
Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 Grepen uit de geschiedenis van terrein en omgevingvan het &quot;Lyceum Schoonoord&quot;, alias &quot;de Preeckstoel&quot;. De fKiam Schoonoord dateert uit het jaar 1819, toen Mr. Otto vanRomondt zijn buitenverblijf van die naam liet bouwen. Hetstichtingsjaar vermeldde hij op een steen, die in de noordooste-lijke gevel van het gebouw gemetseld werd. Dit buitenhuis bleefbestaan tot 1966, waarna het afgebroken werd ten behoeve vande bouw van het scholencomplex &quot;Schoonoord&quot;. Het landhuiszelf bevond zich vroeger op de plaats, waar nu het door detwee vleugels van de school omgeven grasveld ligt, terwijl debijgebouwen op het terrein van de schoolkantine stonden.Wat ons nu nog van dit buitenverblijf resten zijn de prachtigelitho die M. Mourot in 1829 van het buitenhuis maakte, en defundamenten van een prieel, gelegen op een

verhoging aande oostzijde van de school. De &quot;Preeckstoel&quot; is de oude naam van het terrein zelf en ookvan de boerderij die vroeger daarop aanwezig was. De naam&quot;Preeckstoel&quot; duikt voor de eerste maal op in een charter van18 december 1566 waar gesproken wordt over de Zeister&quot;Kerckwech&quot; . 1). In genoemd charter wordt deze &quot;Kerckv/ech&quot;aangeduid als: &quot;den wech door Zeyst loopende als van denPreeckstoel tot Zeyster kerck toe&quot;. De plaats van deze&quot;Kerckwech&quot; wordt nu ingenomen door de beide Dorpsstraten.We zullen hieronder aantonen dat er reeds lang voor 1566 opdit terrein een boerenbedrijf gevestigd was.Voor de merkwaardige naam &quot;de Preeckstoel&quot;, heeft men noggeen bevredigende verklaring kunnen vinden. Dr. K.W. Ga lisconstateert hierbij: &quot;Die naam is een raadsel en zal het ookwel

blijven&quot; . 2). In de loop van dit artikel wil de schrijver toch een bescheidenpoging wagen om tot een aanvaardbare verklaring voor de naam&quot;de Preeckstoel&quot; te komen.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 8 Het boverigenoemde terrein ligt tussen de Blikkenburgerlaan ende Bunsinklaan, langs de Driebergse Weg. Deze laatste is vanoorsprong ook een middeleeuwse kerkweg. 3).Het terrein vormt een overgangsgebied tussen de UtrechtseHeuvelrug en de riviervlakte van de Kromme Rijn. De Utrechtse Heuvelrug is ontstaan tijdens de derde of Saalien-ijstijd. De Rijn stroomde in die tijd door de Gelderse Vallei.Toen het Scandinavische landijs Nederland vanuit noordoostelijkerichting binnenkwam drong een ijslob het noord-zuid gelegenrivierdal van de Gelderse Vallei binnen. De zondige rivieraf-zettingen daarin werden, voor een groot deel in bevrorentoestand, opzij en omhoog gestuwd. Op deze wijze ontstond dehoogliggende stuwvral die nu de Utrechtse Heuvelrug genoemd wordt.Deze Heuvelrug is tegenwoordig nog ongeveer 65 m hoog.Tijdens de vierde en laatste

ijstijd bereikte het ijs ons land niet.Wel heerste er toen in deze streken een toendraklimaat, methevige wind- en sneeuwstormen. Deze namen uit de Heuvelrugen de droge delen van de riviervlakte het fijnzandige materiaalmee, dat nu als &quot;dekzand&quot; langs de Driebergse Weg de boven-laag van het Schoonoordterrein vormt. 4). De Bunnikse kant van het terrein bestaat uit stroomrugg-onden,bruinige kleigronden met een vaak zondige ondergrond.De aanwezigheid van deze stroomruggrond is te danken aan deRijn, die in de Romeinse tijd langs het Schoonoordterreinstroomde. Deze Romeinse Rijn was onbedijkt en overstroomdedus regelmatig, waarbij de in het water zwevende deeltjes aanweerszijden van de stroomgeul werden afgezet; de zwaarderevlak langs de geul. Zo ontstonden er langs de rivier natuurlijke, hoge oeverstroken,de oeverwallen. Het rivierbed en de begeleidende

oeverwallenkwamen door de voortgaande afzetting op den duur zo hoog teliggen dat de rivier een gemakkelijker weg door het dichtbijgelegen lager gebied koos. De voormalige stroombedding langsSchoonoord verloor zijn functie en slibde geleidelijk dicht.





Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 10 DE PEUTtNG ER-KAART Tabu la Peutingeriana, De oudste nog bestaande kaart, waarop ons land voorkomt.Het is een gedeelte van een kaart, in de 13e eeuw dooreen monnik getekend naar een Romeinse reiskaart, waar-schijnlijk uit de 4e eeuw dagtekenend. Deze laatste kaartwas een aangevulde copy van andere kaarten, die op hunbeurt getekend woren naar een grote wereldkaart vanAgrippa, vervaardigd tijdens Augustus. De twee gebroken lijnen zijn Romeinse wegen tussen Rijn enWaal, voorzien van plaatsnomen en afstandsopgaven.De vlekken zijn sli jtagegaten. Bodemkundig kaartje van Zeiet mat diveree voormaligeHijnar^en. Men ziet hierop o.a. de Brugakker, deleiatcrbrug en de Breesteeg. N.B. De &quot;oude&quot; Blikkenburglag dichter bi.i hetSlot. 1.   vJatcriqe weg 2.   Blikkenburgerlaan 3.   Kouwenhovense wetering 4.   Vinkenbuurt 5.   Tolakkerlaan 6. 

 &quot;Kibbruggenvech&quot;



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 11 Op het hierbij afgedrukte fragment is het gebied van de Bataventussen Nijmegen en de Noordzee aangegeven, gelegen tussende Rijn en de Waal. (Patabus). We zien op de kaart tweeRomeinse wegen lopen, met plaatsnamen en afstandsopgaven erbij.Voor ons betoog is interessant de noordelijke weg, en dan vooralhet gedeelte tussen Fletione en Caruone; vestigingen waarin wevrijwel zeker Vechten en Kesteren moeten zien. Daartussen ligtLevefano, dat wel met Wijk bij Duurstede geidentificeerd wordt.Tot nu toe is daar echter geen spoor van een Romeinse vestingteruggevonden. Wellicht zal het onderzoek dat de R.O.B,april 1977 in het vermoedelijk Romeinse gedeelte van de Neder-zetting te Dorestad start hieromtrent uitsluitsel geven. Voorlopigdelen we de mening van Kroon en zoeken we Levefano iets verderop, in de omgeving van Maurik. Von

Petrikovits heeft ons duidelijk gemaakt dat deze noordelijke weg een militaire weg was en nauwkeurig de bochten van de rivier volgde. Patrouillerende Romeinse troepen moesten vanaf de weg het vijandelijk gebied aan de overzijde van de rivier kunnen observeren. 9) De afstand over de weg van Fletione tot Caruone moet dan ongeveer dezelfde zijn als de lengte van het toenmalige riviertraject tussen de beide plaatsen. Bij de afstandsaanduiding op de Peutingerkaart twist men nog steeds over de vraag of de getallen achter de plaatsnamen betrekking hebben op Gallische mijlen (leugae) van 2,2 km of op Romeinse mijlen (milia passuum) van 1,5 km. Bij een door de Romeinen voor militaire doeleinden aangelegde weg lijkt het gebruik van de Romeinse mijl het meest logisch. De afstandsaanduiding op de kaart tussen Levefano en Caruone is 8; gerekend naar Romeinse mijlen dus 12 km. Dat is ook

nu nog precies de afstand tussen Maurik en Kesteren. Tussen Fletione en Levefano is de afstandsaanduiding 16, ofwel 24 km. Volgen we het door ons hierboven geschetste Romeinse Rijntraject dan blijkt dit ook 24 km. te zijn. We schijnen op de noordelijke weg dus inderdaad met Romeinse



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 12 mijlen te moeten rekenen. Bekijken we andere gedeelten vandeze weg dan komen we tot dezelfde conclusie. Stroomopwaartsvan het gedeelte Fletione-Caruone lag Novomagi, het tegen-woordige Nijmegen. Volgens de Peutingerkaart was de afstand Caruone-Novomagi21 (Romeinse mijlen), of ruim 32 km. FVof.Edelman heeft inder-tijd aangetoond dat de Rijn in de Romeinse tijd langs Driel enEist liep. Volgen Y/e dit traject dan is de afstand Caruone-Novomagi inderdaad 32 km. 10). Stroomafwaarts van Fletionelag het castellum Albaniana, waarin we vrijwel zeker Alphenaan de Rijn moeten zien. 11). Volgens de Tabula was de afstand tussen beide vestingen 29 mijlen,of 44 km. Ook dat klopt. Zouden we op genoemde trajecten met Gallische mijlen rekenendan kwamen we er beslist niet uit. De Romeinse Rijn was een rivier van aanzienlijke afmeting.Vlak bij de kazerne

aan de Blikkenburgerlaan had hij zijnbedding uitgeschuurd tot een diepte van 8.60 m. Vooral tussende Bunsinklaan en het Slot geeft het hierbij afgedrukte bodem-kaartje ons de indruk van een brede rivier. Al moeten we onsdit gedeelte niet voorstellen als een aaneengesloten wateropper-vlak; er lagen hier waarschijnlijk een aantal brede kreken metdaartussen hoger gelegen oeverruggen. 12). Deze laatsten zijnin de loop der tijden afgegraven om er de lager gelegen terreinenmee op te hogen, zodat nu het weiland van de Bunsink en hetdaarnaast gelegen kazerneterrein een volkomen vlakke indruk maken.Ook werd op veel plaatsen aan de westzijde van Zeist zandopgevaren. Dit zand haalde men uit de rand van de Heuvelrug.De boven laag, soms meer dan 1 meter dik, werd eerst afgestokenen terzijde gelegd, waarna men het benodigde zand uitgroef ende bovenlaag weer op zijn plaats bracht. Het terrein van

hetLyceum Schoonoord is niet uitgegraven, wel het gebied tussende Bunsink en de Driebergse Weg.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 13 In Griffestein treffen we, vooral aan de noordzijde van de Grift,talrijke vletsloten aan. Deze zijn breder dan gewone slotenen dienden vroeger voor het afvletten van zand. Dat heeft indit gebied op grote schaal plaatsgevonden; alleen het terrein vande Brink is hier niet aangetast. Dat er in historische tijd schepen over de Rijn langs het Schoon-oordterrein voeren lijkt wat vreemd, maar is meer dan waar-schijnlijk. In de 18e eeuw kwam bij graafwerkzaamheden op het landgoed&quot;De Hardenbroek&quot; een oud scheepsanker te voorschijn. Dit wijsterop dat schepen van aanzienlijke afmeting gebruik maaktenvan het hierboven geschetste Rijntraject uit de Romeinse tijd. De Dorpsstraat werd in 1368 &quot;Strata.....de Zeyst&quot; genoemd. De benaming &quot;Strata&quot; wijst erop dat de Dorpsstraat toentertijdof daarvoor al geplaveid was. Een voor die tijd zo uitzonder-lijke

zaak dat Prof. de Monte verloren het zeer aannemelijkachtte dat die &quot;Strata de Zeyst&quot;zijn oorsprong vond in eengeplaveide aanlegplaats langs de rivier, een los-en laadplaats. 13).Volgen we de rivier wat verder stroomafwaarts dan komen weaan de Brink. Hier bezat de Bisschop van Utrecht een kleinehofstede van negen morgen, de Bisschopshoeve. Deze curtis diendetot + 1300 als administratief centrum voor een groot gebied.De bewoners van 't Goy en Bunnik, van Maarssen en Breukelen,van Maarn, Leusden en Rhenen en talrijke andere dorpen moestenhier hun verplichtingen in geld en natura, die ze tegenover deBisschop hadden nakomen. Ze betaalden er hun tijns of pacht,hun strooielgeld als vergoeding voor het verlof stalstrooisel uit's Bisschops wildernis te mogen steken, hun varkens en zand-hamelen als vergoeding voor het weiderecht in die wildernis.Dit administratief centrum zal de Bisschop

met opzet vlak bijde Rijn gevestigd hebben ten bate van het transport van de velegoederen die in vroeger tijd in natura op de hof werden inge-leverd en waar de Bisschop met zijn huishouding in Utrecht zo'nbehoefte aan had. 14).



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 14 Mogen we, de rivier verder volgend, met een blik op hetbodemkaartje ook de aandacht vragen voor de naam &quot;Kibbrugger-wech&quot;, de oude naam voor de tegenwoordige Grote Laan te Bunnik.Deze oude naam die we in 1480 tegenkwamen duidt op eenbeweegbare brug op de plaats waar de Rijnarm de weg sneed. 15).De brug zal daar gediend hebben ten behoeve van het verkeermet vaartuigen naar en uit de richting Zeist. Elders 16) toondenwe reeds aan dat in de Middeleeuwen het gehele gebied vanRijnauv^n tot aan de Kerkhoogte van Zeist werd aangeduid metde naam Zeisteroever. Ook deze naam wijst erop dat inhistorische tijd een omvangrijke, bevaarbare rivier langs Zeiststroomde. Letten we op de grote betekenis van de havensteden Vechten enDorestad dan menen we zelfs dat de bewoners van het oostelijkdeel van de provincie tot in de 10e eeuw een zeer druk

handels-verkeer op de oude Rijn gezien hebben. Vechten was in de Romeinse tijd niet alleen een belangrijke ves-ting, maar ook een grote zeehaven met scheepswerven en eenaanlegsteiger van 400 m lang. Veel aardewerk, graan, olie, wijnen zout werd hier verscheept in een intensief handelsverkeer metFriesland en met de grote handelssteden Keulen en Trier in hetzuiden. Daarnaast vond de Romeinse Rijnvloot hier een basis.Vechten moet tot ongeveer 300 n .C. een zeer levendige plaatsgeweest zijn, waar de uitvarende zeeschippers hun wijstenenachterlieten in de hoop op een behouden vaart.De bloei van Dorestad begon in de 7e eeuw. Het was in deKarolingische tijd de grootste handelsstad van het Noorden meteen druk handelsverkeer op de Oostzee en op de industriestrekenlangs de Rijn en de Maas in het zuiden. De nu plaats vindendemassale opgravingen in Dorestad zullen aantonen dat deKarolingische nederzetting veel

groter en belangrijker was danmen vermoedde. Sporen van Romeinse bewoning zijn er echternog vrijwel niet gevonden.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 15 Behalve de vreedzame handelaar zagen onze voorouders ookongenode gasten de oude Rijn bevaren. Het waren de Noor-mannen, die talrijke malen met hun drakenschepen op derivier verschenen. Zij plunderden Dorestad voor de laatstemaal in 863, waarna de stad ook vrijwel uitgeteld was. Wanneer begon deze Romeinse Rijn, die in het verleden langsZeist stroomde maar nu geheel uit het landschap verdwenen is,in verval te geraken ? Dat tijdstip is moeilijk nauwkeurig aante geven. Wel zijn er aanwijzingen waaruit we conclusiesomtrent het langzame verval ervan kunnen trekken.We weten vrijwel zeker dat de Rijn tussen Amerongen en Wijkbij Duurstede al voor het jaar 1100 was afgedamd, wat wijstop een toen al verminderd vermogen van de rivier. De af-damming was blijkbaar gebrekkig uitgevoerd, want + 1165 horenwe de Graaf van Holland

klagen dat hij^ als gevolg van delekkende dam, wateroverlast in zijn gebied kreeg.Het is ook bekend dat het Langbroek al in 1126 in cultuur ge-bracht was. In dat jaar moest, volgens uitspraak van het DuitseRijksgericht, Bisschop Godeba ld van Utrecht de broeklandenonder Amerongen, Doorn en Cothen teruggeven aan het Dom-kapittel te Utrecht. Het kapittel kreeg tevens van de Bisschopde tiend, de cijns en het gerecht van dit gebied, met uit-zondering van de tienden, die aan de kerk van Amerongenbehoorden. Daaruit blijkt dat deze streek, een deel van debedding van de voormalige Romeinse Rijn, toen al ontgonnenwas. Bovendien ontving de proost van de Dom van BisschopGodebald de synodale rechten over genoemde broeklandenen tevens over die van Werkhoven en Zeist, &quot;adjacentisupradicte paludi ex eadem parte Rheni&quot;. Blijkbaar waren debroeklanden onder Zeist dus ook

al in cultuur gebracht of stondmen op het punt ermee te beginnen. Het geschenk van deBisschop aan de Domproost zou anders vrij waardeloos geweestzijn. 17).



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 16 Ten zuiden van de Bilt werd in diezelfde tijd de Abdij vanOostbroek gesticht. Deze Benedictijnerabdij kreeg in 1122:&quot;totam paludem illam de Oistbroeck et terram adjacentum quivulgari sermone appelatur vene&quot; . De monniken zullen in dezemoerassige streek het gebied van de Abdij al snel met kadenomgeven hebben. Die kaden zijn de wegen, welke nu nog omhet gebied liggen. Door dit Abdijbezit liep een zijtak van deRomeinse Rijn, waarvan het restant nu nog de Bisschopsweteringvormt. Blijkbaar was deze zijtak + 1120 ook al in verval;we kunnen ons niet voorstellen dat de monniken hun kaden dooreen waterloop van aanzienlijke omvang gelegd zullen hebben.In een rekening uit 1427 wordt gesproken over de &quot;Seisteroever&quot;,waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het &quot;oever eynde&quot; enhet &quot;neder eynde&quot;. 18). Met

&quot;oever eynde&quot; bedoelt men hierhet deel van de Zeisteroever ten N. van de tegenwoordigeKromme Rijn. Het &quot;neder eynde&quot; is het gedeelte van de Zeister-oever tussen de Tolakkerlaan en de Kerkhoogte van Zeist, waarblijkbaar in 1427 al geen belangrijk water meer langs stroomde.Al was de rivier dan ook al lang in verval, toch moet hij nogin de 17e eeuw-wellicht maar af en toe-water gevoerd hebben.Tijdens het graven van een sleuf voor de Zeister riolering vondmen in 1954 bij het postkantoor aan de Dorpsstraat het profielvan de oude rivierbedding terug. Deze bedding reikte daar totde Dorpsstraat, die door een kleine beschoeiing van 17e eeuwsedakpannen tegen het water beschermd was. 19).In recente tijd zijn de laatste restanten van de rivierbeddingmet stadsvuil opgevuld. Oudere Zeistenaren zullen zich herinnerendat de trouwkoetsjes van stalhouderij van Arkel tenslotte hunrustplaats

vonden op het terrein waar nu het scholencomplexvan de Broedergemeente staat. Voor een goed begrip van de situatie in vroeger tijd moeten weenkele namen noemen in de directe omgeving van het Schoonoord-terrein. Tussen dit terrein en de Kerkhoogte lag, aan beidezijden van de Dorpsstraat, het goed &quot;de Zeisterstraat&quot;.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 17 &quot;Het werd voor de eerste maal genoemd in 1368 en had eenoppervlakte van 96 morgen. Een klein deel van dit goed lagals een smalle strook langs de Schoon oordzij de van de Dorps-straat; het grootste deel ervan bevond zich aan de andere kantvan de weg. Die smalle strook werd begrensd door tweegoederen: de oude Blikkenburg en de &quot;papelijke prove&quot;, hetland van de pastoor van Zeist. Deze twee goederen strektenzich tesamen uit van de Blikkenburgerlaan tot aan deWaterige Weg. De oude Blikkenburg lag iets ten noorden van de Blikkenburger-vaart, ruim honderd meter van de gelijknamige laan verwijderd.Het goed was twintig morgen groot. 20). Daarnaast, dus rondhet tegenwoordige Slot, lag het pastoorsland dat een oppervlaktevan een en twintig morgen had. Beide goederen bestonden vooreen aanzienlijk deel uit slechte grond,

omdat de bedding van deverlopen Romeinse Rijn er door liep. Bij de vaststelling van hetmorgengeld werd de Blikkenburg dan ook slechts voor tien&quot;goede mergen&quot; gerekend. Het pastoorsland beschreef men in1580 als: &quot;XXI mergen landts, d' een helfte veenich oftmorassisch weylandt, d'ander helfte hooch saver eerdich zaet-landt, tsamen oen malcanderen aen een stuck, . . .&quot;21). Een aardig kijkje op de toestand van dat pastoorsland gafHenrick van Schaeyck, inwoner van Zeist, toen hij in 1534tegen zijn aanslag in het huisgeld een bezwaarschrift indiendebij het Hof van Utrecht. Hij schreef: &quot;hoe hij bruyckt van denpastoer van Zeyst thien mergen vueil bies lont, (de oude rivier-bedding), daer hij een huys op staende heeft ende is geseth opvier gouden gulden, tweick hij geen macht en heeft the ghevenende te betalen, zoe hij opt voers. Lant nyet meer weyen encan dan twe

peerden ende twee koyen, daer hij ende zijn wijffoff leven moeten&quot;. 22).





Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 19 In het verleden stonden er drie ridderlijke behuizingen dichtbijhet Schoonoordterrein. De reeds genoemde Blikkenburg, deridderhofstad Kersbergen tegenover de Zeister Kerk en hetHuys te Seyst. Dit laatste, een donjon of woontoren, bevondzich op de plaats van het tegenwoordige Slot.Het Huys te Seyst was het oudste van de drie. Het werd tot inde 16e eeuw nog gerekend tot de ridderlijke behuizingen omdathet voldeed aan de eisen die de Staten van Utrecht aan zo'ngebouw stelden. Het moest bewoond zijn en verdedigbaar, zodat: |&quot;een lantman daer bij wonende in sijnen noot daer toevluchttoe hebben mocht&quot;. 24). Het terrein van Schoonoord behoorde al in de 14e eeuw tot de ibezittingen van het Vrouwenklooster, een afsplitsing van denabij gelegen Benedictijner monnikenabdij van Oostbroek.Dit Vrouwenklooster stond op de plaats van het

tegenwoordigeK.N.M.I. in de Bilt. Dat genoemd Vrouwenklooster het Schoonoordterrein in bezithad kunnen we afleiden uit de begrenzingen van de reedsgenoemde Blikkenburg en van de Zeisterstraat. Zo lezen we ineen oorkonde van 22 november 1368 dat Vrederic van Zulenbeleend werd met: &quot;dat hus ende hofstede gheheyten Blikenborchmit 20 mergen lands .... daer die nonnen van Vrouwen-cloester boven noest ghelant sijn en die papelic provende totZeyst ende Scorrenbosch beneden.&quot; . 25).De &quot;papelic provende ende Scorrenbosch&quot; lagen naast elkaarlangs de Waterige Weg, waarbij het eerste, zoals reeds vermeld,rond het Slot gezocht moest worden en Scorrenbosch tussenhet Slot en de Kerkhoogte lag. 26). Het land van de &quot;nonnen vcVrouwencloester&quot; moet dan aan de andere kant van de Blikken-burg te vinden zijn, en wel op het Schoonoordterrein. 27). In een

oorkonde van 20 mei 1473 krijgen we een duidelijke be-schrijving van de ligging van het goed de Zeisterstraat,:&quot;streckende oestwairt in de ghemeen wildernisse, (heide enheetvelt, bestemd voor algemeen gebruik), ende dair westwairt



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 20 naist gheicgen is die popelike proven tot Zeyst ende Jacobvan Zul en van Blikenborch ende zuutwairt dat convente vanVrouwencloester ende noirtwert Frederick van Rij nesse endeGheertruyt Wessels nacomelingen&quot;. 28). Van de genoemde familie van Rijnesse van Rijnauwen weten wedat zij op 27 juli 1418 het goed &quot;Kersberch&quot; tegenover de Kerkvan Zeist gekocht hadden. 29). &quot;Zuutwairt dot convente vanVrouwencloester&quot; moet dan betrekking hebben op het terrein vanSchoonoord. Uit het bovenstaande valt af te leiden dat het bezit van Vrouwen-klooster, het Schoonoordterrein dus, gerekend vanaf de Drie-bergse Weg de zuidelijke begrenzing vormde van het goed deZeisterstraat en ten dele van de Blikkenburg. Berekenen we de afmetingen aan de hand van de reeds genoemdeen hierbij afgedrukte kaort van bezit van St-Pieter uit 1571,dan kunnen we daaruit

opmaken dat het Schoonoordterrein,alias &quot;de Preeckstoel&quot;, zich over een breedte van ongeveer 300 mlangs de Bli kkenburgerlaan heeft uitgestrekt. Immers de lengtevan de Blikkenburgerlaan, van de Driebergse Weg tot aan demanege, (bij &quot;Den gruenen Wech), is ongeveer 570 m. Daarvaneiste het land van St-Pieter 68 roe 4 voet of 260 m op, zodater voor het Schoonoordterrein nog ruim 300 m restte. Het Vrouwenklooster was in deze omgeving zeer gegoed. Reedsin de 15e eeuw bezat het klooster een vrijwel aaneengeslotengrondgebied van meer dan 200 morgen tussen de Driebergse Wegen de Kromme Rijn, aan de oostzijde begrensd door de Bunsink-loan. Het Schoonoordterrein maakte er deel van uit. Waarschijn-lijk vormde de Hof Stoetweghen aan de Tiendweg het centrumvan dit grote complex landerijen, terwijl de Bunsinklaan zelfook aan het klooster behoorde. We lezen tenminste in hetManuaal van de

goederen van Vrouwenklooster over 1632:&quot;Doem Cornelisz. voort gebruijck van de Bauwinge van Stoet-wegen groot ICXII mergen lants de somme van drie hondert



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 21 gulden, (jaarlijks pacht),.....ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey aff tot aen Stoetwech toe alle jaer neven Comelis Everts ende anderen behoorlyck de maecken ende uuyt de Schouwe te houden&quot; . 30). Het Vrouwenklooster droeg blijkbaar de verantwoordelijkheid voor deze weg en dwong zijn pachters om die te onderhouden. Overigens profiteerden deze pachters daar zelf ook van. Zij zullen de &quot;steech&quot; gebruikt hebben als &quot;drift&quot;om hun schapen naar de heide te brengen en om de daar gestoken plaggen te transporteren. Deze &quot;steech van de hey aff&quot;, de tegenwoordige Bunsinklaan, wordt op de topografische kaart van 1848 nog de Stoetweger dijk genoemd. Opvallend is dat de Middeleeuwer met namen als de Molen- steech, de Blikkenburgersteech, de steech van de hey aff veel beter het naar de hoge gronden

&quot;stijgende&quot; karakter van deze wegen typeerde dan de moderne mens, die meent ze met laan of weg aan te moeten duiden. Op 9 october 1311 kocht het Vrouwenklooster &quot;Eykenebosck&quot;.Dat is het tegenwoordige Molenbos, gelegen tussen deArnhemse Bovenweg en de Driebergse Weg. 31). Bovendienontdekken we in een pachtcontract van 27 november 1368 dathet klooster ook bezat: &quot;een stuc lands gheheten Hedeweghen,daerbij (= bij Eykenebosck) gheleghen&quot;. 32). Met het kopen van &quot;Eykenebosck&quot; overtrad het Vrouwenkloosterde regels. Het was aan kloosters verboden om door koop eigen-dom van land te verwerven. Vaak werd zo'n koop dan ookgemaskeerd door een &quot;giftbrief&quot;, waarin de vermomde koopdikwijls duidelijk te lezen staat. De aankoop van '&quot;Eykenebosck&quot;geschiedde openlijk, en blijkbaar was dat voor kloosters algewoonte

geworden. Bladeren we het Oorkondenboek van hetSticht Utrecht door dan constateren we dat de Abdij Oostbroekin deze tijd, even openlijk, vier aanzienlijke aankopen vanland doet.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 22 Gezien het grote grondbezit van Vrouwenklooster in de omgevingvan het Schoonoordterrein wordt ons nu het belang duidelijkvan een merkwaardige schenking aan genoemd klooster. Als zijndochter Petronella in het klooster wordt opgenomen geeftGodefridus de Zeyst, bewoner van de donjon het Huys te Seyst,als &quot;dos&quot; aan het Vrouwenklooster: &quot;Aquaductum meum, quivulgo en weteringe dicitur, in quem curtis dictarum sancti-monialium, quae Stotweghe dicitur, aquas suas ducit in Renum&quot; .Godfried gaf dus als &quot;bruidsschat&quot; voor zijn dochter de in zijnbezit zijnde Stoetwegse wetering, waardoor de hof Stoetwegenzijn water op de Rijn loosde. We vrezen dat het klooster ook hier de regels overtrad.Nog in het begin van de 13e eeuw had Paus Alexander 111,daarin gevolgd door Innocentius 111, zich fel gekeerd tegende toenemende gewoonte

der kloosters om bij intrede een &quot;dos&quot;te vragen. Eerstgenoemde sprak in dit verband zelfs van een doodzonde.Toch gingen de kloosters ermee door al werd, door eenpseudogiftbrief de &quot;dos&quot; nogal eens als een &quot;vrijwillige&quot; endus toegestane gift voorgesteld. Dat is zeer waarschijnlijkook het geval bij deze oorkonde van 28 mei 1279. 33).Met het oog op het belang voor de afwatering van het uitge-strekte grondbezit van Vrouwenklooster kunnen we ons indenkendat de priorin nogal in haar schik geweest zal zijn met deze&quot;schenking&quot;. We willen nu een poging doen te achterhalen wat de Middel-eeuwer er toe bracht om het Schoonoordterrein de naam van&quot;de Preeckstoel&quot; te geven. Daarbij dienen we in het oog te houden dat de Middeleeuv/semens steeds in de natuur is en een scherpe blik heeft voorvariaties in vorm, hoogte, grondsoorten, begroeiing e.d. vande

bodem. En die bodem speelt in zijn leven een grote rol;zijn economisch bestaan hangt er vrijwel geheel van af.


