


Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -25- 3, rrit.KacL verklaring van de nummers: 3 = Scorrenbosse ? (-hoeve) ?, 4 = Schordenbroek, Schetskaart naar: 1.   kaart B. du Roy, 1664. 2.   kaart 104. Oude Kerk. Zeist dl 3. bosse op een nadere plaats te moeten situeren. Om dit aan te tonennemen we de schetskaart en de oorkonden waarin de erfscheiding tussenhet pastorieland en de Blikkenburg wordt aangegeven. In een oorkonde uit 1580 (5) betreffende het pastorieland lezen weomtrent bedoelde erfscheiding: &quot;zuydwerts streckende bij lanx dieVoicht van Rijneveldts ende Guert Fransz. landen t'Amersfoort&quot;. En inoorkonden omtrent de Blikkenburg (1368, 1459, 1497, 1503) wordt deerfscheiding aangeduid als: &quot;ende die papelic provende tot Zeijst endeScorrenbossche beneden&quot;. In bovengenoemde oorkonde omtrent het pasto-rieland wordt het

bezit bedoeld van Joost de Voogt van Rijnevelt, dieop 6 october 1579 beleend werd met het goed de Blikkenburg. Het even-eens in de oorkonde genoemde land van Guert Fransz. is, volgens Ds.Kuijper (6), niet te localiseren. Bekijken we de schetskaart, dan constateren we dat het land vanGuert Fransz. niet gelegen kan hebben bij de Cockardshoeve; daarimmers grensde de Blikkenburg over de gehele lengte aan het pastorie-land. Het land van Guert Fransz. moet dan gezocht worden aan de anderezijde, dicht bij de tegenwoordige Dorpsstraat. In die richting strekte





Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -27- noten: 1. Zie schetskaart. 2. Klootwijk, D.R.: &quot;Nogmaals veldnamen te Bunnik&quot;, Tussen Rijn en Lek19 (1985) No. 4. 3. Dekker C: Het Krornmerijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983p. 173 noot 33. 4. Klootwijk, D.R.: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, Tussen Rijnen Lek 6 (1972) No. 2 p. 15-16. 5. Hinsbergen, Ph. J.C. van: Bronnen voor de geschiedenis van Zeistdl. 2 p. 171. 6. Eekeren, H.J. van: De Oude Kerk te Zeist, dl. 3, p. 287. 7. als noot 5 deel 1, p. 137-139. 8. Klootwijk, D.R.: &quot;Enige opmerkingen omtrent de ontginning van hetCattenbroeck&quot;, Tussen Rijn en Lek 20 (1986), No. 3 (Schetskaart). 9. Diepenem, J. van: kaart uit 1645. RAU Sint Pieter No. 425-18. RECTIFICATIE Hoewel de redactie haar uiterste best doet om fouten te voorkomen enauteurs in wier

artikelen inhoudelijke wijzigingen aangebracht wordendus altijd de gewijzigde tekst voor publicatie ter correctie krijgen,kan het toch wel eens voorkomen dat noch de redactie, noch de auteurvergissingen opmerken. Dat is helaas gebeurd in ons septembernummervan vorig jaar. Verzoeke de kaart van pagina 19 te lezen met toevoe-


