
Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 &quot;De Oude Kerk te Zeist&quot;. Van bovengenoemd boekwerk, uitgegeven door de van dePollstichting te Zeist, verscheen onlangs het derde deel.Het werk berust in hoofdzaak op de verzamelde gegevens vanwijlen H.J. van Eekeren, die aangevuld en voltooid werdendoor ds. P. Kuijper te Lochem. Het boekwerk biedt tal van gegevens die ook van belang kunnenzijn voor de leden van de Historische Kring &quot;Tussen Rijn en Lek&quot; . Als inwoner van Bunnik was schrijver dezes sterk geinteresseerdin de oude Kerkweg die, in de tijd dat Bunnik nog geen zelf-standige parochie was, de bewoners van ons dorp de gelegen-heid bood de Zeister Kerk te bereiken. De bestudering van dit gedeelte, &quot;de kerkwegen uit het zuiden&quot;,te vinden in Deel I, bl. 27 t/m bl. 30, heeft ondergetekendenogal teleurgesteld. De samensteller van deze

bladzijden bleek de voorhanden zijndebronnen niet altijd op de juiste wijze te hebben geinterpreteerd,zodat dit deel van het werk o.i. kritisch benaderd dient te worden. Mogen we, de tekst van genoemd gedeelte volgend, enkele puntennaar voren halen, 1 . &quot;De oudste vermelding van deze (Cattenbroeker) (Kerk)weg isdie in een acte van 31 augustus 1414&quot;. (bl. 27). Dit is niet juist. Er bestaan oudere oorkonden waarin deze&quot;Kercwech die van Cattenbroeck tot Zeyst ghaet&quot; voorkomt.Op 20 april 1377 stond Otto van den Berghe (= Otto vanCattenbroeck) &quot;die bruycwere&quot; af van &quot;5 mergen lands ende4 hont mit der husinghe, hofstede ende alle timmeringhe diedaerop stoet ende toeboert, ende 12 roden weteringhe, daerboven(=ten zuiden) noest leghet die Kercwech die van Cattenbroecktot Zeyst ghaet, ende beneden (= ten noorden) die nonnen

totVrouwen cloester&quot; . Het betreft hier het goed Kersbergen, groot16 morgen. 1).



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 Ditzelfde goed komen we tegen in een oorkonde van 28 november1392. 2). In een charter van 16 mei 1393 wordt vermeld dat Otto vanWoudenberg, in ruil voor 1 hoeve in Leersum, ontving: &quot;3 hoevelands beneden (= westwaarts van) Otten lant van den Berghe(= Kersbergen), noest gheleghen boven de Kercwech die vanCattenbroeck tot Zeyst gheet, ende beneden die nonnen vanVrouweneloester&quot;. 3). Kersbergen en de boven genoemde 3 hoeven lagen, met enig anderland, in het Middelbroec, in het gerecht van Abcoude. Dit ge-bied strekte zich uit van de Koppelweg tot de Kerkhoogte. Merkwaardig genoeg blijkt de samensteller van deze bladzijdende oorkonden van 1377 en 1392 wel gekend te hebben.Hij gebruikt ze tenminste-zij het in eenander verband-in Deel II,bl. 169. 2.   De oorkonde van &quot;27 augustus 1418&quot; (bl. 27),

moet geda-teerd worden op 27 juli 1418. 3.   Op bl . 28, alinea 1 zegt de schrijver: &quot;deze (Cattenbroecker)kerkweg is met de tegenwoordige Waterigeweg te vereenzelvigen,welke laatste naam trouwens ook al omstreeks 1580 voorkomt&quot;. In de tweede alinea geeft hij de oostelijke en de zuidelijkebegrenzing van Cockaertshoeve aan, gevormd door: &quot;die oudeKerckwech, hetgeen hier kennelijk op de Cattenbroecker Kerkwegdoelt&quot;. Uit de tekst volt op te maken dat de schrijver, gerekend vanafde Oude Kerk, als Cattenbroecker Kerkweg ziet: de Waterigewegdie, 100 m ten noorden van de afslag naar Couwenhoven eenrechte hoek vormend zich 300 m in de richting Driebergen uit-strekte, om daarna, weer een rechte hoek vormend een eind-weegs richting Bunnik te lopen.





Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 Kaart uit 1571 . Rechts boven het Schoonoordterrein, voormalig bezit van het Vrouwenkloosterin de Bilt. Daaronder land van het Kapittel van St. Pieter te Utrecht. De linkerzijde van de kaarttoont de oudst bekende afbeelding van het kasteel de Bliekenburch.Inv.arch.v.h .Kap.van St. Pieter te Utrecht .no.555. Rijksarchief Utrecht.



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 begrensd werd. Dat klopt. Maar de volledige tekst van de&quot;Bepalinghe&quot; zegt meer. Die luidt: &quot;Deze 14 mergen ende 4(de twee stukken land waaruit Cockaertshoeve bestond) legghenaen malcander viercant opstreckende, daer die oude Kerckwechnaestgelant is aen die oestsijde ende oeck aen die zuijdzijde,ende die heeren van Oestbroeck naestghelant sijn aen die noert-zijde, aen tweste eijndt legghen tconvent van Windesem, tconventvan Oestbroeck ende ghemeen wech voers. Item aent westeijndtop ons lant bij die wech stoet een huijs mit een berch endeboeghaert, dat getimmert hoert Heinrick mer alle die boemel(boemen) horen ons toe&quot; . Tot tweemaal toe wordt in bovenstaande tekst opgemerkt dat de&quot;oude Kerckwech&quot; ook aan de derde, de zuidwestelijke kant van&quot;Cockaertshoeve&quot; ten dele de grens vormde. Zelfs

in de ge-draaide kaart van de schrijver klopt dat niet. Met behulp van bovenstaande kunnen we, de talrijke oorkondenomtrent de &quot;Cockaertshoeve erbij raadplegend, de situatie rondgenoemde hoeve grotendeels reconstrueren. Deze Cockaertshoeve is te meer interessant omdat hij met zijn&quot;Blockform&quot; de enige hoeve van dit type is in de hele cope-ontginning van Cattenbroeck/Stoetwegen, het gebied tussen deBrugakker en de Zeisterweg. Het is niet onmogelijk dat dezehoeve al lang bestond, voordat men in de 12e eeuw het broek-gebied van Cattenbroeck-Stoetwegen ging ontginnen in west-oostlopende lange stroken-verkavel ing. De hoeve is 18 morgen groot en &quot;viercant&quot;. De zijden van dehoeve zijn dan bijna 400 m lang. Aan de oostkant vormt de&quot;oude Kerckwech&quot; de grens met de &quot;papelice prove&quot;, aan dezuidkant die met land van St-Pieter dat

enkele eeuwen langgepacht werd door van Zulen van Blickenborch. De noordzijdewerd begrensd door land van de Abdij van Oostbroek, terwijlaan de westzijde gelegen waren het land van Windesheim, vanOostbroek en de &quot;oude Kerckwech&quot; .





Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 de N. zijde 6f de grens van &quot;Cockaertshoeve&quot; gevormd hebben6f door het land van deze hoeve gelopen hebben. Het laatstemoet uitgesloten geacht worden. Terwijl als N. grens van &quot;Cockaertshoeve&quot; nergens de Waterige-weg genoemd werd, maar steeds als die grens vermeld werd:&quot;land van het Convent van Oostbroek&quot;. Het tegenwoordig laatstestuk van de Waterigeweg bestond dus oorspronkelijk niet; deWaterigeweg zal pas doorgetrokken zijn bij de aanleg van hetSlotpark. Bovenstaande zou inhouden dat de Koppeldijk in vroeger tijdkorter was en waarschijnlijk aansloot op de Karsberghen Steegh,ongeveer 75 m ten N, van zijn huidige eindpunt. Deze KarsberghenSteegh, in de volksmond de &quot;Romeinse Weg&quot; genoemd, komt voorop de kaart van Bernard de Roy uit 1696. 5). Ten N. van dehofstede de Brakel is hij in de percelering

nog terug te vindenals een smalle strook grasland, rooiend op de Kerkhoogte vanZeist. 6). De Koppeldijk (wech), voor het eerst genoemd in 1347, 7). ende Karsberghen Steegh zijn zeer oude wegen. Zij hebben beideneen rol gespeeld in de cope-ontginning Cattenbroeck/Stoetwegen,welke ontginning reeds voor 1200 zijn beslag gekregen moet hebben.Bij zo'n cope-ontginning gaf de Bisschop, bezitter van het Wilder-nisregaal, een oppervlakte wilde moergrond ter ontginning uit.De &quot;copers&quot;, meest geestelijke instellingen, werden tegen be-taling van een lage eeuwigdurende tijns volledig eigenaar vande grond. Zij konden het land dan zelf ontginnen of het rechtdaartoe aan anderen overdragen. Een cope-on tg inning werd zeer systematisch opgezet. Uitgaandevan een werkbasis - bij het in cultuur brengen van het Catten-broeck waarschijnlijk de oude Hakswetering op de grens vanBunnik en Zeist-zette men

de ontginning uit op een dieptevan 6 voorIing of 1250 m, waarna op het eindpunt van de ont-ginning meestal een weg evenwijdig aan de werkbasis werd gelegd.De percelering was zeer regelmatig met nauwkeurig evenwijdig



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 8 lopende perceelsscheidingen. Bovenstaande werkwijze is goed tezien in het gedeelte van Cattenbroeck begrensd door de Haks-wetering, de Kouwenhovenselaan, de Koppeldijk en de nu ver-dwenen Karsberghen Steegh . 8). Direct ten Z. van de voormalige Karsberghen Steegh constaterenwe een onregelmatigheid. De percelen zijn daar het breedst aande Bunnikse kant en lopen, nauwelijks merkbaar, iets smallertoe in de richting Zeist. Het is mogelijk dat het gedeelte bovengenoemde steeg het eerst in cultuur gebracht is en dat men derest van Stoetwegen daarna vanuit de Odijcker Steegh is gaanbewerken, om dan, komend in de buurt van de Karsberghen Steeghte ontdekken dat de uitmeting niet exact had plaatsgevonden,zodat hier de zaak wat bijgetrokken moest worden. Als begrenzing van de landerijen in Cattenbroeck werd in deoorkonden steeds aangegeven:

&quot;streckende van de Hacksweteringtot aan de Coppeldick&quot; . Bij een van deze landerijen vinden we,naast bovenstaande begrenzing, nog extra toegevoegd: &quot;leggendeaen die goede then Berghe&quot; . Daarmee komen we dan weer terugop de situatie ten O. van de Koppeldijk, want de vermeldetoevoeging heeft ongetwijfeld iets te maken met de ligging vanhet goed Kersbergen en omgeving.







Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 n Dit land van Vrouwenklooster is in de oorkonden terug te vinden.Het maakte vrijwel zeker deel uit van een post van 24 morgendie we, als bezit van genoemd klooster, reeds tegenkomen in delijsten van het morgengeld over 1460 en 1470. Onder het hoofdCattenbroeck vinden we diezelfde post terug in de manualen vanhet oudschildgeld van 1540, 1600 en 1685. 15). Het is de enigepost van Vrouwenklooster in Cattenbroeck. Een nauwkeurige omschrijving van de ligging van dit land treffenwe aan in het manuaal van de goederen van Vrouwenklooster van1632. 16). We lezen daarin dat Thonis Hendrickszoen pachtte vanVrouwenklooster: &quot;seven ackeren ende noch twee ackeren roglants,gelegen in Cattenbroeck, ten beijden zijden van den Coppeldijck,streckende van de landen toecomende Jor(= jonker) Frederick vanBaexen, Heere van Coninxvrij

Zuijtwaerts tot inde Hackweteringetoe&quot;. Genoemde jonker was eigenaar en bewoner van Kersbergen. Dit bezit van Vrouwenklooster strekte zich dus in een lange strookuit van de Engh langs de noordelijke grens van het gerecht vanAbcoude tot de Koppeldijk, om dan, aan de andere zijde van deKoppeldijk door het noordelijk deel van Cattenbroeck te lopen totaan de oude Hakswetering, de grens tussen Zeist en Bunnik.Blijkens bovenstaande oorkonde van 1632 en de genoemde lijstenvan het oudschildgeld lag dit land van Vrouwenklooster geheelin Cattenbroeck. Dat gerecht strekte zich dus, behalve over hetgebied tussen de Hakswetering en de Koppeldijk, ook met eensmalle strook ten oosten van de Koppeldijk uit tot aan de Engh.Als de onderhavige post van 24 morgen dezelfde is als die uit demanualen van het morgengeld dan zal het oorspronkelijke gerechtStoetwegen, in de 15e eeuw

gesplitst in de gerechten Stoetwegenen Cattenbroeck, zich ook zover hebben uitgestrekt. Waar kruiste de bovenvermelde strook land van Vrouwenkloosternu de Koppeldijk ? Dit moet een eindweegs ten zuiden van deKoppelbrug geweest zijn.





Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 13 Ook kan de ligging van het pastoorsland langs de Waterige wegwijzen op de hoge ouderdom van die weg. De pastoor vanZeist ontving geen tienden en moest dus leven van het enigehem door de Zeister gemeenschap ter beschikking gestelde stuk landDe naam Waterige weg komt in oudere oorkonden niet voor.Moeten we hem onder een andere naam zoeken dan is het meestvoor de hand liggend om deze weg te zien als een gedeelte vande Oude Kercwech. Het is moeilijk denkbaar dat kerkgangers metde kerk in het gezicht de naam Kercwech plotseling laten schietenom dan voor de laatste 500 m op een andere naam over teschakelen. De Cattenbroecker Kerckwech die &quot;van Cattenbroeck tot Zeystghaet&quot; moet veel jorger zijn. De aanwezigheid van dezeKerckwech wordt pas zinvol na de ontginning van het Catten-broeck, die we in de

12e eeuw stelden. De bewoners van hetnoordelijk deel van Cattenbroeck, van de Zeisteroever, deZeisterbrug en de Coppel zullen, met de kerk in het zicht nietde grote omweg over de Oude Kercwech genomen hebben. Zijhadden de weg langs de Koppeldijk, de tegenwoordige Godfriedvan Seystlaan, kunnen nemen. Die was immers, zoals we bovenzogen, in het kader van de ontginning aangelegd. Met een kortaansluitend stukje weg kon men dan langs Waterige weg-OudeKercwech bij de Zeister kerk komen. De Koppeldijk wordt echter nooit als Kercwech genoemd. Geziende situering van de Zeister kerk moeten we dan tot de conclusiekomen dat de bewoners van dit noordelijk gedeelte een kortereweg als &quot;Cattenbroecker Kercwech&quot; gekozen hebben. En die wegmoet dan ten noorden van de Waterige weg gezocht worden.Al zal hij, als zuidelijke begrenzing van de hoeve

Middelbroecken van het goed Kersbergen, in de nabijheid van de kerk dichtbij de Waterigeweg gelegen hebben.



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 14 De noordelijke grens van het gerecht van Abcoude konden we,met behulp van land van Vrouwenklooster, enigszins situeren.Met de zuidelijke grens van het gerecht is dit zeer moeilijk.Wel weten we dat deze zuidelijke grens, de &quot;CattenbroeckerKerckwech&quot;, de zuidgrens is van Kersbergen, de hoeve Middel-broeck en de drie hoeven van de heer van Woudenberg. Geenenkele oorkonde informeert ons echter omtrent het punt waaropdie weg aansloot op de Koppeldijk. Wellicht krijgen we een kleine aanwijzing uit een post omtrentland van Oudmunster te Utrecht. Reeds in de 14e eeuw wordt daarbij gesproken over: &quot;twaelf merghen lands.....alse gheleghen siin aen den goede ten Berghe in Cattenbroec&quot;. 19).Iets duidelijker is een akte van 20 september 1546 waarin ge-sproken wordt over: &quot;twee hoeven lants......item noch twaleff mergen lants gelegen aen den

goeden ten Berch..... 't samen opstreckende van de Hackweteringe tot aen de Coppel-dijck&quot; . 20). Uit meerdere oorkonden kunnen we opmoken datde 12 morgen aan de westzijde tegen de Koppeldijk lagen.Het betreft hier dus een strook grond met een totale oppervlaktevan 48 morgen. De afstand van de Hakswetering tot de Koppel-dijk is 1250 m. De breedte van de strook land zou dan ruim320 m geweest zijn. En aangezien dit het enige stuk land is metde toevoeging &quot;aen die goede ten Berghe&quot;, zou men hieruitwellicht kunnen afleiden dat het gerecht van Abcoude over eenlengte van 320m aan de Koppeldijk grensde. De CattenbroeckerKercwech zou dan 320 m ten Z. van het bovenbesproken land vanVrouwenklooster op de Koppeldijk aansluiten.We weten dat Cockaertshoeve in Cattenbroeck lag zodat ditgerecht, ten Z. van het gerecht van Abcoude, ook uitstak inde richting van de kerk. Indien

bovenstaande juist Is zou datbetekenen dat het gerecht van Cattenbroeck zelfs met een vrijbrede strook ten Z. van het gerecht van Abcoude gelegen was.



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 15 In de lijsten van het Oudschildgeld wordt opgegeven dat dezepost 40 morgen groot was. Aangezien de genoemde 12 morgenkloosterbezit waren is de mogelijkheid niet uitgesloten dat eendeel daarvan als &quot;geamortiseerd goed&quot; buiten de aanslag van hetOudschildgeld gehouden werd. Bodemkundig kaartje van Zeist met diverse voormaligeRijnarmen. Men ziet hierop o.a. de Brugokker, deZeisterbrug en de Breesteeg. N.B. De &quot;oude&quot; Blikken-burg lag dichterbij het Slot. 1.  Waterige weg 2.   Blikkenburgerlaan 3.   Kouwenhovense wetering 4.   Vinkenbuurt 5.   Tolakkerlaan 6.   &quot;Kibbruggerwech&quot;







Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 18 3. Het vermelde land van St-Marie was een oud bezit van dit Kapittel. In een acte van 22 februari 1397 wordt de ligging ervan aangeduid, &quot;een halve hoeve lants alzo aize ghelegen is in Stoedweghen......opstreckende aan beijde ziden van Stoedweghen wech&quot; 24). Het Kapittel bezat geen ander landvan deze omvang in Stoetwegen. Die halve hoeve, 8 morgen groot dus, lag aan weerszijden vande &quot;Stoedwegher wech&quot; en begrensde de 35 morgen van hetKarthuizer klooster. Het perceel van St-Marie moet dan vrijlang en smal geweest zijn. De percelering van de cope-ontginning Stoetwegen is West-Oostgericht. Het land van het Karthuizerklooster strekte zich, vanafde Kromme Rijn uit in de richting van Bunnik naar Zeist. Datvan het Kapittel van St-Marie lag daaraan evenwijdig. En aan-gezien de Stoetweger weg midden in laatstgenoemd land lag ende

lengterichting ervan volgde moet deze weg dus van Bunniknaar Zeist gelopen hebben. Vereenzelviging van de Stoetwegerweg met de tegenwoordige Tiendweg is dus onjuist; De Roy heeftde wegen goed ingetekend op zijn kaarten. D.R. Klootwijk.



Tussen Rijn en Lek 1977 4. - Dl.11 4 19 Bronnen. 1.   Inv. Archief der Bisschoppen van Utrecht, no. 109 xx. 2.   Idem. 3.   idem. 4 Inv.Archief der Staten van Utrecht, no. 972. 5.   Bernard de Roy. Nieuwe Kaart v.d. Lande van Utrecht. 1696. 6.   D.R. Klootwijk. &quot;Rijngrensverdediging in Romeinse tijd&quot;. &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 10e jaargang no.4, 1976. 7.   Inv .Archief Kapittel van St-Jan, no. 169 fol. 27. 8.   H.v.d. Linden. &quot;De Cope&quot;. Bijdrage tot de Rechtsgeschiedenis v.d. openlegging der Hollands-Utrechtselaagvlakte. 9.   Inv .Archief der kleine kloosters en kapittelen, no. 540. 10.   Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Uitgave v.d.Pollstichting. Dl.l. en II. Talrijke voorbeelden. 11.   Zie o.a. 27 juli 1418. v.d. Pollstichting, Zeist.Inv.v.d. Handschriften, Huis Kersbergen, no. 1. 12.   Zie 3. 13.   Inv. Archief Kapittel ten Dom. no. 2952. 14.   Idem.                                   

                no. 2954. 15.   Zie 10.Dl. II bl. 267. 16.   Inv.Archief der kleine kloosters en kapittelen, no. 1143x. 17.   Inv. Archief Gem.Utrecht II. no. 2815-6. 18.   Zie 10 Dl. 11, bl.1. 19.   Inv .Archief Kapittel van Oudmunster. no. 2037, 20.   Inv. fam .Archief de Pesters. no. 219. Rijksarchief Utrecht. 21.   Archief R.D. Balije te Utrecht. Inv. no. 1270. 22.   Zie 9, no. 602 folio 69. 23.   Zie 9, no. 664. 24.   Inv .Archief Kapittel van St-Marie, no. 1411.


