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Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Afbeelding van de terechtstelling van Hendrik Eemkens, 1562. Ets van J. Luijken. G.A.U. HA Q 62.1 gen haelen ofte crygen&quot;. Deze opmerking geeft welaan dat er een element van grootspraak zat in hetoptreden van 30 december. Naar Dirck Weyman en zijn familie heb ik veel on-derzoek verricht.9 Hij kwam uit ambachtelijke knng,uit een familie van glazeniers wier bloei in het eerstekwart van de zestiende eeuw lag. Zijn vader en oom,de broers Jan en Claes Weyman, krijgen in die tijdopdrachten van de kapittels en van het stadsbestuur,bekleden bestuurlijke functies in gilde en raad enkunnen geld beleggen in huizen en lijfrenten. Detroublen van 1525-28 maken een eind aan hun in-vloedrijke positie. 1° In de stad was in 1525 burgertwist ontstaan, na-dat ontevreden leden van de geestelijkheid en ridder-schap een monsterverbond met de gilden haddengesloten en zij de strijd hadden aangebonden met deheersende

bestuurders. Het zittende bestuur voeltzich bedreigd, neemt de benen en bestrijdt tezamenmet de elect^^ van buitenaf de oproerlingen. In destad zelf volgt de ene machtsgreep de andere op.Uiteindelijk staat de opstandige stad tezamen met de hertog van Gelre tegenover Karel V, de elect en deverdreven burgers. Karel V is de lachende derde in ditconflict. Als tegenprestatie voor zijn hulp ontvangt hijin 1528 van de elect de wereldlijke macht over hetSticht. De politieke macht van de gilden wordt onge-daan gemaakt, de burgerwacht (ofwel de stadsmili-tie) opgeheven. In feite heeft de burgerij hierna geenkader meer, waarbinnen het ongecontroleerd bijeenkan komen. In deze burgeroorlog hebben de gebroeders Wey-man een meer of minder bescheiden rol gespeeld.Opmerkelijk is dat iedere broer een andere factie hadgesteund.''2 Claes, bijvoorbeeld, had zich aanhangerbetoond van de Habsburgse partij. Toch heeft hemdit geen winst opgeleverd: na 1528 zijn ons

geengrote opdrachten aan hem of aan zijn broer bekend.Ook hebben zij daarna geen bestuurlijke functiesmeer bekleed. Met veel andere ambachtslieden zijnzij de grote verliezers van de factiestrijd. Religieuze ervaring Welke rol speelt religieuze gedrevenheid in het OuD-UTRECHT ? JANUARI 1993











































































































Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Waar stroomde de Rijn in de Romeinse tijd? Datis een veelgestelde vraag, waarop echter geen pre-cies antwoord te geven valt. Het is het verhaal vande slang in het zand. Toch valt er wel iets over dezaak te zeggen. Op afb. 1 zien we in de noordelij-ke periferie van het castellum een aantal nederzet-tingen liggen. De restgeul van de Rijn slingert zichdaar met een boog omheen. Dat betekent dat deRijn reeds in de Romeinse tijd en ook steeds daar-na ten noorden van deze terreinen heeft ge-stroomd - zij zijn immers niet door een verplaat-sing van de bedding verzwolgen. Kennelijk liep deRijn in de Romeinse tijd dus al in een wijde boogom het castellum heen. Maar beschikte het leger-kamp van De Meern dan niet over een of andersteunpunt direct aan de Rijn, de slagader van hetRomeinse grensverdedigingssysteem? Waarschijn-lijk wel. Op een hoog terrein in de buurt van de bloe-menveiling Vleuten, ongeveer een kilometer tennoorden van de Hoge Woerd,

werden bij graaf-werkzaamheden in 1927 zo rijke vondsten gedaandat het Rijksmuseum van Oudheden in Leidenwerd gealarmeerd. &quot;Het schijnt een Romeinscheaanleg van niet heel veel betekenis op zichzelf&quot;,concludeerde directeur Holwerda, &quot;doch van veel doorgaande weg naar het castellum van Utrechthebben gelopen. Neringdoenden streken graagleer langs dergelijke uitvalswegen. Iets anders wat zich pleegt vast te hechten aanJe uitvalswegen van Romeinse nederzettingen -,teden, dorpen en legerkampen -, zijn grafvelden.3ok in De Meern moeten in de loop van enkele«euwen over een populatie van alleen al bijna 500oldaten vele honderden bijzettingen hebben)laatsgevonden. Voorlopig moeten de gedachten)ok hier uitgaan naar de oostelijke periferie van de^oge Woerd. Een curieus vondstbericht uit het be-)in van de vorige eeuw helpt ons misschien opveg. In een artikel 'over den tegenwoordige staatIer twee Romeinsche burgen of legerplaatsen inie nabijheid van Utrecht'

in de Almanak voor deitudenten aan de Akademie te Utrecht voor hetaar 1824 schrijft Jacobus Scheltema: &quot;Bezuidenden achterweg [= Groenedijk] en voor de grootstehoogte is een vlak veld, waarin volgens de overle-vering voorheen grafplaatsen van voorname per-sonen zouden gevonden zijn.&quot; Dat is niet mis teverstaan en bij benadering ook wel te localiseren.Up het moment dat deze woorden geschrevenworden, is uitgerekend dit laatste restje nog nietgekarteerd... .'%&quot;&quot;'J-T^l^^'- '^&quot; 6. Enkele vroege aardewerkvondsten van de Romeinse nederzetting bij de bloemenveiling Vleuten. Links enrechts fragmenten van versierde schalen van terra sigillata, gemaakt in Zuid-Frankrijk omstreeks het derdekwart van de 1^ eeuw na Chr.. Daartussen de neus van een zeldzame 'gezichtsbeker' van oranje geverfd aar-dewerk uit dezelfde periode. Oud-Utrecht ? mei/juni 1993 57









Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Historisch-ruimtelijkeontwikkeling van degemeenteVleuten-de Meern De gemeente Vleuten-de Meern ligtren westen van de stad Utrecht. In hetnoordoosten grenst de gemeente aanMaarssen, in het noorden aan Breuke-len, in het westen aan Harmeien en inhet zuiden grenst zij aan Montfoort enNieuwegein. De gemeente Vleuten-deMeern zoals wij die thans kennen werdbij de grenswijzigingswet van 1 januari1954 gevormd uit de voormalige ge-meenten Haarzuilens, Vleuten, Veldhui-zen en Oudenrijn. De gemeente Vleu-ten-de Meern heeft een oppervlaktevan 3500 hectare. Het aantal inwonersop 1 januari 1991 bedroeg 15.284. Bodemgesteldheid en afwatering De gemeente Vleuten-de Meern ligt in het zuid-oosten van het zogenaamde Veenweidegebied. In ditgebied was van oudsher de veeteelt de belangrijkstebron van inkomen. Het landschap wordt ook hedenten dage nog bepaald door agrarische bedrijvigheid.Twee andere bronnen van inkomsten waren de

af-graving van(rivier)klei langs de Oude Rijn en Vecht ende veenafgravingen. 5TK0OMH.UW*6n«VJCIMCOHHeil Afb.2: Bodemgesteldheid in het zuiden van hetVeenweidegebied. De meest bepalende periode voor de bodemge-steldheid van het Veenweidegebied is het Holoceengeweest. In deze periode werd het dekzand dat in delaatste ijstijd was gevormd nog regelmatig door zee-water overstroomd. Rivieren kregen in dezelfde pe-riode een vastere bedding, tenA/ijl de vegetatie dich-ter werd. Het (basis-)veen dat zich in deze tijd konontwikkelen was het gevolg van de stijging van dezeespiegel waardoor de grondwaterspiegel hogerkwam te liggen. Dit drassige gebied werd door een5000 jaar geleden ontstane strandwal in het westenafgeschermd. Zand en klei werden door de vele rivie-ren in het gebied boven het basisveen afgezet. Destijging van de zeespiegel begon zo'n 3000 jaar gele-den te stagneren waarna zich in het gebied opnieuwveen begon te vormen. Door plaatselijke overstro-mingen

van rivieren kwam boven dit veen weer ri-vierklei te liggen. De oeverwallen langs de rivieren, in het geval vande gemeente Vleuten-de Meern de Oude Rijn, bestaanuit zand en lichte klei. De gemeente bevindt zich voorhet grootste deel op de oeverwallen van de Oude Rijn.De oeverwallen lagen oorspronkelijk hoger dan dekommen waar zich het veen vormde. Na verloop vantijd &quot;groeide' het veen boven de rivieren uit. Nadat hetgebied in de twaalfde eeuw definitief droog was ge-vallen klonk het veen in. De oude oeverwallen kwa-men daardoor als ruggen in het landschap te liggen. Afb. 1: Het Veenweidegebied met de gemeenteVleuten-de Meern zwart ingevuld. Oud-UTRECHT ? MEl/jUNl 1993 61
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Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 OPROEPEN Bedevaartplaatsen enBedevaarten in Nederland Het P.J. Meertens-lnstituut, een onderzoeksinstelling die deel uitmaakt van de Koninklijke Akademie van Wetenschap, houdt zich o.a. bezig met de religieuze volkscultuur van ons land. In het kader daarvan is besloten een onderzoek op te zetten over bedevaardplaatsen en bedevaarten in Nederland. Hiervoor wil men graag gebruik maken van kennis die er op lokaal-historisch niveau aanwezig is. Om deze informatie te stroomlijnen is een vragenformulier opgesteld. Mocht u over kennis beschiken over dit onderwerp of kent u iemand die dit doet, dan kunt het formulier aanvragen bij het P.J. Meertens-lnstituut, Keizersgracht 569-571, 1017 DR Amsterdam. Telefoon: 020-6234695. Eisma-prijs 1994 De Eisma-prijs is ingesteld door de Vereniging voor lokale en regionale geschie-denis in samenwerking met en bekostigd door Uitgeverij Eisma BV te Leeuwar-den. De prijs bedraagt f 7.500,- en is bestemd voor de beste

wetenschappelijkepublicatie in boekvorm op het terrein van de lokale of regionale geschiedenis ver-schenen in 1992 of 1993. Ook door verschillende auteurs geschreven boekenkomen in aanmerking. Het dient te gaan om een oorspronkelijk werk, met dienverstande dat (ten dele) reeds eerder gepubliceerd werk niet in aanmerking komt.De prijs zal in de loop van 1994 worden uitgereikt. Auteurs die in aanmerking wensen te komen, dienen hun boek voor 1 februari 1994 op te sturen naar de voorzitter van de jury: Prof. dr. J.M. van Winter Vakgroep Geschiedenis Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Prof. dr. J.M. van Winter (030-312059) of bij devoorzitter van de Vereniging voor lokale en regionale geschiedenis, drs. L.A.M. Giebels (071-259338). 136                                                                                                             Oud-Utkkciit ? december 1993
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