


Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 11 Pag.72. Dekker zegt: 'Op een bepaald complex, deelf hoeven genaamd, drukken alle (- bisschoppelijke -)lasten tegelijk; weder-, varkens-, stro-, voeder- enbedegeld.' In de rekening van de Raden en rentmeester generaalvan de Domeinen over 1529 lezen we, dat dezelfde lastenook opgebracht werden door 'een hoeve ende twee vieren-deel korenlants'. 'Die elff hoeven mit die hoeve endetwee vierendeel korenlants tot Zeijst wert betaelt...' In de bisschoppelijke rekeningen, voor zover bewaard,kwam dit korenland niet voor; het verscheen zodra Karel Vde wereldlijke macht overnam en orde op zaken ging stellen. Wat Dekker schrijft over de sterk verspreide liggingvan de elf hoeven, - waarvan Bart Woutersz. in 1617 eenviertal bezat, 'gelegen in elff partijen' -, zal ook welopgaan voor de 'een hoeve ende 2 vierendeel koornlants'.Van de vijf gebruikers ervan in

1529 blijken drie ookgerechtigd te zijn in de elf hoeven (Rek. 1529, BZ. Dl.2,bl. 6 e.v.). Pag.75. Dekker stelt hier: 'In Kattenbroek en in dekleizijde van Stoetwegen ontbreken sporen van het oudebisschoppelijk domein.' Maar in een 16e-eeuwse ligger van goederen van hetklooster Windesheim bij Zwolle wordt, betreffende de Bra-kel, gezegd: 'Item noch giefft het convent voerschr. denrentmeister van Con. Maj. toe Utrecht van hoer arffe toeZeist tot hofguet 2 Keys. g.14 st. Noch uth etselvigeguet Brakel ontfangt het Capittel van St.Johan te Utrecht..(BZ. Dl.2, bl. 138). En bij een transport van de Brakelop 4 dec. 1630 wordt, naast andere verplichtingen, alslast op dit goed vermeld: 2 gulden, 14 stuivers, 6 pennin-gen ten behoeve van de Domeinen van Utrecht. (BZ. Dl.3,bl. 147). Deze lasten moeten van oudsher op het betref-fende land gerust hebben. Het goed de Brakel strekte zichvan de hofstede

de Brakel uit in de richting van Zeist.Het lag in Kattenbroek. Pag.75. 'In 1308 ontving Jan van Zeist van het ka-pittel van St.Pieter 9 morgen land in erfpacht in Stoet-







Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 14 In dat jaar zien we, dat de Bisschop tien maal wagen-dienst door bewoners van Zeist liet verrichten, omproviand, huisraad e.d. te vervoeren. Dat deze wagen-diensten de bewoners heel wat onbetaalde tijd gekostmoeten hebben, kunnen we afleiden uit de volgende post:'Item... Claes Brigten ende Willemken den wagenknechtgheseindt tot Zeijst om waghen te ghebieden int Langhe-broec te varen om haver, ende tot Stoutenborch te vueren...ende des eens daechs en was die haver niet reede, alsoe datdie waghen weder vueren ijdel tot Zeijst, ende des anderendaeghs quamen si weder int Langhebroec...'. Deze wagenswaren 2{ dag in de weer. De Bisschop had blijkbaar ook nog recht op andere dien-sten, want in dezelfde rekening lezen we: 'Item van enenwegh te maken daer men hoye over mennen soude...; doe mendat hoye meijde den mederen drincken ghedragen, ende

doemen dat hoy wan ende opperde... den luden drincken gheseindtende den waghenluden van Zeijst ende van Loesden ende diegheboden waghen, die dat hoye vuerden...; metten cost, diedie waghenluden deden doe men dat gras mende uten made...'. De Bisschop had hier blijkbaar recht op gratis prestatieen verzorgde alleen eten en drinken voor de betrokkenen(BZ. Dl.1, bl.76 e.v.). Blijkbaar had ook de Abdis van het St.Ursula Conventte Utrecht recht op hand- en spandiensten. In 1603 moesthaar hofstede Braemdolen onder Driebergen grondig op-geknapt worden. In de Rekening van de rentmeester overdat jaar lezen we: 'Aen Aelbert Jansz., 's landts loopende boode over toeBunnick, Zeijst, in 't Goy, Schalkwijck tot Cothen ende't Soest de huysliede, bruyckers des convents versochtte hebben ora voor den convente tot Utrecht seeckere steenende calck te layen en deselve op des convents hoffstadttot

Dreybergen te brenghen... Den laesten juny 1603... gehadt 20 huysliedenwagensvan des convents pachters omme de vorscreven steen, calckende andere materialen te layen ende op de voorscrevenhoffstede te brengen..., waerom men de voorscreven huys-lieden heeft cost ende dranck gegeven. Voor vracht van den eenen waeghen betaelt... Ende den
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 19 manuaal van 1460 voert daarnaast geen ander land vanSt.Pieter onder Stoetwegen op, dat van 1540 nog in totaal40 morgen. Dit laatste getal kunnen wij niet verklaren'. Dekker vergist zich hier. In het manuaal van 1540 wordenalle vier percelen van het gerecht van St.Pieter, met hunjuiste grootte (16m, 12m, 8m, 6m), correct vermeld. Eenpost van 40 morgen komt in het manuaal van 1540 niet voor. Wel komt die post van 40 morgen voor in het manuaal van1470, evenals een identieke post van dezelfde grootte inhet manuaal van 1460. We willen de twee posten uit demanualen van 1460 en 1470 wat nader bekijken. Vanzelfkomen we dan uit bij het stuk land van 8 morgen vanSt.Pieter, want dat zit verborgen in deze posten. 1460. Item Jan van Rijnes mit sijnen broederen 40 mergen. 1470. Item Jan Rijnes mit sijnen broderen 40 morgen vanden heren

van Sint Pieter. Sol. (=betaalt) Herman Jacops van 8 mergen...8 stoters. In 1470 had de opsteller van het manuaal na '40 mergen'moeten vermelden ':waarvan 8 mergen erfpacht' (van denheren van St.Pieter). In de Rekening van de Kleine Kamer van het kapittelvan St.Pieter over 1469/1470 (BZ. Dl.1, bl.281) staatvermeld: '8 mergen in Cattenbroeck, in erfpacht bij Renes, &quot;et Hermannis Jacobi prope Bunnijck colit dicta jugera&quot;.' Hermannis Jacobi, alias Herman Jacops uit het manuaalvan 1470, heeft dus onder de ploeg 8 morgen land vanSt.Pieter, in erfpacht bij Renes. Deze 8 morgen is hetenige stuk land dat Renes - voor zover bekend - inCattenbroek in erfpacht had. Pag.171/172, noot 23. (met onjuiste bronvermelding). Dekker bespreekt daar 8 morgen land van St.Pieter,door Klootwijk ten onrechte gelokaliseerd in hetuiterste westen van Cattenbroek. Dekker stelt daarbijvast:

'de... inmiddels 7 morgen geworden - 8 morgenmoeten volgens de kaart van J. van Diepenem (1645) veelverder oostelijk gelokaliseerd worden'.







Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 konden (1433, 1436, 1438, 1442), dat Renes daarvoor alserfpacht 'een mare zuivers 's jaers' betaalde. Het zijn o.a. deze overwegingen die het ons nog steedsmoeilijk maken om in de 6i morgen land op de kaart van Janvan Diepenem inderdaad de 8 morgen van St.Pieter te zien. Pag.166. (kaart). De afwatering van Stoetwegen. In dit gerecht tekent Dekker twee weteringen ten be-hoeve van de afwatering. In het noorden de Blikkenburger-wetering, in het zuiden de Stoetweegse wetering, met eenuitgang bij de hofstede de Rumpst. De af,watering vanStoetwegen lijkt daarmee maar vrij gebrekkig geregeld. De Blikkenburgerwetering was van oorsprong een ouderewatergang (Dekker, pag.173). Maar dan blijkbaar zo geringvan omvang, dat men er met de percelering tijdens de ont-ginning geen rekening mee hield. De opvolger van dezewatergang, de in de 17e eeuw gegraven

Blikkenburgervaart,loopt dan ook door de percelering. Een raadsel is, waarhet af te voeren water bij de Tiendweg heen moest. En datterwijl er in dit gebied toch een aanzienlijke hoeveel-heid afgevoerd moest worden. De Heuvelrug gaf veel water,en het laag gelegen Schordenbroek eveneens. Dat er overde waterbeheersing in die omgeving te klagen viel, merkenwe uit een post in de Rekening van het Vrouwenkloosterover 1611 (BZ. Dl.3, bl.66): 'Betaelt aen Evert Janss.,Dirck Corneliss. ende Tonis Toniss. dachhuyrders tot Zeijsttwe ende dertich gulden van Slooten te graven in des Con-vents elsenbosch tot Zeijst,(-op de Zd. grens van dePreeckstoel-), ten eijnde het voorss. bosch sijn water tebeter soude mogen loosen'. Van de Stoetweegse wetering vermeldt Dekker (pag.182),dat de Abdis van Vrouwenklooster die geheel in bezit kreegdoor koop van het rechte stuk door de Rumpst, gevolgd dooreen schenking van de

rest in 1279. We kunnen ons moeilijkvoorstellen, dat de Abdissen van Vrouwenklooster, met hunbezit van ruim 200 morgen in Stoetwegen, achteraf zo blijgeweest zullen zijn met deze schenking. De verlandendeoude Rijnarm, wat de Stoetweegse wetering toch was, vormdeeen wel wat geringe afwateringsmogelijkheid. We zouden verwachten, dat er tijdens de ontginning van






