Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 Wandelingen door Oud-Utrecht (stad) Bij de opgravingen gedaan in de jaren 1929-1949 is ge-bleken, dat op de plaats van het tegenwoordige Domplein tus-sen + 47 n.C. en + 260 n.C. achtereenvolgens 5 Romeinse neder-zettingen hebben Bestaan. De opgravingen van 1949 schijnen te wijzen op een 6ecastellum onder keizer Julianus (355-363). Naar alle waarschijnlijkheid droeg de nederzetting de naamAlbiobola (= stad aan de Albis = Elve = waterloop, i.c. eenneventak van de Rijn ).Tijdens de Volksverhuizingen ging deze sterkte te niet. In de 6e eeuw hebben de Franken op de plaats van deRomeinse vestiging een sterkte gesticht, die de naam Trajectumkreeg (= veer), omdat hier een oversteekplaats over de Rijn was(aan de tegenwoordige Kromme Nieuwe Gracht). In het midden van de 7e eeuw hadden de Friezen zichvan deze sterkte meester

gemaakt. Aan het eind van deze eeuw(definitief aan het begin van de 8e eeuw) gelukte het aan deFranken de Friezen uit deze streek te verdrijven en de sterkte,die in het begin de woonplaats van de bisschop was geweest,werd toen herbouwd. Aan het eind van de 7e eeuw werd de prediking onder deFriezen beter georganiseerd; de leiding kreeg Wiilibrord, eenbisschop in 658 in Engeland geboren. In 695 werd hij door pausSergius I tot aartsbisschop onder de Friezen gewijd. Wiilibrordherstelde de verwoeste Thomaskapel (voortaan H. Kruiskapel),bouwde een kerk en een klooster, St. Salvator (afgebroken 1587),dat vermaardheid kreeg als wetenschappelijk centrum. De nederzetting had veel te lijden van de Noormannen:in de 9e eeuw gingen burcht en nederzetting te gronde.Bisschop Balderik (918 - 975) vestigde zich weer te Utrecht,herstelde de burcht en bouwde aan de Westzijde een

militairenederzetting, Springwijk. Tussen de burcht en Springwijk ont-stond een handelskwartier, sedert 1127 vicus Stathe geheten.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -5- en de aanleg van het Merwedekanaal. De groei van de stadwerd pas mogelijk na de ontmanteling in 1830, Door de be-kende tuinarchitect Zocher werden langs de singels op deplaats van de wallen plantsoenen aangelegd. De industrie be-gon zich te ontwikkelen (metaalnijverheid, sigarenfabrieken,steenbakkerijen). Daarnaast werd Utrecht een ambtenarenstaddoor de aanwezigheid van de hoofdbureau's der Staatsspoorwe-gen. In 1917 werd er de Nederlandse Jaarbeurs gevestigd. Nade Ie Wereldoorlog werden nieuwe woonkwartieren aangelegdwaar tegenover stond, dat de binnenstad het aanzijn kreeg vaneen zakenkwartier. In de 2e Wereldoorlog bleef Utrecht vrijwel ongeschonden.Na deze oorlog vond de uitbreiding gestadig voortgang (o.a.de woonwijken Kanaleneiland en Overvecht).Litteratuur. N.v.d. Monde, Geschiedenis en Oudheidk. beschr.van

de pleinen, straten enz. der stad Utrecht (3 dIn., 1844-46).J.C. Overvoord en J.G.Ch. Joosting, De gilden van Utrechttot 1528 (2 dIn., 1896-97). S. Muller Fzn., Schetsen uit deMiddeleeuwen (I, 1900; II, 1914); idem, Oud-Utrechtsche ver-tellingen (1904); idem. De Dom van Utrecht (1906); idem.Oude huizen te Utrecht (1911). H.J. Broers-C.W. Wagenaar,Utrecht, Hist, wandelingen (2e dr., 1908). D.A, Felix, Het op-roer te Utrecht in 1610 (1919). A. v. Hulzen, Utrecht in 1566en '67 (1932). S.C.J. Jesserun-ten Dam Ham, Utrecht in 1672en '73 (1934). G.W. Kernkamp e.a.. De Utrechtse Universiteit1636-1936 (2 dIn., 1936). G.A. Evers, Utrecht als koninklijkeresidentie (1941); idem. Utrechtse overleveringen uit de Middel-eeuwen (1941). E.H. ter Kuile, De Dom van Utrecht (2e dr.,1944). J. Vijlbrief, Van Anti-aristocratie tot democratie. Eenbijdrage tot de politieke en sociale gesch. der stad Utrecht(1950).

A. V. Hulzen, Utrecht (1962). A. Graafhuis, Utrechtin de 18e eeuw (1965); idem, Utrecht, stad, mensen, en mo-menten (1963). J.E.A. Struick, Utrecht door de eeuwen heen(1968). De Vereniging Oud-Utrecht geeft sedert 1924 een Jacr-boekje en sedert 1926 een Maandblad uit. H.W.J. Volmuller.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -6- Promotie van voorzitter drs.C.Dekker Laat ik maar met de deur in huis vallen. De promotie vanonze voorzitter op 2 maart jl. in de Lutherse kerk te Amsterdamwas een gebeurtenis, die op de vele toehoorders diepe indrukgemaakt heeft. Wie zijn proefschrift bekijkt en let op de wijzewaarop drs. Dekker zijn studie verdedigde, kon niet verbaasdstaan bij het oordeel van de faculteit, dat voor de promovenduszeer gunstig luidde. De mededeling dat onze voorzitter &quot;cumlaude&quot; geslaagd was kwam niet als een verrassing; hij had hetgewoon verdiend. Namens alle leden van de historische Kring wil ik van degelegenheid gebruik maken om dr. Dekker heel hartelijk gelukte wensen met het gereedkomen van zijn dissertatie en met decum laude-promotie in Amsterdam, ledere doctorandus zal zichzo'n afsluiting van zijn universitaire studie wensen.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -7- Wanneer men bedenkt, dat dr. Dekker geboren werd inWemeldinge, dan kan het niet toevallig zijn, dat hij zich ja-ren geleden is gaan bezighouden met het verre verleden vanzijn geboortestreek en dat de resultaten van zijn onderzoekuitgroeiden tot het lijvige proefschrift over: &quot;Zuid-Beveland&quot;.De heer Dekker heeft zo aan de hand van zijn bevindingen&quot;de historische geografie en de instellingen van een Zeeuwseiland in de Middeleeuwen&quot; behandeld. Algemeen is men echtervan oordeel, dat zijn werk niet alleen bestemd zal zijn voordegenen, die zich in de Zeeuwse geschiedenis interesseren, maarook van grote betekenis zal worden voor het onderzoek naarde kerkelijke-, rechtskundige- en waterstaatkundige geschiedenisvan de Nederlands-Vlaamse kunstgebieden. Maar hier is de promovendus zelf: &quot;Wij hebben gemeend dat ook voor

Zeeland de tijd ge-komen is om de middeleeuwse geschiedenis opnieuw aaneen onderzoek te onderwerpen en de resultaten van eenhernieuwde bronnenstudie te kombineren met de bevindingenvan de bodemkarteerders. De resultaten van de bodem-kartering zijn thans min of meer te overzien. Over eengroot aantal belangrijke aangelegenheden heerst onder debodemkundigen een communis opinio. De tijd dat boden-kundige studies en rapporten, die van groot belang warenvoor onze kennis van de genese van het land in historischetijden, in een hoog tempo en met een grote regelmaat vande pers of stencilmachine rolden, schijnt bovendien enigs-zins voorbij te zijn. Niet dat de thans verschijnende rap-porten geringer in aantal zijn dan vroeger, maar zij bevat-ten over het algemeen veel minder gegevens, die dehistoricus interesseren. Hoe ook hun kwaliteit in striktbodemkundige zin gestegen kan zijn,

de historicus kan hetverlaten van de werkwijze van Edelman alleen maar be-treuren. Het schijnt dan ook niet in de lijn van de ver-wachtingen te liggen dat de bodemkunde in de nabije

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -9- resulteren. Ik ben er zeker van, dat onze voorzitter in datgeval ons blad niet vergeten zal. A. Graafhuis

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 ?14- kleureffecten is slechts weinig over. De meeste beelden, diegespaard bleven, verloren hun kleuren doordat men in de 19eeeuw het blanke hout prefereerde. Hoe beeldhouwde men? Op het tot rechthoekige vormen ge-houwen blok werden aan drie zijden de contouren van hetonderwerp geschetst. Vervolgens werd van drie zijden het inpinnen geklemde stuk uitgebeiteld. Het beeldhouwwerk, datop die wijze nimmer geheel van het oorspronkelijke blok loskwam, werd vervolgens door een schilder gepxalychromeerd:eerst een pate van krijt en lijm, vervolgens een rode bolus(menie) en daarna de beschildering. dr. D.P.R.A. Bouvy
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Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 -i ^^%IK-^V &quot;Het huis te Schaickwijck&quot;. Tekening zonder naam. (C. 1650) Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. L1119

Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 Het stadhuis en de kerktoren van Wijk bij Duurstede.Foto naar een tekening door J. Bulthuis van 1783.Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. 520 15

Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 Nationale Synode van Dordrecht moet uitvoeren. AlleenContra-Remonstranten nemen eraan deel en als gasten zijnaanwezig de grote kopstukken van de Dordse synode:ds. Johannes Bogerman uit Leeuwarden, ds. Godefridus Ude-mans uit Zierikzee en ds. Jacobus Trigland uit Amsterdam.Alle Remonstrantse predikanten worden veroordeeld en uit hetambt gezet. Zonder pardon en ondanks het grote predikanten-gebrek. Er zijn echter enkele twijfelgevallen: ds. Van Ooster-zee uit Bunnik en ds. Rommius uit Odijk. Ds. van Uosterzeeblijkt toch wel zo Remonstrantsgezind te zijn dat men hemmeent te moeten ontslaan. Enkele jaren later wordt hij opherhaald verzoek in genade aangenomen en als Contra-Remon-strant erkend. Hij wordt dan predikant in Tuil en 't Waal.Ds. Rommius is een moeilijk geval. Hoewel hij in 1618 thuisgebleven was had hij zich

wel op de hoogte laten houdenen toen hij zag welke kant het uitging was hij tijdens delaatste zitting van de Synode spoorslags uit Odijk naar dedom gereden om zich een uur voor sluitingstijd nog net bijde Contra-Remonstranten te kunnen voegen. Ook dat tafereel-tje zouden we naar voren hebben kunnen halen om er deprojectielamp op te zetten: een snelle ruiter vliegt over deAchterdijk: ds. Rommius op weg naar de Synode ] Op desynode van 1619 was hij vanaf de eerste dag aanwezig ge-weest en hij had de op de Synode van Dordrecht vastgesteldezg, Dordse leerregels ondertekend. Maar na twee dagen werdhem te verstaan gegeven dat hij op de Synode niet welkomwas, want nu men hem moeilijk wegens Remonstrantse gezind-heid kon afzetten, maar toch niet geheel betrouwbaar vond,was er wel wat in zijn levenswandel te vinden dat een redentot afzetting kon vormen.

&quot;Dewijle verscheyden groote endesware dachten tegen syn leven sijn ingebracht als van licht-vaerdicheyt ende ongebondenheyt In schimpen ende lasteren,van dronckenschap ende andere vuyiicheden&quot; kan ook hijvertrekken. Hij wordt Luthers predikant in Oost-Friesland. Dit alles was nog geen paar weken geleden geschied,toen de schoolmeesters op han bankje in de Wijkse kerk za-ten te wachten. Vorige week de dominees gezuiverd, nu de

Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 De Roy slaat kruisen, brengt stervenden het H.Oliesel, opentde Protestantse kerk op heilige dagen, opdat de katholiekeer kunnen bidden. Evenals Jochum Jansz. gaat hij niet aanhet avondmaal. Het meest positieve dat Jochum Jansz. overde gereformeerde religie kan zeggen is dat hij hoopt datdie strookt met Gods woord. Uiteindelijk wint de classis. De schoolmeesters, die niettekenen,worden ook op de volgende vergaderingen steedsweer ontboden, sommige, zoals Jelis in Vechten worden thuisbezocht door deputanten. Zij die vasthouden aan hun weige-ring moeten tenslotte plaats maken voor anderen en het school-tje van Vechten wordt gesloten. Dat wil zeggen officieel,want Jelis en later zijn zoon en zelfs zijn kleinzoon gaanklandestien door, niet kontinu maar bij tijd en wijle. Hetblijft een van de vele katholieke elementen in een voor hetoog protestantse

samenleving. Dames en heren, het wordt tijd dat ik u bepaal bij eenlaatste gebeurtenis, en ditmaal kan ik U zelfs met de meestmogelijke fantasie niet naar de Achterdijk brengen. We gaannaar Schalkwijk, zondagochtend 1 juni 1651. Het is druk inhet dorp. Mannen, vrouwen, kinderen, te voet, te paard,soms in karos zoals Jan Hubrechtsz. Boers, dijkmeester vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, die al uitTuil en 't Waal is komen rijden, allen gaan zij eenzelfderichting uit, behalve enkele arbeiders en een hoogst enkeleboer, die een andere kant uitgaan, de Brink op, naar de kerk,waar ds. Zeger van Eek, de plaatselijke predikant hen hetWoord zal bedienen, zoals hij dat iedere zondag voor eenstuk of 20 mensen doet. Wij gaan de kerk van Schalkwijkniet binnen, wij volgen de anderen. Zij gaan naar het kasteel,de residentie van jonker Adriaan Ram, heer van Schalkwijk,bekend staande

als een &quot;formeel papist&quot;. Zij gaan de grotevalbrug over en via de binnenplaats komen zij in de middel-eeuwse toren-zaal, waar een groot aantal ruwe banken isopgesteld, met in het midden een draagbaar altaartje, eenlos kruisbeeldje, een doosje met het Allerheiligste erin, alles 19

Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 &quot;'t Dorp Cooten&quot;. Gezicht op de kerk. Kopergravure naar D. van der Burg door I. van Hiltrop (C. 1770). Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. 721 20
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Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Mededelingen, Op donderdag 9 december om 8 uur wordt U verwacht in hetgebouw van het rijks- en gemeente-archief. Alexander Numan-kade 199-201 te Utrecht (te bereiken: Berenkuil, Biltstr.,Dondersstr., Alex. Numankade), voor een excursie naar de ten-toonstelling over Utrecht en zijn bisschoppen; zie elders indit blad. Wie deze unieke kennismaking met het archief wilmeemaken en geen eigen vervoer bezit, gelieve zich op tegeven bij de penningmeester, de heer De Wit te Odijk(tel. 1888). Op maandag 10 januari zal, na een korte huishoudelijke ver-gadering, de heer RoF. Vulsma te Amsterdam de praktijk vanhet genealogisch onderzoek, dus het opstellen van een stam-boom, behandelen onder de titel: Op zoek naar eigen voorouders. Deze bijeenkomst vindt plaats in de consistorie van de her-vormde kerk te Odijk en vangt aan om 8 uur.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 De archeologische werkgroep. De archeologische werkgroep van onze historische kring zal,nu de vakanties weer ten einde zijn, wederom de nodige akti-viteiten aan de dag leggen. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe seizoen worden aangevangenmet het opnieuw inrichten van de oudheidkamer in het ge-meentehuis van Houten. Ook zal de archeologische vondsten-kaart met oppervlaktevondsten worden uitgebreid. Hiertoe zalhet noodzakelijk zijn om in het najaar verschillende terreinenaf te zoeken. De vondsten zullen na het wassen worden gede-termineerd en verder verwerkt. Waar nodig zal de werkgroepook andere aktiviteiten aan de dag leggen.Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmeldenbij: mevr. P.M. Zwart-de Vries, Burg, van de Weijerstraat 5 teBunnik;en de heer L.M.J. de Keijzer, Binnenweg 2 te Houten.Te zijner tijd zal een schriftelijk

uitnodiging voor de eerstebijeenkomst aan degenen die zich hebben opgegeven wordenverzonden. Het bestuur. Bijschrift behorende bij de foto op pag. 5: Oorkonde, waarin het domkapittel en de stad Utrecht, in ver-band met het aanleggen van een openbare weg, 2 hofsteden ophet Oudkerkhof met elkaar ruilen.

20 december 1338. Met de zegels (van links naar rechts)van het domkapittel en de stad Utrecht. Gemeentelijk Archief I nr. 313.6

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Het Nederlandse woonhuis. In de architektuur-historische studies heeft het woonhuisaltijd een ondergeschikte plaats ingenomen. De wisseling vanstijl was het eerste merkbaar in de grote wereldlijke- enkerkelijke gebouwen waar men in staat was belangrijke bouw-meesters aan te trekken. Deze gebouwen zijn door de eeuwenheen nagenoeg ongeschonden, stijl zuiver, tot ons gekomen.Van de belangrijkste woonhuizen - misschien is het beter vanstedelijke paleizen te spreken -werden slechts de gevels stijlkritisch bekeken. Een echte studie van het woonhuis, zijnruimtelijke indeling en de ontwikkeling welke een bepaaldwoonhuistype doormaakte was er tot voor kort nog nooit ge-maakt. Dit is wel verklaarbaar en wel om de volgende redenen:In de architektuur begint het begrip &quot;wonen&quot; heden ten dageweer sterk op de voorgrond te komen,

na een periode waarin- althans voor het woonhuis - hooguit van gevelarchitektuurgesproken kan worden. Bovendien is een woonhuis sterk aanverandering onderhevig. Elke generatie verbouwde en wijzigdenaar gelang de dan heersende opvatting omtrent het &quot;wonen&quot;.Er is dan ook geen enkel oud woonhuis dat nu nog de oor-spronkelijke toestand weergeeft, Pas bij een volledige restau-ratie komen alle sporen van vroegere indelingen te voorschijn.Het huis gaat dan &quot;praten&quot;. Beter dan welke geschreven bronook toont het oude huis voor de opmerkzame onderzoeker zijngehele ontwikkeling. Aangezien de restauratie van het woonhuisin de laatste 15 jaren pas goed op gang is gekomen, mag destudie van het woonhuis jong worden genoemd. Een van de voornaamste elementen waaromheen zich hetwoonhuis heeft ontwikkeld is het vuur. Vuur was noodzakelijkvoor

het koken en gaf de nodige warmte in de winter. Tege-lijkertijd was het vuur de grootste vijand van een middel-eeuwse stad met haar vele houten huizen. Stadsbranden, waarbijde helft of soms driekwart van het aantal huizen in de as werdgelegd, waren helaas geen zeldzaamheid. De eerste stadswoon-huizen waren, evenals de agrarische huizen waaruit zij mede

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 ontstaan zijn, zuiver funktioneel van opzet. Het waren soberebouwsels welke duidelijk aan de prirrraire woonbehoefte warenaangepast. Naar mate de steden zich meer gingen ontwikkelen,werden er handelsbetrekkingen aangeknoopt met de gehelebekende wereld, In het stedelijke leven ontstond een kultureleversnelling welke direkt ingreep op het gehele leefpatroonvan de mens en, misschien als laatste, toch ook op het wo-nen. Buiten de eerste funktie van beschutting en warmte ko-men steeds meer invloeden de wijze van het wonen bepalen.Het wonen en ook het bouwen is sterk aan tradities ge-bonden. De technische mogelijkheden bij het bouwen bleveneeuwenlang gelijk. Binnen dit raam van technische mogelijk-heden, sterke bouwtradities en gebondenheid van bepaalderuimtelijke indelingen vond de ontwikkeling van het woonhuisplaats. Het belangrijkste element

van het middeleeuwse huis waswel de zaal, In deze ruimte vond men het enige of hetgrootste vuur van het huis, de haard. Bij de eenvoudige hui-zen valt de zaal het duidelijkst op, doch ook bij de groteremiddeleeuwse huizen is de zaal meestal gemakkelijk herken-baar, hoewel er vele ruimten aan zijn toegevoegd. De ele-menten van het middeleeuwse woonhuis kunnen worden ver-deeld in ruimten welke in de zaal zijn gebouwd door onder-verdeling van de oorspronkelijke zaalruimte, ruimten welkeboven en onder de zaal zijn aangebracht - zoals de verdie-ping en de kelder - en ruimten welke naast de zaal zijngeplaatst - als achter- en zijkamer-. De zaal, met of zonderzolder, is het enige element dat van oorsprong, zowel bij hetlemen en houten huis als bij het stenen huis, voorkomt.Alle andere elementen van het middeleeuwse huis, de ver-dieping, de kelder en de toegevoegde kamers, zijn aan hetstenen huis

ontleend en later bij de houten huizen nagevolgd.De &quot;zaal&quot; werd vroeger met verschillende namen aangeduid.Waarschijnlijk werd deze ruimte vaak &quot;huis&quot; genoemd, omdathet overgrote deel van de huizen uit niets anders bestond 8

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Tuil en 't Waal vroeger Foto: G.M, Staal, Odijk. Tuil en 't Waal, thans (=1969)10

Foto: G.M. Staal, Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 Schalkwijk vroeger Foto: G.M. Staal, Odijk. de Brink te Schalkwijk. 196911

Foto: G.M. Staal, Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 het huis en ontstond door van het voorhuis een gedeelte afte nemen. Deze smalle zijkamers behoefden minder hoog tezijn dan de zaal. Men kon dit bereiken door er een opkamervan te maken, waardoor het mogelijk was een kelder onderde zijkamer te plaatsen. Boven de zijkamer ontstond een in-steekruimte, welke wellicht voor slapen of berging is gebruikt,of ook een soort zitkamertje geweest kan zijn. Voor de indeling van de zaal is ook de plaats van debuitendeur van belang. De meeste zaalhuizen in onze stedenzijn gebouwd op smalle kavels. Het huis heeft dan slechtseen deur in de voorgevel, welke uitkomt in het voorhuis.Wanneer er echter een gang naast het huis was welke naarde achtererf voerde, werd een tweede deur in de zijgevel aan-gebracht, welke uitkwam in de binnenhaard of in de gangernaast. Deze tweede deur, welke het meest werd gebruikt,stelde de

hoofdingang en het voorhuis feitelijk buiten werking. Het stenen zaalhuis zal van de aanvang af vaak over-zolderd zijn geweest. Het lemen of houten rookhuis heeft ver-moedelijk geen volledige zolder gekend, doch hoogstens watopslagruimte onder de balken. Eerst toen ook hier het probleemvan de rookafvoer was opgelost kon de ruimte geheel onver-zolderd worden. De zolder is te beschouwen als de eersteruimte welke van de zaal werd afgescheiden. Onder zolderverstaan wij thans de ruimte in de kap. In het laat-middel-eeuwse huis komt de vlieringvloer al voor, waardoor de zolder ?ruimte was afgesloten voor het bovenste deel van de kap endaardoor meer beschermd was tegen stof en tocht. Reeds vroeg waren er al stenen huizen met een ver-dieping boven de zaal. Men bleef ook de term van ver-dieping toepassen toen in plaats van de zolderverdieping devolledige verdieping meer gebruikelijk werd. De ruimte

bovende zaal moest men eigenlijk aanduiden als eerste verdieping,maar al spoedig gebruikte men het woord verdieping en werdook de zaal als verdieping meegeteld. De verdieping kanvrijwel even hoog zijn als de zaal en het voornaamste vertrekvan het huis bevatten. Zij lag buiten het verkeer, er be- 12

Tussen Rijn en Lek 1971 3-4. - Dl.5 3-4 De Ambo ch tsheer I i jkhe idSlagmaat, Blijkens opgravingen moet, in de tijd van de Romeinen+ 300 jaar na Christus, de Rijn bij Vechten (Fectio) eenbreedte hebben gehad van + 60 meter. In die tijd waren ergeen dijken. Het gevolg was dat hierdoor de Rijn buiten zijnoevers trad. Bij het wegvloeien van het water liet de Rijn opde aangrenzende gronden vruchtbare klei achter.Zo ook op die gronden behorende tot het latere rechtsgebiedSlagmaat (ook geschreven Slachtmaat). Het charter van 14 december 1236 berustende in hetRijksarchief te Utrecht (Inventaris van het archief van hetkapittel van St.Jan te Utrecht no.222) vermeldt, &quot;dat Otto,elect van Utrecht, oorkondt, dat Gysbert van Vechten en zijnbroeders Frederik en Gerard aan het kapittel van St.Jan teUtrecht hebben overgedragen land gelegen in Slachtmaat,aan de Marsdijk, welk land in leen van Gysbert heer

vanAmstel en in achterleen van de bisschop van Utrecht werdgehouden, terwijl de gebroeders aan de heer van Amstel heb-ben opgedragen 17 morgen (+ 15 ha.) land te Vechten en 12morgen (ruim 10 ha.) land in Seisteroever en aan de bisschopvan Utrecht onder borgstelling hebben toegezegd landerijenter waarde van 140 Utrechtse ponden te zullen kopen en aanhem te zullen opdragen&quot;. Bovenaan ge haal de charter zegt ons, dat reeds in 1236Slagmaat bekend was waaruit geconcludeerd kan worden dathet goed Slagmaat van oude datum is. Gaan we het werk: &quot;Hedendaagsche Historie of Tegen-woordige staat van alle Volken deel XXII vervolgende dentegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden en ver-vattende in het bijzonder dien van Utrecht&quot;; uitgegeven teAmsterdam bij de Wed.lsaak Tirion, in 1772, na dan lezenwij dat het rechtsgebied van de AmbachtsheerI ijkheid Slagmaat 14
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