Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 31 &quot; ondergrond enige diepboringen. Nogal gedetailleerdwerk dus. Dat men de resultaten vertrouwde, mag blijken uithet feit dat de afdeling Onderzoek van de Cultuur-technische Dienst, in opdracht van de in 1952 in-gestelde Commissie Hydrologisch Onderzoek KrommeRijngebied, met enig aanvullend veldwerk uit destudentenkarteringen een bodemkaart I : 10.000 con-strueerde . Door tijdsgebrek is het de schrijver niet mogelijkde bovenvermelde gegevens aan een nader onderzoekte onderwerpen. Een verdere wetenschappelijke ver-antwoording van het bodemkaartje - indien al nodig -moet hij Thiadens dus helaas schuldig blijven.Die wetenschappelijke verantwoording zou hem trou-wens moeilijk vallen. De schrijver is historicus, en geen bodemkundige.Zijn kennis van deze laatste tak van wetenschap isdie van de amateur. Een artikel als:

&quot;De Zeisteroe-ver in de Middeleeuwen&quot; komt dan ook tot stand dooronderzoek van archivalia, kaarten, luchtfoto's endergelijke,gevolgd door talrijke verkenningen inhet betrokken gebied. Vaak hebben deze verkenningen tot gevolg, dat meneen eerder gevormde theorie moet ombouwen. Die af-wisseling van studeerkamer- en terreinonderzoek gaatzolang door, tot men ergens een sleutel vindt omdan, voorzichtig opbouwend te komen tot een aan-vaardbare oplossing van het gehele probleem.Zo'n onderzoek in het terrein is fascinerend werk.Men treft dan &quot;ter plaatse&quot; een landschapspatroon 'aan, waarvan de uiterlijke trekken de mens welvertrouwd zijn, maar hem op het eerste gezicht vaakzo weinig zeggen. En toch is dat hxiidige land-schapspatroon de som van alle patronen die de na-tuurkrachten en de mens daar in de loop der tijdenhebben neergelegd. - De natuur, langzaam, maar on-verstoorbaar

werkend, en zo op lange termijn inder-daad geografische revoluties veroorzakend. - De tiens

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 33 - En als ir B. van Heuvel het maken van bodemkaartenbespreekt, zegt hij: &quot;Het bezwaar van deze methodeis dat een gekleurd afgegrensdkaartvlak een abso-lute uniformiteit suggereert. In werkelijkheid ver-schilt een traject aan zijn grenzen maar gradueelmet het volgende en voorgaande traject. Een kaart-vlak is een normvlak met toleranties.Om aan de misleidende suggestie van uniformiteitbinnen een begrenzing te ontkomen, zouden de bo-demgrenzen moeten worden vervangen door geleide-lijke kleurovergangen. De gebruiker dient zich dus wel goed te realiserendat de abrupte begrenzing van een kaartvlak dooreen bodemlijn in wezen niet met de werkelijkheidovereenkomt&quot; (4). Thiadens geeft een aantal voorbeelden waar zijns in-ziens op het gewraakte bodemkaartje ten onrechtevoormalige Rijnarmen zijn ingetekend.Hij hanteert

daarvoor een bodemkaart 1 : 50.000, uit-gave 1970. Zelf gebruikt de schrijver de bodemkaart1 : 50.000, blad 32 West, Amersfoort, voor dit ge-bied. Die is in 1966 uitgegeven door de Stichtingvoor Bodemkartering te Wageningen. Een jongere uit- -^'gave kent de Stiboka niet. Bij de bestudering van zijn eigen bodemkaart moet deschrijver nogal wat vraagtekens zetten bij de op-merkingen van Thiadens. Waarbij Thiadens welwillend in het oog wil houdendat die vraagtekens gezet worden door een bodem-kundig leek. Ten gerieve van de lezers van ons blad treft men bijdit artikel een tweetal afdrukken van het bodemkaar-tje aan (afbeeldingen 1 en 2). Het eerste kaartjeis - behoudens de door de auteur ingetekende &quot;Kou-wenhovense weteringe&quot; - het oorspronkelijke; op hettweede heeft de schrijver een aantal kaartvlakkeningeschetst, zoals die op zijn bodemkaart voor-komen. Met de op die bodemkaart gebruikte code-ring

voor de verschillende grondsoorten.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 35 - Op dat tweede kaartje treft de lezer aan: Ro 60 C: Kalkloze nesvaaggronden, zavel en lichteklei. Deze gronden komen voor in de voor-malige bedding van de Kromme Rijn. Ro 40 C: Kalkloze nesvaaggrond, zware klei. Ook hieris sprake van een dichtgeslibde oude bed-ding (meander) van de Kromme Rijn. Rn 47 C: Kalkloze poldervaaggronden, zware klei. Dezegronden liggen verspreid door het gehelerivierkleigebied. Landschappelijk zijn en-kele duidelijke verschillen binnen dezeeenheid aanwezig. We kunnen onderscheiden: a. kom op stroomgrond. Vrij grote kaart-vlakken, laag gelegen en omgeven doorhogere stroomruggronden. b. beddinggronden. Zeer laag gelegen, langge-rekte kaartvlakken, meestal eveneens be-grensd door stroomruggronden. bRn46C: Kalkloze poldervaaggronden (bruine komgron-den); zware klei. De bruine komgronden

ko-men voornamelijk voor langs de buiten- enbinnenbochten van de Kromme Rijn. Ze lig-gen duidelijk hoger dan de overige zwarekleigronden. De verklaring bij de codering is verkort overgeno- -men uit het begeleidend rapport bij de bodemkaart,blad 32 West, Amersfoort. Bij Rn 47 C is, dachten we, de aanwezigheid vereistvan een rivier(tak), die door of dicht bij het be-trokken gebied stroomde. N.B.: Vaag in vaaggronden: onduidelijk, niet scherpomlijnd.Nes; land dat in een zee- of rivierarm uitsteekt. Dan vermeldt de heer Klootwijk de punten, waaropThiadens kritiek heeft; en geeft daarop zijn ant-woord .

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 36 - Afbeelding 2 Bodemkundig kaartje van Zeist met diverse voor-malige Rijnarmen. Men ziet hierop o.a, deBrugakker, de Zeisterbrug en de Breesteeg, 1. Waterige weg

4, Vinkenbuurt 2. Blikkenburgerlaan 5, Tolakkerlaan 3. Kouwenhovense wetering 6, '&quot;Kibbruggen'/ech&quot; Rn 47 C Ro 40 C bRn 46 C Ro 60 C

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 Verbetering van het onderschrift op pagina 36 van het juni-Bul let in;Verzoeke het onderstaande daar op te plakkenl ////// xxxxxxxxxx II Rn 47 C Ro 60 C Ro 40 C bRn 46 C

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 37 - 1, &quot;Noordelijk van het woord Zeisteroever geeft Kloot-wijk een Rijnarm weer. Op de bodemkaart vindt mendaar slechts stroomruggronden&quot;, Volgens de bodemkaart heeft Thiadens volkomen gelijk.Maar de mogelijkheid dat we hier met een &quot;toleran-tie in het kaartvlak&quot; te maken hebben lijkt nietuitgesloten, integendeel zelfs waarschijnlijk.In het artikel: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;werd reeds melding gemaakt van &quot;onland&quot; op dit ge-deelte van de Zeisteroever. Of dat onland op dieplaats lag en te maken had met de aanwezigheid vaneen Rijnarm valt echter niet te bewijzen. Meer lichtverschaft ons de voormalige percelering in dit ge-bied. Op de topografische kaart 1 : 25,000, onderandere uitgaven 1932 en 1943, geeft de perceleringduidelijk de m.ogelijkheid van een voormalige Rijn-tak daar ter plaatse aan. Dat is

eveneens het ge-val op het hierbij afgedrukte gedeelte van een nogoudere kaart (afbeelding 3), Ret gearceerde stuk zou dan die voormalige rivier-tak kunnen zijn, 2. &quot;De stroomgeulen zuidelijk van de spoorlijn teBunnik komen niet op de uitgebreide bodemkaart voor&quot;.De bodemkaart van de schrijver geeft, ten zuiden vanhet woord spoorlijn, op de plaats waar de rivier-arm getekend is, een uitgestrekt gebied Rn 47 C aan.Dat is dus beddinggrond of kom op stroomgrond, waar-bij in beide gevallen de aanwezigheid van een ri-vierarm in dat gebied vereist is. Maar er is meer. Op de bodemkaart komt hier ook een blauwe stippellijn voor die, op het kaartje gezien, komend van de onderzijde de smalle zwarte streep volgt, om. dan in de rivierarm westwaarts verder te gaan. Volgens de legenda van de bodemkaart duiden zulke blauwe stippellijnen &quot;voorm.alige, zeer duidelijke, smalle kreekbeddingen, geulen enz,&quot; aan. Deze

&quot;voormalige, zeer duidelijke kreekbedding&quot; gaat hier voor een groot deel door stroomruggronden.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 38 - Afbeelding 3 Op bovenstaande foto geeft het gearceerde gedeeltede voormalige Rijnarm V7eer. De begrenzende lijnen van dit gearceerde gedeeltezijn sloten, die vroeger in dit gebied perceelsschei-dingen waren. Deze sloten zijn nu verdwenen in ver-band met de herverkaveling van dit oude landschapten behoeve van het Universiteitscentrum &quot;De Uit-hof&quot;. Opvallend is het verschil in percelering onderen boven de grenslijn (-,-,), waar de Bisschopswe-tering stroomt.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 39 - 3. &quot;De Kouwenhovense wetering op het kaartje vanKlootv/ijk met 3 aangegeven gaat dwars door stroom-rupgronden&quot;. Gezien de laatste zin van 2 schijnt deze constate-ring van Thiadens geen bezv/aar op te leveren voor hetintekenen van een voormalige waterarm op de bodem-kaart. Maar de opmerking van Thiadens is, volgensmijn bodemkaart althans, ook niet geheel juist. Tenoosten van de Grote Laan loopt bedoelde wetering doorbruine komgronden (bRn 46 C) en ten v/es ten van dielaan voor een groot deel door beddinggrond van deKromme Rijn (Ro 60 C), Tevens zitten we hier op degrens van kaartvlakken en dan is het, volgens dehierboven aangehaalde waarschuwing van ir Van Heuvel,zaak om voorzichtig te zijn. Tijdens onze terreinverkenningen in het vrij ruigbeboste gebied bij de Kouwenhovense wetering kre-gen we de indruk dat het

landschapspatroon hier doorde aanleg van kunstwerken nogal gewijzigd is.Uit de wetering takte zich vroeger een geul af, dienu doodloopt tegen de Grote Laan, We spraken daar-over reeds in het artikel &quot;De Zeisteroever in de>Tiddeleeuwen&quot;. Tussen deze geheel verlande geulen de Grote Laan troffen we een diepe haakvormigekuil aan, die op geen enkele uitgave van de topo-grafische kaart voorkomt. Wel ziet m.en op de topo-grafische kaarten tot 1920 daar vlakbij een bouw-sel, dat op de opvallend hoge wal gestaan moethebben. Er is van dat bouwsel niets meer terug tevinden. Aan de andere zijde van de verlande geulvonden we een bijna geheel vergane boomstomp, waar-uit enkele ijzeren stangen om.hoog staken. Uit devorm ervan konden we afleiden, dat het draagsteunenvan een rond dak geweest m.oeten zijn. Waarschijnlijkheeft hier een soort prieel gestaan, ten gerieve vande bewoners van de allang verdv/enen

buitenplaats,&quot;de Nienhof&quot;, vzier bezitters zich hier kwamen ver-meien. Het is zeer wel mogelijk dat men de omgeving,terx/ille van een passend uitzicht, kunstmatig gewij-zigd heef t.

-

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 4Q - Vroeger stond er in de Kouwenhovense wetering, aande oostzijde van de Grote Laan, een kleine water-kering om het water op &quot;de Nienhof&quot; op peil tehouden. Die waterkering is opgeruimd, omdat zijniet functioneerde. Het water sijpelde weg dooreen grindbank in de bedding. 4. &quot;De brede Rijnarm, die de auteur tekent oostelijkvan de Brugakkerlaan is op de bodemkaart grotendeelseen omvangrijk komklei-gebied&quot;.Een groot deel van dit gebied is Rn 47 C; zwareklei dus, die zowel kom-op-stroomgrond als bedding-grond kan zijn. Het bijbehorend rapport laat zichdaarover niet verder uit. De lezer zal het duide-lijk zijn, dat het laatste woord, beddinggrond dus,zonder meer de aanwezigheid van een voormaligerivierarm veronderstelt. Voor het woord &quot;kom-op-stroomgrond&quot; geeft de door Thiadens gebruiktebodemkaart de

volgende toelichting; &quot;Ook in debedding (van een rivier) vindt sedimentatie plaats,waardoor die bedding geleidelijk wordt opgehoogd,met als gevolg dat de waterafvoer gaat stagneren.Bij een plotseling verhoogde aanvoer zal de riviereen nieuwe loop kiezen. Het komt dan voor dat denieuwe loop zoveel hoger ligt, dat de stroomrug-gronden langs de oude bedding met komklei van denieuwe bedekt raken. Er ontstaan dan stroomrug-gronden met een zware bovenlaag (kom~op-stroom-ruggronden)&quot;; (aanhaling iets verkort weergegevenK. ) . wordt vervolgdN.B. Tijdens de lezing voor onze Stichting op 6 mei jl.opperde de spreker,prof. dr J.A. Huisman,bezwarentegen de verklaring Segeste - Zeist, waarover dsP. Knijper heeft geschreven. Hierop zal uitvoeri-ger worden teruggekomen. Redactie

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 45 - zeer verdienstelijk. - Dan moge hier worden ge-noemd wijlen de heer W. Grapendaal, overleden in1972 (die ambtshalve secretaris was van alle com-missies en van de Raad van Beheer en van 1966 - ge-pensioneerd zijnde - tot zijn dood archivariswas) . Van 1 oktober 1970 tot 1976 was ondergetekende alsconservator voor de stichting werkzaam.De werkwijze van de stichting werd met ingang van1976 veranderd, dat wil zeggen er bestaan thansde volgende werkgroepen: a) archeologie, b) gene-alogie, c) archiefwerk, d) historisch onderzoek,e) publicaties, f) lezingen en excursies, g) ten-toonstellingen. Leden ervan zijn een aantal per-sonen uit de Raad van Beheer en &quot;vrijwilligers&quot;uit de contribuanten. Of deze opzet succes zalhebben, moet nog blijken. Met vorenstaande zinsnede raken wij een probleem(voor sommigen tenminste), waarover onder

meerin 1966 binnen de Raad uitvoerig is gesproken, name-lijk over een grotere betrokkenheid van de con-tribuanten bij het doen en laten binnen de stich-ting. De Raad - welke bij vacatures zichzelf aan-vult (tot maximaal 20 personen) - is te veel&quot;een onder onsje&quot;, zoals toen werd opgemerkt. Eris weinig mogelijkheid tot &quot;inspraak&quot; en - hetzij gezegd - er is misschien ook daardoor weiniginteresse in, het qua inwonertal grote, Zeist. Directercontact tussen Raad en contribuanten, bijvoorbeelddoor een openbare vergadering vooraf te latenf^aan aan een lezing, zou wenselijk zijn. Hoewel de invloed van de gemeente groot is, heeft dit ookweer voordelen, vooral administratieve. Van die -zijde, juist van de beide burgemeesters, te wetennr A.P. Korthals Altes (september 1951 - april1968) en mr dr A.A.H. Stolk (november 1968 - heden),is steeds veel belangstelling getoond. Wat betreft de resultaten van de werkverdeling, vanonze

activiteiten dus, deze bestonden uit het houden

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 48 - newegen, mej. T. Hille, ds P. Kuijper, C.J. vanMastrigt, mevr. E.A. van de Poll-Witholt, mr H.B.van Rhijn, drs Th.G.P.M. Ruys, W.A. Storm deGrave, H.E. van Tellingen. Dr K.W.G. Bijlage Een overzicht van gehouden lezingen, excursies ententoonstellingen (of deelneming daaraan) moge aande vergetelheid worden ontrukt. Lezingen 20- 5-1953 Prof. dr J.Ph. de Monte verLoren: De geschiedenis van de Dorpsstraat 14- 5-1954 Ph.J.G.C, van Hinsbergen: Overzicht van de bezittingen van de Vande P.oll-Stichting 27-10-1954 mr dr J. Meerdink: De Nederlandse in-slag in de Evangelische Broeder-gemeente te Zeist in de 18e eeuw 27- 1-1955 Mej. dra A.W. van de Bunt: Willem Adri- aan van Nassau, de stichter van HetSlot te Zeist4- 4-1955 H. Martin: De betekenis van belang-rijke oudheidkundige opgravingenin verschillende delen van Neder-land, waaronder

Zeist 23- 1-1956 Drs A. Bertoen: De dorps- en stedebouw-kundige ontwikkeling van Zeist inde loop der tijden 26- 4-1956 Mej. dra A.W. van de Bunt: Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer 25- 2-1957 Prof. dr J.M. van der Linde: Vijf-honderd jaar Evangelische Broeder-gemeente

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 50 - 19- 4-1967 Dr ir CL. Temminck Groll: Historische woonhuizen in de provincie Utrecht 22- 4-1968 Mr dr J. Meerdink: Tweehonderden twintig jaren Broederhuis (1748-1968) 16-12-1968 Mej. dra A.W. van de Bunt: Zeist in de negentiende eeuw 4- 2-1970 H.W.J. Volmuller: De geschiedenis van de stad Utrecht20-11-1970 G. Koppert: De Romeinse limes in Utrecht 5- 2-1971 Dr J.G.N. Renaud: De Utrechtse bis- schoppen als kastelenbouwers inde late Middeleeuwen 29- 9-1971 Dr ir C.L. Tenmiinck Groll: Het ontstaan?:

De geschiedenis van het .(

kasteel en het dorp Rijsenburg 10- 5-1974 Mevr. dra M.A. Prins-Schimmel: Rond het Zuster- en Broederplein22-11-1974 H.J. Zantkuyl: De architectuur van het stadswoonhuis van de 16e eeuw tot omstreeks 190029- 5-1975 A.P. Smaal: Monumentenzorg in Nederland21-11-1975 Dr C. Dekker: De Kromme-Rijnstreek in de Middeleeuwen7- 5-1976 Prof. dr J.A. Huisman: Plaatsnamen in Zeist en omgeving in historisch en taalkundig perspectief Excursies 27- 8-1960 Rijsenburg (R.K. kerk, Sparrendaal, enz.)24- 9-1966 Zeist (Het Slot tijdens de restauratie)

van de gebouwen der Broederge-meente 21- 4-1972 Jhr drs H.W.M, van derWijck: Onbescherm-de buitenplaatsen in Nederland 10-11-1972 E. de Klerk en L. Visser: Het nabije verleden van Zeist (ca 1900-1910) 30- 3-1973 Drs A. Bertoen: Leven en werken in Zeist en haar randgemeenten sinds 180022-11-1973 W. Harzing:

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 52 - H. Martin: De ontdekking van een oude rivier-schoeiing bij het postkantoorte Zeist Ph.J.C.G. van Hinsbergen: Overzicht van de bezit-tingen der Van de Poll-Stichtingte Zeist Prof. dr W. van Iterson: Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheidZeist in het bijzonder Idem: Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? A.W. van de Bunt: Willem Adriaan van Nassau, de stichter van Het Slot te Zeist Idem: Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer Idem: Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist W. Grapendaal: De buurtschap Austerlitz in het licht der historie Ph.J.C.G. van Hinsbergen: Bronnen voor de geschie-denis van Zeist, deel I Idem, mr drs J.C. Andries, A. Graafhuis: Bronnen voor de geschiedenis van Zeist,deel II H.J. van Eekeren en ds P. Knijper: De Oude Kerk te Zeist, 3 delen; deel 4 in be-werking En: ,:'.,.,! Reproductie van de &quot;Caerte

van den Hoge, Lage ende Middelbaere Jurisdictie van Seijst?-->

ende Driebergen&quot;, 1677 Idem van een bodemkundig kaartje van Zeist, met diverse voormalige RijnarmenIdem van een kaartje van &quot;De Brugakker&quot;Idem van de tekening van J. de Beijer van het- - dorp Zeist in 1748

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 53 - Voormalige Rijnarmen te Zeist (2) De noordhelft van dit door Thiadens bedoelde ge-bied wordt voor een aanzienlijk deel ingenomen doorRo 60 C. Gronden dus die voorkomen in een voormali-ge bedding van de Rijn. Opvallend is dat een aan-tal sloten, vooral in het gebied van de Brugakker,niet recht zijn maar een kronkelend beloop hebben.Ook ten zuiden van de vlakbij gelegen hofstedeCouwenhoven merken we dat op. We krijgen de in-druk dat de middeleeuwse ontginners hier voor deafwatering gebruik gemaakt hebben van in het ter-rein aanwezige waterlopen, die van oost naar weststroomden. De Middeleeuwer kon kaarsrechte sloten graven, maarhet is begrijpelijk dat hij, technisch veel min-der goed toegerust dan wij, graag gebruik maaktevan wat de natuur hem bood. We dienen ons overigens wel te realiseren dat eendeel van dit terrein er nu heel anders

bijligt danin de Middeleeuwen. In het artikel &quot;De Zeisteroe-ver in de Middeleeuwen&quot; schetsten we de toenmaligesituatie van dit gebied, waar de pachter langejaren werk had om &quot;de dallen en de wallen&quot; te ni-velleren. Sedert zijn verschijning is de mens, doorophoging, afgraving, ontginning en dergelijke, sterkbodemvormend bezig geweest. Het eerst op de zandige gronden, waar de oudstebouwlanden voorkomen. Tegen grondverzet op groteschaal voor die &quot;man-made soils&quot; zagen onze land-bouwers op de zandgronden, ook die van Zeist dus,bepaald niet op. In ons land komt ruim 200.000 haoud bouwland voor. Onze voorouders hebben daar inde loop der tijden alleen al aan zand ruim 2 mil-jard m3 opgebracht. Soms puur, maar meestal af-komstig uit de oude potstallen, en dus vermengdmet plaggen en mest (5). 5. &quot;Ook de Rijntak, die bij Klootwijk stroomaf-waarts van Odijk aftakt en tussen Wulperhorst

en

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 54 - Bunnik wordt doorgetrokken naar het gebied zuide-lijk van de Koppelweg staat op de bodemkaart nietals beddinggrond aangegeven. Men vindt er stroom-ruggronden, bestaande uit zware klei op lichteklei en zavelige en lichte klei op zware klei&quot;. Dit klopt niet geheel met de gegevens op debodemkaart van de schrijver. Op een totale lengtevan + 10 km gaat het getekende rivierbed slechtsvoor ruim 1200 m door stroomruggronden. Dat begintdirect bij de aftakking in Odijk over een lengtevan 1 km, terwijl midden in Cattenbroeck het bedvoor nog eens 200 m in de stroomruggrond ligt.Beide plaatsen zijn op het afgedrukte bodemkaartje(afbeelding 2)*aangegeven met X. Vanaf Odijk gaathet bed verder grotendeels door Rn 47 C, bRn 46 C,opnieuw Rn 47 C en tenslotte door Ro 60 C.Het doet wellicht wat vreemd aan dat een rivierbedop de bodemkaart op

enkele plaatsen wegvalt, maarreeds in 1953 schreef Hoeksema: &quot;Bij de beschouwingvan een bodemkaart van het rivierkleigebied valtop, dat vele met zware klei opgevulde stroomdradenplotseling ophouden en even plotseling weer be-ginnen. De verklaring hiervoor ligt onder anderein het feit, dat een verlaten stroomsysteem op hetlaatst alleen maar met zware komklei overstroomdwordt&quot; (6). Een mooi voorbeeld van zo'n plotseling wegvallendestroomdraad vinden we bij Odijk (afbeelding 4).Het betreft een voormalige Rijnarm, die op hetafgedrukte kaartje de Odijkerweg snijdt (Ro 40 C).Vooral ten zuiden van de Rijksweg is het brede bedgoed te zien op de luchtfoto. Zowel in het noordenals in het zuiden gaat deze plotseling wegvallenderivierarm over in Rn 47 C, waarbij aan de zuidzijdede zware klei binnen een diepte van 1.20 m reeds rustop het wat moerige pleistocene zand. Er is trouwens nog een reden waarom de

schrij-ver aan het bestaan van de hier bestreden Rijnarmmeent te kunnen vasthouden. Hierboven werd reeds

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 57 -ad aquaductum dictum Cattenbroecker weteringhe&quot;. 2) 12 maart 1376. Hetzelfde stuk land met als be-grenzing: &quot;abaquaductu dicto Zeyster weteringhe vel Stra-ter weteringhe ab uno fine usque ad aquaductumsive fossatum dictum Cattenbroker weteringhealias Roemster weteringhe ab alio fine&quot;. 3) 1A95. Weer dit land met als begrenzing: &quot;quorum confines orientaliter op die Coppel-dick off die Straetweeteringe, occidentaliterin die Iloghe weeteringe&quot;. Bij vergelijking van bovenstaande teksten me-nen we het volgende te mogen concluderen: 1. De Hoghe-, Cattenbroecker- en Roemsterweteringezijn namen voor hetzelfde water. 2. Het betrokken stuk land van 8 morgen moet ge-zocht worden in het noordelijkste deel van Cat-tenbroeck, ter hoogte van de plaats waar deZeister wetering over een lengte van ruim 100 mvlak naast de

Koppeldijk ligt. Alleen op dieplaats kan de grensaanduiding uit 1495 slaan&quot;orientaliter op die Coppeldick off die Straet-weeter inge&quot;. We dienen nu de westelijke begrenzing van ditland, namelijk de &quot;Cattenbroecker weteringhe&quot;, tevinden. En hierbij bewijst, naast de terreinver-kenning, de luchtfoto ons uitnemende diensten.Op de hierbij afgedrukte afbeelding van de betref-fende luchtfoto (afbeelding 5) is bij X duidelijkin de percelering het restant van een waterloop teherkennen. Verkenning in het terrein bevestigt dat.Zeer waarschijnlijk hebben we hier te doen met hetbeginpunt van de Cattenbroecker wetering.Ten zuiden van de Kouwenhovense laan is die voor-malige wetering nog een eindweegs in het terrein te

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 58 - Afbeelding 5 Duidelijk is, dwars over de foto, het langgestrek-te gebied van de Brugakker te herkennen. Preciesaan de rand van de foto, aan het eind van de Brug-akker bevond zich de Koppelbrug met haaks daarop-aansluitend de Koppeldijk. Bij de met X aangegeven plaats op de Brugakker zietmen aan de zuidkant van genoemde Brugakker in hetlandschap afgetekend de voormalige uitmonding vande Cattenbroeker wetering. Ook op deze luchtfoto is er ten noorden enzuiden van de Brugakker een duidelijk verschil-lende percelering te zien.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 59 - volgen. Het verdere onderzoek naar deze weteringmoeten we nog voltooien, maar gezien het reeds be-kende beloop achten we het zeer waarschijnlijk datde wetering richting de Brakel ging. In dat gevalvolgde de wetering in grote lijnen het beloop vande omstreden rivierarm. Betreft de door de schrijver met X aangeduide plekinderdaad de uitmonding van de Cattenbroecker we-tering, dan is het duidelijk dat deze wetering al-daar uitkwam op een oost-west stromende rivierarm.Dat zou dan de rivierarm zijn, die we in het ar-tikel over &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;,gereconstrueerd hebben als de zuidelijke begren-zing van de Zeisteroever. De reactie van de schrijver is wat lang uitgevallen.Daarmede heeft de auteur een bedoeling; hij hooptThiadens en andere deskundigen tot verder reagerente verlokken. Want dit artikel, evenals dat overde

&quot;Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, is eigenlijkmaar &quot;voorwerk&quot; voor een probleem waar de schrijveral jaren mee tobt. Dat probleem ligt in de r^omeinsetijd, toen in ons land langs de Kromme Rijn eenreeks versterkingen op regelmatige, vrij korte af-standen de Rijngrens verdedigde. Tussen het belangrijke Vechten en de waarschijnlijkdaaropvolgende versterking der Romeinen in de buurtvan Wijk bij Duurstede gaapt een wijd gat. Juistop de plaats waar de hoge zandgrond, reikend totvlak bij de Rijn, het binnentrekken van roerige stam-men uit Oost-Nederland zo gemakkelijk maakte. Deschrijver kan zich maar niet losmaken van het ideedat er ergens tussen Vechten en Wijk bij Duurstedenog een versterking van de Romeinen geweest moetzijn, omdat anders de gehele Rijngrensverdedigingin de lucht zou hangen. Iets wat men van militaireexperts als de Romeinen niet verwachten kan.Om met enige kans op succes die

eventuele ontbreken-de versterking te kunnen localiseren zullen we zo

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 61 - Lezing In aanwezigheid van ca 70 belangstellenden opendeonze voorzitter, burgemeester Stolk, op 7 mei j.1.op de congreszolder van het Slot de bijeenkomst,waar prof. dr J.A. Huisman (hoogleraar te Utrechtin het Oudgermaans) zou spreken over &quot;Plaatsnamen :in Zeist en omgeving in historisch en taalkundigperspectief&quot;. Een grote kaart van oostelijk Utrechtdiende daarbij als hulpmiddel. Begonnen werd met een beschouwing over de geolo-gische vorming van de utrechtse heuvelrug, voor-namelijk een eindmorene van de gletschers welke inde Riss-ijstijd (diluvium) een groot deel van onsland bedekten. Dit heuvelland - ook elders was datzo - was nadien begroeid met hei en eikenbosjes(pas in de vorige eeuw ontstond de huidige bebos-sing) en daaraan herinneren nog allerlei toponymen;bijvoorbeeld De Treek = de ter eik. Langs de heuvel-voet werd

vooral elzenhout aangetroffen; nog is datte zien bij Scherpenzeel/Renswoude en te conclude-ren uit namen als Eist, Elskamp, enz. Nog lager inhet land kwam men in het moerassige broek-land;vgl. Oostbroek, Cattenbroek, Hardenbroek, Langbrods.,e.a. Daar liepen vele weteringen, beekjes, Rijnar-;men, met doorwaadbare plaatsen, de voorden (vgl.Amersfoort, Bavoort, Koevorden); terwijl soms ver-basteringen - zoals Koufut - ook het woord &quot;voort&quot;in zich bergen. Om plaatsnamen te verklaren is het daarom ook zaak,de alleroudste schrijfwijze - via oude acten, e.d.- te achterhalen. Men bemerkt dan, dat persoonsna- vmen dikwijls deel uitmaken of -maakten van plaats-namen; bijv. Odijk = lodichem = woonplaats van Ode;Bunnik = Bunninchera = woonplaats van Buno, Bunno.Zo men ziet is hem, heem, heim, hum, -um - als inHilversum, Leersum, enz. - als uitgang te vertalenmet: woonplaats; maar soms op te vatten als

eenderde-naamvalsvorm, zodat bijv. Huizum niet beduidt:huis-heem, maar: bij het huis. En zo voort.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 65 - zwaan en meer oude en jonge eenden rondzwommen.Voor we het dorp Vreeland - ons verste punt op dezetocht - naderden, passeerden we o.m. Wallestein/Kickenstein, Schoonoord en Slotzigt.Aan wal gestat zijnde spoedde ieder zich naar hetnabij gelegen restaurant &quot;Noord-Brabant&quot;, waar dooronze Stichting een ieder een lafenis naar keuzewerd aangeboden. Helaas kon het verblijf in dejachtweide niet van lange duur zijn en dus nam degereedstaande bus ons op om ons langs de weste-lijke Vechtoever - deels door de &quot;Mennistenhemel&quot; - naar Zuilen te brengen.. En zo zagen we nu bijv.Over-Holland en Nijenrode op een andere manier. Nate Zuilen de rivier te zijn overgestoken werd alspoedig geparkeerd voor kasteel Zuylen. Deze oude ridderhofstad dateert in zijn tegen-woordige gedaante uit het midden der 18e eeuw, toenhij door Jacob

Marot werd gemoderniseerd. Het poort-gebouw is echter nog 16e eeuws. Vele geslachtenwoonden er; natuurlijk de Van Zuylen's als stich-ters, maar ook Frank van Borsselen (de echtgenootvan &quot;Vrouw Jacob&quot;). Sedert 1665 is het geslachtVan Tuyll van Serooskerken er eigenaar van, d.w.z.acht generaties. De welbekende Belle van Zuylen iseigenlijk ene Van Tuyll. Tot veler spijt moest dit 'prachtig ingerichte slot, met o.a. mooie gobelins,reeds na een korte rondleiding verlaten worden. - Het laatste traject naar Zeist was snel afgelegd, 'zodat om 18.15 uur aldaar een einde kwam aan deze,wat natte maar toch interessante, middag.

' K.W.G. Rectificatie Wij maken er u attent op, dat afbeelding 5 op pagi-na 58 van ons vorige Bulletin bij vergissing ophaar kop is afgedrukt. Waarvoor onze excuses.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 72 - Hoe oud is Zeist? ( De in het Slot te Zeist ingerichte tentoon-stelling, onder bovenstaande naam, kwam totstand naar aanleiding van het 25-jarig be-staan van de Van de Poll-Stichting, en werdopgezet in samenwerking met de Zeister Kunst-Stichting. Bij de opening van de expositie, op zaterdag16 oktober j.1., hield de burgemeester vanonze gemeente - tevens voorzitter van deStichting - de volgende toespraak: Dames en Heren, Namens het gemeentebestuur wil ik v66r alles uit-spreken de gelukwens tot de jarige Van de Poll-Stichting, de gelukwens, die behoort bij een zil-veren jubileum - en ook uitspreken de dank enwaardering voor het uitstekende werk, ten nutte vangemeente en samenleving in de afgelopen 25 jaar gedaan. De Van de Poll-Stichting vult een lacune aan inde gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft - hoe voortreffelijk haar mensen

of haar organi-satie ook zij - geen gemeente-archivaris, die zichspeciaal bezig houdt met het oud-archief of anti-quiteiten. De gemeente is er erkentelijk voor, dathet vrijwillige werk van de Van de Poll-Stichting - met liefde gedaan - die plaats inneemt. De gemeentelijke bijdrage is goed besteed. Met de-ze bijdrage wordt - en de burgemeester zegt ditvoor de voorzitter van de Stichting - gewoekerdin de werkelijke zin van het woord. Het gemeentebestuur wil vandaag bij de opening vande tentoonstelling en de herdenking van het jubi-leum waardering uitspreken tegenover de initiatief-

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 81 - Van de Poll-Stichting, ook voor de komende jaren. Met deze woorden verklaar ik de tentoonstelling &quot;Hoe oud is Zeist?&quot;officieel geopend. Verslag tentoonstelling . De tentoonstelling &quot;Hoe oud is Zeist?&quot; is gehoudenvan 16 oktober tot 14 november in het hoofdgebouwvan het Slot, in de drie expositie-ruimten van deZeister Stichting voor Kunst en Kuituur. Deze drieruimten gaven een goede mogelijkheid de tentoon-stelling chronologisch op te bouwen. De eerste zaalbevatte archiefmateriaal over Zeist tot 1800, voor-namelijk afkomstig uit de rijksarchieven en uit hetarchief van de Van de Poll-Stichting, aangevuld metprenten uit particulier bezit en een aantal voor-werpen afkomstig uit de Oude Kerk en uit de Gevan-genpoort in Den Haag. De tweede zaal was ingerichtmet voorwerpen en archiefmateriaal van de Broeder-gemeente, betrekking

hebbend op de 19e eeuw. Delaatste zaal betrof de 19e eeuw, met voor de eerstehelft van deze eeuw voornamelijk prenten en kaartenvan een aantal buitenplaatsen, uitlopend tot dejaren twintig en dertig van de 20e eeuw, waarbijgeleidelijk meer verscheidenheid aan materiaal voor-handen was. Het was, zoals reeds in de tentoonstellingsuitgavebenadrukt is, niet mogelijk alle aspecten van dezeister historie erin te betrekken: maar waar voorde tentoonstelHngscommissie van de Van de Poll-Stichting expositiemateriaal niet voorhanden was,is voor de studiecommissie des te meer studiemate-riaal aanwezig. In totaal hebben ongeveer 4000 personen, oud en
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