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Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 AUTEURS 41 Antwerpen, R. van. Register 2000 4 Blok, P.A., Van de bestuurstafel: Topdrukte en werk aan de winkel 32 Idem, Van de bestuurstafel: Veel vragen, en naar wij hopen, veelantwoorden 60 Idem, Van de bestuurstafel: Een kei van een stad en een kei vaneen vereniging 88     Idem, Van de bestuurstafel: Een nieuwe traditie en een nieuwstandpunt 116 Idem en J. Vroemen, Van de bestuurstafel: 'Blijf met je vingersvan de singels' 144     Idem, Van de bestuurstafel: De Zevensprong 103     Bruin, R. de. De familie van Oud-Utrecht: Stichting UtrechtseKastelen 129 Buiter, H., Aantasting van de Lustwarande of'Kogelflesjespolitiek'?Strijd rond de modernisering in de jaren twintig van Rijksweg 25 23 Busz, M., en H. Hine, Kleine landschapselementen: Koebochten.Eilandjes in het polderlandschap 50    Idem, Herstel van houtwallen op landgoed Maarsbergen 78    Idem, Het erf als spiegel van het landschap 106    Idem, Nieuwe ruimte voor de meanderende beek 135    Idem, Het landschap van Mandron 191     Idem, Herstel van historische voetpaden 14    Collard, H., (foto's), Karel V-dag; Oud Utrecht-prijs 164    Dirven, M., Leden tevreden over Vereniging Oud-Utrecht 16    Dockum, S. van, Archeologie in de provincie Utrecht 145     Graafstai, E., Limes en landschap. Over de uitrusting van deRomeinse

rijksgrens in het rivierengebied 23 Hine, H., zie: M. Busz 89    Hogenkamp, B., 'Die film moeten we hier niet'. Utrechtsekatholieken, feministen en voetbalsupporters in protest tegenbioscoopfilms 20    Jansen, A., Literatuursignalement 48    Idem, Literatuursignalement 76    Idem, Literatuursignalement 104     Idem, Literatuursignalement 134    Idem, Literatuursignalement 190    Idem, Literatuursignalement bijl.3  Kroes, P., Toelichting bij de verkorte jaarrekening 2000 9    Lagers, H., Over getuigenissen en beweegredenen 61 Nieuwstadt, G. van. Een school die te duur was. De ontstaans-geschiedenis en de bouw van het Internaat van het ChristelijkLyceum te Zeist 9 Pot, T., Over getuigenissen en beweegredenen 123 Rhoen R., Een autominnend dorp. Auto's en hun eigenaren inZeisttussen 1899 en 1919 74 Rutten-Nass, J., De familie van Oud-Utrecht: SPOU 96 Santen, B. van, ian Jongerius, een bloeiend bedrijf aan hetMerwedekanaal 184 Schaik, T. van, 'Geen enkel liefdewerk is hem vreemd'. Deandere kant van Jan Jongerius 159 Snieder, F., De naam, het water en de stad. De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief 117 Staal, P., Automobiliteit in stad en provincie Utrecht 68 Stoppelenburg, N., De hennepwerven van Lopik 47 Tuuk, L. van der. Nieuws van de Commissie Actuele ontwikkelingen 173

Idem, De vroege topografie van de Utrechtse buitengerechtenOudwijken Abstede 36 Veenis, M., De geschiedenis van de glasbak, of: waarin een kleinestad groot kan zijn 33 Verkade, M., Willibrord en de Utrechtse Dom in een Engelsedorpskerk 12 Vries, H. de. De familie van Oud-Utrecht: STABU 172 Vroemen, J., Van de bestuurstafel: 'Blijf met je vingers van desingels (2)' 116 Idem en P. Blok, Van de bestuurstafel: 'Blijf met je vingers vande singels' 95 Wiel, M. van der. Monumentaal wonen 6 Wilmer, T., Bij het overlijden van Chris Schut 72 Idem, Jaarverslag Vereniging Oud-Utrecht 2000 45 Wit, P. de. Stichting het Utrechts Monumentenfonds, een van dekinderen van de Vereniging Oud-Utrecht % vereniging Oud'Utrecht april 2002





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Jaarverslag Vereniging Oud- Utrecht 2001 Projectgroep Sir)gelsdrsG.H.Abrahamseir CA. Bos drsTh.P.F. HaffmansMw drs J. Vroemen, namens het bestuur Oud-Utrecht op Internetdrs J. Luijt (tot 15 november)J.Tirion (vanaf 15 november) Het bestuur vergaderde tien keer op devaste vergaderplaats, de Fundatie vanRenswoude, een een keer ten huize van desecretaris, samen met de Activiteitencom-missie en een keer bij de heer L van derTuuk voor een gemeenschappelijke verga-dering met de Commissie Actuele Ontwik-kelingen. Verder was een delegatie vanhet bestuur aanwezig bij vergaderingenvan de beide redacties. Het bestuur werd weer op sterkte ge-bracht met twee nieuwe leden. In de le-denvergadering van 21 juni werd de heer P.Leonhart benoemd als opvolger van deheer De Bruin vanwege zijn connectiesmet de Utrechtse binnenstad en de mu-seumwereld en de heer J.H. de Wit alsbestuurslid/linking pin met de Activitei-tencommissie, waarmee hij de plaats in-nam van mevrouw Vroemen die werd be-last met de portefeuille Cultureel Erfgoed.In de najaarsvergadering trad mevrouwVande Vrugt af omdat haar derde en laat-ste zittingstermijn afliep. Het bestuurslaagde er in het verslagjaar niet in eenopvolgervoor haarte vinden.Aan het eind van het jaar nam mevrouwJordens na een periode van twaalf jaar af-scheid van

de Jaarboekredactie. De heerHauptmeyer trok zich terug uit de Activi-teitencommissie. In de Tijdschriftredactieen in de overige commissies deden zichgeen veranderingen voor. Tijdschrift Het Tijdschrift verscheen zeven keer. Hetzevende, extra nummer was een thema-nummer over archeologie, gewijd aan deonderwerpen die tijdens de ledendag inAmersfoort aan de orde zijn geweest. Ditkon worden bekostigd uit de erfenis Ul- brich. Uit dezelfde middelen kon een eind-redacteur worden betaald. Met ingangvan het derde nummer neemt de heer M.van Lieshout de redactieleden dit werk uithanden. De rubriek over Utrechtse landschapsele-menten werd voortgezet door twee mede-werksters van Landschapsbeheer Utrecht. Jaarboek Het Jaarboek 2001 bevat vier artikelen metvele kleurenafbeeldingen en de kroniekover het jaar 2000. Een van de artikelenwas in opdracht geschreven als eerste zo-genoemde witte vlek. De auteur van ditartikel over runderpest in Utrecht in de18de en igde eeuw, de heer R. Rommes,hield een inleiding tijdens de presentatievan het Jaarboek. Deze vond plaats op 9december in restaurant Goesting, een vande gebouwen van de voormalige FaculteitDiergeneeskunde. Ledenvergaderingen en andereactiviteiten De voorjaarsledenvergadering vond plaatsop 21 juni in Het Hoogeland, waar wij tegast waren bij ir J. van Overhagen die

ookde consumpties aanbood. Na afloop vande vergadering hield mevrouw Wilmereen lezing over de geschiedenis van hetgebouw en zijn omgeving (Emmalaan/Wilhelminapark) en was er gelegenheidhet pand te bezichtigen.De najaarsledenvergadering werd op 15november gehouden in het Universiteits-museum. Na afloop konden de aanwezi-gen in twee groepen deelnemen aan eenrondleiding door de heer P. 't Hart of expe-rimenten in het Jeugdlab onder leidingvan een student. Het groot evenement was dit jaar op 7april in Amersfoort georganiseerd. Themavan deze dag was archeologie. In de SintAegtenkapel waren drie lezingen te horen:mevrouw drs S. van Dockum, plaatsver-vangend directeur van de Rijksdienst voorOudheidkundig Bodemonderzoek, sprakover de functie en beleidsvoornemens vandeze dienst, drs. E. Graafstal, projectar-cheoloog Leidsche Rijn, sprak over recentonderzoek naar de Romeinse rijksgrens in Algemeen Bestuur, redacties en commissies De samenstelling van bestuur, redactiesen commissies was in 2001 als volgt: Bestuurmr P.A. Blok, voorzittermw drs CCS. Wilmer, secretarisP. Kroes, penningmeester,mw drs M.E.C. Dirven, lid (publiciteit, le-denwerving) drs P. Leonhart, lid (sedert 21 juni)mw drs J. Vroemen, lid (cultureel erfgoed)mw dr M. van de Vrugt, lid (redactie Tijd-schrift) J.H. de Wit, lid (Activiteitencommissie)

(se-dert 21 juni) Redactie Tijdschriftdr B. van den Hoven van Cenderendrs M. van Lieshout, eindredacteur (vanafnummer 3) mw drs M.C. van Oudheusdenmw drs J.C.M. PenningsP. Rhoen mw drs B. van SantenmwdrsM.A.Vugts mw dr M. van de Vrugt, tot 15 novembernamens het bestuur Redactie Jaarboel<mw drs M.A. van der Eerden-VonkdrP.D.'tHartmwdrsA.L.Jordensdrs H.L. Ph. LeeuwenbergdrsA. PietersmadrsM.H.Stafleu ActiviteitencommissieP.J.M.CollardJ.J.W. HauptmeyerH. Luijsterburgmw drs P.M. Stoppelenburg44 mwN.Vlot-Werneri             J.H. de Wit, namens het bestuur Commissie Actuele Ontwiickelirtger)D. van BatenburgJ. de CroodLA. vanderTuukmw drs J. Vroemen, namens het bestuur % vereniging Oud«Utrecht april 2002













Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 TOLIEN WlLMER Bij het overlijden van Chris Schut op 1 november overleed de tekenaar Chris Schut. Hoewel hij inUtrecht, de stad waar hij het grootste deel van zijn leven heeftgewoond, vooral bekend is als tekenaar van Utrechtse stadsge-zichten, heeft hij ook in andere grote steden getekend en gebeurte-nissen van landelijk belang vastgelegd. In zijn werkzame leven,dat ruim een halve eeuw omspant, heeft hij honderden documen-taire tekeningen gemaakt. Zij zijn te vinden in de archieven vande gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, inde Atlas van Stolk en in het Nederlands Spoorwegmuseum, maarook in particuliere verzamelingen. vereniging Oud -Utrecht J^ Januari 2001
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Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 ()/; ik bckeiidinakin^?i-Utrecht die de vcnti Dansgroep in authentieke kleding, muziek uitde tijd van Karel Ven een aandachtig publiek. T» Links: prof dr. Piet 't Hart, voorzitter van dejury. rechts: Saskia van Dockum, plaatsvervan-gend directeur van de Rijksdienst voorOudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) engedeputeerde voor cultuur, mr. D. Kok, tijdensde uitreiking van het eerste exemplaar van deProvinciale Archeobgische Kroniek. ? 5.()(H^ Mariken Voorn won de Oud-Utrechtprijs 2000 met haar doctoraabcriptie. * V Links: Thera Coppens sprak overAnthonio Moroen drs. G. Petri sprak over Karel V.Grote foto: Llewellyn Bogaersgafeen rondleidingdoor het Duitse Huis. foto's: Hans Collard



















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Herstel boerengerief-houtbosjes Tegenwoordig hebben de gerief-houtbosjes hun economisch nutverloren. Maar als monument uithet verleden en vanwege denatuurwaarden, zijn ze onze aan-dachtwaard. In de afgelopen 15 jaar zijn dan ookzo'n honderd geriefhoutbosjes inhet veenweidegebied van Utrecht,in Kockengen en wijde omgeving,opgeknapt door Landschapsbe-heer Utrecht. Het herstel van de bosjes bestaatvoornamelijk uit het 'terugzetten'van het hakhout (veelal vanwegeachterstallig onderhoud) en hetopnieuw uitgraven van de rings-loot. De ringsloten zijn vaakgedempt of verland, waardoor hetvee in de bosjes kon komen en deondergroei nagenoeg verdween.Op dit moment worden in hetkader van het landschapsbeleids-plan van de gemeente Woerdenveel geriefhoutbosjes in dezegemeente hersteld. tamelijk willekeurig temidden vande weilanden te liggen.Een nauwkeurige blik op de kaartmaakt al vrij snel duidelijk dat erregelmaat zit in de ligging vandeze bosjes. Ruim 80 procent istegenwoordig in de boerderij-strook te vinden, waar de bosjestevens windbrekers voor het erfen gebouwen vormden. Hier komtook het woord koebocht vandaan.Een koebocht is meestal een L-vormig boerengeriefhoutbosjewaar de koeien in de luwtegemolken konden worden. Kniestoof                   gewenste diktes te

oogsten. Het foto: auteurs.                hakhout op de eilandjes werd tot vlak boven de grond afgezet. Zoontstond op kniehoogte een gril-lige knoest: de kniestoof, ook wel'stobbe'of'stommel'genoemd. Bosjes bij de boerderij In een open polderland als hetveenweidegebied van Utrecht val-len de geriefhoutbosjes onmiddel-lijk op. Op het eerste gezicht lijkendeze plukjes bos, die doorgaansniet veel groter zijn dan enkelehonderden vierkante meters. % vereniging Oud>Utrecht januari 2001



Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Geriefhoutbosje inTecicop, gemeenteWoerden,foto: auteurs. Koebocht in Kamerik,gemeente Woerden,foto: auteurs. 35 % vereniging Oud>Utrecht januari 2001









Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 74^ jaargang 2 0 0 1













Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Met dank aan de heer Casper Staal voorzijn adviezen. Noten: 1.   )ohn Martin Robinson, Peter Burton enHarland Walshaw, Treasures of the Eng-lish Churches {Londen 1995). 2.   Zeventiende-eeuwse gravure van Willi-brord door Cornelis Bloemaert. Onderandere afgebeeld in P.P.V. van Moorsel,Willibrord en Bonifatius (Bussum 1968). 3.   Zeventiende-eeuwse gravure van Willi-brord door Pieter Soutman/CornelisVisscher. Afgebeeld in W, Lampen, Wil-librord en Bonifatius {Amsterdam 1939). 4.   Georges Kiesel, Der heilige Willibrordim Zeugnis der bildenden Kunsf (Luxem-burg 1969). Foto:Auteur put in Heiloo die in deze tijd ze-venhoekig was. De Noord-Neder-landse traditie lokaliseert dit wa-terwonder van de eerste bis-schop van Utrecht graag in hetHollandse Heiloo.Ongetwijfeld dateert de sculp-tuur uit de i8e eeuw. Dat ze, zoalsde Engelse auteur omschrijft, vanDuitse origine zou zijn, lijkt mijeen te globale conclusie. Merk-waardig: door het toevallig bla-deren in een splinternieuw boekwerd een onbekend bisschops-beeld in een Engelse kerk her-kend als een beeld van Willibrord. 35 vereniging Oud-Utrecht april 2001

















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Nieuws van de Commissie Actuele Ontwikkelingen L.A. VAN DERTUUK woningbouw. De commissie heeftzich ter plaatse laten informerendoor een actieve buurtbewoner enis tot de conclusie gekomen dat detuinen, hoewel thans verwaar-loosd, zeer wel de moeite waardzijn om behouden te blijven. Het groene lint langs de KrommeRijn wordt bedreigd door hoog-bouw naast voetbalstadion Gal-genwaard. Het 'Manhattan aan deKromme Rijn', met torens tot 80meter hoogte schaadt een harmo-nieuze overgang van stad naarbuitengebied. De commissiehoudt dit onder de aandacht. Door bebossing van het gebiedten noorden van de wijk Over-vecht, het zogeheten Noorder-park, worden historische structu-ren van de middeleeuwse veen-ontginning teniet gedaan. Na vol-tooiing van het stadsdeel LeidscheRijn zal het genoemde veengebiedde laatste min of meer intact ge-bleven middeleeuwse ontginningrond Utrecht zijn. Daarom wordende ontwikkelingen hier door decommissie in de gaten gehouden. Hoewel na de laatste verkiezingende politieke kaarten anders zijngeschud, blijft de commissie deontwikkelingen rond het UCPnauwlettend volgen. De gevolgenvan een eventueel aan te leggentunnel onder het spoor ter hoogtevan het Moreelsepark wordendoor de commissie getoetst. Heeft u

nog ontwikkelingen temelden waarvan u denkt dat dezegevolgen kunnen hebben voor hetculturele erfgoed in stad of provin-cie, neem dan contact op met de -,commissie. Wij zijn voor een deelvan onze informatie van u afhan-kelijk. De Commissie Actuele Ont-wikkelingen kan als volgt wordenbereikt: postadres p/a dhr. D. vanBatenburg (voorzitter), Hugo deGrootstraat 10, 3581 X5 Utrecht ofvia e-mail: lult@tolsteeg.demon.nl. De commissie heeft op dit mo-ment onder andere de volgendeaandachtspunten op de agenda. De nieuwbouw van de Vinex-locatie Leidsche Rijn wordt ge-volgd in samenwerking met dehistorische vereniging van Vleu-ten-De Meern. Bedreigingen zijnonder andere de aantasting vanhet geplande centrale park (Rijn-sche Park), de verwaarlozing vanhet voormalig kasteel Den Engh,het verdwijnen van oude topogra-fische structuren zoals het Appel-laantje en de Enghlaan, en de aan-tasting van het landschap rond deHamtoren te Vleuten door de aan-leg van toeristenvoorzieningennabij kasteel Haarzuilen. Wat gebeurt er met het pand Gan-zenmarkt 24, het voormaligestadskasteel Compostel? Het pand,waarin een matrassenfabriek wasgevestigd, brandde jaren geledenuit en wordt sindsdien bewoonddoor krakers. De commissie maaktzich zorgen over de toekomst vandit belangwekkende

maar zeerverwaarloosde pand. De tuinen rond het voormalige ge-meentehuis van Zuilen 'Daelwijck'worden bedreigd door geplande Gevelsteen m hetvoormaliggemeentehuis vanZuilen, 'Daelwijck\december 2000.Foto: L.A. vander Tuuk. In liaar beleidsvisie op langere ter-mijn richt het Utrechts Monumen-tenfonds zich op het continuerenvan de restauratiedoelstelling. Bin-nen deze doelstelling wordt, naasthet verantwoord restaureren vanpanden, gezocht naar een verbij-zondering. De gedachten gaanhierbij uit naar het restaureren vanbijzondere panden of complexendie particulieren, projectontwil<ke-laars en overige instanties mogelijklaten liggen. Daarnaast wil hetUMF het voortouw nemen bij hetontwikkelen van nieuwe initiatie-ven, zoals detailrestauraties vanbijzondere onderdelen in het stads-beeld en het uitvoeren van restau-raties met duurzame materialen. Innauwe samenwerking met de ver-eniging Oud-Utrecht hoopt hetUMF daarmee in de toekomst teblijven bijdragen aan het behouden beheervan het culturele erfgoedin de stad Utrecht. Voor meer informatie: Het Utrechts Mo-numentenfonds, Dorstige Hartsteeg 21,3512 NV Utrecht, telefoon 030 - 231 17 61. vereniging Oud-Utrecht april 2001









Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 c^^ Cultuurhistorische waarden De houtwal van landgoed Maarsbergen voor het herstel. Foto: Stichting Landschapsbeheer Utrecht De houtwal vanhet landgoed nahet herstelproject.Foto: StichtingLandschapsbeheerUtrecht. vereniging Oud*Utrecht april 2oot









Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Aan- en verkoopbegeleiding Taxaties Hypotheken Verzekeringen Muus & IJzerman makelaardijheeft hart voor 'Oud-Utrecht' makelaardijin onroerenJe(joederen Muus & m IJzerman nso\ % 9002 $ '?«UB*»&quot; Maliebaan 48, Postbus 14014,3508 SB Utrecht,Telefoon: 030 - 234 00 08, Fax: 030-232 19 70 O ONDERHOUD O VERBOUW O NIEUWBOUW van Zoelen bv aannemersbedrijf O RESTAURATIE Kantoor:Nevadadreef 583565 CC Utrechttel: 030-2631111fax: 030-2623274 O ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG Makelaars in bedrijfsmatig onroerend goed. verhuur-verkoop-taxaties-beleggingen-begeleidingprojektontwikkeling en herhuisvesting Maliebaan39a 3581 CC Utrecht 030-2 334 336 www.beaufort-boogaard.nl/info@beaufort-boogaard.nl BEAUFORT MAKELAARS J&B Conseil B.V. Rika Hopperlaan 17, 3584 GM UtrechtTel. 030 ' 254 32 12, Fax 030 - 254 32 11 FINANCIEEL - ECONOMISCH ADVIESBUREAU o.m. restauratiefinancieringen en hypotheken





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 r Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht BIBLIOTHEEK DER 'RIJKSUNIVERSITEITUTRECHT c»^















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Een school die te duur was pj- &quot; ____^- U I I I Het internaat Het monumentale pand van het In-ternaat ligt met de hoofdas even-wijdig aan de Krakelingweg, eenhonderd meter van het kruispuntvan deze weg met de Slotlaan, ineen bosrijk villapark dat naar hetLyceum het Lyceumkwartier is ge-noemd^^. De Slotlaan vormt eenrechtstreekse verbinding met hetruim drie kilometer zuidelijker gele-gen zeventiende-eeuwse Slot Zeist. Het pand is opgetrokken in een so-bere, traditionele bouwstijl enheeft een rijke decoratie die in detrant van de Amsterdamse Schoolvooral in terracotta figuren enwandtegels door Willem CoenraadBrouwer (1877 -1933) is uitgevoerd.De voor- of noordgevel heeft eentotale breedte van rond honderdmeter en is vrijwel symmetrisch.Het middengedeelte met de in- Ingangspartij metterracotta sculptu-ren, 1984. Collec-tie Gemeentear-chief Zeist gang steekt sterk vooruit, evenalsde uiteinden van de beide vleugels.Aan de achterzijde wordt de sym-metrie door de gelijkenis van vrij-wel alle vensters over de gehelebreedte van het pand nog sterkerbenadrukt. De breedte aan de ach-terzijde is tachtig meter. Het pandis opgetrokken in baksteen, heefttwee bouwlagen en een zolder, enis grotendeels onderkelderd. Hetgebouw heeft een overstekendaangekapt schilddak

dat met ge-smoorde Hollandse pannen is ge-dekt. In het dak bevinden zich opregelmatige afstand dakkapellen.De nok van het middengedeelte isaan de voorzijde hoger dan de nokvan de vleugels; de nok van de wo-ningen weer iets lager dan die vande vleugels. Het middengedeeltewordt bekroond door een achthoe-kige toren met omloop, welke oor-spronkelijk als watertoren diende;de toren had toen een reservoirvoor de warmwaterinstallatie. Hetmuurwerk is in kettingverband ge-zet; op de hoogte van de scheidingtussen de beide bouwlagen loopteen rollaag van donkere stenen. Deingangspartij aan de voorzijdewordt geaccentueerd door tweezich verjongende kolossale steun- beren. Onder de daklijst wordendeze bekroond door terracottasculpturen in de vorm van gesti-leerde hoofden. Boven en opzij vande ingang is als decoratie een ter-racotta strekkenlaag aangebrachtmet een gestileerde sluitsteen. Inde zijgevels van de ingangspartijzijn in het midden op de vollehoogte van de beide bouwlagendriezijdige erkers aangebracht. Opde tweede bouwlaag bevindenzich naast de erkers grote halven-sters met gebrandschilderde glas-in-lood ramen met rijk gekleurdegeometrische motieven. De makerhiervan is niet bekend. Onder devensters van de zijvleugels zit in detweede bouwlaag metselwerk ingeometrisch

sierverband. Aan deachterzijde eindigen de vooruitste-kende gedeelten in balkons dierusten op bakstenen pijlers meteen natuurstenen kapiteel; daar-onder bevinden zich terrassen. Inhet midden van de vleugels zittendubbele deuren, geflankeerd doorbakstenen pilasters met natuur-stenen kapitelen; boven de deurenis op de tweede bouwlaag een er-ker met een in gevarieerd metsel-werk uitgevoerde tromp. Evenalsaan de voorzijde zijn achter in de Detail van de in-gangspartij, 1984.Collectie Gemeen-tearchief Zeist 64 Oud.Utrecht vereniging juni 2001













Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 uiteindelijk stond de koe 'droog'.De laatste drie maanden voor hetkalven kon de koe dan haar voergebruiken voor het groeiende kalf.De boer slachtte zijn varken, rooidezijn knollen en plukte de appels ende winter kon komen. Had het ge-zin trek in vers vlees of was er extrageld nodig, dan was de boer blij alshij een eendenkooi bezat. Voor devrouwelijke hennepplanten was inhet najaar maar weinig tijd ge-weest. Voordat ze waren geroot,was al wel het zaad gedorst. Destengels van vrouwelijke plantenwaren te dik om te braken en zemoesten dus geschild worden. '5a-ling of schil hennip' werd dat ge-noemd en meestal stonden ze infebruari nog in de schuur om ver-werkt te worden. En ondertussenbegon dan het kalven van de koei-en en dan was er voor de boer weereen jaar verstreken... In de zestiende en zeventiendeeeuw leverde de verbouw van hen-nep veel op. Er was een enormevraag naar touw en in de stadjesrond de Lopiker- en Krimpener-waard, zoals IJsselstein, Schoonho-ven en Oudewater, waren veletouwslagerijen. De uitbreiding vande hennepteelt blijkt ook uit hetkaartboekje. Er wordt gesprokenvan 'oude henniptuynen' maar ookvan 'nye henniptuynen'. De mees-te hennepwerven lagen dichtbij deboerderijen in verband met hetvervoer en de verwerking van dehennep. De oppervlakte van

dehennepteelt in Lopik bedroeg in1607 ongeveer driehonderd hondof vijftig morgen. Dat is in moder-ne oppervlaktematen 42,5 hectare. Het kaartboekje laat de hennep-teelt op haar hoogtepunt zien. Inde tweede helft van de zeventien-de eeuw was die tijd al voorbij. In Tuin 6 en rechts op de achtergrond tuin 5 bij Lopiker- weg West 51. land in. De koeien konden naarbuiten zodra er genoeg gras groei-de. Er werd een stier bij de koeiengelaten, zodat ze weer drachtigraakten. Eind juli oogstte de boerde mannelijke hennepplanten,maar de vrouwelijke plantenmoesten nog een maand blijvenstaan. De gerooide of gesnedenhennepplanten werden op bossengebonden en in de sloot gelegd omte 'roten'. Dat diende om de hen-nepvezel los te maken van de hou-tige kern van de plant. De boerennamen de bijbehorende stankmaar voor lief: het was tenslottehun inkomen! Voorbijgangersdachten er soms wel anders over.Schout en schepenen van de dor-pen trokken zich ook niets aan vande stank, maar toch waren er welregels. Het was verboden om hen-nep te laten roten in de slotenlangs de wegen om de doorgangvoor de schouwen niet te belem-meren3. Na een dag of tien werdde hennep te drogen gezet tegende knotwilgen of tegen een specia-le stelling. Dan werd de hennepnog eens boven vuur nagedroogd,zodat het kurkdroog werd

voor devolgende behandeling: het 'bra-ken'. Met de braak werden de hen-nepstengels gebroken zodat hout-pijp en vezel werden gescheiden.Het drogen boven vuur en het bra-ken werd in een speciale 'braakhut'gedaan vanwege het brandgevaar.Zo'n braakhut stond namelijk opeen apart erf, zodat het vuur nietnaar de hoeve over kon slaan. In de Detail van kaart 6uit het kaartboekvan de hennepwer-ven van Lopik.'Reyer lan Joostenses tuynen bijthuys endeachter oever devoorste wetering 5akkerbaulants. oorspronkelijke aanwijzende tafelsvan het kadaster van 1832 wordennog braakhutten vermeld in deboerenbuurten. Op de kaartjes inde zeventiende en achttiendeeeuwse kaartboeken staan ze ech-ter niet aangegeven. Om de hout-resten te verwijderen werd de hen-nep na het braken nog door de'hekel' gehaald. Een braak en eenhekel konden door de boer zelfworden gemaakt. Een braak be-staat uit twee planken voorzienvan balkjes die in elkaar vallen. Eenhekel is gemaakt van een houtenbalk waarop spijkers staan. Deboer gebruikte in principe alleeneen grove hekel. Al met al: een be-werkelijke procedure voordat deboer zijn eerste oogst klaar hadvoor de verkoop. Inmiddels was het al najaar gewor-den en de boer zette zijn koeienweer op stal. De melkgift zakte en 70 Oud-Utrecht vereniging jur)i 2001
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Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Defamilie Jongerius met hun tien kinderen. S 98 vereniging Oud*Utrecht augustus 2001





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest wordt voor familie,vrienden en werknemers een feest gegeven. In de grote hal is onderandere een receptie. Aan een lange tafel zit de familie met het bruids-paar centraal links een oom {witte pater) en op de achtergrond eengeheel met bloemen versierde auto. 100 De gasten die gearriveerd zijn ter gelegenheid van het feest vermaken zich onder de pergola. De toegang aan deze zijde van het woonhuis leidde onder andere naar de wijnkelder. Het lijkt een familie die weet wat genieten is, dat stralen deze heren in ieder geval wel uit. vereniging Oud'Utrecht % augustus 2001









Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Literatuursignalement Anneke Jansen, Het Utrechts Archief Dekker. - Amersfoort : Bekking,2000. (Amersfortia reeks; deel 12).- ISBN 90-6109-464XStudie over de maalschap inHoogland vanaf het ontstaan totheden. Maalschappen (in andereprovincies 'marken' genoemd) zijngenootschappen van boeren omde nog niet in cultuur gebrachtegronden van de dorpsgemeen-schap te beheren en eventueel teontginnen. Heilig vuur -. het St. Antonius Zie-kenhuis te Utrecht / Nieuwegein1910-20001 Rob Wolf. - Nijmegen:Sun, 2000. - - Gedenkboek uitge-geven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het St. AntoniusZiekenhuis op 15 november 2000.ISBN 90-5875-121-X len paradijze voeren haar de enge-len : gedenkboek van het rooms-ka-tholieke kerkhof in Zeist I J.H. vander Kolk en D.M. Servaas. - [S.I.] :[s.n.], 2000 - ISBN 90-9014518-4Gedenkboek beoogt met het ver-schijnen de herinnering levend tehouden aan de op het rooms-ka-tholieke kerkhof aan de Utrechtse-weg in Zeist ter aarde besteldemensen. Gebaseerd op gegevensverkregen door het vastleggen vanalle opschriften op de grafmonu-menten zoals aanwezig eind 1998.Aanvullende informatie uit aante-keningen van de begrafenisonder-nemer wijlen de heer J.M. Bruynis. Huizen in Nederland ; Utrecht,Noord-Brabant en de oostelijkeprovincies:

architectuurhistorischeverkenningen aan de hand van hetbezit van de Vereniging Hendrickde Keyser I R. Meischke, HJ. Zant-kuijl en P.T.E.E. Rosenberg. - Zwolle: Waanders ; Amsterdam : Vereni-ging Hendrick de Keyser, 2000. -ISBN 90-400 9431-4 De Vereniging Hendrick de Keyserbesloot bij haar 75-jarig jubileumin 1993 de ontwikkeling van hetNederlandse woonhuis opnieuwte laten beschrijven aan de handvan ruim 300 panden in eigen be-zit. Dit is het vierde en laatste deelvan dit project. Eerder versche-nen: Friesland en Noord-Holland,Amsterdam en Zeeland en Zuid-Holland. liber pilosus: cartularium van hetkapittel van St.-Marie I transcriptiedoor de Werkgroep Latijnse paleo-grafie van Het Utrechts Archief ;onder red. van Kees Smit en JanWolters; met een beschrijving vanhet handschrift door Gisela Gerrit-sen-Geywitz. - Utrecht : [HetUtrechts Archief], 2001.Het cartularium is een middel-eeuwse bundel afschriften van be-langrijke stukken die met het ka-pittel van St. Marie te maken heb-ben. Er is niet gestreefd naar eennauwkeurige diplomatische uitga-ve maar naar een uitgave die delezer in staat stelt zonder onnodi-ge hindernissen toch een be-trouwbare tekst door te nemen. De Looborch 50 jaar I samengest.door J. Nagel. - [S.I.] : [s.n.], 1999(Zeist: Donath). Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het50-jarig bestaan van

ZorgcentrumDe Looborch te Zeist. Zeist terug in de tijd : foto's uit decollectie Kraal van het Zeister His-torisch Genootschap Van de Poll-Stichting I door V.A.M. van derBurg en K.M. Veenland Heineman.- Rotterdam : Barjesteh van Waal-wijk van Doorn ; Zeist: Zeister His-torisch Genootschap Van de Poll-Stichting, 1999. Fotoboek uitgege-ven bij de gelijknamige tentoon-stelling in Slot Zeist van 27 novem- Verkrijgbaar bij boekhandel of uitgeverij: De vestiging van het Duitse Huis inde stad Utrecht I Martin de Bruijn,Gerard Pouw en Luit van der Tuul<[onder red. van Annesietske Sta-pel ; fotogr. en pigr. Luit van derTuuk]. - Utrecht: Ridderlijke Duit-sche Orde Balije van Utrecht,2000. - ISBN 90-805816-1-5 (Bij-dragen tot de geschiedenis van deRidderlijke Duitsche Orde Balijevan Utrecht; 1) Uniek in de stad -. de oudste geschie-denis van de kloostergemeenschapop de Hohorst bij Amersfoort, sinds7050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht .-haar plaats binnen de Utrechtsekerk en de ontwikkeling van haargoederenbezit (ca. looo-ca. uoo) Idoor Charlotte Jeanine ChristineBroer. - Utrecht: CJ.C. Broer, 2001.Met samenvatting in het Engels. -Proefschrift Universiteit van Am-sterdam. - ISBN 90-805772-1-9Uitvoerige studie over de vroegegeschiedenis en de unieke plaatsvan de Paulusabdij in Utrecht ende rol die deze speelde in de entou-rage van de

bisschop. Het tweededeel gaat nader in op het goede-ren- en rechtenbezit van de abdij. ian Roelof StJacobus Jan van Nijen-daal, kunstenaars uit Wijk bij Duur-stede I Lisette Le Blanc; onder red.van Jos de Meyere ; [reprod. fo-togr. Hans Dirksenj. - Wijk bijDuurstede : Museum Dorestad,2000. - ISBN 90-805573-1-5Leven en werk van vader en zoonVan Nijendaal die van ca. 1900 tot1972 het aanzien van Wijk bijDuurstede hebben vastgelegd infoto's, tekeningen en schilderijen. f e/1 zeer oud en voornaam college -.geschiedenis van de malen op hetHoogland buiten Amersfoort I C. 104 % vereniglng Oud-Utrecht augustus 2001









Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Nieuwe ruimte voor de meanderende beeic Instroom van vervuild watermaakte van beken soms letterlijkafvoergoten. Ook andere karakte-ristieke kleinschalige landschaps-elementen, zoals houtwallen enbroekbosjes, moesten het op veelplaatsen ontgelden . Verdere in-tensivering van de landbouw in dejaren '50 ging gepaard met verla-ging van de grondwaterstand enversnelde waterafvoer. Er kwa- men stuwen en zandvangen in be-ken. Daardoor ontstonden proble-men die zich nog steeds voordoen,zoals verdroging, piekafvoer ofoverstroming, instroom van ge-biedsvreemd water en migratie-belemmering voor vissen.De aanpak van wateroverlast wasin de jaren '80 mede aanleidingvoor de eerste plannen tot beek-herstel. Steeds meer drong ook het besefdoor dat beken een belangrijkenatuur- en cultuurhistorischewaarde vertegenwoordigen. Na-tuurlijke beken en beekdalen zor-gen voor beter waterbeheer envoor een gevarieerder landschap.De aandacht daarvoor is letterlijkin een stroomversnelling geraakt. Moorsterbeek terug in natuurlijke staat De Moorsterbeek stroomtvoor een groot deel door land-goed de Boom hij Achterveld.Na werkzaamheden in zowel1993 als het najaar van 1999is een deel van de Moorster-beek in zijn oorspronkelijkestaat hersteld. Toen in 1969 de waterhuishou-ding in de

omgeving van de Moor-sterbeek werd aangepakt, werdennatuurlijke processen onderge-schikt gemaakt aan gecontroleer-de en snelle afvoer van het water.De bovenloop van de Moor-sterbeek werd gekanaliseerd engenormaliseerd en er werd een af-leidingskanaal gegraven. De gelei-delijke toename van de hoeveel-heid water vanaf de bron tot aande monding In het Valleikanaalverliep niet langer op een natuur-lijke manier. Het ritme van natteen droge seizoenen verdween endaarmee alle dynamiek die hoortbij een natuurlijk beeksysteem.In 1993 is het Waterschap Valleien Eem begonnen met het herstelvan de Moorsterbeek. Op het mid- dengedeelte van de beek is eenaantal meanders opnieuw gegra-ven. Vervolgens heeft Land-schapsbeheer Utrecht in 1999 eenherstelplan gemaakt. Bij het aflei-dingskanaal is een stuw opgezet,zodat zoveel mogelijk water doorde oude beekloop gaat lopen.Oude meanders zijn weer opge-graven en door middel van elzen-stobben is meandering aange- bracht in de rechte beekstukkenBeekbegeleidende beplanting ishersteld, waar die ontbrak of nietuit de juiste soorten bestond. Vis-sen als het bermpje en het drie-doornig stekelbaarsje, maar ookde waterschorpioen en vele libel-len herbevolken de beek. En lang-zaam maar zeker keert ook in deprovincie Utrecht het natuurlijkebeeklandschap

terug.             , De Moorsterbeek 108 Oud'Utrecht vereniging augustus 2001
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Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Q?i.\)a| Coloi Oud-l^Mit Tweerr^Hdelijkl74ejaa^^gnr.5'^oktobenISSN 138(3 Oud-Utrecht^^^^itgave van de Vereniging Oud- beoefening en verspreiJi^ der geschiedenis alsmede het waken over het behoud van het cultureel erfgoed van stad en provincie Utrecht. Voorzitter: P. Blok Secretariaat:!. Wilmer p/a Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht. Tel.: (030)
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contributie op giro 575520. Redactie: B. van den Hoven van Cenderen, M. van Lieshout (eindredactie), M.van Oudheusden.J. Pennings, P. Rhoen, B. van Santen, M. van de Vrugt enM.Vugts. Redactieadres: Alexander Numankade 199, 3572 KW Utrecht. Vormgeving:leroen Tirlon [BNO], Utrecht Ontwerp cover: H. Lodewijkx Druk: PlantijnCasparie Utrecht Oud-Utrecht Tweemaandelijks

tijdschriftverschijnt zeven maal per jaarDeadline agenda nummer 7/2001:30 oktober 2001 Verschijningsdatum nummer 6/2001(themanummer):\ november 2001 Uw bijdragen kunt u toesturen aan de             115 redactie, Alexander Numankade igg, 35J2KW Utrecht, op 31/2 inch floppy (WordPerfect t/m 9 of Word 97J. Aanbevolen omvang: 3.000 woorden inclusief noten en literatuur. Auteurs

wordt gevraagd zich te houden aan redactionele aanwijzingen. Deze zijn te verkrijgen bij het redactieadres. Illustratiesuggestles zijn zeer welkom.







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Automobiliteit in stad en provincie Utrecht der toen i6o tot 240 maal hogerwas dan tegenwoordig.Als direct gevolg van een kleineeconomische crisis kwamen erpas in 1907 goedkopere automo-bielen op de markt. Die leiddevolgens onderzoeker van de voor-oorlogse autogeschiedenis Vander Vinne tot een overproductievan luxe automobielen, terwijl ernog grote voorraden van luxechassis bij de fabrieken stonden.Na die crisis nam de vraag naargoedkope wagens alleen maartoe. Dat kwam deels door belas-tinghervormingen die luxe auto'szwaarder aansloegen.De goedkopere, lichte auto's van10 tot 20 pk vonden vooral aftrekbij een nieuwe groep autogebrui-kers. Deze artsen, advocaten, no-tarissen en ondernemers behoor-den niet tot de 'kapitalisten' (deeerste autobezitters), maar tot degegoede burgerij. ledere lOOkm 20 lekke banden Naast hoge aanschaf- en onder-houdskosten vormde ook de in-frastructuur een groot beletselvoor de verspreiding van de autoin Nederland. Tot ver in de igeeeuw vormden de waterwegenen de dijken de enige betrouwba-re verbinding in grote delen vanhet land. De landwegen warenvaak onverhard en een groot deelvan het jaar slecht begaanbaarwaren. Ook de techniek stelde automobi-listen regelmatig voor problemen.De slechte kwaliteit van de ban-den leidde tot grote

ergernis.Twintig lekke banden per honderdkilometer bedierf voor menig au-tomobilist het plezier in het auto-rijden. De auto gold dan ook alseen 'reus op lemen voeten': veelpotentieel maar nog erg kwets-baar. De motorfiets, een goed en Grafiek 1: Aantal belaste auto's per 1.000 inwoners per provincie 1923 -1939 16 Noord-HollandUtrechtGroningenZeeland0= Zuid-Hollland®= Gelderland*? FrieslandOverijsselLimburgNoord-BrabantDrenthe I I I I I I II II ^ -pp ?^ ^ -Pt' goedkoop gemotoriseerd alterna-tief was weliswaar minder com-fortabel, maar, zoals De Kampioenin 1921 meldde, het enige vervoer-middel dat onder alle weersom-standigheden goed functioneer-de. De redacteur raadde daaromaan naast een auto een motorfietsaan te schaffen. Het enorme tekort aan nieuweauto's vlak na de Eerste Wereld-oorlog wakkerde de handel in ge-bruikte auto's flink aan. Al in 1919stelt N.J. Kollewijn vast: 'Het ge-brek aan nieuwe auto's heeft inons land een levendige handel ingebruikte automobielen doenontstaan, welke ongetwijfeldwanneer de fabricatie en importweder beginnen voorloopig nietzal verminderen, daar menig au-tomobilist dan zijn ouden wagen van de hand zal willen doen omzich een nieuwer model aan teschaffen.' Uiteraard moesten con-sumenten voorzichtig zijn met deaanschaf van deze auto's: 'De zo-genaamde

oorlogswagens waar-over men in tijdschriften en kran-ten reeds genoeg heeft kunnenlezen, raken thans langzamer-hand over het geheele land ver-spreid en er worden, nadat zij wat&quot;opgelakt&quot; zijn, zeer hooge prij-zen voorgevraagd.'De invoering in 1919 van een nieuwbelastingstelsel versterkte de tochal grote vraag naar tweedehandsauto's. Niet langer was de hoogtevan de heffing afhankelijk van hetaantal pk's maar van de waardevan de auto. Richtlijn was de ver-koopwaarde van de auto ondernormale omstandigheden. 118 vereniging Oud-Utrecht oktober 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 meest opvallende provincies zijnZuid-Holland, Noord-Holland enUtrecht. De trend in die provin-cies wordt bepaald door de viergrootste steden die de meerder-heid van de autoregistraties voorhun rekening namen.Uit de curven van grafiek i en 2 blij-ken enkele opmerkelijke verschil-len in autodichtheid tussen grotestad en provincie. In Zuid-Hollandheeft Den Haag een hogere auto-dichtheid en Rotterdam juist eenveel lagere dan de provincie als ge-heel. Dat heeft ongetwijfeld te ma-ken met de bevolkingssamenstel-ling van die twee steden. DenHaag was immers een deftigestad. Amsterdam had als hoofd-stad wel de meeste inwoners,maar de regeringszetel bevondzich in Den Haag. De aanwezigheidvan de meeste ambassades maak-te Den Haag tot een deftige stadmet een relatief rijke bevolking.Dat verklaart waarom Den Haagmeer auto's had dan Amsterdam.Zoals de grote arbeiderspopulatiein havenstad Rotterdam de redenis voor het relatief lage autobezit.In Utrecht liep de autodichtheid instad en provincie lange tijd min ofmeer parallel. Na de Eerste We-reldoorlog werd de autodichtheidin de provincie Utrecht hoger danin de stad. De 'winst' van Utrechtzat dus in de provincie en niet inde stad. Als gevolg van de sterkeverstedelijking (in de steden be-vonden zich de meeste

auto's)van deze provincie werd de auto-dichtheid - tot 1929 - de hoogstevan alle provincies. Vooral de mid-delgrote plaatsen met een relatiefwelvarende bevolking zoals Zeisten Amersfoort telden een grootaantal auto's. Tot 1918 ontwikkelde het aantalautoregistraties zich in alle provin-cies, behalve Noord- en Zuid-Hol- Grafielt 2: Aantal belaste auto's per 1.000 inwoners in de vier grote steden 1909 -1939 l6 DEN HAAG AMSTERDAMUTRECHT ROTTERDAM II I II II IJ I II II I I II I I I I I I I U I II I 0°)        r^        ^        ^        rS^&quot;         '^^         -^         -^          'Qi         -^         '& land, nagenoeg synchroon. Gel-derland was de enige andere pro-vincie waar in de beginfase meerdan 500 auto's rondreden. Moge-lijk kwam dat door de vestiging indeze provincie van Aertnijs, langetijd de belangrijkste Nederlandseauto-importeur. Het lijkt aanne-melijk dat het eerste autogebruikvooral plaatsvond in grote stedenen productiecentra (voor Neder-land importcentra). Typisch agrari-sche provincies, zoals Drenthe,Friesland en Zeeland, waren tot deTweede Wereldoorlog ook de pro-vincies met het laagste aantal au-to's pen.000 inwoners.Het gebruikte type auto (gere-kend naar pk's) week in Utrechtnauwelijks af van het landelijkegemiddelde. Percentueel was inUtrecht sprake van een lichte oververtegenwoordiging van

deduurdere auto's. Dit verschil isechter te gering om van eentrendbreuk te spreken. Het enigeverschil was te zien in 1914 waarde klasse 7 tot 14 pk doorgroeide,terwijl in het hele land een afvlak-king is waar te nemen. Het auto-bezit in de provincie Utrecht weekin deze zin dus nauwelijks af. DatNoord-Holland Utrecht vanafi929in de statistieken voorgaat iswaarschijnlijk te danken aan dekomst van de goedkopere auto's.Sterker dan Utrecht profiteerdeNoord-Holland van deze vroege'massamotorisatie'. 1» vereniging Oud>Utrecht oktober 2001





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Een autominnend dorp Auto's en hun eigenaren in Zeist tussen 1899 en 1919 De eerste auto inZeist, eigendomvan de rijwielenfa-briek Wilhelmina.V.l.n.r. jonkheer H.Pauw van Wiel-drecht, mr. W.H.J.Blanckenhagen eneen derde man.Foto: Gemeente-archief Zeist Eind 19e eeuw was het verschijnen van een autoin het straatbeeld nog goed voor een bericht in R.P.M. Rhoen hage. Waarschijnlijk zal het overeenige dagen op de terugtocht op-nieuw een bezoek aan onze ge-meente brengen. De drijfkrachtvan dit rijtuig wordt geleverd dooreen benzine motor.'De twee krantenberichten betrof-fen de eerste auto die op de Ne-derlandse wegen reed. Wie denktdat het voorpaginanieuws was,vergist zich. Het eerste berichtstaat gewoon tussen het lokalenieuws op pagina drie. Het 'rijtuigbewogen door een petroleummo-tor' was een auto van Duitse ma-kelij, een vierpersoons Benz Victo-ria, die de Haagse fotograaf A.Zimmermans in 1896 in Man-nheim gekocht had. De auto werdvanuit Mannheim per boot overde Rijn naar Nederland vervoerd wiiwyiiwii jgjygjjUjm de krant. In 1899 schafte de eerste Zeistenaareen auto aan, in de volgende 20 jaar gevolgddoor minstens 40 dorpsgenoten. De plaatselijke autohandelaar Broedelet spongaren bij de aanwezigheid van vele rijke families op de

Utrechtse Heuvelrug. Wantveelgeld was de eerste voorwaarde voor de aanschaf van het nieuwe luxe-artikel. De Weekbode voor Zeist vanwoensdag 20 mei 1896 meldt:'Maandagavond trok hier zeer deaandacht een rijtuig bewogendoor een petroleummotor. Hetnieuwe vervoermiddel was uit defabriek van den heer van Renneste Utrecht.' Op dat laatste puntvergiste de krant zich. Die omissiewerd in het nummer van 23 mei rechtgezet: 'In ons nummer vanWoensdag II. maakten wij mel-ding van een stoomrijtuig datdoor onze gemeente was geko-men. Dit bericht was in zooverreonjuist dat het niet behoorde aanden heer Renes (sic) te Utrecht,maar afkomstig was van een Ma-chinefabriek te Mannheim. Hetdoel van de tocht was 's Graven- «3 vereniging Oud>Utrecht oktober 200.1



















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 &quot;'&quot; ?'*?' ' '^l^ ife^ , %s.}li^w«*^^-\ -. - , .j -'^V^^p^-* ? - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HJHK' \ vormden feitelijk een tussen-stap. Het betrof een overgangs-fase naar toepassing van hetconcept van de autosnelweg,een wegtype dat alleen voor ge-motoriseerd verkeer bestemdwas en elke bebouwde kommeed.9 De strijd rond de moder-nisering van de Biltse-, Zeister enUtrechtseweg heeft enerzijds dekenmerken van een kinderziektedie eigen is aan het geschikt ma-ken van het bestaande wegen-net voor het snel toenemendeautomobielverkeer. Anderzijds ishij ook een illustratie van de 'dis-cussie zonder eind' over wegen-aanleg in het landschappelijkwaardevolle suburbane gebiedvan de Utrechtse Heuvelrug. Detegenwoordige controversenover een verbreding van de Lage-weg en een hernieuwd voorstelvoor een Zeister rondweg bewij-zen dat die discussie nog steedsniet afgesloten is. Deze luchtfoto Uit laten horen.' Na een opsommingi9J7tooH(de(!rtH- van de pogingen om met de mi-kgvandegemo- nister te overleggen, verzuchtte(krniseerdeRijks- de burgemeester: 'Ik vraag me af,weg25 buiten de wat een gemeentebestuur in Ne-bebouwde kom derland toch moet doen om doorvanDeBihom. een minister omtrent zijne vitalenc veertig meter belangen gehoord te

worden. Ikbrede weg was ben ervan overtuigd, dat aan eenaanzienlijk breder         verzoek van Papoea's tot den Gou- Ja» (/e oorspron- verneur Generaal meer aandachtkelijke verbinding. ZOU gewijd worden dan aan hetUnksboven zien onze.'^ TuyII van Serooskerkenwenognetde vroeg het Eerste Kamerlid bij deweertoren van het minister aan te dringen met ZeistKNMI, rechtsbo- te overleggen over een door hetven de dorpskern gemeentebestuur uitgewerkt al-vanDeBilt. tematief. In augustus 1928 vondFoto: Het Utrechts daadwerkelijk een gesprek plaatsArchief tussen het Zeister gemeentebe-stuur, de verantwoordelijke inge-nieurs van Rijkswaterstaat en deminister van Waterstaat. Het doorde burgemeester aangekondigdealternatief bleek een verhardingen verbreding van de parallel aande Dorpsstraten gelegen Lageweg(op dat moment nog een zand-pad) te zijn. Rijkswaterstaat en deminister wilden zich niet bindenaan dit alternatief, maar schorttenwel de plannen op voor de wegvoor het Slot langs.Bij de verdere uitwerking van demodernisering van Rijksweg 25schrapte Rijkswaterstaat vervol-gens de omleiding langs het Slot en nam de verbetering van de be-staande straatweg door Zeist, in-clusief de beide Dorpstraten, alsuitgangspunt. Het besluit uit 1931om een nieuwe verbinding

voorsnelverkeer Utrecht - Driebergen -Arnhem - Duitse grens via Bunnikaan te leggen, zorgde voor defini-tief schrappen van de geplandeverbinding voor Het Slot langs endeed de urgentie van verbredingvan de Dorpsstraten verdwijnen.In 1967 werd als 'tijdelijke' oplos-sing (die anno 2001 nog steedsvan kracht is) eenrichtingverkeerin de Dorpsstraten ingevoerd ende Lageweg geschikt gemaaktvoor uit de richting van Utrechtkomend verkeer. De Zeister lobby was succesvollerdan die van De Bilt. Bij deze plaatslegde Rijkswaterstaat vanaf 1936wel een omleiding buiten dedorpskern aan. De rijksdienstvoorzag Utrecht in dezelfde perio-de van een rondweg die op hetkruispunt met Rijksweg 25 zelfsmet een ongelijkvloerse rotonde,de Berekuil, werd toegerust. Discussie zonder eind De omleidingen buiten de be-bouwde kom om voor het door-gaand gemotoriseerd verkeer zo-als Rijkswaterstaat die in de ja-ren twintig plande en in de jarendertig en veertig aanlegde. Noten 1.   Schrijven van het gemeentebestuur vanUtrecht aan de minister van Waterstaat,6 augustus 1912 (Het Utrechts Archief(HUA) toegangsnr. 248, doos 398) 2.   Bijlage 1 bij schrijven van de hoofdin-genieur-directeur van Rijkswaterstaatin de 6e directie, 7 januari 1913 (HUA,toegangsnr. 248, doos 298) 3.   Ibidem 4.   Het

rijkswegenplan voor Zeist en zijnebeoordeling in de Nederlandsche pers,z.j.,z.p., 11. 5.   Verslag van de Jaarlijkse AlgemeeneVergadering der vereeniging Het Ne-derlandsch Wegencongres, 30 decem-ber 1930,14. 6.   Schrijven van B. en W. aan de raad, 5 juli1927. (Archief Gemeente Zeist (AGZ),1.811.111.4(Rijkswegenl927B1965)) 7.   Rapport VW Zeist, zj. z.p. (AGZ,1.811.111.4(Rijkswegen 1927 B 1965)) 8.   Schrijven van mr. C.J. Tuyl van Seroos-kerken aan mr. De Gijzelaar, 30 juni1928 (AGZ, 1.811.111.4 (Rijkswegen1927B1965)) 9.   Voor de totstandkoming van dit wegty-pe zie Hans Buiter en Kees Volkers,Oudenrijn. De geschiedenis van een ver-keersknooppunt. (Utrecht, 1996). Oud-Utrecht vereniging oktober 2001

























Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Limesen landschap Over de uitrusting van de Romeinse rijksgrens in het rivierengebied Vanaf 1997 gaat de uitgebreide nieuwbouw in Leidsche Rijn gepaard met groot-schalig archeologisch onderzoek. De vondsten bieden een nieuw inzicht in de ont-wikkeling van de Romeinse rijksgrens in het Nederlandse rivierengebied. Opbouwen onderhoud van die grens vereisten enorme inspanningen. De beheersing van hetdynamische rivierlandschap deed een voortdurende beroep op de creativiteit en detechnische vaardigheden van het Romeinse watermanagement. Erik Graafstal athcelding IDe Romeinse we^vlak na de ontdek-king in 1997. Het 5meter brede weg-liehaatn wordtgeflankeerd doorpalen en plankenvan eikenhout,gedateerd in124-125.Foto: Rijksdienstvoor het Oudheid-kundig Bodem-onderzoek Uniek organisch geheugen In tegenstelling tot de landen omons heen heeft Nederland aan deRomeinse tijd nauwelijks een 'ste-nen geheugen' overgehouden.Wat zich hier rond het jaar 200aan steenbouw en stedelijkheidhad ontwikkeld - en dat valt nogalleszins mee -, is na de Romeinsetijd stukje bij beetje weggebroken.Daar staat tegenover dat ons landvan klei, veen en water een min-der zichtbaar, maar uniek 'orga-nisch geheugen' in zich draagt, verleden niet al veel eerder werdomarmd

door cultuurhoedendNederland. Aan de andere kant isdat ook wel verklaarbaar, want er-varen van de Romeinse rijksgrensin ons land als een culturele een-heid is nauwelijks mogelijk. Zo zijnde belangrijkste resten van de li-mes, de ruwweg twintig leger-plaatsen die ooit de Rijngrens ver-dedigden, voor een belangrijk deeloverbouwd geraakt of door rivier-activiteit verzwolgen. Te zien is erop al die plaatsen vrijwel niets. Eindelijk is het dan zo ven na eenaanloop van enkele jaren vindennu de eerste verkenningen plaatsom te komen tot een nationaalproject dat zich bezig moet gaanhouden met de planologische be-scherming, de historische beeld-vorming en de toeristische ont-wikkeling van het voormalige Ro-meinse grensverdedigingssys-teem (limes) in ons land - het//mesproject. Eigenlijk is het merk-waardig dat een zo tot de verbeel-ding sprekend onderdeel van ons 145 % vereniging Oud'Utrecht november 2001



Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 BeddingafzettingenOeverafzettingen KomafzettingenCrevasse-afzettingen Niet gekarteerdInheemse nederzettingen afbeelding 2 Het Romeinse landschap in de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Aangegeven zijn de rivierlopen, de inheems nederzettingen, het Romeinse castetlum en de limesweg ten opzichtevan de natuurlijke ondergrond van stroomgordel- en komafzettingen. De getallen verwijzen naar enkele in de tekst besproken elementen: (1) wachtpost Vleuterweide, (2) loska-de Veldhuizen, (3) moerasbrug Veldhuizen, (4) Romeinse nederzetting op de Hoge Woerd. Romeins Nederland ligt misschienniet voor het grijpen, maar gewa-pend met enige kennis valt er veelte ontdekken. Ons land vormt, met zijn eigen-aardige fysieke gesteldheid enculturele tradities, een bijzondergeschikte proeftuin voor de be-studering van Romes militairestrategie en cultuurpolitiek ineen grenssituatie. Waarschijnlijkvalt er over het wezen en hetfunctioneren van de limes welextra veel te leren in een land-schapstype dat om allerlei aan-passingen vroeg. De eigenheidvan de Romeinse rijksgrens in het Nederlandse rivierengebied is totnu toe misschien te weinig hetuitgangspunt geweest van on-derzoek dat gegevens uit ver-schillende bronnen met elkaar inverband brengt.'' Eigenlijk is datvreemd, want juist vanwege zijnlandschappelijke

setting heeft deNederlandse limessector in inter-nationaal perspectief een bijzon-der verhaal te vertellen. En juisthier liggen ook de cultuurhistori-sche kansen voor de Romeinserijksgrens in ons land. Want voor-al in het huidige cultuurland-schap kunnen we iets van dezeformidabele erfenis terugvinden. waarvan wij de betekenis nauwe-lijks kunnen overschatten. In hetNederlandse 'wetland' zijn kwets-bare archeologische materiaal-groepen zoals hout, leer, zaden,stuifmeel en botten, beter be-waard gebleven dan elders het ge-val is. Voor de beeldvorming overhet verleden zijn dit onschatbareinformatiedragers. Ze kunnen onsbijvoorbeeld van alles vertellenover de natuurlijke vegetatie of devoedseleconomie van de Romein-se tijd. Ook het landschap waarinhet verhaal zich heeft afgespeeld,ligt er voor een groot deel nog, on-danks alle gedaantewisselingen. 146 % vereniging Oud>Utrecht november 2001 II

















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Limes en landschap Over de uitrusting van de Romeinse rijksgrens in het rivierengebied want de meest vondstrijke lagenuit de rivierbedding zijn met eengrote spoel- en zeefinstallatie se-cuur uitgekamd. De samenstel-ling van het vondstmateriaalmaakt duidelijk dat er op dezeplek is gewoond, want er is behal-ve slachtafval relatief veel keu-ken- en tafelaardewerk bij.Wat waren de achtergrondenvan deze bewoners, die zich nes-telden in de verboden zone tus-sen limeswegen grensrivier? Hetantwoord op deze vraag wordtgecompliceerd doordat op hetwestelijke deel van het onder-zoeksterrein ook veel inheems,met de hand gevormd aarde-werk is gevonden. Omdat in de-zelfde context ook enkele vond-sten uit de eerste helft van de ie eeuw zijn gedaan, moeten wevoorlopig uitgaan van een bewo-ning in twee fasen. De vroegstebetreft dan een kleine nederzet-ting van de inheemse bevolking,die de Romeinen hier tolereer-den zolang de inrichting van delimes-zone nog niet serieus terhand was genomen. Maar toendie uiterlijk rond het jaar 70 of80 de weg aanlegden, moestende bewoners wijken.7In de 2e en 3e eeuw huisde erheel ander volk op het terrein. Desamenstelling van het aarde-werk wijst sterk in de richtingvan Romeinse militairen. Nietmis te verstaan zijn enkele lans-punten en bijlen en een partij ko-gels voor

werpgeschut (ballista).In dezelfde richting wijzen vijf- afbeelding? hierdoor vrijwel niets bewaard Restant van een gebleven. Toch waren de vond- cirkelvormige sten van dit terrein zo bijzonder, greppel, die moge- dat het Projectbureau Vleuter- lijk een wachttoren weide, in goed overleg met de ge- heeftomgeven. meente, de provincie en de Rijks- Vandeoorspron- dienst voor het Oudheidkundig kelijkebodem- Bodemonderzoek, middelen be- opbouwisde schikbaar stelde voor een inte- bovenstemeter grale opgraving van de resten. door kleiwinning Dit vervolgonderzoek vond plaats verdwenen van februari tot april 2001. Voor het verhaal van deze plekzijn we voornamelijk aangewe-zen op de vondsten uit de rivier-bedding, maar hier bevond zichdan ook een kleine schatkamer!Om te beginnen zijn er enkeleduizenden aardewerkfragmen-ten gevonden. Daaronder bevin-den zich ook veel kleine scherven, 154 -% Oud'Utrecht vereniging november 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 afbeelding 9Palingfuik vangevlochten wilgen-tenen. De bovenzijde isniet bewaard ge-bleven, waardoorde trechtervormigevangmond zicht-baar is. In de fuikbevindt zich aller-lei verzwarings-materiaal, onderandere natuur-steen en dakpan-fragmentenFoto: Archeolplan stucwerk en vensterglas op! Enwaar we de ontwikkeling van delimesweg aanvankelijk slechtskonden volgen tot de campagnevan 125, komen er de laatste tijdsteeds meer aanwijzingen dathet onderhoud tot ver in de 3eeeuw doorging.9 Voegen wedaarbij het vondstmateriaal vande nieuwe steenbouwsites inLeidsche Rijn, dan lijkt het eropdat de limes met zijn gehele in-frastructuur minstens tot hetmidden de 3e eeuw zorgvuldig isonderhouden en bemand.Ook wanneer wij de rijksgrensvanuit cultuurpolitiek oogpuntbezien dagen er nieuwe perspec-tieven. Tot nu toe was de archeo-logische monumentenzorg alshet om de limes ging voorname-lijk gericht op de grotere militai-re nederzettingen - terecht. Maarjuist de laatste tijd wordt duide-lijk dat veel van deze complexen,met name in het oosten van hetland, door latere rivieractiviteit voor een groot deel zijn opge-ruimd, terwijl zij in het westenvan het land door hun ligging in(binnen)stedelijk gebied moeilijkte beschermen zijn. Des te be-langrijker is het dat het buiten-gebied van de

limes waarschijn-lijk veel rijker aan informatie isdan tot nu toe werd gedacht. Endit buitengebied valt, niet geheeltoevallig, voor een groot deel sa-men met de huidige groeneruimte, waarvoor op dit momentoveral nieuwe ontwikkelingssce-nario's worden uitgedacht.Hier tekenen zich nieuwe uitda-gingen af voor de archeologischemonumentenzorg. Veel van deinrichtingselementen in het bui-tengebied van de limes zijn voor-alsnog lastig te traceren - het zijnwerkelijk spelden in een hooi-berg. Maar zij dragen heel speci-fieke informatie in zich over deRomeinse aanwezigheid in onsland. Die informatie betreft veel-al de ingrepen die nodig waren om het grensverdedigingssys-teem te laten functioneren in hetbijzondere milieu van het Neder-landse rivierengebied. En juist opdat punt heeft ons land een fas-cinerend verhaal te vertellen. Noten en literatuur op pagina 158 157 vereniging Oud-Utrecht november 2001





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De naam, het water en de stad De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief Voor de vroegste geschiedenis van een stad kunnen we niet buiten archeologischevondsten. Neem Amersfoort: dankzij opgravingen kunnen we reconstrueren wan-neer en waar de eerste bewoners zich vestigden en hoe de stad vooral in de 13e en14e eeuw uitgroeide tot een regionaal centrum. Francien Snieder Het verschil tussen de historicusen de archeoloog is dat de histo-ricus een archief raadpleegt datde samenleving wilde bewarenen de archeoloog een archief datin de bodem bewaard is geble-ven. Wat in de bodem zit, kwamdaar vaak in terecht door ram-pen of verlies. Eem In het begin van de stedelijkeontwikkeling, in Amersfoort inde 12e en 13e eeuw, bewaardemensen niet zoveel. De histori-sche bronnen uit die tijd zijn dus heel schaars en zeggen meestalniets over fysieke zaken als om-vang en ligging van de stad. Be-langrijke vragen als die naar deoudste kern van de handelsne- 159 Huidige stratenpatwon van AmersfoortTekening: Sectie Archeologie Gemeente Amersfoort % Oud'Utrecht vereniging november 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De naam, het water en de stad De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief Bewoningaanhet terpoorten: aan de westzijde terHavik. Rond 1300 hoogte van museum Flehite, diestaan hier de eerste het Havik afsloot, en aan destenen huizen. Het oostzijde Waar het water de Kor-zi;n pakhuizen die tegracht instroomt. Van dezemetdevoetenin poorten is niets teruggevonden.het water staan. De belangrijke verkeersroute, deTekening:Sectie Langestraat, werd in het oostenArcheologie Ge- bewaakt door de Viepoort, demeente huidige Kamperbinnenpoort, enAmersfoort in het Zuidwesten door de Rode-torenpoort, gelegen aan de te-genwoordige Varkensmarkt. Omde toegangsweg vanuit hetnoorden, de Bloemendalsestraat, af te sluiten bouwde mende Havikerpoort. Van deze drielandpoorten zijn bij graafwerk-zaamheden delen van de funde-ring teruggevonden. De zeer gro-te baksteenformaten, die boven-dien ook aanmerkelijk groter zijn dan de formaten waarvan destadsmuur zelf is gebouwd, ma-ken het aannemelijk dat de poor-ten al in het laatste kwart van de13e eeuw gebouwd zijn. Het Havik en het Spui De ommuring met bijbehorendesingelgracht volgde voor eendeel de natuurlijke bocht van hetwater, maar aan de zuidzijdemoesten grote delen worden ge-graven: de Zuidsingel

en deWestsingel. Niet alleen de singel-grachten werden in deze vroegeperiode aangelegd, ook de aan-voerroute naar de stad werdgrootscheeps aangepakt. Omdatde bevaarbaarheid niet voldeed,is rond 1300 al een Nieuwe Eem,en aan de stadszijde aansluitend,het Spui gegraven. Het is moge- lijk dat het Spui toen de functievan haven heeft overgenomenvan het Havik. Het Havik was ha-ven in de vroegste situatie. Dehuizen zijn daar gebouwd alspakhuizen, ze stonden met devoeten direct in het water, zodatde goederen zo vanuit de sche-pen naar binnen konden wordengetakeld. Archeologisch onder-zoek wees uit dat rond 1300 hierenkele stenen huizen stonden,waarvan een in ieder geval voor-afgegaan was door een houtenhuis. Het is bijzonder dat dezehuizen, die daarna natuurlijkevele wijzigingen hebben onder-gaan en ook niet meer recht-streeks aan het water grenzen, ernog steeds staan. Ze onderschei-den zich van de huizen die er la-ter - sommige veel later - tussen 162 % vereniglng Oud*Utrecht november 2001
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Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijk en Abstede L.A. VAN DER TUUK historische ontwikkeling van detopografische structuur van dittegenwoordig volgebouwde ge-bied. In het bijzonder besteed ikaandacht aan de verlande rest-geulen van niet meer bestaanderivieren, omdat deze het belang-rijkste element in de topografievormden. Bovendien zijn dehoogste gebieden van destroomrugafzettingen, de kron-kelwaarden, gebruikt als hulp-middel om de vroegste neder-zettingen te kunnen opsporen.Om het overzicht in de vaakmoeilijk te dateren stadia van derivierenloop niet te verliezen on-derscheid ik twee fasen: deKromme-Rijnfase en de Min-stroomfase (zie kaart i). Melatenland in deMinsweerdBron: Kaartenboekvan het Melaten-huis(HUA,BAI,nr. 449) Hoe een gebied zich in de loop der eeuwen ontwikkelt, is voor eenbelangrijk deel afhankelijk van topografische factoren. Een recon-structie van de manier waarop steeds veranderende rivierlopenhet aanzien en de inrichting van de Utrechtse buitengerechtenOudwijk en Abstede bepaalden. genoemd, vormt de overgangnaar het laag gelegen TrechterVeen. In dit oostelijke gebied be-vond zich nog een uitloper vande stadsvrijheid: de Absteder-weide. Aan de hand van oude platte-gronden (zie kader), oorkondenen

gegevens over de natuurlijkeondergrond probeer ik in dit ar-tikel inzicht te verschaffen in de De topografie van de voormaligebuitengerechten Abstede enOudwijk, ten oosten van deUtrechtse binnenstad gelegen,is in hoge mate bepaald dooroude rivierlopen. Het westelijkedeel van het gebied, het Abste-der- en Oudwijkerveld, bestaatvoornamelijk uit hoger gelegenstroomrugafzettingen. Het oos-telijke gebied, ook wel 'De Eng' m % Oud^Utrecht vereniging december 2001



Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijk en Abstede Halfstedelijk karakter Kaart 1 Oudwijk vormde samen met Ab-Stadiavande stede het oostelijke gebied bui-rivierenloop ten de oude stad (kaart 2). Hetviel nog wel binnen de stadsvrij-heid, dat wil zeggen onderUtrechtse jurisdictie. Volgens Im-mlnk zijn de gerechten Abstedeen Oudwijk ooit ontstaan uittwee nederzettingen van dienaam. Vervaart vermoedt hier inde late Middeleeuwen een half-stedelijk karakter, iets tussenstad en platteland in.^ In de bui-tengerechten oefenden buurra-den, gevormd door de bewonerszelf, lagere rechtspraak uit. Deraad of de schepenen van de stadbehandelden alleen hogere- enberoepszaken. Rond 1340 duikthet begrip 'buitengerecht' voorhet eerst op in het Liber albus,het oudste Utrechtse rechtboek.Volgens de Decisie van Maria vanHongarije uit 1539, die de juridi-sche status en de begrenzing vande gerechten vastlegde, volgdede oostelijke grens van de stads- Plattegronden Belangrijke bronnen van infor-matie vormen de plattegron-den van het gebied. De oudsteis een geschilderde kaart vanEvert van Schaick uit 1541, be-doeld om de grenzen van destadsvrijheid aan te geven, zo-als vastgesteld door Maria vanHongarije in 1539 (Donicersloot1989,126). Jacob van Deventervervaardigde omstreeks 1560een minder

schematische,maar ook een minder gede-tailleerde kaart (ibidem, 28-29). De eerste nauwkeurige entevens gedetailleerde kaartwordt pas in 1696 gepubli- i8). Deze laatste kaart geeftalleen het gebied van Oudwijkzoals door Specht weergege-ven. Uit ongeveer dezelfde tijdstamt een kaart van landerij-en in 'De Galgenwaard en deBree' (HUA, TA, Ah 37). Verderzijn er nog enige kaarten vankleinere gebieden (HUA, TA,Ah9, Ah36, Ah38) en drie in1579 of 1580 vervaardigdekaarten uit het kaartenboekvan het Melatenhuis (HUA, BAI, nr. 449).Voor de plattegron-den bij dit artikel is als onder-legger het kadastrale minuut-plan van 1832 gebruikt. ceerd door Caspar Specht;hierop staan eveneens degrenzen van de verschillendebuitengerechten van 1539aangegeven (ibidem, 127). Uitde 17e eeuw stammen verderenkele detailkaarten, namelijk'De kaart van de tiendblokkenAbstederveid en Absteder-bree' van Bernard de Roy uit1697 (Het Utrechts Archief, KI.kap. en kloosters, nr. 412), 'Dekaart van de tiend te Oudwijk'uit 1642 (HUA, St.Pieter, nr.342) en 'De kaart van Abstede,Oudwijker- en Beeserveldt' uitongeveer 1660 (HUA, TA, Ah 174 % vereniging Oud-Utrecht december 2001





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijit en Abstede Utrecht is hiervan een stukje rest-geul bewaard gebleven: de Oud-wulverbroekwetering. Deze rest-geul is duidelijk te herkennen inde boringenreeks 38.41. Ongeveerbij de spoorwegovergang op deKoningsweg verdwijnt deze bed-ding, die vanaf dit punt opge-ruimd is door de sterk meande-rende Kromme-Rijnfase van de ri-vier. Deze laatste fase moet daar-om al vroeg, dat wil zeggen in deie eeuw, zijn ontstaan.Een opmerkelijk element in hetlandschap vormt de zandigekronkelwaard in de huidige Ster-renwijk, waar een hoogste zand-voorkomen bereikt wordt van cir-ca twee meter boven NAP (borin-genreeksen 37.32, 37.66 en 37.67).Deze hoogte is vergelijkbaar metdie van de bewonerskernen in deUtrechtse binnenstad. Met Kro-nemeijer neem ik aan dat hier denederzetting 'Abstede' heeft ge-legen, tot voor kort een vrij dicht-bebouwd tuinbouwgebied, waar-uit zich later het buitengerechtAbstede heeft ontwikkeld.4 Abstede Het toponiem Abstede wordtvoor het eerst in 1132 genoemd inde Annales Egmundenses. In datjaar werd de onfortuinlijke Florisde Zwarte, broer van de Holland-se graaf, te Abstede vermoordnadat hij van zijn paard gevallenwas. In 1249 verkochten Ludolfvan Overdevecht en zijn zoonHerman aan de nonnen van deServaasabdij

tienden die zij inleen hadden van de Domproost,gelegen in de villa Abstede en Ab-stederveld 'tussen de Hollebrugten oosten en de Rijn ten westenvan de voornoemde villa, en van-af de Rijn in het zuiden tot aanhet gebied in het noorden dat hetVeen en Oudwijk genoemd Kaart 3 Ligging percelenMelatenland Tijdens een periode van grootwateraanbod zal dit hebben ge-leid tot overstroming waardoorde rivier zijn bedding heeft ver-legd. Dit is de oorzaak van hetontstaan van een doorsnijding,die grotendeels nog herkenbaaris als de Minstroom tussen hethuidige revalidatiecentrum DeHoogstraat en het Spoorwegmu-seum (de Minstroomfase). Bijdeze doorsnijding zijn zo goedals geen oeverwallen herken-baar, een teken dat de rivier indeze fase relatief kort actief isgeweest. In het begin van de 12eeeuw werd een verbinding tus-sen de Kromme Rijn bij de Tol-steegpoort en de Rijn in de bin-nenstad (ter hoogte van het hui-dige stadhuis) gegraven: het zui-delijke gedeelte van de Oude-gracht. Door de verbeterde door- stroming die deze verbindingveroorzaakte kon opnieuw waterdoor de Kromme Rijn stromen.De Vecht splitste zich tijdens deKromme-Rijnfase van de Rijn afbij het huidige zwembad DeKromme Rijn. De aftakking vande Vecht kwam tijdens de Min-stroomfase vanzelf bij de nieuweafsnijding, waar nu het revalida-tiecentrum De Hoogstraat ligt.Het

stukje water tussen hetzwembad en het revalidatiecen-trum, ook wel het Vossegat ge-noemd, was dus achtereenvol-gens Vecht en Rijn. De bocht(geen meander) van het Vosse-gat, en de Minstroom omslotendeMinsweerd. Tot in de ie eeuw was er nog eenvroegere fase van de Rijn actief,namelijk langs het Romeinse fortFectio bij Bunnik. Vlak buiten 176 vereniging Oud>Utrecht december 2001
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