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VAN DE BESTUURSTAFEL

0p de jaarvergadering van 18 januari j.1. werden 3 nieuwe
bestuursleden gekozen: de heren Henk van Ginkel, Johan
Lagerweij en Gert van de Peut. Het bestuur kon hierdoor
worden uitgebreid en is nu op volle sterkte. LIij heten hen
van harte welkom.
De heren Lagerweij en Van de Peut zullen de verkregen spul-
len gaan inventariseren en opslaan, een karwei waar ze wel
even mee bezíg zullen zíjn.
De kas werd door de kascommissie, bestaande uit de heren
J.E. de Bourgraaf en !J.de Jong in orde bevonden. De voorge-
stelde contributieverhoging werd door de leden goedgekeurd.
De redactie werd bedankt voor de goede zorgen voor het ver-
enigingsblad.
Als nieuwe voorzitter werd gekozen de heer Henk van Ltouden-
berg.
Het bestuur heeft enkele nieuwe ideeën, v/aarvan dit blad
bijvoorbeeld er één is. Dit eerste nunner van de nieuwe
jaargang is namelijk een themanunmer, geheel gewijd aan het
onderzoek van en de geschiedenis over de boerderij Het Vliet.
Zowel in de archieven als ter plaatse is zoveel gevonden dat
Johan Lagerweij er een hele avond over kon vertellen.
Het archiefonderzoek werd voornamelijk verricht door Ir.W.H.M
Nieuwenhuis, een kenner op het gebied van l,Ioudenbergs ge-
schiedenis voor 1800.
Het is goed dat geschiedenis wordt vastgelegd en daardoor
bewaard blijft voor het nageslacht.

Van dit themanurmer zijn exemplaren beschikbaar ook voor
niet-leden, die belangstelling hebben voor het onderwerp.
Bevalt dit themanummer goed - wij hopen op reacties van de
lezers - dan ligt het in de bedoeling volgend jaar een num-
mer te wijden aan de Tweede l,lereldoorlog. fiet 5O-jarig be-
vrijdingsjubileum zal groots gevierd worden. l,/e zullen als
bestuur hier nog op terugkomen.
De uitnodiging voor de lezing verzorgd door mevrouw Drs.
C.L. van Groningen over de Alblasserwaard en de excursie
naar deze streek vindt U elders in dit blad.
fk hoop U op 26 april te mogen begroeten op onze volgende
ledenvergadering.

De voorzitter
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GESCHIEDENIS VAN HET VLIET TOT 1832

Het erf het Vliet bestond uit twee delen. Ten noorden van

de Lunterse Beek lag een onregelmatig gevormd kanpencomplex,

terwijl ten zuiden van de beek een smalle kavelstrook zich

uitstrekte tot aan de Groep t. Oo het noordelijk deel lag

waarschijnlijk a1 in de middeleeuwen tussen Bruinhorst en

het Broek een kampboerderij; het zuidelijke broekland is
later ontgonnen. Beide delen hoorden, vóórdat het gerecht

Woudenberg werd gevormd, tot het kerspel Amerongen hlaar zo-

wel de heren van Abcoude als de Dornproost het voor het zeg-

gen hadden. En dat is ook meteen de reden dat wij van de ge-

schiedenis van het Vliet veel kunnen terugvinden. Tussen

1582 en,1637 namelijk zijn er langdurige processen gevoerd

tussen de Domproost en de eigenaar van het Vliet en daar-

over zijn verscheidene dossiers bewaard geblev "n 
2.

De Heren van de Dom beweerden dat zíj ín eigendom bezaten

een stuk land genaamd de Toeslag, gelegen bij het Vliet,
dat de eigenaren van het Vliet al sinds onheuglijke tijden
voor 8 guldens per jaar van hen huurden. De eigenaren van

het Vliet stelden dat zi5 inderdaad 8 guldens per jaar aan

de Dom betaalden, maar dit was een ftuit.gangtt oftewel ver-
plichting rustend op het land en géén huur of erfpachtcanon.

Ter sLaving van hun stelling werden oude documenten aan-

gehaald en vele getuigen verhoord. Tenslotte werd werd de

situatíe ter plaatse door één van de cormrissarissen opgeno-

men. De oude documenten gaven als herkenningspunten voor de

ligging van de Toeslag, zoals toen gebruikelijk was, de

namen van eigenaren van de erven ernaast. Maar in het ene
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document sÈond de naam als noord-belendend in een ander

alswest-belendend,zod,at onduidelijk bleef, wat nu pre-

cies werd bedoeld. Het Hof velde tenslotte in 1637 een

Salomonsoordeel: de eigenaar van het Vliet moesl maar een

stuk land afpalen dat redelijkerwijs een huurprijs van 8

gulden (+ 2 gulden rantsoen) per jaar mocht opbrengen en

dit stuk als eigendom van de Dom erkennen. Wij vinden in
het Oudschild van 1686 geen bezit van de Dom; misschien

hebben de partijen een andere oplossing gevonden.

Als wij nu, ruim 350 jaar later, trog eens naar de argu-
menten kíjken, blijkÈ dat de Heren niet hebben ontdekt dat

er ook nog rekeningen van het morgengeld uít ca. L446 en

1470 best..rr3. HÍerin staan tussen 't Voorde en Bruinhorst:
I' Jan Quyntijnsgoet, gelt VfIf oude sc" (dat is het Vliet)
en ttDes Domproestgoet, bruyckt l'lillam Quynt, gelt ff oude

sctt (dat is de Toeslag). In 1583 was dat niet meer bekend,

want toen verklaarden getuigen: tt... noijt gehoord te r

hebben dat die Heren van die Dom aldair enige landen had*

den.tt Het lijkt er dus op dat de Domheren meer gelijk had-

den dan het Hof oordeelde!

fn de aantekeningen van de heren van de Dom komen diverse
namen van de eigenaren van het Vliet voor:

Tydeman van Scherpenzeel (1399, 1405, 1410)

Gerrit Claesz (1424)

Jan Quint (1427, 1434)

l,Iillem Quint binnen Amersfoort (1474, 1481)

A1ídt hlillem Quintsdochter (voor 1499)

Jan Gerritsz schouL tot Rijnswoude (1499)
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De kinderen van Jan Gerritsz van Rijswoude, Johan

van Scherpenzeel en Meerten sijn soon (ongedateerd)

Jan Jansz borger t Utrecht (L532, ook in Oudschild
1s36)

Jan Jansz de Rouwe (L542 2)

Cornelis Willemsz Dorrqstock, ook met achternaam

"van l,Ioudenbergtt (1582) en zijn weduwe (1584 ?)

Omtrent 1590 kocht Hendrik Mattheusz van Langelaar het

Vliet van Jannichjen van hloudenberg Cornelisz l,lÍllemsz-

dochter en andere erfgenamen; hij wordt ook in het Oud-

schild van 1599 als eigenaar en gebruiker genoemd. Hij, en

later zijn zoon Cornelis Hendriksz van Langelaar, werden

de nieuwe gedaagden in het Proces

Hendrik Mattheusz van Langelaar was 70 jaar oud toen hij
in 1620 getuigde in het proces - hij was toen overigens de

namen vergeten van degenen die het Vliet aan hem verkocht

hadden. Hij woonde toen nog op het vliet, maar zijn oudste

zoon Cornelis, toen 30 jaar oud, had het van hem gehuurd'

In 1628 was Hendrik overleden; enkele buren verklaarden

dat zíj Hendrik en diens zoon Cornelis zeer goed gekend

hebben en dat zíi " alti5t sijn geweest eerbare vroome

huijsluijden" en voorLs nog dat "achteraen t broeckvelt

nae de Groep Loe t selve broeckvelt ten deele door Cornelis

Hendriksz aengemaeckt en onder de ploegh ofte culture ge-

brocht is.tt Er is ook nog sprake van een jongere broer van

Cornelis, genaamd Mattheus, en van een neef Sebastiaan de

Cruijf van Langelaar, geboren in 1584. Cornelis was ge-

trouwd met ene Jannichgen Everts die we1 wilde getuigen'

maar ttsonder eede soo sij die wijgerdett. Haar verklaring

Deel van een akte uit RAU met aantekeningen van de heren

van de Dom, waarin enkele eigenaren vanaf 1399 worden ge-

noemd. Tydeman van Scherpenzàel wordt als eerste genoemd.
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bestond er overi_gens i_n dat zij niets wist.
Cornelis Hendriksz werd in 1627 na de dood van zijn vader
Hendrik Mattheusz beleend net 't Vliet4. Het was een dub-
bel tijnsgoed van Doneinen (later verkocht aan het huis
Amerongen) en van de Domproosdij. In de tijnsrekeningen
van Doneinen uit de 16e eeuw komt het ook voor, maar daar
is de naam "Willen Quinttt blijven staan).
Corneïs had - op zijn ninst - zes kinderen; de oudste zoon

Gerrít werd pachter op de Hope onder Renswoude. Hij en zdjn

vrouw Rijkje l,lillems werden met Pasen L659 lidmaat van de

kerk van Scherpenzeel.

Zoon Geurt huurde het Tweede Broek, v/aar hij in 1675 als
weduwnaar met 5 minderjarige kinderen woonde. Dochter

Maeytje trouwde met Albert Rycx op boerderij Schaik. Zíj
overleed blijkens de lidmatenlijst van Scherpenzeel op 25

januari 1683. Dochter Gysbertje trouwde met ene Frans Wil-
lemsz. Dochter Trijntje en zoon Jan bleven ongehuwd.

Op 24 februari 1666 werd Gerrit, mede namens broers en zus-
ters, beleend met tt Vliet6,ttdaer Jan Cornelisz sijn,broe-
der op is woonendett. Jan woonde er in 1675 nog:tt Jan Corne-

lisz jongman met een meyt en knegt huyshoudenduTjt

Na de dood van Trijntje en Jan werden de erfgenanen in 1692

beleend met elk I/5 part in rt Vliet8. Uit deze akte konden

veel van de bovenstaande gegevens worden afgeleid, want de

erfgenamen worden er met naan en farnilierelatie in genoemd.

0p het Vliet kwam nu neef !'lillem te l/onen, een zoon van

Geurt op het Broek. hlillem Geurtsz van Langelaar trouwde

in 1685 met Evertje Cornelis van de Leeuwerikspol. fn 1693
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gaf hij voor het haardstedengeld één stookplaats aan:tthri-l-

lem Geurtsz op 't Vliet bruijcker en de erfgenamen vanCor

nelis Hendriksz eygenaarsn". trj werd in 1698 beleend met

het gehele Vliet na enkele deelaankopen van de andere er-
u.rr10. Van 1686 tot 1703 werden 8 kinderen op heL Vliet
geboren. De beide ouders werden neL Pasen 1709 bij getui-
genis lidmaaÈ van de kerk van Scherpenzeel.

T-n 1727 werd zoon Geurt na de dood van zijn vader door het

huis Amerongen beleend meL het Vlietll. Hij trouwde op

4 mei L732 te Renswoude met Judith Gysberts Methorst. In
de bewonerslijst van hloudenberg uit 174812 komt hij voor

als ttGeurt hlillemsen en vrouhr, een boer, 45 morgen eygen

land, 1 soon en 1 dochter onder tien jaar, 2 knegts, 1

meydt". fn feite werden tussen 1733 en L747 5 kinderen te
Scherpenzeel gedoopt; blijkbaar waren er drie,al overleden.

De ttsoontt was in ieder geval Gijsbert, gedoopt te Scherpen-

zeel 10 januari 1745.

Geurt Llillemsz overleed jong en Judith hertrouwde op28mei

1758 te hloudenberg net Jan Jansz van Voskuijlen. Zij ble-
ven nog enige tijd op het Vliet r/onen, maar toen zij op 27

maart 1778 een testamenL maakten, woonderi zij op Ubbelscho-

ten onder Renswoude. Jan Jansz heet in dit en in een later
testament ttVan Lambalgentt. ZiSn zusters echter,die ook een

legaat krijgen, heten ttVan Voskuijlentt: een aardigheidje
voor latere genealogen.

Judith Methorst werd op 18 novenber 1803 te Renswoude be-

graven en Jan Jansz van Lambalgen op 8 februari 1808, zij
was 82 jaar oud geworden. Het Vliet werd overgenomen door

zoon Gijsbert.



Gijsbert Geurtsz van Langelaar trouwde in L767 te hlouden-

berg met Geertje Hermens van Ginkel. fn 1774 hertrouwde

Gijsbert met Teunisje Jans van Doorn. Uit beide huwelijken

werden kinderen gedoopt te l^Ioudenberg. In de bewonerslijst
van Woudenberg uit t78313 "4".a Gijsbert Geurtsen meL een
ttgezintt van 11 personen, waarvan 5 onder 10 jaren, een

boer met 13 morgen land - maar de secretaris zet een vraag-
teken bij dat aantal morgens 1and. Het gaat Gijsbert niet
goed op het Vliet - misschien heeft hij daarom een te laag

aantal morgeÍrsaangegeven. Op 24 januari- 1786 moet 'r Giis-
bert Geurtsen van Langelaar wonende op tL Vliettf aan de

schout de helft van de hofstede en alle meubilaire goederen

cederen trom publicq te verkopen en daaruit aan hemzelf de

achterstallige ongelden te betalerrl4."
Het is niet helemaal duidelijk r{at er hierna is gebeurd.

Zeker is dat op 18 februari 1793 "Monsieur Gíjsbert van

den Berg, weduwnaar van Neeltje Methorst, koster en school-

meester te Doorntt het Vliet met 48 morgen land verhuurde

aan Sander Jansz en Cornelia Jans echtelieden die het al-
1qgebruikten'-. Voorts is bekend dat "Gi3sbert Langelaar

van tt Vlietrt op 25 november 1797 ín het eigen graf in de

kerk van Scherpenzeel werd begraven. Ook is bekend dat

zijn moeder op 5 september 1797 een nieuw testamenL maak-
16te'", waarin zij aan Gijsbert alleende blote legitieme

portie naliet " of één gulden wekelijks 't(zijn kinderen

deelden wel volledig mee). Misschien was Gijsbert op dat

moment a1 ziek. Hoe dan ook, op 28 maart tekende dezelfde

Gijsbert van den Berg bij dezelfde notariseen huurkontrakt
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met dezelfde Sander Jansz. In deze akte staat een toevoe-
ging:"de boerenhofstede genaamt tt Vliet zijnde een binnen

weynig jaren nieuw gebouwde huysinge". Dit is dus één van

de weinige gevallen waar wij de bouw van een ni_euwe boer-
derij vrijwel exact kunnen dateren!
fn het Oud Archief van de Gemeente l^/oudenberg zijn vanaf

1805 diverse belasLÍnglijsten bewaard, waarin bewoners of
eigenaren zijn vermeld. Als bewoners vinden wij in 1805

Sander Jansz; in 1808 een Cornelis; in 1812 een l,'Iillem van

Grootveld en in 1824 Wulfer van Apeldoorn met zijn vrouw

Merritje van de Lagemaat. Er is dus nogal wat verhuisd op

de nieuwe boerderij. fn 1812 werd als eÍgenaar nog Gijs*
bert. van den Berg Èe Doorn opgegeven; in het kadaster van.

1832 is dat Rijk van den Berg, rentenier te Doorn.

fr. ií.H.M. Nieuwenhuis

Noten:
1. J. Kroes, 0nvolledige opstrek op de Nederlandse zand-

gonden, Utrecht 1991 , bIz. 1Bl1 .
2. Namelijk van de zijde van de Heren van de Dom in RAU,

Domkap nrs. 613, 1919 en 1920, en van beide zijden in
RAU, Hof v Utrecht 166-21-479. De uireindelijke uir-
spraak van het Hof in RAU, Hof v Utrecht 188-17,
dd. 1 april L637 .

3. RAU, Staten landsheerl. nrs 332 en 346.
4. RAU, Huis Amerongen Af, fo1. 52,dd. 1 aug. 1627 en in

RAU, Donkap 24L4, dd. 19 nov 1644.
5. RAU, Fin.Instell. nrs. 16-37 over de jaren 1529-1564.
6. RAU, Huis Amerongen A8, fol. 45.
7. RAU, Staten 543, Huisgezinnen in Eemland.
8. RAU, Huis Amerongen All, dd. 5 dec 1692.
9. Oud Archief Gemeente l^/oudenberg nr. 188.
10.De aankoop van een deel door Jan van Vierhouten dd. 20

juli 1690 (A11) werd geroyeerd ten behoeve van Albert
Rijksz; deze verkoopt 2/5de deel 2I-021696 aan Willern,,



Erf llet Ylietlllet ïoeslach; begin lïe eeur

(Bron: Rau, Top-ltlas, 0or nr. l9l0-a en b)

T2

Geurtsz (not. Boumeister Veenendaal, V002a003, dd. 27
jan 1696 en 20 feb 1696;beleníng dd. 21 feb 1696 in
All ) 0p 20 nov 1698 werd l^li11en Geurtsz met het gehele
Vliet beleend na aankoop van het laatste I/5 deel (A4)

l1.RAU,Huis Amerongen, fo1.35v,dd. 11 nov 1727.
12.Oud Archief Gemeente Woudenberg nr 229.
13.RAU, Dorpsgerechten 2347, dd. 15 juli 1783.
14.RAU, Dorpsgerechren 2348, dd. 24 jan 1"786.
15.RAU, Notarissen, !r10002a002 (not Arn v Geitenbeek te

I'Ioudenberg).
16.GAAmersfoort,Notarissen, AT042a029 (not Anth Voskuijl

te Amersfoort).
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. HoÍstede

DAGBOEK VAN EEN OUDE HOEVE

Voorwoord

Nee, een echt boek is er nog niet uitgegeven over de his-
torie van Boerderij Het Vliet, maar materiaal is er ge-

noeg over. I,lie had kunnen denken dat deze oude hofstee
haar geheimen nog eens zou prijsgeven en dan ín zotn hoe-

veelheid. Het ging dan ook niet vanzelf en ik heb moeten

vechten om alle gegevens boven water te krijgen. Gelukkig

kreeg i-k van alle kanten hulp en advies en daar ben ik
allen dankbaar voor.
In 1990 kwarn ik in het Rijksarchief in Arnhem een acte

tegen die beLrekking had op de aankoop van Het Vliet in
1840 door Mr. Petrus Johannes van Naamen, Heer van Scher-
penzeel. Dat gegeven heb ik toen haastig overgeschreven,

mede omdaL naast de beschrijving van de hofstee ook de

prijs werd genoemd. Datzelfde jaar 1990 was tevens de boer-
derij in het nieur+s door de expositie op de deel in heL

kader van de Open Monumentendag. Toen heb ik al een artikel
geschreven over Het Vliet" Ook heb ik toen de woonkamer

(de heerd) gezien en de ambachtelijke bebouwing van het

geheel beschreven.

De brand op zondag 14 maart 1993 maakte een eind aan deze

fraaie oude hoeve. Het onderzoek kon toen eigenlijk pas

goed van de grond komen.

Dat onderzoek leidde tot het verzamelen van allerlei ge-

gevens die betrekking hadden op Het Vliet en de tientallen
archiefstukken, bodemvondsten en bouwkundige zaken, fotors
en gesprekken zouden, indien ze gebundeld werden, samen

een aardig boek kunnen vormen. Daarom heb ik dit
I3



verhaal ook ttDagboek van een oude Hoevett genoemd. Jarrner

echter dat al die pagina's verspreid liggen in minstens

zes archieven bij verschillende instellingen.
Bladzijden genoeg, alleen moeten ze nog op datum worden

ingebonden. Het fotowerk in de vorm van een diaserie geeft
daarnaast een goed beeld van wat er zoal gevonden en verza-
meld is over Het Vliet. Deze serie heb ik ook de titel ge-
geven 'tDagboek van een oude Hoevett.

Naamgevingen

De Naam ttHet. Vliettf wordL en werd op verschillende manie-

ren geschreven en de oudste benaming is ttten Vleijtrt. Ver-
der komen we tegen: tt Vleijt, Ten Vli-et, 't Vliet, rt Vlied,
Te Vliet en Het Vliet; en si_nds kort zelfs "De Vliet".

Oudste gegevens en opmetingen

Het oudste gegeven omtrent Het Vl iet dateert uit het jaar
1394, precies zes eeuwen geleden. Toen was er wat onenig-
heid over een stuk grond dat ten zuiden van Het Vliet ge-

legen was. De Domproost van Utrecht had recht.en in l'/ouden-

berg in de vorm van een soort tijns (=grondbelasting) en de

gebruiker r,/enste dat niet te betalen. Daar is toen watrja
heel waÈ,over te doen geweest, want ook na 200 jaar komen

h'e nog telkens correspondentie tegen over dat zuidelÍjke
stuk van het erf ten Vliet zoals toen de Toeslag werd ge-

noemd.

Voor 1628 was Het Vliet ten zuiden van de Lunterse beek al
minstens viermaal opgemeten, zelfs met getuigen erbij. Door

al dat geruzie kwam er toen heel hrat op papier en dat is
vandaag ons geluk, want de Proosdij bewaarde al die papie-
ren zorgvuldig.
74

Tekening van de opmeting, verricht door Jan van Diepenem
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De oudste tekeningen en opmetingen zien er wat amateuris-
tisch uit; de latere zijn echter prachtig.
Jan van Diepenen, een beëdigd landmeter van het Hof te
Utrecht, deed er twee dagen over om de hoeve op papier te
krijgen en te onschrijven. Prachtig ís te zien hoe hij de

woning met korenberg, houtwallen en sloten, de Lunterse

beek in tt noorden en de ttgruptt of ttgroeptt in het zuiden
als gemeentegrens tussen l,Ioudenberg en Amerongen getekend

heeft. Natuurlijk had hij ook de wegen aangegeven die er
toen liepen. Dat alles in een fraai kader geplaatst met

een omschrijving van het Erf Ten Vliet.
Die ruzies omtrent die tijnsrechten liepen door de eeuwen

heen over al die eigenaren en gebruikers van de grond heen,

tot het moment dat Mr. P.J. van Naamen die erfpacht in 1841

voor de somma van f 373,16 afkocht. Voordien betaalde de

eigenaar van de hofstee jaarlijks f, 8,- tot f 15,- aan de

Domproost. En er zijn door de eeuwen heen heel wat eigena-
ren geweest. Vanaf 1394, toen Tijdeman van Scherpenzeel

eigenaar was, tot 1994, nu de drie gezusLers Daniëls het in
eigendom hebben, tel Ik 22 families die het in bezit hadden.

Twee eeuwen famÍliebezit
Als ik het goed heb begrepen, kocht Hendrik Mattheusz van

Langelaar Het Vliet van Jannichjen van Lloudenberg Cornelis
Willems dochter Ín het jaar 1590. Het blijfr dan 196 jaar
in deze familie. Van vader Hendrik en zoon Cornelis verkla-
ren enkele buren later dat zij altijd |teerbare, vroome

huijsluiden" waren. Verder lezen we dat Cornelis HendrÍkz
tt broeckvelt nae de Groep t.oe tL selve broeckvelt ten deele
aengemaeckt en onder de ploegh ofte culture gebrocht is.
16

Dit stuk land ligt nu nog langs het fietspad naar Overberg
tot de scheidingssloot die ttgruptt of ttgroeptt werd genoemd.

Ook een gedeelte van het Broekerbos hras toen bouw- of gras-
land.
De laatste Van Langelaar op Het Vliet was Gijsbert Geurtz.
Hij had nogal wat schulden - achterstallige ongelden - te
betalen en daarom werd toen de boel verkocht. Het is echter
mogelijk dat de nieuwe eigenaar Gijsbert van den Berg, kos-
ter en schoolmeester te Doorn, een aangetrouwde neef van de

vorige eigenaar was, want de naan Methorst komt in beide
vrouwelijke takken voor. Schoolmeester Gijsbert - al, vroeg
weduwnaar - hÍe1d zijn centen graag bij elkaar, r,rant van

hem lezen we dat dorninee J.A. Potken, predikant te Scherpen-
zeel, hen via de Geregtsbode van Doorn dwingt het verschu.l-
digde Garfkoren te betalen 'rzijnde jaarlijks één halve
schepel boekweit voor hemzelf en één halve schepel voor de

kosterrt.
Deze Gijsbert van den Berg heeft rond 1794, dus 200 jaar
geleden, de voormalige boerderij Het Vliet laten bouwen.

In een akte van 1794 *.aat namelijk dat tt de hofstede
tt Vliet zijnde een binnen weÍnig jaren nieuw gebouwde

huijsingett. Rij'k van den Berg, de zoon van GijsberÈ, ver-
koopt op 16 juni 1840 de hofsree Her Vliet groor 47 bunder

73 roeden en 66 ellen, t huismanswoning met bakhuis, var-
kenshok, 3 koornbergen en 2 schuren voor f I27OO'- aan

Mr. Petrus van Naamen. Zo kwam Het Vliet door verervingen
in het bezit van de familie Rooyaards en Daniëls.

Brand

Zondagmorgen 14 maart 1993 is de nog maar pas verbouwde
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boerdenJ door scnoorsteenbrand verwoest. Heel trj-est voor

de bewoners en voor de eigenaressen, maar het is tevens een

stuk cultuurverlíes voor wie oog heeft voor een fraai ge-

legen oude hoeve. Het was niet de eerste keer dat deze hof-
stede in vlarmen opging, want zo lees ik in een leenbrlef van

de Domeinen uit L627 dat Cornelis Hendrik MatÈheusz l-e hlou-

denberg verklaart dat hij en zijn vader hebben gehoord dat

de oude eigendomsbrieven bij "ongeluk verbrant sijn".
Toen ik in maart r93 begon met het bouwkundig onderzoek, ont-
dekte ik op 50 cm onder het peil (=begane grond) enkele ver-
brande stenen. Wellicht bewijsmateriaal voor de vroegere

brand.

Opgravingen en bodemonderzoek

Bewijsmateriaal van vroegere bewoning kwam na de brand al
snel naar boven. Overal lagen in de grond op een diepte van

20 tot 80 cm scherven van potten, schalen, schotels en gra-
pen (=driepotige kookpot). Ook vond ik wat glaswerk en een

schoentje van drie eeuwen oud; botten van tien verschillen-
de dieren, waaronder een stuk van een kabeljauw en botten

van een zeearend. Bierpullen en kannen van steengoed uit
Duitsland uit de tijd rond 1600,enkrulwagens.Rood aardewerk

uit lang vervlogen dagen tonen ons het keukengerei van de

vroegere bewoners van Het Vliet. Een tiental oude munten,

helaas van slechte kwaliteit, waarvan de oudste gedateerd

kon worden tussen 1460 - 1470, gaven voldoening bij het

spit- en zoekwerk.

Dat bodemonderzoek met al die scherven

ptzzel, waar bijna geen eind aan kwam.

je krijgt de scherven niet bij elkaar.
1B

bleek achteraf een

Je mist te veel en

Het is dus zoeken

en passen: kleur bij kleur en dikte bij dikte. Soms kun je
dan een paar stukjes aan elkaar plakken. Nu ligt er nog een

hele partij scherven: ca. 80 stukjes van papkonmen, 75 poten

en standvoeten en 125 oren van kook-, voorraadpotten en

grapen, enz.. Soms zie je plotseling een stuk van een beeld-
je, een oliekruikje, een olielamp of een vetvanger. Er lag
een bodem van een majolicabord (= aardewerk met tinglazuur)
ca. 400 jaar oud en een aantal pijpekopjes. Zelfs midden on-

der het bakhuis lagen nog scherven uit lang vervlogen tijd.
Zotn opgraving is net zoiets als vissen, je weet niet of je
beet krijgt, maar de kans zit er in en daarom blijft het

spannend.

Joh. Lagerweij zoekt de stukjes bij elkaar
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Het neesÈe aardewerk dat gevonden werd' vas alledaags goed,

heel gewoon van makelij en bestemd voor het gewone volk.
líaar soms lag daar dat wat luxere steengoed, dat geïmpor-

teerd was uit Duitsland: bodems van bierpullen, hrel 8 stuks,

een enkel stuk met een medaillon en een tekst in het Duits.
tíie aÈ er rond 1600 kabeljauw en hoe krsam die zeearend op

Het Vliet? Het zou mij niet verbazen als Hendrik Mattheusz

van Langelaar daar meer van wist. fn die tijd is daÈ luxere

nateriaal daar gekomen.

De neeste botten staÍmen van rund, varken, schaap of geit,
want dat waren de dierep die men hield voor het vlees.

De gevonden stukjes vensterglas die verkleurd en schilve-
rig zijn, tonen ons de vergankelijkheid van elk materiaal.

Hoe zouden die ramen er heel vroeger trouwens uitgezien

hebben, denk je dan bij jezelf. Zo bracht elke vondst weer

nieuwe vragen met zich mee.

Bouwkundig onderzoek

Eigenlijk had ik net dit onderwerp noeÈen beginnen, want het

bouwkrndi-g raadsel begon voor nij net die oude sluitsteen
nidden boven de grote deeldeuren. 1882 stond er in dat hard-

steen, en dat klopte van geen kant. Een kind kon zien dat de

boerderij veel ouder was. Omdat na de brand de muren direct
waren omgehaald, kon ik die achtergevel niet goed meer on-

derzoeken. Gelukkig had ik wat maten genomen van heL metsel-

werk dat toen al plat lag. Aan de hand van enkele fotors en

van een gekregen dia was het raadsel toch nog te ontsluieren.
Wellicht lag er voor 1882 een houten balk als ligger boven

de deeldeuren en was deze na bijna 100 jaar zo slecht gewor-

den dat het gevelwerk dat er op rustte, vervangen moest wor-
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den. Boerderij De Hope in Renswoude en Dorrestein aan de Her-
tekop in Leusden hebben dit nog.
Tot ca. 150 m boven het maaiveld werd de gevel afgebroken en
opnieuw opgenetseld met korfbogen boven de staldeuren en
grote deeldeuren. Toen is ook die nieuwe sluitsteen met dat
jaartal geplaatst. Het metselwerk is door de veel dikkere
steen en de andere nortel duidelijk anders dan de rest van
het gebouw. Ook het bakhuis was van dezelfde dunne utrechtse
steen gemetseld als de woning. Zelfs de brandnuur tussen
woonhuis en bedrijf was van deze steensoort. Er gingen 21|
laag in een meter hoogte en de voeg ias doorgaans 6-grun dik.
De stenen van de brandgevel waren van een mindere kwaliteig
veel zachter en lichter van kleur, dus veel verder van het
vuur gebakken en daarom bestemd voor binnensteen. De kelder-
steen was bijna geel en heel zacht; er r./as een tongewelf van

gernetseld.
Tijdens dit onderzoek bleek dat de voorgevel maar gewoon te-
gen een oudere fundering r.ras gezet, zonder versnijdingen
om zo een beter draagvlak te hebben. Een vrij hoge gevel
zonder fundering is niet mogelijk hoor ik deskundigen al
zeggen, en dat is ook zo. De vorst kan er maaÍ zo onderko-
men, de regen spoelt mÍsschien het zand weg. Maar Loch bleef
het muurwerk 2 eeulren goed overeind staan.
Nu moet ik wel zeggen dat het woonhuis op een zuiver zandbed

stond, het heel goed was uitgegraven en t/as aangevuld met
goed vulzand met veel oerbonken erin. Tot ruim boven het
maaiveld was zand aangebracht, waarop eertijds al een ander
huisrheeft gestaan. Bij het graafwerk bleek dat een vorig
woonhuis gestaan heeft op een fundatie van 5 à 600 jaar oude

kloostermoppen: stenen van 30 cm lang, 8 cm dik en 15 cm bred.
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Nu is het best mogelijk dat die stenen als gebruíkt maeriaal
secondair verwerkt zíjn, want vroeger lras materiaal duurder

dan arbeid. Bij het uitgraven en opruimen van de oude funde-

ringen bleek tevens dat er vroeger geen poeren onder de ge-

bintpoten hebben gestaan, maar dat die palen toen zomaar

ruim een meter diep in de grond werden gezet.

Het woonhuis en ook het huis voor 1794 stonden ca. 50 cm ho-

ger dan het stalgedeelte. Kennelijk had men daar op rL Vlie:
last van hoog water en probeerde men zo droge voeten te hou*

den. Het ligt voor de hand Le veronderstellen dat er voor

1794 een houten woonhuis stond op een fundatie van gebruikte

stenen en dat ook het stalgedeelte geheel van hout was op-
getrokken. Tijdens het graafwerk kwamen er onder het woonge-

deelte op verschillende plaaLsen resten oud funderingswerk

voor de dag.

Timmerwerk

De beide raamkozijnen i-n de voorgevel, van de woonkamer, r/a-

ren ook veranderd. Vroeger stond er nog een middenstijl in
het ondergedeelte en zaten er twee naar binnen draaiende ra-
men in elk kozijn. Achter het belegstukaan de binnenzijde
zaten nanelijk de afgebroken kanieren nog in de stijlen en

zat in het midden van de onderdorpel een dichtgemaakt pengat

van die tussenstijl. De schuiframen die er nu inzaten, zíjn
dus later aangebracht. Kozijnen in de noordgevel kunnen soms

wel 400 jaar oud worden en dit type T-vensters komen we in
de 16e eeuw reeds tegen. hlaren d.eze kozíinen van een vorig
huis of waren ze ook aangevoerd toenterEijd gelijk met de

kloostermoppen?

Het timmerwerk in de woonkamer was zeer eenvoudig ambachte-

lijk uitgevoerd. De binnendeuren van 3 planken, 15mm dik en
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30cn breed, met boven en onder een dwarsklamp. De zolderplan-
ken zijn ruim honderd jaar geleden vervangen door machinale

delen, want de afgebroken gesmede spijkers zaten nog in de

oude kinderbalken, die op hun beurt boven over de moerbalken

lagen en met 10 en 15 duims gesmede vierkante spijkers waren

vastgezet.
De bordenlijst rond en boven de schouw was zwaar geprofileerd

en aan de buitenzijde voorzien van spintkastjes. Niet zo

lang geleden was er een trap met een kwart naast de schouw

geplaatst, zod,at men niet meer via de deel naar de slaapka-
mers boven hoefde te gaan. HeL zal wel na 1950 zijn gebeurd.

Teselwerk

In de woonkamer was een eenvoudige betegelde stookplaats.
Deze betegeling bestond uit een middenbetegeling van bruin-
gevlamde schildpadtegels, 8 rijen breed en 13 hoog en onder

een vlakke vuurplaat. Daarnaast aan beide zijden 6 rijen
witte tegels, die rechts en links werden afgesloten met een

éénrijige mangaankleurige pilasLerrank. Midden in elke witte
rij was later een tableau van 4 tegels aangebracht: rechts
een staande en links een liggende koe. A1 deze tegels heb ik
voorzichLig van de muur genomen, thuis schoongemaakt en de

pilasterranken laten restaureren. Onder voorwaarde dat ze in
de nieuwe woning weer aangebracht zouden wordeq heb ik de

toennalige rentmeester gevradgd de tegels er uit te mogen

halen. De betegeling is nu weer aangebracht in het nieuwe

Vliet en zo Ís er toch nog iets bewaard gebleven van dat oude

interieur.
fn het tegelmuseum in Otterlo rrft noflik stê" is die pilaster-
rankvoorstelling ook te zien. Ze is vervaardigd tussen 1775
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en 1825 en dat paste exact op het jaar 1794, toen Het Vliet
is gebouwd.

0p diverse plaatsen lagen estriken (:vloertegels), want vroe-
ger had men nog geen houten vloeren in onze omgeving.Bcrrendbn

hraren esLriken goed schoon te houden. Zeven verschill-ende

formaten en kleuren vond ik tussen de puinhopen van de ver-
brande boerderij, waaronder enkele zeer grote van 255x255 cn

"n 42 cm dik. Maar ook enkele zeer kleine van 155x155 u.rt

omstreeks begin 1700. Er was één vloertje in blauw-grijs
uitgevoerd, de rest in rood.

Verbouwing

fn 1882 is er een verbouwing gehleest' maar ook later is er

nog zo het één en ander veranderd.

De bedsteden zijn er al lang uit. Het rieten dak is na de

oorlog aan de regenkant, de westzijde, vervangen door oude

holle pannen, die op hun beurt weer vervangen zijn door Tule

de Nort pannen.Ook de oostkant is toen met pannen gedekt,

De zijgevels zijn een aantal jaren geleden een muurdikte
naar buiten gezet, zod,at men meer ruinte kreeg voor het pad

achter de koeien.
fn de woonkamer lag de laatste jaren parket en in de keuken

was de ttgeuttt weggehaald.0p de deel stonden alleen wat kal-
veren; hel nelkvee had een nieuwe behuizing in de ligboxstal.
Het bakhuis was ook wat veranderd, want de stookplaats was

bijna niet terug te vinden en de oven was reeds lang geleden

gesloopt. Alleen twee haalboomduimen zaten nog in de gevel

tussen het woongedeelte en het varkenshok. Daar hing en

draaide de haalboom met haalij zer of ketting aan om de kook-
potten boven of van het vuur te halen.
24

0p het tuitgeveltje van het bakhuis stond een verdwaald wit-
gebakken ornamentje. Hoe dat versierinkje daar ooit terecht
is gekomen, zal wel alti5d een raadsel blijven.
De oude sluitsteen van 1882 die velen op het verkeerde been

zeXEe, is nu weer als raadsel voor de toekomst in de nieuwe

achtergevel gezet. Hebben ze over 100 jaar weer wat te puzze-

len.

Nieuwbouw

Direct na de zomervakantie van 1993 is nen net de nieuwbouw

begonnen. G.J. van Ekris uit Maartensdijk heeft samen met de

bewoners het plan onLworpen. De firna Osnabrugge-Methorst

heeft de bouw gerealiseerd. Het is een in de streek passend

eenvoudig bouwwerk: symetrisch en strak. De vanouds zo be-

kende wolfseinden sj-eren het net blauwe pannen gedekte dak.

In het achterhuis is opnieurr een jongveestalling in moderne

versie, een ligboxstal rnet roostervloer en met betonnen zol-

dering.
Terwijl ik dit hier neerpen, is men bezig het huis verder

af te werken. Ik hoop dat de naam Van de Lagernaat, het

geslacht dat hier al sinds 1900 woonL en werkt, nog lang

verbonden mag bli-jven aan de boerderij 'fHet Vliet".
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Naschrift
Zo hebben we samen zes eeuwen achterom gezien naar de weder-

waardigheden op dit oude boerenerf. Een stukje geschiedenis

dat in grote lijnen overgeprojecteerd kan worden op tiental-
1en boerenhofsteden in onze omgeving. Een klein beetje weten

h/e nu wi"e er woonden en werkten op die oude hoeve.

Gelukkig dat Ir. Nieuwenhuis zo diep in de archieven is ge-
doken, v/ant ik kon dankbaar gebruik naken van dit historisch
onderzoek. A1 die aantekeningen, verhalen en gebeurtenis-
sen vormen tesamen de bladzijden voor het boek:

It Het dagboek van een oude Hoevett.
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