
Boeren langs de Oude Rijn
tussen 1300 en 1800
Een korte geschiedenis van de landbouw

Een lezing door dr. Jan H. Huiting
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Inhoud

❖ Landschap: kaarten, hoogte, bodem en grondgebruik

❖ Bezitsverhoudingen: kastelen, kerken en boeren

❖ Patronen: periodisering, graanprijzen, tienden, pachtprijzen, voor- en tegenspoed

❖ Arm en rijk: bedrijfsgrootte, herenboeren, keuters en daghuurders

❖ Landbouw rond 1800: graan, vee, schapenteelt

❖ Boerderijen: gewoon een paar mooie plaatjes

❖ Bedrijfsvoering: Huis te Vleuten (1200-1500); Gulden Hoeve (1250-1600); Themaat (1300-1600); 
Reyerscop (1350-1600); Hof ter Weyde (1350-1700); Vleuten (1525); Het Spijk (1550-1650); 

Zeldenrijk (1600); Den Ham (1600); Vleuten (1636/7); De Meern (1639); Harmelen (1681-1695); 

Lage Haar (1700); Themaat (1793)
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Landschap en vegetatie
De omgeving van de boeren
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Dit verstedelijkte gebied anno 2020…
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… was anno 1960 nog platteland…
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… zoals het eeuwen eerder al was.
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Bodem
code

Korte uitleg

hVb Koopveengronden op bosveen (of 
eutroof broekveen)

kVb Waardveengronden op bosveen (of 
eutroof broekveen)

kVc Waardveengronden op zeggeveen; 
rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

kVr Waardveengronden op rietveen of 
zeggerietveen

pVb Weideveengronden op bosveen (of 
eutroof broekveen)

Rd90A Kalkhoudende ooivaaggronden; zware 
zavel en lichte klei

Rd90C Kalkloze ooivaaggronden; zware zavel 
en lichte klei

Rn44C Kalkloze poldervaaggronden; zware klei

Rn47C Kalkloze poldervaaggronden; zware klei

Rn52A Kalkhoudende poldervaaggronden; 
zavel

Rn67C Kalkloze poldervaaggronden; zavel en 
lichte klei

Rn95A Kalkhoudende poldervaaggronden; 
zware zavel en lichte klei

Rn95C Kalkloze poldervaaggronden; zware 
zavel en lichte klei

Rv01C Kalkloze drechtvaaggronden

hVk Koopveengronden op (meestal niet-

gerijpte) zavel of klei; beginnend 
ondieper dan 120 cm
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Hoog en laag – microreliëf
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Kadaster 1832 (hisgis o.b.v. OAT’s)
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Graantelling 1811
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Bezitsverhoudingen
Hoeveel land hadden de boeren
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Hof Ter Weyde, Nyevelt, Den Engh

Den Ham, Bottenstein, Voorn

De Haar, Ter Mey, Den Eyk
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Kasteel de Haar in 1708
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Positie per familie/instituut 1450
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Wie had de grond in 1450?
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Oud land –De Haar, Vleuten
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Overgangsgebieden: Veldhuizen en 

Themaat
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Haanwijk, Bijleveld en Spengen
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Galecop, Oudenrijn en Heicop

De positie van de boeren in de veraf gelegen gebieden zien we in versterkte mate in bijvoorbeeld 

Galecop. 
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Verschuivingen (ca. 800 – ca. 1800)
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Boeren hadden vrijwel geen land: 

iedere boer was pachter
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Patronen
Voor en tegenspoed
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Periodisering
26



Prijsverloop van granen
27



Het tiendrecht
“Recht van tiend was een zakelijk recht om een evenredig deel te heffen, meestal een tiende, van de 
gewassen, gegroeid op de grond, bij een ander in gebruik, of van de jongen van dieren, op dien grond 
geworpen.” Definitie van De Blécourt 

28

❖ De tiende was van kerkelijke oorsprong. 
❖ Het tiendrecht drukt op de grond en omvat een bepaald evenredig deel van de 

vruchten die de grond voortbrengt; in Utrecht was dat 10%. 
❖ Het recht van de tiendheffer omvat de vordering op de eigenaar van de oogst. In de 

meeste gevallen is dat de pachter en niet de eigenaar van de grond. Voor een boer 
betekent dit dat iemand anders dan hijzelf recht heeft op een tiende deel van de 
oogst.

Grote tienden - (decimae majores)

granen zoals tarwe, rogge, gerst, haver, boekweit

Kleine of smalle tienden- (decimae minores) 

erwten, bonen, wortelen, knollen. Naast deze tienden van gewassen werden ook de tienden van 

beestgeboorten tot de kleine tienden gerekend. Een oorkonde uit 1304 vermeldt die smale tienden 

van scapen, vercken, byen ende van alle smalen tienden, daer men tienden aff schuldich is te 

geven In het Eemland werd hennep, rapen, wintergerst, vlas, bijen, biggen, lammeren en ganzen 

onder de kleine tiend verstaan. Ook in West-Utrecht vielen hennep, lijnzaad, koolzaad, vlas, 

raapzaad en mosterd onder de kleine tienden.

Tussen 1480 en 1520 heeft een sterke toename van de teelt van handelsgewassen hennep, vlas en

raapzaad plaatsgevonden. Een plakkaat van Karel V gaf aan dat dankzij de ingrepen in de waterstaat,

molens, dijken, sluizen, dammen, de mogelijkheid was ontstaan om weer in te zaaien, zij het minder

granen, maar meer hennep, raapzaad en vlas. In de lage gebieden was er sprake van een overgang van

de graanteelt naar de handelsgewassen. Naast de overgang van gewassen zien we in dezelfde periode

een vermindering van de graanbouw ten gunste van de veeteelt.



De hogere gebieden – blijvend bouwland

Met de bewaard gebleven administratie inzake de tienden 
kunnen we ongelooflijk veel doen:
❖ Richting van de productie bepalen over langere tijd – beeld 

van de conjunctuur
❖ Van jaar tot jaar de omvang van de oogst inschatten
❖ In combinatie met pachtgegevens een krachtig middel voor 

sociaal-economische analyses

De tiendgegevens geven niet altijd informatie over de gewassen 
die werden verbouwd; sterker nog: dankzij andere bronnen en 
botanische gegevens weten we dat het gewasassortiment veel 
breder was dan dat de tiendreeksen doen vermoeden. 
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De lagere gebieden tonen iets anders
30

In de lagere gebieden vond sterke bodemdaling plaats. 

Ook de molens die vanaf ca. 1480 werden geplaatst 

konden dat niet voorkomen.

In 1800 was iedereen in Maarssenbroek kaas- en 

boterboer.
Terwijl de economie vanaf 1515 grote vaart maakt, 

keren de granen niet terug. Dit wordt het land van 

hennep en veeteelt.



Galecop

Op basis van dit patroon in Galecop kan 
worden verondersteld dat de graanbouw 
tot het verleden behoort. Het zou dan ook 
goed kunnen dat in deze periode, dus 
rond 1550 in Galecop de overgang naar 
veeteelt tot voltooiing komt. 

Een andere verklaring voor het verloop 
van de kleine tienden, waarvan de 
krijtende tiend van beesten deel 
uitmaakte, is moeilijk te bedenken. 

In goud uitgedrukt nam de waarde van 
deze tienden immers wel een zeer hoge 
vlucht. Wel past dit beeld goed bij de 
geschetste omschakelingen elders die in 

de eerste decennia van de zestiende 
eeuw plaatsvinden.

25 mud tarwe per jaar is erg weinig.
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Ontwikkeling van de pachtprijs van land
32
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Pachtprijzen en betaling
34



Achterstanden als graadmeter
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Zwaarte pachtprijs
36

Toepacht kon van alles zijn: 

kippen, kapoenen, graan, 

vogels, zuivel. Ca. 7% van de 

jaarlijkse pachtprijs en in de 

zestiende eeuw vaak nog 

hoger.

Jaar Prijs pachtkapoen in stuivers
1550 4
1570 5
1600 10
1620 12
1640 20
1655 20



Toenemende kosten waterstaat
37

Aanvankelijk waren de waterstaatslasten beperkt tot 

sluizen en dammen, na 1480 kwamen daar de 

molens bij. In het waterschap Bijleveld werden in 

1486 drie molens tegelijk gebouwd.



Ellende

❖ Pest, telkens terugkerend

❖ Oorlogen en plundering

❖ Hongersnood

❖ Slechte oogsten door weersomstandigheden

❖ Hoge graanprijzen
❖ Dijkdoorbraken, overstroming

❖ Bodemdaling

❖ Opslibbing rivieren en ondieper wordende vaarwegen

❖ Muizenplaag

❖ Wolven

❖ Sommige jaren kwam alles tegelijk (1421, 1437 en 1438)

❖ Armoe door vertrek van de rijkere inwoners waardoor de dorpslasten 

voor de achterblijvers stegen (Teckop, Linschoten, Hekendorp)
❖ Belastingen

38



Opsomming van risico’s 14e – 16e eeuw
39

Harmelerwaard (1552): Ende dit sell all wesen vrijen weijt van dijcken, 

dammen, sluijsen, watergangen, van veeten, oerloge, rove, brandt, 

waternoot, tsKeijerslijke majesteijts ofte tsheren beeden off scattinge, 

mergengelt, huijsgeldt, hynderdamsgelt, leckendijcxgeldt, moelengeldt, 

oudtscildegelt, landtsettinge ende voert van allen ongelde ofte onrade alse

nu ter tijdt opten voirs. lande if, off naemaels daer op comen ende geseth

mach werden, nijet daer van uutgesondert.

Brakel (1380): vrijs ghelds zonder enighe ofcortinghe die Johan voers. rekenen 

mochte bi scade die hi name bi reghen, haghel, blixem of anders wedernoet, 

watervloet, dijcscoeringhe, ghebroken sluzen, roof, brant, ontsegghen of 

oorloghe tusschen den hertoghe van Ghelre ende den ghestichte van Utrecht. 

Een pachtbrief uit Achthoven (1355) vermeldt een vergelijkbare reeks: 

wintervloet, van zomervloet, van haghel, snee, donre, blixen, heye, wint, water, 

reghen, of van enighen ander onweder of tempeeste, of van oorloghe of 

vyantscepe, die die biscop van Utrecht of borchgrave van Montforde (…) of 

anders enich here (…) hebben mochte teghen iement of van scattinghen of 

van morghenghelde (…) of van diken, van weteringhen, van sloten, van 

graven, of van brande, of anders in enighen manieren.
Oudwater (1371): van scade die wi namen bi reghen, 

haghel of anders weders noet, watervloet, 

dijcscoringhe, ghebroken sluzen, brant, roef, 

ontsegghen, oorloghe tusschen der greeflicheyt van 

Holland ende den ghestichte van Utrecht of tusschen

anders enighen heren of personen ghezeten in den 

ghestichte van Utrecht...

Linschoten (1319): videlicet communi plaga belli vel 

guerre … et inundationis aquarum tocius terre per 

ruptionem aggerum que vulgariter heerbrant et 

zeuvloet appelantur …

Reierskop (1419): Waer oec dat zake dat die waterganc daer dit voirs lant mede bewatert is binnen desen voirs. thien jaren toe geslagen 

worde of datter dijcscoringe ofte waternoet ofte een open oerloge tuschen der greeflicheyt van Hollant oft heren Johans lande van 

Beyeren ende tusschen den gestichte van Utrecht gevellen.

Themaat (1530): Ende dit zel all wesen vrys gelts van 

dycken, damme, sluysen, watergangen, van veten, 

oerloch, rove, brant, waternoot, heren schattinghe, 

mergengelt, huysgelt, hynderdams gelt, Leckendycks gelt, 

lantsettinge ende voert van allen ongelden ofte onraide

ale nu opte voers lande is off namaels daer op comen en 

geset mach werden, nyet daer van wtgesondert.



Opsomming van risico’s 17e eeuw
40

Harmelen Haanwijk (1675): Schout en schepenen op verzoek van Philips Jansz van Rijn cum 

suis, alle opgesetenen buerluijden in Haanwijck, verklaren dat "alle der requiranten huijsingen

en boomgaerden mitsgaders alle de vordere huijsinge onder de polder van Haanwijck

gestaan hebbende, alsmeede de huijsinge van de weduwe van Jan Joosten buijten de polder 

van Haanwijck in de selve buerte bij den huijse van Batesteijn, door den vijandt tot de gront toe 

sijn affgebrant ende geruineert; dat meede de polder molen van Haanwijck insgelijcx is 

afgebrant en geruineert, oversulcx d'selve polder (alwaer de supplianten haer landen onder 

gebruijcken) tsedert 't jaer 1672 tot Maij 1675 incluijs is geinundeert geweest en daer door de 

selve landerijen grotelijcx sijn verdorven dat ook naert stellen van een nieuwe meulen 't lant

drooch geworden zijnde 't gras door de muijsen en rotten soodanich is affgegeten dat zij 

supplianten daer op nauwelijcx hare weijnige beesten hebben connen weijden, veel min 

eenich hoij voor de selve winnen, dat oock d'requiranten haer jegenwoordich seer armelijck

moeten behelpen en in kleijne schuergens op haer oude woonplaetsen opgeslagen haer

beesten (die niet vierdepart soo veel int getal en sijn, als tottet beslaen der landerijen bij ider

int gebruijck hebbende veel van nooden souden sijn, indien 't lant wederom sijn voorige

vrugten afgragte) jegenwoordich sullen moeten stallen, in somma dat de requiranten allesints

soodanich sijn uijtgemergelt, geruineert en uijtgeput, soo doort affbranden haerer huijsingen

en wooningen, verderven der landerijen, continuele plonderinge int doortrecken der vijanden 

tusschen Utrecht en Woerden, als over groote tyrannije vant guarnisoen soo op den huijse als 

in de kercke tot Harmelen gelegen, dat niet mogelijck is dat de requiranten in hare cleijne en 

miserable woonincxkens langer sullen cunnen blijven woonen

Zonder tegemoetkoming, zo stellen ze, dat de polder van Haanwijck toecomende jaer als 

desert ende verlaten sonder met beesten beslagen te worden sullen blijven leggen en 

d'requiranten als dan genootsaeckt sullen sijn voor arme daghuerders te gaen wercken, om 

soo doende voor vrouw en kinderen de kost te kunnen verdienen.

Harmelerwaard (1675): Jan Joostz van 

Binnendijk heeft in 1672, 1673, 1674 land 

gepacht, maar had daar niets aan "als zijnde 

soo door den vijant, de inundatie vant water, 

den grooten storm wint int voorleden jaer, 

ende de muijsen het besaijde op de voors agt

mergen bouwlant gelegen hebbende ontrooft, 

bedorven, om verre gewaeijt ende 

opgegeten."

Natuurlijk had hij wel in die 3 jaren "meerder 

oncosten vant eeren, saeijen, ende saatcoorn

der voors. agt mergen heeft gehadt". De twee 

getuigen hebben "daer van volcomen

kennisse als hebbende geduerende den 

oorloch alhier present geweest".

Harmelen (1675): Jannigje Alberts, weduwe 

van Jan Dalen, is hertrouwt met Crijn Cornelisz

Duercant. Kinderen is beloofd 1000 uit de 

erfenis van hun vader, gevestigd op een huis 

en erf in den dorpe van Harmelen, het was 

bezwaard met 500 gulden. Jannigje was in den 

oorloch tot Woerden gevlugt zijnde, comen

t'overlijden, ende hare goederen aldaar door 

de fransen geruineert" en ze niets achterliet. 

Twee van haar kinderen worden ondersteund 

door de Armen van Harmelen. 



Arm en rijk
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Bezitsfragmentatie en gebruiksaccumulatie
42

❖ Er heeft aan de zijde van eigenaren een grote versnippering van het bezit 

plaatsgevonden, terwijl aan de andere kant op het niveau van de gebruiker 

een consolidatie optrad. 

❖ Meer eigenaren dan pachters: bezit gefragmenteerd en gebruik 

geaccumuleerd.

❖ Het onderstaande patroon bestaat al in de eerste helft van de 15e eeuw en 

verandert pas na 1750.



Grootte-verdeling bedrijven, Vleuten (1536)
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Bedrijven (1600)
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Fiscale stratificatie
45

In 1525 werd het huisgeld bepaald: een belasting per huis, zodat we de waarde van 

een huishouden kennen.

Vergelijkbare fiscale gegevens kunnen (zij het met enige terughoudendheid) uit 

latere tijden worden bewerkt.



Verschillen waren heel lokaal
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Belastingen ca. 1530 (taxaties vermogen)
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Daghuurder
De nagelaten goederen van Jan Tijsen saliger tot 
Vleuten te coop.
Voorerst een kas
een kist
een bet
een deken
drie slaeplakens
drie sloopen
drie hoeft kussens
een kuijpstoel
een lepelhuijs met acht lepels
een tafel
een mantel stuck
twee paer schoen
twee manties
een tienen kan
een houte botterdoos
twee potijens
een eijsere pot
een waffeleijser
een koeckpan
een sicht met sijn toebehoren
een seijst
een vlescuijpje
Iemandt inde voors. Goederen gadinge hebbende 

om te coopen come op die wesen sal den junij 1690

Op 22 augustus 1689 was 

daghuurder Jan Thijssen bezig op 

het land bij het huis te Vleuten. Hij 

overleed aan de gevolgen van, zo 

verklaarde mr. Joachim van Veen, 

chirurgijn te Vleuten, 

"gecomponeerde fractuer aen sijn

been".

48



Een bevolkingslijst uit 1632

❖ De eerste nauwkeurige tellingen dateren van eerste kwart 17e

eeuw
❖ Voor Vleuten en Harmelerwaard zijn de oorspronkelijke lijsten 

bewaard
❖ De gegevens bevatten de samenstellende delen van de 

huishoudens in Vleuten (70 stuks) en Harmelerwaard (11 stuks).
❖ In Vleuten waren er 24 arme gezinnen, in de Harmelerwaard geen 
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Nam ongelijkheid toe?
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Landbouw rond 1800
In prenten, getallen en grafieken
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De Haar 1806

Veldhuizen ca. 1730

De Haar ca. 1730De Haar 1785



53Nyeveld 1752

De Haar 1731 Ruine kapel op De Haar 1817 Veldhuizen 1750

Vleuten 1756

De Haar 1775



Landgebruik 1832
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Ingezaaid land ca. 1800
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Oogst ca. 1800 (o.b.v. opbrengst in mud)
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De veestapel (ca. 1800)
59



Schapenteelt

Schapenteelt vrij onderbelicht in het weidegebied, waar 
meer bekend is over de veeteelt en de zuivel
De archeologische onderzoeken laten toch altijd wel heel 
wat schaap zien.
In de historische bronnen in ons gebied in 14e eeuw (bij 
Zeldenrijk lag een Scapeweyde) en vanaf 1500 op De 
Haar
In 1697 kwam de Maarssenaar Cornelis Wouters naar De 
Haar om de herbergierster te huwen, en hij nam behalve 
linnen en wollen kleding ook zijn schapen mee.

60

1767
Jacomina Kippersluys, wed. 
Teunis Jansz Middelweerd, 
verkoopt haar bedrijf, want ze is 

te oud om nog boerin te zijn: 
het vee, melk en 
bouwgereedschap en land op 
Veldhuizen, waaronder:
21 morgen boomgaard, bouw-
en weilanden met 
herderswoningh en 

schaapschuur vanaf de Rijn of 
Leidse vaart tot het dijkland. 
oost: de Dijkakker, west: St. Jan

Vanaf ca. 1750 was Jan Seure de herder in Haarzuilens (toen De 
Haar). "sekere huijsinge en hofstede met berg, schuur, schaepshok
en verder getimmerte daer op staende en circa agt mergen soo
boomgaerd als weiland geleegen onder den Gerechte van de 
Haar“. Van de 8 morgen mocht hij maar 3 morgen voor de 
schapen gebruiken. Op het overige land mocht hij alleen maar 
rundvee weiden. De mest van de schapen mocht Jan houden en 
verkopen.

In 1766 verkocht hij 140 schapen voor 705 gulden.
In 1770 verkocht hij 180 schapen voor 775 gulden
In 1773 huurde hij land in Oudhuizen (achter Kockengen) en dat 
moest hij met koeien en schapen beweiden.
In 1775 huurde hij ook nog eens 3 morgen hooiland en 3 morgen 
bouwland in Laagnieuwkoop. Voorwaarde: mag het weiland de 
eerste twee jaren bebouwen mits onder de tweede bezaaiing 
klaver wordt gezaaid; en dus het derde jaar weer in weide te 
leggen. Verlengd in 1787 voor 6 jaar.
In 1776 blijkt hij een schuld te hebben van 1500 gulden.
In 1792 stop Jan Seure als schaapsherder en verkoopt aan Gerrit 
Heesen "zeekere hoffstede bestaande in een huijzinge en bergh, 
schuur bakhuijs en schaaphok met circa acht mergen weijland" 
onder het gerecht de Haar.
Gerrit Heesen verhuurde aan Jan Thijsen
In 1805 verkocht Heesen aan Jan Thijsse en Cornelia van der Logt: 
een hofstede, bakhuis, schaapshok, berg, schuur en 8 morgen 
onder de Haar.
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Boerderijen
Een reeks voorbeelden 
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Bijleveld

Bijleveld

Reyerscop

Gerverscop



Veldhuizen

Harmelerwaard

De Wel



❖ Soms zijn huisplattegronden met ingegraven staanders en ook uit baksteen opgetrokken gebouwen 

op een locatie teruggevonden, bijv. Themaat (13e-eeuws, ingegraven staanders; 17e eeuw baksteen) 

❖ Boerderijen kregen pas laat een vaste plek.

❖ Uit de archeologie kennen we huizen op stiepen, waarvan nauwelijks sporen zijn te vinden. 

❖ We komen deze ook in de bronnen tegen.

❖ 1376: Domkapittel verpachtte aan Frederik Lambertsz van der Woert een hofstede met 2 morgen 

land: Oec zint voerwaerden dat alsulke husinghe als thents den tien jaren voerscreven op der 

hoffsteden voerseit staende blijft zouden en moeghen wi aen ons behouden of wi wouden tot vier 

mannen zegghen als twee daer toe te nemen van ons capittels weghen ende twee van Vrederics

weghen of zijnre erfnaem, zonder wederzegghen. Ende waert dat wi die husinghe nyet en wouden, 

zoe mochte Vrederic of zijn erfnaem voerscreven die af breken ende voeren ende laten die waer hi 

woude, mer alsulke tunynghe ende bevredinghe als op ende om die hoffstede staet of die men 

maken mach hier en binnen die zellen onse bliven ende daer op bliven staen.

❖ 1484: Jan Loefsz pachtte de Spijkhoeve en hij mag op eigen kosten een huis op het land zetten. 

Daartoe kon hij al het steen en hout gebruiken dat op het erf lag. Waarschijnlijk was het huis ten prooi 

gevallen aan de plunderende troepen in de Stichts-Hollandse oorlog. Ende teynden dese tien jaren 

of ic of mijn erfgenamen nyet en bleven opt voors. lant, zo sel ic thuijs daer op laeten bliven tot 

buerschattinge of ic macht weder ofbreken ende na mij nemen indien wij des nijet overeenkomen en 

konden
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“In de Late Middeleeuwen wordt, in het gehele Nederlandse grondgebied de tot dan toe gangbare aardvaste 

draagconstructie vervangen door een fundering op houten grondbalken of op het maaiveld geplaatste natuur- of 

bakstenen poeren of stiepen. Met de introductie van deze bouwtechniek ontsnappen de huisplattegronden grotendeels 

aan het oog van de archeoloog, aangezien deze gebouwen vrijwel geen sporen in de bodem achterlaten”

Doesburg, ‘Middeleeuws huisplattegronden’



Veldhuizen, Serrurier 1730

Een boerderij op Veldhuizen op de grens tussen 
bouwland en weiland
Op 20 en 21 april 1608 tekende landmeter Jan Rutgersz
van den Berch deze kaart (noorden rechts)
Rond 1730 tekende Serrurier de toenmalige boerderij.
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Schamel onderkomen

Men kan zich voorstellen dat een arme 

daghuurder niet kon bogen op een fors huis. In 

Zwesereng (Zuilen) was begin 16e eeuw een 

huisje, fiscaal tellend voor een kwart: Ansem

Zalems huys ende dair woent ene scamel

wedue in

In 1665 was er een weduwe in Reierscop die 

leefde in een cleijn huijsken van plancken

rontom sijnde daer van de vloer vant selve

geheele huijsken is sonder steen off estricken

maer alleen van cleij off diergelijcken materie.
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Willige Langerak staat door watersnood 1760 merendeels onder water (water stond 4 

voet hoog in de huizen); een verarmde bevolking die alles verloren hebbende in strooi-

en rietenhutten woonplaats hebben moeten nemen, en met vrouw en kinderen daar 

in gebrekkelyk leven moeten.

Huisje in het Gein bij Abcoude, 19e eeuw.



Huis te Vleuten 1200-1500
❖ Woontoren, tussen 1200 en 1440 bewoon door de Van Vleutens

❖ Geslacht Van Vleuten komt vanaf 1220 voor in de bronnen

❖ In de 13e-14e eeuw waren ze rechter/schout

❖ Tevens meier van de curtes (hoven) van Oudmunster

❖ De woontoren Huis te Vleuten hielden ze in leen van kasteel Den Engh

❖ Hielden veel lenen van de proost van Oudmunster

❖ De familie was machtig maar koos rond 1440 voor een afscheid van het platteland en vestigde 

zich in de stad

❖ Uten Ham nam vrijwel alle functies over, alsmede de woontoren (in 1443)

❖ Frederik Uten Ham hield de toren in leen van Den Engh, en gaf de toren in achterleen uit aan zijn 

broer Adriaan, wiens dochter, gehuwd met Gijsbert van Zuylen, de toren in 1506 verkreeg

❖ Het archeologisch onderzoek heeft e.e.a. kunnen ondersteunen, zeker omdat de periode 1250-

1350 aanzienlijke welstand aantoonde. Door gebrek aan gegevens uit de eeuw daarna kennen 

we de materiele cultuur niet goed, maar de aanwezigheid van de Van Vleutens zegt 

voldoende
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Gulden Hoeve 1250-1600
70

❖ De Gulden Hoeve (mansus in Alendorp, qui

Guldenhoue dicitur) komt vanaf 1238 in de 

bronnen voor

❖ onderdeel van de curtis van Oudmunster 

op Alendorp

Bruin: Haaghoeve, Geel: 
Kraaienveld, Rood: Hofland, Groen: 
De Geer, Oranje: de Gulden Hoeve. 



Themaat 1300-1600
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❖ Restontginning (tussen 1150 en 1200). Themaat – oorspronkelijk hooiland tussen de domeinen van de 

bisschoppen: De Haar en Den Engh

❖ Gemengd bedrijf blijkt uit historische bronnen en wordt ondersteund door archeologisch materiaal: functie 

bouwland vermindert en nadruk komt op veeteelt te liggen.

❖ Tussen 1250 en 1270 werd ca. 450 meter ten noorden van de Thematerweg een boerderij gebouwd, type 

hallenhuis, huisplattegrond van 25 meter lang en 14 meter breed.

❖ Volgens archeologen werd rond 1300 begonnen aan een bakstenen bouwwerk, waarvan de fundering is 

teruggevonden, die echter niet voldoet aan de gebruikelijke kenmerken van een woontoren. Historisch 

gezien is dit wel interessant, omdat na de moord op Floris V een tak van de medeplichtige familie Van 

Amstel zich in Vleuten vestigde – jawel, op deze plek en jawel: rond 1300! Uit veel bronnen blijkt dat ze hier 

inderdaad woonden.

❖ De hofstede was eeuwen lang het middelpunt van een 40 morgen groot bedrijf. in 1450 in bezit van 

Christoffel van Amstel, telg uit een zijtak van de Van Amstels. Het consumptiepatroon van deze hofstede is 

niet per definitie dat van een gemiddelde boer. Per slot van rekening schonk deze Christoffel van Amstel 

maar liefst 60 boeken schonk aan het klooster Nieuwlicht waarvan zestien incunabelen en één handschrift 

bewaard zijn bleven.



Reyerscop 1350-1600
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❖ Ca. 1290 – 1368: Curtis van de Johannieters: 236 morgen land in Reyerscop waarvan de hof met 69 morgen land 
❖ 1292: afwatering op de Hollandse IJssel
❖ 1363: uittreding uit het Grootwaterschap van Woerden
❖ 1392: pacht wordt verhoogd als er verbeterde afwatering komt. Aanleg Lange Vliet hielp onvoldoende, 

afwatering naar de IJssel niet meer mogelijk
❖ 1398: toestemming van de graaf van Holland om weer af te wateren naar de Oude Rijn, maar Rijnland 

protesteerde
❖ 1413: waterschap Bijleveld
❖ 1460: eerste watermolen (vroeg! Kattenbroek 1440, Haanwijk- Bijleveld 1486)

Pachter Begin Eind Duur
Hugo van Vleuten 1295
Willem van Vleuten 1316 1351 35
Hugo van Vleuten 1352 1354 2
Gerrit van Vleuten 1355 1356 1
Jan van Vleuten 1357 1376 19
Dirk uten Nesse (Nesken) 1377 1395 18
Willem uten Nesse 1396 1408 12
Gerard Willemsz uten Nesse (Gerrit 
straetmaker)

1409 1414 5

Willem Bolleken (Willem Jan Mathijsz de 
straetmaker)

1415 1438 23

Gerard Willemsz Bolleken 1439 1444 5
Dirk Proeyt 1445 1470 25
Herman Dirksz Proeyt 1471 1491 20
Jan Lubbertsz 1492 1501 9
Cornelis Loefsz 1502 1518 16
Willem Willemsz 1519 1559 40
Marten Willemsz 1560 1594 34



Reyerscop 1350-1600
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❖ Aanvankelijk akkerbouw, van ontginningen (ca. 1100) tot ca. 

1400

❖ 1290 Herman van Woerden. Hij beschreef daarin recht te 

hebben op twee solidi van elke morgen ploegbaar of 

bebouwbaar land (arabilis seu colibilis) die de Johannieters in 

zijn gerecht bezaten. Het ging om land dat de commandeur 

en broeders met eigen ploeg bebouwden (proprio aratro) of 

lieten bebouwen

❖ 1380: pacht in weit betalen

❖ Tussen 1377 en 1444 waren de pachters 

stratenmakers/handelaars in baksteen uit Utrecht. In de 

omgeving stond een steenoven op Kattenbroek, evenals 

daar kleiwinning

❖ Vanaf 1522 toepacht in eenden (sess entvogelen, in 1530 

seven goede wilde entvogelen)

❖ 1540: nog wat akkerland: Het akkerland moest goed 

gevaagd worden en het lage land dat soms werd ingezaaid 

diende in driejarige dries worden gelaten. 

❖ 1518-1580 gemengd bedrijf met dries

❖ 1550: thiendalffve mergen lants daer een koije aen is gelegen

❖ 1571: dit lant nijet en sall mogen eeren, breecken noch 

besaeijen. Geen voorwaarden meer over de dries

❖ 1600-1700 hennep, combinatie hennepweidebedrijf. 

Akkerbouw verdwenen.



Hof ter Weyde 1350-1700
74

❖ De vanuit dit huis direct geëxploiteerde wei- en bouwlanden (bijna 300 morgen 

land!) vormden de Curtis de Weyda. 

❖ Hof ter Weyde bracht rond 1350 ten eerste 200 pond geld aan pacht op; verder 

werd de opbrengst voornamelijk in natura geleverd: 100 mud tarwe, 100 mud 

haver, 4 mud witte bonen, 1 kan boter, 100 schapenkazen en 1 morgen wikke. 
Dus een breed gewas-assortiment, waarbij wikke als veevoer en groenbemester 

belangrijk was.

❖ Meestal waren er tussen acht en elf personen op de Hof werkzaam: Herman 

Geurtsz. de opzichter, Bastiaen Dirckszoon de boer, Gontgen de boerin, de 

knechten Willem de Cruyff, Jan Thoniszoon de ploegdrijver en de hoofdknecht 

Dirck Dirckszoon. Tenslotte waren er de twee dienstmeisjes Geertgen en Henrickje

Jansdochter. Het huis had 9 haardsteden.

❖ De boedel in 1700: soo van bedden, deecken, linnen, wollen, kasten, kisten, ende 

vorder houtwerck, koper, tin en eijserwerck, alsmede haeff en vee alse 17 

paerden, vier eenwinters en vier vullens, noch een en twintich melckbeesten, vijff

vette beesten, vijff pincken, seven kalveren, acht en dartich schapen, 9 verckens
(...), alsmede vier wagens, twee ploegen, seven eechden [eggen], een kar, en 

een schise [sjees], insgelijx de brouwketel ende alle vordere gereetschap tot en 

aende brouwerije, alsmede aende melckerije behoorende. 

❖ Zoon Gerrit bezat naast een enorme hoeveelheid meubilair, kleding, servies en 

landbouwgereedschap:  volgende have: 16 koeien, 3 vaarzen, 2 kalveren, 11 

paarden en 2 varkens.



Vleuten rond 1525

Gerrit Dirksz verkocht in 1528 aan zijn schoonzoon Willem Adriaansz Adriaansz "alsulcke hofstede mit

perden, koijen, schuyr, buyr, berch, wagen, plagen, exgens ende allen haut ende yserwerck toter

plagen toe behoert ende alt gewast opdat lant ghelegen is (...) ende al de huysraet, bedden, 

stolen, kassen, kettelen, scottelen, ald huysraet".

Tevens werd overeengekomen dat Willem de achterstallige pachten zou betalen. Ook zou Willem 

zijn schoonouders hun leven lang in huis houden en de kost geven alsmede vuur en licht 

verstrekken. Zes jaar later wordt duidelijk wat die ‘kost’ inhoudt: tien schepel weit, een stoop boter 

met 4 kazen en een voeder vlees. 

75

In deze periode is er in de meeste boedelbeschrijvingen sprake van de combinatie: schuren, 

berg, wagens, ploegen, eggen, koren.

Een sterke nadruk op de akkerbouw. Heyltje Berendsz, boerin en Hendrik Gijsbertsz, boer, hadden 

2 van zulke bedrijven in Vleuten

[husinge, hofstede, betimmeringe, bepotinge, schuijr. buijr, berch, wagen, ploeghe, exgenen, ende 

alle haut ende ijser werck dat totter ploege toe behoert ende allen koren ende gewast op dat lant

gelegen is ]



Het Spijk 1550-1650
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De Spijkhoeve was een deel van de voormalige curtis van Oudmunster.
De toepacht die Cornelis Cornelisz in 1550 moest betalen bedroeg 16 
kapoenen, een goedt mudde haveren ende hier en boven noch alle 
paesschens te geven een goedt vett lam, een begraesde boterwegge
van vier pondt, hondert eyeren, sess meyssche keesen ende een goede 
verckenshamme. 
De hoeve werd in 1655 door Oudmunster verkocht aan het kapittel van St. 
Pieter en ter gelegenheid van deze aankoop werd deze tekening 
gemaakt. Een kwart eeuw later werd het achterhuis vertimmerd, het dak 
werd afgebroken en vernieuwd met latten en stro. Er is sprake van een 
peerdecribbe, koeijgroep ende hengste stal. Boven deze stallen werd een 
zolder gemaakt met slaapsteden voor de knechten. Het totale bedrijf was 
31 morgen groot waarvan 15 morgen bouwland, 2 morgen boomgaard 
en 14 morgen weiland. De pachter wast toen Gerrit Jansz was een zoon 
van Jan Gerritsz en Mechteld Goijerts. Gezin: Jan Gerritsz op Spijck ende 
Mechteltgen Goijerts zijn huijsfrou, 5 kinderen Geertgen, Cornelia, Lijsbet, 
Gerrit ende Goijert, noch Sijchgen, voorkint, 3 knechts Cornelis Cornelisz, 
Aert Jansz ende Jan Willemsz, 1 maecht, Marrichgen Hendrix.

Afgebeelde boerderij (uit 1600) is mogelijk gebouwd in 1484. Na 
verwoesting in de oorlog van 1482 bouwde de toenmalige pachter Jan 
Loefsz. Een nieuw huis van het nog aanwezige bouwmateriaal: dat ic op 
mijnen cost op dit voers. lant sel setten een huijs ende dair sel ic weder te 
bate hebben alle hout ende steen dat opt voers. erve gelegen is.



Zeldenrijk 1600
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Geel: De Wel (de oude hofsteder Ter 
Haer), Groen: Schaapsweide, 
Rood: Trindelwerf, Blauw: Het Spijk, 
Paars: Zeldenrijk. 



Den Ham 1600 – arbeid en toepacht
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Rond 1590 deelde Johan Uten Ham de grond bij het kasteel Den Ham opnieuw in.
De oude namen Mannekenskamp en Ydenkamp verving hij door Ossenkamp en Koekamp. Toenemend belang van de 

veeteelt.
Kasteel Den Ham had toen drie boomgaarden met vele soorten fruit: hazelnoten, kweeën en mispelen, Thomas 
suikerperen, suikerij peren, gewone peren, bisschop Davidsperen, pupping appelbomen, zoete Leyenberch en 
zwartgallen appels, witte pruimen, gewone pruimen, piggel appelbomen, kannekensappelboom,  (okker)noten.

Honing.
Eind zestiende eeuw investeerde Johan uten Ham in de imkerij. Hij sprak met Jacob Jansz, een bijenhouder uit Hilversum 
af, dat in de nieuwe korven op het huis Den Ham vier stokken bijen geplaatst zouden worden. Gezamenlijk zouden ze 
dan minimaal twaalf stokken bijen aanfokken. Terwijl Jacob de bijen van de jonker in de zomer met de zijne zou laten 
zwermen, terwijl ze in de wintermaanden bij het kasteel zouden zijn. Uten Ham zou nog een bijenhuis laten 
vervaardigen. Dat was een bijenstal, zoals die ook bij Kasteel de Haar heeft gestaan (beijstal), terwijl in het oude dorp 
De Haar ook de naam van de herberg van outs genaemt de Bijkorff voorkomt. Ook bij het kasteeltje Ter Mey werden 
bijen gehouden in de zestiende eeuw.

De relatie van de heer met zijn pachters was dan wel allereerst zakelijk, maar niet geheel onpersoonlijk. Bij het 
opmaken van de overeenkomst werd er regelmatig stevig gedronken.
De kasteelheer liet ook vaak kaas leveren, dat kon een gekruide groene meikaas zijn, een schone nieuwmelkse kaas 
of een beste nieuwmelkse meikaas.
Ook ontving Uten Ham in 1594 maar liefst 53 kapoenen. Toepacht kon ook bestaan uit andere dieren, zoals koppels 
konijnen, een goede zooi dikke paling, een tonnetje aal, een vette hamel. Verder benodigdheden voor dieren: een 
halve mud duivenzaad bijvoorbeeld. De pachter van de Doornkamp op Wilderveld moest elk jaar een schaap van 
Uten Ham in zijn hok vetweiden.
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Grondgebruik
In 1595 verpachtte Johan van Wanroy uten Ham aan Willem Ariaan Willemsz. 4 morgen land op Wielderveld, voor 4 
jaren. Met voorwaarden, dat hij in het eerste jaar 3 morgen zou zomervagen en zijn gehele vaalt erop brengen en 
vervolgens bezaaien met raapzaad, en in de drie jaren daarna met weit. Het zomervagen en mesten was gebruikelijk 
eenmaal gedurende de huurjaren, maar elk jaar moet vier of vijfmaal geëerd worden. Tevens moesten alle vervallen of 
verlande sloten worden uitgebaggerd. De pachters van de boerderij De Hoef (op het Wilderveld) moesten jaarlijks met 
hun paarden de ploeg van Uten Ham gebruiken om andere verpachters te helpen. Als er ergens aarde vrijkwam die 
niet voor de ophoging van dijken benodigd was moest deze in laagten in het land worden gestort. Aangezien Uten
Ham die ploegdienst met alle pachters overeenkwam lijkt dit een bindende factor te zijn geweest in een groot deel van 
de dorpsgemeenschap.

Arbeid
De belangrijkste verplichting was het onderhoud op het pachtgoed: sloten opgraven, 
dijken onderhouden, laagten in het land opvullen door sloten uit te baggeren. Dit 
mocht alleen met aarde die niet voor de dijken nodig was. De dijken hadden dus de 
hoogste prioriteit. Geertje, weduwe van Peter Cornelisz., en haar zoon moesten in 1619 
aan de dam van de Grote Kriek aan de kant van de Eiklaan, een hek zetten. De 
verpachter leverde het hout. Werner Hendriksz. moest de oost-, west- en noordzijde 

van zijn 2 morgen bepoten met wilgen en kreeg in het laatste jaar van zijn pacht 12 
penningen per wilgenplant terug op de pachtsom.
Aart Goyertsz moest elk jaar een dag helpen mesten en hooi rijden. Aart was een 
goed Vleutens voorbeeld van een boer met veel land en een aanzienlijk erf, met 
naast de boerderij 3 hoge roedenbergen, een stal en een duifhuis.
De pachters van de boerderij De Hoef (op het Wilderveld) moesten jaarlijks met hun 
paarden de ploeg van Uten Ham gebruiken om andere verpachters te helpen.

Aart Goyertsz Spijcker was een van 
de rijke boeren in Vleuten



Vleuten (1633 - 1637)
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Afgravingen en problemen

1609: deel van het land is afgegraven, nu geheel zand, en nu met iepen beplant. De heren van Oudmunster kochten in 1612 nog eens 125 

iepen om de steeg van Alendorp te beplanten.

In 1635 werden de bomen gerooid "insiende dat d'voors. yepenbomen nyet alleen int wassen nyet en vorderen nemaer oock vuyrich ende 

ongaeff syn so dat die nyet als tot brant bequaem cunnen worden ende evenwel grote vaech vuyt het landt trecken". 

M.b.t. 2 morgen op Kraaienveld: deze moesten met aarde worden bedekt en van mest voorzien “daer mits d'sandicheyt vande gront nu geen 

coorn wassen en wil”

Heemsmade

1633: Steven Baars en andere erfgenamen van Cornelis Gysbertsz. van Schoonderwoert transporteren aan Adriaen Hellemys

van Welle seeckere halve hoeve landts groot acht mergen, acht ende vijftich roeden en ettelicke voeten, mit huijs, hoff, 

bergen ende schuijren, schaep ende verckens mitsgaders schuijts ende wagenhuijsen, steenen duijfhuijs, melckhuijs, 

backhuijs ende brouwhuijs mette brouwketel, coelvath, werckcuyp, tonnen ende vele andere gereetschap daer

toebehorende, mitsgaders voorts al tgene opde selve hoffstede aert ende nagelvast is, mette boomgaerden plantagie ende 

ander toebehoren daer op staende genaempt hemsmade. 

Gemengd bedrijf

1637: Gerrit Stevensz Baers, wonend in Vleuten, verkoopt aan Claes Cornelisz van Schoonrewoert, zijn halfbroer het koren op 

de hofstede Heemsmade zijnde "veertien mergen weijts, sess mergen garsten, vijff mergen raepsaets, drie mergen boonen, 

drie mergen erwitten, een mergen haver ende een halff mergen hennipsaet" en verder alle "haeff ende beesten, mitsgaders 

zijn schapen, varckens, duijven ende hoender, ende alle 't gereetschap ende de materialen d'welcke hij vercoper eenichsins

op den voors. hoffsteede heeft" en die nodig zijn voor de "bouwerije en melckerije".

Steven Baers was een herenboer in Vleuten, die 57 morgen land bewerkte, waarvan 32½ morgen bouwland. Hij was vanaf 1584 schepen van 

het gerecht en stond decennia in de top-7 rijke boeren. Zijn gezin kennen we: 

Steven Baers ende zijn huijsfroy Adriaentgen Hendrix, 5 kinderen Claes, Cornelis, Gerrit Stevensz, Jan, Marrichgen, Jannichgen, 2 knechts 

Cornelis Aertsz ende Willem Hendricksz



De Meern 1639

Splinter Claesz wonende aende Meern int gerecht van Vleuten (...) verkoopt aan zijn 

zwager, Antonis Laurensz, wonend in Bunnik:

❖ vier merrij peerden, alse twee grauwe ende twee voste

❖ twee koeijen

❖ vier veersen

❖ twee hockelincx veersen [eenjarig]

❖ vier calver

❖ twee vette beesten

❖ zestien schapen

❖ een zeuge

❖ twee schottelingen [schotvarkens, worden vetgemest]

❖ ende noch alle sijnen huijsraet ende imboedel

❖ voorts twee wagens, ploech, eechden

❖ ende alle zijn vordere baugereetschap

❖ als oock alle zijn coorn inde bergen ende opde solders

Koopsom: 1000 Carolus gulden van 20 stuivers het stuk.
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Harmelen 1681-1695

Harmelen 1681: Jan Pietersz van Reesch, wonen bij Reijerscop op Bijlevelt

verkoopt wegens schulden aan de rentmeester van het Catharijneconvent:

➢ eerstelijck een swart colde een winter vulen voor vier en vijftich

guldens. Item een roode melckkoe, een swart griemelt melckbeest, 

een roode melckkoe, met een roodt griemelde melckkoe, nog een 

roodt griemelde koe. Alsmede een roodt blaerde kalff dragende koe, 

met een roodt griemelde melck koe, neffens een roode bonte met 

een swart griemelde melck koe, noch een roodt blaerde kalff

dragende veers, met een roode blaerde ende grijs swart blaerde

melck koe, zijnde vijftien stucx" samen waard 450 gulden. En ook nog 

vier pincken t'samen voor veertich gulden ende ses calveren, te 

samen voor vijftien guldens.

• Alle het hoij nog in den berch zijnde voor twintich guldens, mitsgaders 

alle den inboedel, ende huijsraat soo van linnen, wollen, coper, tinne 

ende iserwerck, kisten, kasten, stoelen, bancken etc. met alle het 

gereetschap, tot de bouwerije ende melckkerije behorende (...)

Harmelen 1683: Merrichje Gielen, weduwe van Crijn Gerritsz, wonende op Bijlevelt, 
verkoopt wegens schulden aan de rentmeester van het Catharijneconvent:
• alle haer comparantes haaff ende beesten , imboedel ende huijsraat, gereetschap tot 

de bouwerije ende melckerije behorende, bestaande in twee swart bijsde koeijen, drie 
roodt blaijerde, een roode bonte, een roode, een roodt griemelde koe, een witte, een 
roodt bonte veers, een pinck veerse, en drie calveren, vijff verckens, 

• een berch met hoij, een wagen en een praam met haren toebehoren ende ‘t 
gereetschap tot de bouwerije ende melckerije behorende 

• ende daer toe als haren imboedel ende huijsraat van bedden, deeckens, kussen ende 
gordijnen, mitsgaders linne, thinne, coper, iser ende houtwerck."

Breudijk 1685: Gijsbert Jacobsz van Heusden, wonende in de Breudijk onder het gerecht Indijk, 
verklaart op verzoek van Anthonis Aartsz Gansevanger, herbergier in de Prins op den dorpe
alhier, dat hij comparant ten tijde Cornelis Cornelisz Blom in den Breudijk in desen jare 1683 sijn
coolsaat dede dorsen, onder anderen met ende beneffens Gerrit Braamcamp, ende Jacob 
Jansen Coijman sijn schoonvader,

Harmelen 1695: Gerrewert Gerritsz Hoogerwerf heeft ongelden niet betaald en 4 koebeesten 
van hem zijn in beslag genomen. Hij is dan gestopt als boer (uijt de bouwerije gescheijden) en 
was ook meer dan 500 Carolus gulden aan de eigenaresse Maria Hogerscheij verschuldigd. 
Maria neemt dan over:
• twee swart gremelde koeijen, een swart kolde koe, een swart blaarde koe, een roode koe, 

een bleeck root bonte koe, noch twee roodt gremelde keoijen, een swart blaarde met een 
swart gremelde pinck, nog twee kalveren 

• drie staren, een karn, drie emmers, een vringstoel ende vringtobbe, een kaasvat, twee 
vringvlooten, twintich kaasen, een bedt met sijn toebehooren, drie koopere aakers, een 
banck, een taafel, een etens kasje, een waterkuijp, en enige verdere rommelingh, oock
vurcken en verder handtgereetschap tot de bouwerije, oock alle het hooij, messie ende 
alle het gunt op de hofstede verder aart ende nagelvast is (...) noch alle het besaeyde opt
lant.
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15 koeien + 4 pinken + 6 kalveren 9 koeien + 2 vaarsen + 3 kalveren + 5 varkens

9 koeien + 1 pink + 2 kalveren

Harmelen 1687: wegens schulden taxrene schout en gerecht de boedel 
van Dirck Loeven vant Uijthoff, de De Uithof huurt van de Johannieters.
• Een vette koe, noch negen melck koeijen, twee veersen, nog acht 

melck koeijen, drie kalveren, een pinck, negen verckens, twee swart
colde merrie peerden op haer vierde jaren, 

• Een ses roeden berch met hoij daer in ontrent sestich voederen
• Een wagen met sijn touwen - 18
• Een stort karre, Vijff leege ocxhoofden met een slee, Drie kopere ketels 

te samen, een iser potje, een karn met sijn trije; Vier tobben met weij, 
twee water emmers met beslag, een tob met grouwe erritten, een 
tinne kan, ses melck emmers; een taeffeltje met een kasje, een partij 
hennip saat op solder, ontrent twintich vimmen ongeschelden hennip; 
twee hondert en twee stucks soetemelcks kasen (van elk 19 pond)

• Ende eijntelijck eenige rommelingh

15 koeien + 4 pinken + 6 kalveren



Lage Haar ca. 1700
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drie wagens met een spantouw, een ploeg, met de touwen, drie eggen met ijsere tanden, een 

rode kopere ketel, twee gele kopere ketels, een gele kopere wring aker, een kopere pot met 

poten, een metale pot met poten, twee kopere schotels of bekken, vijf room starren een drank 

kuijp, agt melk emmers, twe water emmers, drie melk jukken, negen kaas vaten, twe wannen, 
vier zeven, een hennipbraak, drie vorken, drie grepen, twee koornschoppen met een beslagen 

schop, een praam, twee eijke kassen, drie taafellakens, ses servetten, ses slaaplakens, twaalf 

slopen, vier bedden met peuluwen, agt hoofdkussens, agt dekens, agt tinne schotels, twe tinne 

borden, een tinne kan, een tinne kroes, een tinne boter doos, twee dousijn tinne lepels, twaalf 

stoelen, twee dousijn aarde schotels, drie dousijn borden, een varkensbak en dan nog het 

gebruijk van een hand ijsslede

1721

Van boer Cornelis de Jong kennen we de veestapel: ‘elf koeij beesten, alsse een bloed rode 
koeij, drie swarte griemelde koeijen, drie rode blaarde koeijen, twee rode griemelde koeijen, een 

pik swarte koeij en een swarte koeij met een hart voor sijn kop, mitsgaders ses pinken, alsse een 

Beijs, een wit, twee blaarde een rood griemelde en een swarte stier (…) van vier paarden, alsse

een swart veul merrij van negen a tien jaren, een swarte kolde guijste merrij van tien jaren, een 

swart kolde merrij van vier jaren, met een kleijn snuijtje op zijn neus, en een swart kolde ruijn van 

drie jaren en dan nog een eenwinter eenharig.’



Boerderij Zorgwijk op Themaat 1793

Johanna van Oostrum kocht in 1765 van de erfgenamen van Herman van Wijk: seekere capitale hofsteede bestaande in eene
weldoortimmerde bouwhuysinge en een daar annex Heere wooninge off optrek, een groote camer met hoff, bakhuijs, bergen, 
schuur en duyfhuys, mitsgaders circa ses en veertig mergen boomgaard, bouw en weijland

Koren op het veld; tarwe op de 

zolder, hooi in de berg; bonen en 

erwten in het achterhuis, stro in 

de stal

Twee wagens, 4 complete eggen 

en 3 incomplete eggen, een 

ploeg, een wanmolen, 2 karnen, 

kaasplanken

In de kelder

vier delftsche borden

een kuijp met melk

een roompot met melk

twintig pond boter

vier halve kaazen

een stuk rookvleesch

eenige potten en flessen

een potje met boter

In de kaaskamer

zeven kaasen

twee spinnewielen

een schaal, lunssen en gewicht [luns 

voorkomt dat een wiel van de as draait]

een bed, peuluw, en twee lakens en 

twee dekens

Op de deel en in het kaashuis

een kleine karn

twee boter vloten

vijf kaasvaaten

drie kaasnappen

Allerlei aardewerk, tonnen, kuipen, 

tobbes, ketels, emmers, kruiwagens, 

ladders

In de schoorsteen

vijf quartieren spek

drie dito opengesneden

drie stukken geheel rookvleesch

drie halve stukken dito

drie ribbe stukken

10 a 11 metworsten

In het bakhuis

een baktrog

Banken en tafels, stoelen

een koffij molen

een koffij spit [om bonen te 

branden]

een ballebus

een aarde doofpot

twee kandelaars

wagentuigen

twee melkjukken en kettingen

voorts rommelarij

Op de bakhuis zolder

een partij turf, een partij hout

Dieren

12 koeien (vnl. zwart bonte) 

die 54 kalveren hadden 

geworpen; 3 kalveren; 3 

Varkens, 6 biggen, 20 

kippen, 2 hanen, kuikens; 6 

merries, 1 ruin, 2 veulens
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Tot slot
De hoofdlijnen
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Samenvatting

❖ Vleuten had door de hoge ligging een vrij brede strook van goede 
akkerbouw grond

❖ Sinds de inrichting van de domeinen domineerde graanbouw

❖ De variatie nam in de loop der eeuwen toe

❖ Daarentegen vond in de lagere gebieden ‘ontmenging’ van het 
traditionele gemengde bedrijf plaats, waarbij de nadruk kwam te liggen 
op handelsgewassen

❖ De boeren hadden weinig bezit, dat veranderde pas na 1750

❖ De ridderschap en kerkelijke instellingen hadden het voor het zeggen

❖ Alle boeren waren pachters

❖ De bedrijven waren gemiddeld vrij groot

❖ Er was een grote tegenstelling tussen herenboeren, keuters en dagloners

❖ De landbouw kenmerkt zich door golfbewegingen
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