarzuilens 04/04/1814 H. Miltenburg 28/12/1814 Breukelen R. van Nes Haarzuilens 14/11/1839 J. van Oostrum 09/11/1796 A. van Schalk 03/05/1820 M. Scholman Vleuten 16/04/1820 A. Spliet Haarzuilens 04/03/1833 A. Verdam Maarssenbroek 18/12/1832 J. Vulto Snelrewaard 16/06/1820 J. van

Wijk Haarzuilens 23/06/1824 Lijst kiezers gemeenteraad Haarzuilens 1873 W. Glissenaar Haarzuilens 25/09/1815 S. van der Meer Kamerik 16/09/1839 S.J. Olders Gouda 10/03/1794 J. Rietveld Haarzuilens 03/03/1829



































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 50 Geld Alleen bij de film werd het duidelijk dat wij nietonder de rijken behoorden, we zaten nooit eer-ste rang; dit kon alleen voor een dubbeltje. Er werd in die tijd hard gewerkt en gespaardom wat centen bij elkaar te krijgen en toch heb-ben we maar weinig bereikt, we waren nietmeer tevreden met ons mooie geld. En hiervoorin de plaats kwam de Euro, met als gevolg datde gulden, rijksdaalder en ook wijzelf; na al datzwoegen en sparen 'geen cent meer waard'zijn. De Meern, 2002Theo van den Berg Illustratie Barbara Gravendeel Geld is voor de mensen altijd heel belangrijk geweest. Daarom proberen zealtijd zoveel mogelijk in hun bezit te krijgen. Bij ons thuis werd het woord geld bijna nooit gebruikt, dat was ook nietnodig want we hadden het immers niet. Het woord centen was bij ons veelbelangrijker. Met een paar centen moesten we ' t huishouden maar draai-ende houden. Als m'n vader na een week hard werken thuiskwam zei hijaltijd: 'Zo, ik heb weer een paar centen verdiend'.Mijn moeder voelde zich schatrijk want ze had altijd een portemonnee vollosse centen, dit werd in de volksmond 'rooie loop' genoemd. Toch kon jemet losse centen nog heel wat doen. M'n vader had voor elf cent een pakje Ibis-shag met

vloeitjes. De melkboeren de bakker werden meestal met losse centen betaald.Ook in de kerk was de cent het meest voorkomende muntstuk, vooral in decollectezak voor de kerk en armen. Ons zakgeld bestond uit een paar centen in de week en we werden zo zui-nig opgevoed dat we hiervan nog wat in onze spaarpot konden doen. Vooraltoen we ontdekten dat we de centen die we kregen om in de kerkenzak tegooien konden vervangen door knopen uit de knopendoos. Een van m'nbroers presteerde het om op die manier wel honderd centen te sparen. 'Hijzat dus goed in z'n slappe was' of beter gezegd; hij was'stinkend rijk'. Voor mij kwam ook dat geluk; in de periode 1936/1937 logeerde ik bijeen oom en tante op de boerderij in Houten. In die tijd waren er in Utrechtgrote branden waaronder het Centraal Station, maar ook Galeries Modernbrandde tot de grond toe af. Er was geen tijd om de kassa's leeg te halen dus ook de centen kwamenin het brandende spul terecht. Alles moest snel worden opgeruimd en nuwas er in Houten een boer die wat sloten wilde dempen. Al de resten vande brand waren hier erg geschikt voor. Tussen al het verbrandde spul zoch-ten wij dagenlang centen. Soms was de 'oogst' slechts twee of drie centenop een dag, maar op den duur telde het toch aardig aan. Voor een

centkochten we al een behoorlijk ijsje. Ook kochten we een 'fluitje voor een cent.' Alles was in die vooroorlogse jaren erg goedkoop; je had af en toe geengeld meer nodig want je kocht iets voor een 'habbekrats', 'een appel en eenei', of... 'een scheet en drie knikkers'. Toch was er altijd vrolijkheid; men zong &quot;Geen geld en toch geen zorgen&quot;.Ook voor de orgelman, die wekelijks zijn deuntje ten gehore bracht, bleef eraltijd een cent 'aan de strijkstok' hangen. Een arme bedelaar aan de deurverkocht soms teksten van liedjes voor een cent en ook die ging niet zon-der cent naar huis. Ook al in die tijd pastte Albert Heijn op de kleintjes, daar-om werd hij ook met centen betaald.







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 53 door JA. Storm van LeeuwenINTERLOKAAL VERKEER EN COMMUNICATIE IN DE GOUDEN EEUW Het zandvoetpad tussen Utrecht en Oudhuizen Ter herinnering aan J.G. Versteeg (1902-1966), secretaris van de gemeente Vleuten - De Meern, die mijn aandacht vestigde op het hier beschreven zeventiende-eeuwse zandvoetpad. S. Dit is de derde, tevens laatste, bijdrage in dit tijdschrift over zandpaden die in en rondom het gebied van de voor-malige gemeente Vleuten - De Meern in de zeventiende eeuw werden aangelegd. Het eerste artikel handelde overhet zandpad Utrecht - De Meern - Harmeien langs de Oude Rijn, het tweede over het zandpad tussen De Meern enMontfoort langs onder andere de Meerndijk. Thans volgt een beschrijving van het vroegere zandvoetpad tussenUtrecht en Oudhuizen (bij Wilnis in de Ronde Venen). In de twee voorgaande bijdragen werd er reeds op gewezen, dat de wegen in de klei- en In de klei-op-veen-gebieden tijdens natte perioden en gedurende de wintermaanden vrijwel onbegaanbaar waren. Dit was niet alleenhet geval op het eigenlijke platteland, maar in het algemeen ook in de naaste omgeving van de stedenDeze omstandigheid was in een tijd, toen de gewone man en de gewone

vrouw zich hoofdzakelijk te voetverplaatsten, een grote belemmering. Om in die toestand verbetering te brengen werd een groot aantal zand-paden aangelegd voor voetgangers en voor schippers. Deze zandpaden hadden in de zeventiende en achttiendeeeuw voor de plattelandsbevolking een zeer grote betekenis. Onder zandpaden verstond men voet- en jaagpaden op kleiige of veenachtige grond, die met een laag scherpzand ter dikte van een halve voet (ca. 15 cm) waren bedekt. Vaak was sprake van bestaande kleivoetpaden diebezand werden. Voetpaden op zandgrond noemde men geen zandpaden. Met uitzondering van de bezande jaagpaden, waren de zandpaden uitsluitend bestemd voor voetgangers en(langs vaarwateren) tevens voor schippers, die hun vaartuigen vanaf de wal voorttrokken of voortduwden.De breedte daarvan bedroeg tenminste 21/2 voet (ca. 75 cm), maar was voor interprovinciale en interlokale zand-paden (zogenaamde grote zandpaden) 3 tot 5 voet (ca. 90 tot 150 cm). De bezande jaagpaden, zoals die langs deVecht en de Oude Rijn, waren aanmerkelijk breder. Het interlokale zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen is van groot belang geweest voor de communicatietussen de stad Utrecht en het platteland in Noordwest-Utrecht. De markten in de stad werden gemakkelijker enbeter

bereikbaar na de aanleg van dit permanent bruikbare voetpad. Bij de totstandkoming ervan heeft Johan vanZuijlen van der Haer, die ambachtsheer was van De Haar, Kockengen en Spengen, een grote rol gespeeld. Het door-gaande zandpad leidde bovendien tot de aanleg van daarop aansluitende zandpaden van plaatselijk belang. Het zandpad naar Oudhuizen doorkruiste onder andere het gebied van de gerechten Vleuten, De Haar, Themaaten twee daarbij gelegen minigerechten. Een gerecht was de kleinste bestuurlijke en juridische eenheid op hetUtrechtse platteland. In Holland waren dat de ambachten. Op de geschiedenis van dit gedeelte van het zandpadzal uitvoeriger worden ingegaan dan op de andere gedeelten. Het Oudhuizerpad, zoals dit later wel werd genoemd, heeft een betrekkelijk lange voorgeschiedenis gehad diezich buiten het werkgebied van de Historische Vereniging afspeelde. Omdat die gebeurtenissen aanleiding gaventot de aanleg van het zandpad Utrecht - Oudhuizen en niet eerder zijn beschreven, worden zij hier volledigheids-halve in het kort verhaald in het eerste deel van deze bijdrage. I. Het niet-aangelegde zandpad tussenOudhuizen en Breukelen Het zandpad tussen Utrecht en Breukelen De geschiedenis van het voormalige zandpad tussen Utrecht enOudhuizen, dat van 1621

dateerde, begint reeds in 1605. In augustusvan dat jaar besloten de Gedeputeerde Staten van Utrecht een bestekte laten opmaken voor het in zijn geheel of in gedeelten aanleggen vaneen 'lijntpath' langs de oostzijde van de Vecht tussen Utrecht enBreukelen. Dit lijnpad of jaagpad zou worden bestemd 'voor menschenen peerden' . Dat hier sprake was van een zandpad blijkt uit eenbesluit van Gedeputeerde Staten van februari 1606 '.De breedte van dit jaagpad bedroeg 12 voet (een Rijnlandse voet = ca. 31 cm). Het was niet alleen bedoeld voorhet gebruik te voet, maar was in de eersteplaats bestemd voor schippers die hun sche-pen door jagers met hun jaagpaarden wildenlaten trekken. Voor wagens, ploegen en der-gelijke landbouwwerktuigen was het evenwelverboden. De aanleg van het jaagpad nammen onmiddellijk ter hand nadat men in1604 was begonnen met een grote verbete-ring van de Vecht als vaarwater. De benodig-de geldmiddelen werden op de gebruikelijkewijze verkregen door het uitgeven van lijfren-tebrieven en losrentebrieven (obligaties) aan



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 54 Wilnij Proosdij van ^ St, Jan ==^ vaarwater =-/nv= hogeboom of kwakel =^^ brug dam Hollandse Kade polder- of gerechtsgrens rijweg zandpad Brvudijk Coutiom           Kusendam. later sluis bij Jaffa Doofpoort Stad Utrecht Huis te Vleuten Voorstadzandpad          Buiten Catharijne naar Harmelsn storm van Leeuwen 2002 Schetskaartje van het zandpad tussen Utrecht en Ouidhuizen. Dit zandpad begon bij de Doofpoort in de voorstad BuitenCatharijne en liep achtereenvolgens door de Utrechtse stadsvrijheid en de dorpen Vleuten, De Haar en Kockengen. Het pad ein-digde bij de brug over de Bijleveld in Oudhuizen. Tekening door J.W. Storm van Leeuwen (2001). het gedeelte binnen de stadsvrijheid, de Staten van Utrecht deden datvoor het overige gedeelte. De Stadsvrijheid was het gebied rondom destad, waar de Raad en later de Vroedschap zeggenschap hadden; hetwas verdeeld in zogenaamde buitengerechten. In 1607 vaardigden de Staten van Utrecht een ordonnantie (voor-schrift en machtiging) uit, waarbij het onderhoud van dit bezande jaag-pad werd geregeld \ Daartoe werd het zandpad verhoefslaagd, dat wilzeggen in slagen (onderhoudsvakken) van verschillende lengten ver-deeld

(slaan betekende delen of verdelen). Voor iedere slag werd eenzogenaamd hoefslagplichtig (= onderhoudsplichtig) gerecht aangewe-zen, dat geacht werd belang te hebben bij de instandhouding van hetzandpad. Deze gerechten lagen zowel binnen als buiten de Utrechtsestadsvrijheid. De lengten van de slagen waren bepaald in evenre-digheid met de oppervlakten van de desbetreffende gerechten. Dezeoppervlakten werden uitgedrukt in 'morgentalen' (aantallen morgens;een morgen = ca. 0,85 hectare groot). Het onderdeel 'hoef' was afge-leid van 'hoeve'. Daaronder verstond men oorspronkelijk de bij een hof-stede behorende oppervlakte land. In het gewest Utrecht werd eenhoeve gelijkgesteld met een oppervlakte van 16 morgen. Het onderhoudswerk aan de zandpaden werd meestal door de schou-ten van de hoefslagplichtige gerechten aanbesteed. De kosten sloegendeze om over de grondgebruikers in hun gerecht in de vorm van eengeldsbedrag per morgen land. De Proosdij van St. Jan Na korte tijd dienden de hoefslagplichtigegerechten Abcoude c.s., Westbroek enOostveen een bezwaarschrift in bij deStaten. Zij waren van mening, dat niet alleenhun inwoners, maar ook die van de Proosdijvan St. Jan (Mijdrecht en omgeving) hetzandpad langs de Vecht moesten onderhou-den.

Huns inziens maakten die van deProosdij meer gebruik van het zandpad danhun eigen ingezetenen. De door de Staten van Utrecht benoemdegecommitteerden van het zandpad Utrecht -Breukelen, die daarover de schouw voerden,stelden zich op verzoek van de Staten in ver-binding met de inwoners van Mijdrecht,Oudhuizen, Uithoorn en Wilnis. Zij wezen henerop, dat de Proosdij eigenlijk eveneens inhet zandpad langs de Vecht gehoefslaagddiende te worden. Die van de Proosdij voelden daar weinigvoor en stelden toen voor dat zij op huneigen kosten een zandpad zouden aanleggen









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 58 afgevlakte boomstam of een stevige plankover een sloot. Een hogeboom was een ver-hoogd voetbruggetje over vaarwater voorkleine schuiten. Het horizontale gedeelte, deboom, rustte op twee smalle bruggehoofdenvan aarde, die vanaf het water tot boven aantoe waren beschoeid. Een beschoeiing is een voorziening langsde waterkant van een watergang of een sloottegen het afkalven van de oever. Men brachtin die tijd meestal zogenaamde betuiningenaan. Dit waren vlechtwerken van in de grondgeslagen houten palen en wilgentenen. In hetonderhavige geval gebruikte men houtenpalen en houten planken. Een gewone boom in een publiek voetpadwas altijd voorzien van een leuning. Dezebestond uit twee in de oevers geslagenpalen, waaraan een horizontale staak wasbevestigd. De hogebomen hadden twee leu-ningen. De oorspronkelijke betekenis van hetwoord hogeboom ging verloren; het werd opden duur ook gebezigd voor het nog gebruik-te woord kwakel. Over belangrijke vaarwateren bouwde menkwakels. Dit waren meestal van houtgeconstrueerde hoge voetbruggen, waarvanenkele thans nog bestaan. Het horizontaledeel rustte op twee jukken, de opgangenbestonden uit trappen of schuin

oplopendeplanken. Het geheel was voorzien van tweeleuningen. In de jaarrekeningen van deschout van Vleuten (waarover later meer)werd duidelijk onderscheid gemaakt tussenbetalingen aan de plaatselijke timmermanvoor herstelwerk aan drie hogebomen enaan een kwakel. De hogebomen noemdemen hier bomen, bijvoorbeeld de boom overhet Leywerk. Met de plaatsaanduiding kon ergeen misverstand over bestaan, dat daar-mee een hogeboom werd bedoeld. Vanaf de hogeboom bij het Hof ter Weydetot aan het dorp Vleuten meanderde hetvoetpad tussen de landbouwpercelen. Bij hethuis te Vleuten kruiste het zandpad hetLeywerk met een hogeboom. In het dorpgekomen liep het zandpad eerst achterlangs de herberg annex het rechthuis.Vervolgens ging het over het kerkhof van dein oorsprong zeer oude N.H. kerk, achter-langs de toen reeds bestaande en thans nogaanwezige Broederschapshuisjes, tot aan deKerkweg (nu Schoolstraat). Vanaf de Kerkweg volgde het zandpad hetbestaande publieke voetpad naar het oudedorp De Haar. Dit gedeelte, dat hetHaarsepad werd genoemd en later Haarpadzou gaan heten, is ongetwijfeld het oudekerkpad tussen De Haar en de kerk teVleuten geweest. Vanuit Vleuten liep het Het Hof ter Weyde. Gravure door H. Spilman (ca. 17501. Ervan uitgaande

dathet gebouw vanuit het noordoosten is te zien (hetgeen niet in overeen-stemming is met de lichtval), moet de achterzijde van het gebouw zijn afge-beeld. De landerijen, die oudtijds bij het Hof ter Weyde behoorden, lagen inVleutens gebied ten zuiden en ten westen van deze vestiging van deJohannieters. Rechts de Stadswetering met een korte toegangsbrug voor voetgangers(een zogenaamde hogeboom), daarlangs het zandpad naar Vleuten. Degetekende koets is een verkeerde aankleding van het landschap doorSpilman geweest: het zandpad was uitdrukkelijk verboden voor paarden enwagens. oproepen geen gehoor geven. De Vleutenaren beschouwden echter hethuis terecht als een 'bauwhuijs', omdat de bewoners ervan in dienstwaren van het convent '\ De respectievelijk ten noordwesten en ten westen van het Hof terWeyde staande vroegere huizen Den Engh en Vleuten voldeden wel aande vereisten van een ridderhofstad. Deze werden bewoond door ede-len. In 1810 is voor het eerst sprake van een te maken zandweg - eigen-lijk de bezanding van een kleiweg - van de Vleutenseweg, toentertijdJaffascheweg genoemd. Deze zandweg kwam tussen de molen De Kat,waar de reeds drie eeuwen bestaande Steenweg in Buiten Catharijneeindigde, en de grens van de Stadsvrijheid bij de hofstede

De Hoed(ten zuiden van het Hof ter Weyde). De zandlaag bestond uit grofkegelzand (= kiezelzand) en had een dikte van 7 duim; de breedtebedroeg 10 Rijnlandse voet ^°. Het Vleutense deel volgde kort daarnaen werd toen Vleutensezandweg genoemd; dit is de tegenwoordigeUtrechtseweg. Het traject het Hof ter Weyde - De Haar Vanaf het Hof ter Weyde volgde het zandpad het toen reeds aanwezige'gemeene' (= gemeenschappelijke, dus publieke) voetpad naar Vleuten.Daarvoor moest men de Proostwetering of stadswetering met eenhogeboom (hoog voetbruggetje) oversteken. Dit thans niet meer bestaande vaarwater verbond het van de stadUtrecht komende gedeelte van de Vleutensewetering of Stadsweteringmet de Vecht. Bij het Zwanengat achter het huis Den Engh voerde dewatergang met de naam Leywerk het overtollige water uit het westelij-ke (Vleutense) stuk van de Vleutensewetering af naar de Proostwete-ring en de Vecht. Het tegenwoordig niet meer gebruikte woord hogeboom is afgeleidvan het nog wel gangbare woord boom. Boom betekent in dit verband(nog steeds) een houten voetbruggetje van een aan de bovenzijde



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 67 Hollands grondgebied. Ingevolge de ordon-nantie van 1621 zouden degenen, die in hetUtrechtse gebied woonden, ook onderhouds-plichtig worden van het op de Hollandsekadeaan te leggen zandpad. De lengten van deslagen van het zandpad zouden overeenko-men met die van de waterkering. Op verzoek van Johan van Zuijlen van derHaer stuurden de Gedeputeerde Staten vanUtrecht in september 1622 aan de bij hetzandpad betrokken schouten en gerechteneen afschrift van de ordonnantie van 1621;daaraan voegden zij de mededeling toe, dathet werk een maand later zou wordengeschouwd &quot;'. Tot de aangeschreven schou-ten behoorde die van het Utrechtse gedeeltevan Gerverscop. Deze schout was tevensschout van het Utrechtse gedeelte van depolder Breudijk (het oude Breudijkerveld),dat deel uitmaakte van het gerechtGerverscop. Dijkgraaf en heemraden van het heem-raadschap van Woerden (door henzelf 'grotewaterschappe' genoemd) maakten onmiddel-lijk bezwaar tegen dit voornemen, omdat hetperiodiek ophogen van de onder het ontwor-pen zandpad liggende waterkering zeer zouworden bemoeilijkt. Bovendien zou het zand-pad worden geschouwd door een ander col-lege

dan door henzelf. De onderliggendewaterkering viel onder het beheer van hetheemraadschap van Woerden, dat deHollandsekade schouwde en de eventueleboeten inde &quot;. Omdat dijkgraaf en heemraden zich alseen onder Hollands gezag ressorterend col-lege beschouwden en een ernstig geschilmet de Staten van Utrecht zo mogelijk wil-den voorkomen, legden dezen hun bezwaarin 1622 voor aan de Staten van Holland. Zijverzochten dat college om aan de Statenvan Utrecht voor te stellen de uitvoering vanhet plan en de toepassing van de bepalingenvoor wat de Gemenelandskade betrof aanhet heemraadschap over te laten. De Statenvan Holland gingen niet zover als hun doorde Woerdenaren was verzocht, maar vroe-gen in 1623 wel hun collega's in Utrechtover de aanleg van het zandpad overleg teplegen met dijkgraaf en heemraden vanWoerden en het geschil in der minne teschikken &quot;. Het werd echter een langdurige kwestie,waarbij de Woerdenaren zelfs niet ontzagenhet op hun kade rustende deel van de kwakelover de Bijleveld door te zagen. Pas om-streeks 1660 werd het verschil van meningvolledig opgelost en kwam het zandpad uit-eindelijk op de geprojecteerde plaats te lig-gen. Ook het zuidelijke stuk van de De Bijleveld tussen de Gerverscopsebrug en de polder

Kockengen tijdenshet dempen in 1960, gezien naar het zuiden. Op de voorgrond de zuidoos-telijke hoek van de polder Kockengen. Geheel links de Rodedijk, rechtsdaarvan de grotendeels leeggelopen Bijleveld, in het midden de westelijkeopstal (kade) van de Bijleveld, rechts van de knotwilgen deHollandsekade. Tussen de opstal van de Bijleveld en de Hollandsekade ligteen met riet volgegroeide sloot, die men te samen de Bijleveld ten behoe-ve van het dempingswerk heeft laten leeglopen. Rechts van deHollandsekade de polder Gerverscop. Het korte voetpad op de voorgrondloopt over de oostelijke polderkade van Kockengen en was ten tijde van defotografische opname een van de weinige restanten van het zandpad naarOudhuizen. Het rechts afslaande voetpad gaat naar de Hollandsekade tus-sen de polders Gerverscop en Kockengen en is thans een openbaar fiets-pad. Aan het begin daarvan stond de zelfgebouwde hut van de bejaardeHuib Prins, een bekende figuur in de buurt. In de verte een dragline, die deBijleveldse opstal en de Hollandsekade afgraaft en met de grond deBijleveld dempt. Op de achtergrond de wegbeplantingen van deLaagnieuwkoopsebuurtweg (links) en die van de Gerverscopsebuurtweg ofGerverscopsedijk (rechts). Foto auteur 22-08-1960. Het voormalige

zandpad op de westelijke kade van de Bijleveld in het dorpKockengen, gezien vanuit het zuiden. Rechts de gedeeltelijk gedempte enoverkluisde Bijleveld. Dit stuk kade is in de 18e eeuw overgeslagen bij deverbreding tot Wagendijk. Foto auteur (1976).





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 69 Fragment van de 'Kaart van't Hooghe Heymraedtschap van de landen van Woerden' door de gebroeders Johannes en JustusVingbooms te Amsterdam (1670). Herdruk met medewerking van het grootwaterschap van Woerden en de Stichts-HollandseHistorische Vereniging door Canaletto te Alphen a/d Rijn (1974). Het noorden is boven. Verschillende niet ter zake dienendeonderdelen zijn in het fragment weggelaten. Wegen en kaden zijn met een dubbele lijn, watergangen dik getekend. Hierop zijnde toenmalige ridderhofsteden en versterkte huizen aangegeven, onder andere het kasteel De Haar en het toenmalige huis TerMey. De afbeelding omvat onder andere de polders Breudijk en Gerverscop ten noorden van Harmeien. Deze lagen zowel inUtrecht (het oostelijke deel) als in Holland (het westelijke deel). De grens tussen de twee provincies is met een stippellijn aan-gegeven. De twee Hollandse delen werden samen Indijk genoemd. Het ten zuiden van de Breudijk gelegen Oudeland was vol-ledig Hollands gebied. Langs de Breudijk en in Oudeland, dat ook de naam Indijk droeg, alsmede op de Gerverscopsedijk wer-den zandvoetpaden aangelegd door de inwoners van de desbetreffende gerechten

en ambachten. Deze zandpaden hadden aan-sluitingen op het zandpad Utrecht - Oudhuizen en op het Leidse Jaagpad. Ook in Portengen, in Gieltjesdorp en inLaagnieuwkoop legden de bewoners zandvoetpaden aan. Deze sloten met een kwakel over de Bijleveld aan op het zandpadUtrecht - Oudhuizen. den verantwoordelijk gesteld voor de doorgravingen '°. Het zandpad naar Oudhuizen heeft nog lange tijd dienst gedaan alsopenbaar voetpad. In 1810 was het in de Ronde Venen bekend als'looppad langs de Bijleveld' of 'looppad naar Kockengen', omstreeks1850 heette het voetpad langs de Byleveld. Van dit voetpad is hetmeest noordelijke deel thans als fietspad in gebruik. Besluit De totstandkoming van het zandpadUtrecht - Oudhuizen heeft geleid tot de aan-leg van verschillende zandvoetpaden vanplaatselijk belang in de polders tussenHarmeien, De Haar en Kockengen.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 71 Inventarus v. h. waterschap Leidse Rijn,Arch. V. h. waterschap Vleuten, 191 en192. F.A.R.A. van Ittersum, Het waterschapHeycop, genaamd de Lange Vliet, voor-heen en thans (1901), p. 80 en 81.GPB II, 145. F.A.R.A. van Ittersum, Het waterschapHeycop, genaamd de Lange Vliet, voor-heen en thans (1901), p. 80 en 81.HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht,264-27 en SA Rijn streek, Arch. v. h.grootwaterschap van Woerden, Loquet46, nr. 5. SA Rijnstreek, Arch. v. h. grootwater-schap van Woerden, Loquet 46,nrs. 3 en 5. Gedrukte resoluties v. d. Staten vanHolland, Resolutie 26-10-1622en HUA arch. v. d. Staten van Utrecht,264-28 (Resolutie Ged.Staten 05-03-1523). J.A. Storm van Leeuwen, Van Oude Rijntot Leidse Rijn (1985), p. 50.J.C. Jongeneel, Grepen uit de geschie-denis van Kockengen. Derdedruk, bewerkt door G.F.W. Herngreen(1980), p. 44.Verv. GPB II, 184.B.G.A. Plabst, Handvesten voor hetwaterschap Bijleveld. Overdrukvan de bijlage van De HydrarchiaBijleveld (1836), p. 106. schap Leidse Rijn, arch. v. h waterschap De Hoge en Lage Weide,484. J.H. Huiting, 'De Johannieters in Vleuten (I en il)' in Ts. Hist. Ver.,jrg.13, nrs 2 en          3 (1993), pag. 41 en 61. HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 594.SA Rijnstreek, Inventaris v. h.

«waterschap Leidse Rijn, arch. v. h.waterschap De Hoge en Lage Weide, 401 en 469.J.H. Huiting, &quot;Schout Hans' in Ts. Hist. Ver. jrg., 15, nr. 2 (1995),p. 33. D.W. Gravendeel, 'De Wiel' in Ts. Hist. Ver., jrg. 10, nr. 1 (1996), p.813. J.A. Storm van Leeuwen, 'Themaat, van maat tot polder (I en II)' inTs. Hist. Ver., jrg. 18, nrs. 1 en 2 (1998), pag. 18 en 29.J.A. Storm van Leeuwen, 'De Nieuwe Vaart en de Thematerweteringvolgens de schouwbrief van 1612' in Ts. Hist. Ver., jrg. 17, nr. 2(1997), p. 54 . Arch. Hist. Ver., Huisarchief Den Engh (copie).0. Wittewaall, Vleuten - De Meern, Geschiedenis en historischebebouwing (1994), pag. 69, 143 en 172. Verv. GPB II, 427; HUA TA en ARA O.S.K.-H-50, 5 en 6, Kaarte vaneen gedeelte van de provintie van Holland door P.A. Ketelaar (tus-sen 1770 en 1781).HUA, Topografische Atlas, 162-5. P.J. Vermeulen, De bevolking van het platteland der provincieUtrecht in 1532' in Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden engewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenisvan het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, dl. 1 (1847),p.198-208. De volledige namen van de genoemde gerechten warenvolgens de door Vermeulen overgenomen ordonnantie van de Statenvan 30-07 1633: Vleuten,Oudemunstersgerecht De Haer,JonkheerJohan van Zuijlensgerecht Themaet, Statengerecht

Loefsgerecht vanRuwiel, nu Uijtenham. Voorts werden vermeld de minigerechten:Themaet, IVIelis Uijtenenghsgerecht en Themaet, Adriaen vanNijenroosgerecht, nu: Themaet, Harman van Raveswaijsgerecht. Bijdeze twee mini gerechten waren geen opgaven van de aantalleninwoners gedaan. HUA, Arch. v. h. kapittel va Oudmunster, 619. De aantallen morgensvan de drie gerechten, die gehanteerd werden bij de berekeningenvan de jaarlijkse omslagen voor het zandpad, wijken af van die,welke worden genoemd in de Tegenwoordige Staat de VereenigdeNederlanden uit 1772. HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht, 349-33.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 519.De namen van deze twee minigerechten zijn overgenomen van dedoor H. de Lanoy Meyer (HUA) in 1990 getekende kaart van de pro-vincie Utrecht in 1795. Zij wijken daardoor af van die van 1632(zie noot 28). HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 617.HUA, Arch. v. h. kapittel van Oudmunster, 619 en SA Rijnstreek, 38. 19.20. 21. 22. 23. 39. 40. 41. 42. 24.25. 26. 43. 27.28. 44. 45. 46,47. HUA, Arch v. h. kapittel van de Dom, 3544. 49. HUA, Arch d. Staten van Utrecht, 264-30. HUA, Arch. v. h. kapittel van de Dom, 3544 en 3582.

HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht, 349-36 en Verv. GPB II, 206. HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht, 349-35. J. Schoenmaker, 'Oude waterstaat te Baambrugge' in Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1936, p.30. HUA, Arch. v. d. Staten van Utrecht, 349-36 en Oudarchief gemeente Harmeien, 311-17.zich daar op bevindende heerweg naar Harmeien. 29. 50. 51. 30.31.32.33.34. 52. 53. 54. 35.36.37.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 73 opgraving rond het kasteelterrein leverdeeen aantal spectaculaire vondsten op. Nietzo spectaculair als de vondst van deRomeinse Limesweg en het schip enkelemaanden daarvoor, maar toch belangwek-kend. Rondom het eiland lag ooit een drietalgrachten, waarschijnlijk ter verdediging inhet roerige midden van de 14e eeuw. Zoalsreeds genoemd belegerde de troepen vanJohan van Egmond Nijeveld maar liefst zevenweken. Enkele slingerkogels werden tijdensde opgraving terug gevonden. KasteelheerSteven van Zuyien gaf zich uiteindelijk overen bezegelde daarmee het lot van Nijeveld.Het werd geplunderd en gesloopt. Op detwee opgravingfoto's kunt u de teruggevon-den grachten zien en in de detailfoto is goedwaarneembaar dat de grachten gevuld zijnmet puin: zeer waarschijnlijk de resten vanhet kasteel uit 1356! Inpassing van het kasteelterrein Van de twee omgrachte eilanden stond hetlaatste kasteel op het noordelijke eiland. Heteiland is nagenoeg vierkant (ca. 42 bij 45meter) en het zuidelijke heeft een wat meerrondere vorm en is iets kleiner. Er zijn geenduidelijke aanwijzingen dat dit eiland ooitbebouwd is geweest. Op de illustraties is tezien dat de huidige bebouwing aan de west-zijde erg dicht op het kasteelterrein isgebouwd. De

ontdekking van de drie grach-ten kwam te laat om daarmee nog iets tedoen in de opzet van de plannen. Het blijftechter wel de vraag of het sowieso niet wen-selijk was geweest iets meer afstand tebewaren aan die zijde. Maar goed, daaroverligt de zeggenschap tegenwoordig zo'n beet-je volledig bij de stedenbouwkundige die deopdracht heeft verworven een ontwerp vooreen woongebied te maken. We zullen hetermee moeten doen. De toekomstige functievan de eilanden blijft in de voorliggende plan-nen nog onhelder. De omgeving eromheen Zesluik Nijeveld. Boven: situatie najaar 1997 en september 2002. Midden:situatie najaar 1997 en september 2002. Onder: Najaar 1997, sleuf met dedrie grachten en detailfoto. Foto's en compilatie auteur Opgravingen In het najaar van 1997 is er uitvoerig archeologisch onderzoek gedaanin de omgeving rond Nijeveld. Op het kasteeleiland zelf was al in 1991onderzoek gedaan door de heren Gravendeel en Van Essen van de his-torische vereniging in samenwerking met de provinciaal archeoloog.Daarbij werden o.a. de nog bestaande funderingen in kaart gebrachtdie heden ten dagen nog zichtbaar zijn op het noordelijke eiland. De Drieluik Veldhuizen. Links: luchtfoto 1936 (Topografischedienst Emmen). Midden: Geomorfogenetische kaart, H.J.A. Berendsen1982. Rechts: Plattegrond 2002

Projectbureau Leidsche Rijn.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 74 wordt grotendeels ingericht als kinderboerderij. Wellicht is het een aar-dig idee om de grachten aan de noord en oostzijde van de eilandenweer iets meer de oorspronkelijke breedte mee te geven. Dan is er demogelijkheid om de oude brug zoals zichtbaar op de tekening vanRoelant Roghman uit 1646/47 terug te brengen. Ter illustratie treft uaan een recente foto uit een krantenartikel van De VAR waarbij een pasopgeleverde brug van kasteel Nijenrode te Breukelen staat afgebeeld.Het betreft een reconstructie van de oorspronkelijke brug uit 1678,niet heel erg anders dan de Nijeveldse brug van een kwart eeuw eer-der. Daarmee zou iets beter dan in het huidige ontwerp zichtbaar zijndat het Milan de Viscontipark wel degelijk is gelegen op een roem-ruchte plek uit de middeleeuwen en iets meer betreft dat een stukjegroen in een nieuwbouwwijk. Een bijkomend voordeel van het iets ver-breden van de gracht en het aanleggen van een brug met aan het eindeen deel van de oude ingangspoort (afsluitbaar) is niet alleen het visu-aliseren van het kasteel, maar werkt ook preventief. De eilanden zijn nuerg makkelijk te betreden, en er zijn al heel wat moppen van de zicht-bare fundering verdwenen. Het duidelijk

aangeven van het verloop vande Romeinse weg in de noordoosthoek zou kunnen illustreren dat erooit zoiets was als een Heidammer Stroomrug waarlangs vele duizen-den jaren de geschiedenis van Veldhuizen zich ontwikkelde. Opendag bij vondst Romeinse weg en schip,najaar 1997. Projectarcheoloog Erik Graafstalgeeft uitleg staande tussen schip en weg aanduizenden bezoekers. Het ligt in de bedoelinghet schip volgend jaar eindelijk te bergen.Daarna zal het schip, samen met duizendenandere Romeinse vondsten, moeten wordenondergebracht in een Limes-museum van inter-nationale alure in de omgeving van hetCastellum op de Hoge Woerd. Foto auteur. Noordwesthoek kasteelterrein Nijeveld metaanpalende bebouwing, september 2002. Fotoauteur. Tekening van de verbouwing van de boerderij in opdracht van de nieuweeigenaar Abrona. Tekening en ontwerp: Himsmade Bouwkunst BNA, Es vanGinkel e.a., Vleuten. Drieluik Nijeveld. Links: plattegrond kasteelterrein 17e of We eeuw. Midden: zeppelinfoto april 2002, firma Hi-Shot. Rechts: ont-werptekening Milan de Viscontipark, Quadrat Rotterdam.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 75 In memoriam Theo van den Berg Op 24 juli j.l. overleed Theo na een langdurige ziekte.Ruim 18 jaar verzorgde hij de laatste pagina van ons tijd-schrift met zijn verhalen, die in menig huisgezin het eerstwerden gelezen. Altijd ruimschoots op tijd bij het inleverenervan bij de redactie. Ook nu weer 12 dagen voor zijnoverlijden bracht hij begeleid door dochter Marian zijn laat-ste twee verhaaltjes. Daarbij grapte hij nog, doelend opzijn rolstoel; &quot; 't is geen nieuwe hoor..., hij is van een oudedame geweest en heeft altijd binnen gestaan&quot;.Theo was een gepassioneerde verhalenverteller die iedershart wist te raken. Hij had het vermogen de sfeer van vroe-ger tijd, in het bijzonder voor de Meernse inwoners, metzijn verhaaltjes weer op het netvlies te zetten. Ook zijn bundels &quot;Van de Brug af gezien&quot;, met als onder- titel &quot;Sprokkelingen van een Merenees&quot;, hebben in grotekring bekendheid gekregen. Hierin beschrijft hij herinnerin-gen uit zijn jeugd, gezien vanaf de Meernbrug vanouds hettrefpunt van de dorpsbewoners. Verhalen die veelal sociaalbewogen zijn werden met 'n korreltje zout en een vanhumor overgoten sausje neergeschreven. Voor de vele voor de gemeenschap vrijwillige inspanning-en op

meerdere terreinen w.o. 12 jaar in ons bestuur, werdhem in april j. I. nog door de burgemeester de Speld vande stad Utrecht verleend. Wij wensen Corry en kinderensterkte bij het dragen van dit verlies. Het zal leeg wordenop de brug..., en de lezers van zijn verhaaltjes zullen hemmissen. En wij ook!Bestuur en Redactie. P.S. Theo's dochter Monique reikte nog een toepasselijk rijmgedicht aan uit zijn nagelaten &quot;sprokkelingen&quot;, waarbij hij stilstaat bij de dood van zijn eigen vader. Een typisch voorbeeld van zijn schrijftrant en ook toepasselijk op zijn eigen leven, druk-ken wij hieronder af. Zijn laatste 2 verhaaltjes houdt u van ons te goed. Redactie Aan de directie en medewerkers van de hemel Heilige heren Dat ik U nu een briefje stuur Dat heeft een hele goede reden Vandaag zijn we hier beneden Toch wel behoorlijk overstuur Vandaag staat voor Uw hemelpoort Een man om wie we heel veel gaven Wellicht heeft u het al gehoord We hebben hem vandaag begraven En nu in deze moeilijke dagen Bij 't afscheid van die goede man Wil ik U toch vooral wel vragen Behandel 'm voorzichtig als het kan Hoewel hij wel zijn twijfels had Over U en 't hemels bestaan Was 't iemand die toch dagelijks bad En is ook trouw ter kerk gegaan Hij vroeg verschillende pastoren In de kerk een plaats wat meer vooraan Want ach,

hij kon hun preek niet horen Ze zijn er nooit op in gegaan Die plaatsen waren voor de rijken Daarvoor was deze man te min Wil in de hemel dus bekijken Geef deze man een plaats voorin Z'n gehoorapparaat hebben we hier gehouwen Dat ligt bij ons nog in de kast Omdat we er wel op vertrouwen Dat u daar wel een mouw aan past Hij kan de hemel mooi beplanten Dat deed hij ook op deze aard Kan heel goed werken, weet van wanten Hij is de hemel heus wel waard Zijn er soms tuinders bij U boven Hou 'm daar dan maar wat ver vandaan Want anders kan ik U beloven Kon hij wel eens aan 't vloeken gaan Glunderend nam hij in april j.l. de versierselen en oorkondevan de Speld van de stad Utrecht in ontvangst. Want vroeg hij plantjes van kool of lofDie lagen toch al op de vaaltJa, menig tuinder was zo grofZe moesten dan nog duur betaaldTot slot, wil hem zijn fouten vergevenHij was voor ons toch echt zo goedWij hebben in ons hele levenNog nooit zo'n goede man ontmoetTot slot verklaar ik hier nog naderEn wat ik hier dan wel verklaarDie goede man, dat was m'n vaderDoet u hem dus de groeten maarHij hoorde bijna nooit een stemDat was voor hem en ons heel ergDus zorgt U maar goed voor hemDe hartelijke groeten van:Theo van den Berg                    t De Meern, april 1965              /









































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 95 &quot; door E.P. Graaf stalWACHTTORENS OP DE GRENS VAN EEN WERELDRIJK Schatkamer Leidsche Rijn (5) Bij archeologisch onderzoek In het bouwplan Vleuterweide, onderdeel van de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn(gemeente Utrecht), zijn de afgelopen weken resten van twee Romeinse wachttorens blootgelegd. De vondst isnaar internationale maatstaven uniek te noemen en heeft ingrijpende gevolgen voor het beeld van de Romeinserijksgrens in ons land. Blijkbaar werd deze al vroeg uitgerust met een doorlopende reeks van militaire observa-tieposten, bemand door kleine detachementen van Romeinse soldaten. De wachttorens maakten een intensievebewaking mogelijk van de grensrivier, de militaire verbindingsweg op de zuidoever en alle daaraan gelegen voor-zieningen, zoals kadewerken, bouwdepots en bruggen. In deze nieuwsbrief wordt de betekenis van de ontdekkinggeduid en toegelicht. Een wachttoren langs de weg Het gebeurde allemaal volkomen onverwacht - een klassieke archeolo-gische ontdekking. Archeologen van de gemeente Utrecht w/aren bezigmet een opgraving langs de Romeinse weg in het uiterste westen vanhet bouwplan Vleuterweide. De opgraving was nodig voor de

aanlegvan een sloot aan de zuidkant van de weg, bedoeld om de resten ervanin de toekomst onder grondwater te conserveren. Het onderzoek werdde afgelopen maanden uitgevoerd door medewerkers van hetArcheologisch en Bouwhistorisch Centrum. Daarbij werden talrijke nieu-we inzichten verkregen over de bouw van de Romeinse weg - een waar-dige afsluiting van vijf jaar onderzoek naar de Romeinse rijksgrens inLeidsche Rijn. Als een volkomen verrassing kwamen onder de zuidflankvan de weg resten van twee opeenvolgende wachttorens te voorschijn. De resten van de wachttorens zijn ronduit uniek, allereerst vanwege devoortreffelijke conservering. Zo staan de eikenhouten hoekpalen van delaatste bouwfase nog ca. 90 cm overeind. Van een eerdere bouwfasezijn behalve de funderingspalen zoveel bouwkundige details bewaardgebleven dat een tamelijk precieze reconstructie mogelijk is. Opvallendis ook de grote hoeveelheid bewoningsafval, met name aardewerk-scherven en botresten, dat op het vloerniveau van de wachtpost is aan-getroffen. Alleen al door de aanwezigheid van houten resten en de rijk-dom aan vondsten is de wachttoren van Vleuterweide in internationaalperspectief uniek te noemen. Een vondst van internationale allure Maar het meest verrassend is de vroege datering;

de oudste vondsten De noordoostelijke hoekpaal iets verder bloot-gelegd: een vierkante paal van ruim dertig bijdertig centimeter. stammen uit het midden van de Ie eeuw naChr. Dat was de periode waarin op de zuid-oever van de Oude Rijn een keten van leger-kampen werd ingericht. Deze grens, in hetLatijn limes genoemd, hield stand tot omst-reeks het jaar 260. De militaire bezettingvan de limes bestond uit eenheden van enke-le honderden soldaten, die in vaste leger-kampen gestationeerd waren. Zulke castellahebben ondermeer gelegen op de HogeWoerd in De Meern en op het Domplein inUtrecht. Blijkens recent onderzoek inWoerden en Alohen aan den Rijn begint demilitaire activiteit langs de Oude Rijn al rond40 na Chr. De legerkampen moeten al snel met elkaarverbonden zijn door een provisorische wegop de zuidoever van de Rijn. Het onderzoekdat de laatste jaren in Leidsche Rijn is uitge-voerd, heeft inzichtelijk gemaakt hoe dezepas na enkele decennia is uitgebouwd toteen degelijk gefundeerde en met grindgeplaveide rijbaan. Het verrassende is nudat de wachtpost van Vleuterweide daar ken-nelijk aan voorafgaat. Dat zet het beeld vande ontwikkeling van de Romeinse grens opzijn kop. De locatie van de wachttoren in Vleuterweide. Op de achtergrond ziet u dewaterzuiveringsinstallatie.

Het archeologisch team is de site geschikt aanhet maken voor de persdag en publieksdag, foto Wouter de heus, 5november 2002









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 99 De oudste wachttoren van Vleuterweide, midden Ie eeuw. De samengebonden schanspalen die de ingang blokl<eren, zijn eenvrije toevoeging. Reconstructie door Keivin Wilson, Ridderkerk. fysieke verschijning: een gesloten reeks vanstoere torens, op zichtafstand van elkaar,stond hier op de zuidoever van de Rijn. InDuitsland zijn aanwijzingen gevonden dat destenen torens witgekalkt werden, met rood-geverfde schijnvoegen - vuurtorens die degrens van een wereldrijk markeerden! er, inclusief de etensresten. Daarom worden de verontreinigde lagenzorgvuldig gezeefd. De analyse van de zeefresiduen kan veel gegevensopleveren over de voedselvoorziening en het menu van de torenwach-ters. Omdat zij voor een aantal dagen gedetacheerd werden, namen zeuit het castellum een graanrantsoen mee en daarnaast ook vers engedroogd vlees, olie en wijn of bier. Maar ze hebben het menu ter plek-ke aangevuld, zo blijkt bijvoorbeeld uit talrijke vissenwervels.Achter de gemeentewerf werden in het begin van 2000 al vier paling-fuiken gevonden in een rivierbedding die hier vlak voor de deur van eenwachttoren moet hebben gelegen. Daarnaast zijn er aanwijzingen voorakkertjes en moestuinen in de omgeving van de twee latere,

stenenwachttorens, die overigens niet door de soldaten zelf hoeven te zijnbewerkt. De wachttorens van Leidsche Rijn confronteren ons op een heel direc-te manier met de aanwezigheid van Romeinse soldaten in ons land: wijkomen er haast oog in oog met piepkleine detachementen, die zich eendag of wat moesten zien te redden in een vaak onherbergzaam land-schap. De weerbare aanleg van de oudste wachttoren, met een grachtals een opengesperde haaienbek, wijst erop dat de Romeinen ditgebied in de eerste decennia nog niet helemaal vertrouwden. De wacht-torens tonen ook aan dat de Nederlandse grenssector veel intensieveris bewaakt dan tot nu toe werd gedacht. Blijkens vondsten op de tweeandere wachttorenlocaties in Leidsche Rijn ging dat door tot ver in de3e eeuw, toen de wachtposten waarschijnlijk (deels?) in steen gebouwdwaren. De Romeinse grens krijgt met dit alles opeens ook een heel Palingfuik gevonden in de rivierbedding vande Oude Rijn, begin 2000, achter de gemeente-werf in deelgebied Vleuterweide
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