
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De oude kerkweg tussen Zeist en Bunnik In het eerste gedeelte van dit artikel (ons Bulletin,1980, nr 1) merkte ik al op, dat de oude kerkweg tussenZeist en Bunnik er al sinds de kerstening van onze land-streek moet zijn geweest, daar de oude buurtschap Bunnik,bij de eerste organisatorische opzet en indeling van hetbisdom Utrecht, bij de parochie Zeist kwam te behoren;waar de Bunnikers dus ter kerk moesten gaan, totdat zij,enkele eeuwen later, ca 1200, een eigen parochie met eeneigen kerk kregen. Tot zolang diende de oude weg van .Bunnik naar Zeist hun tot kerkweg. Deze weg telde bij-zonder veel hoeken en bochten, en was tengevolge vandie grillige loop zeker anderhalf maal zo lang als dehemelsbrede afstand tussen het begin en het eind ervanbedroeg. En het was niet alleen een kerkweg, maar hijzal in die oude tijden stellig ook 'Kerkweg' zijn

ge-noemd, wat vrijwel bij alle oude kerkwegen het geval ge-weest is. Wel is er reden om aan te nemen, dat deze'Kerkweg', ook al voor 1200, althans voor een aanmerke-lijk deel, mede 'Groeneweg' heeft geheten, zoals hiernazal worden aangetoond. Maar de weg als geheel, van z'nverre begin onder Bunnik tot z'n einde bij de kerk vanZeist, moet toch wel v66r alles 'Kerkweg' hebben gehe-ten, welke naam, evenals de naam 'Oude Kerkweg', ook inveel latere tijd nog voor gedeelten van deze weg voor-komt. Van deze oude Bunnikse Kerkweg nu is de tegenwoordigeWaterigeweg, van Bunnik uit gezien, het laatste onder-deel, namelijk het gedeelte, waarlangs men, van Bunnikuit, de zeister kerk tenslotte bereikte, en daarom zalde Waterigeweg v56r 1200 ook wel 'Kerkweg', in de zinvan 'Bunnikse Kerkweg', hebben geheten, terwijl deWaterigeweg later, namelijk na de ontginning van hetonder Zeist gelegen Cattenbroek (12e eeuw), ook

als'Cattenbroeker Kerkweg' ging fungeren (O.K.Z.I., 27 v.;zie ook hierna). De heer Klootwijk echter, wiens artikelover de onderhavige materie hier in bespreking is, endie overigens wel, met mij, van mening is, dat deWaterigeweg het slotstuk van de oude, van Bunnik komende ^3











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 haakse hoek een 150 meter. En bezien we nu ten aanzienvan deze kwestie ook de bekende kaart van B. de Roij uit1677, dan vinden wij ook daarop, weliswaar op veel klei-nere schaal maar toch duidelijk, hetzelfde beeld. Ookdeze kaart geeft, hoewel in 1677 getekend, toch kenne-lijk nog de situatie weer van voordat men in dat jaarmet de aanleg van het Slot-complex zou beginnen, engeeft dus, evenals de genoemde kaart uit 1645, de oudetoestand weer, met dezelfde lengte van de Waterigeweg,en met dezelfde aansluiting van de Koppeldijk, als in1645. En daar het al zeer onwaarschijnlijk, ja vrijweluitgesloten, is, dat er in deze omgeving ooit tevoreneen ingrijpende wijziging in de wegen-situatie heeftplaatsgehad, mogen we het mijns inziens wel voor zekeraannemen, dat de aansluiting van de Koppeldijk aan deWaterigeweg al direct bij de aanleg van de

Koppeldijkin de 12e eeuw in het voornemen zal hebben gelegen enten uitvoer zal zijn gebracht. Trouwens, waarom zou mendat in de 12e eeuw niet hebben gedaan? Waarom zou mentoen de mogelijkheid, die het zo dicht in de nabijheidliggende laatste gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg(dus de Waterigeweg) bood, om deze ook voor de catten-broekse kerkgangers te gaan gebruiken, niet met beidehanden hebben aangegrepen? Mij dunkt: niets lag meervoor de hand dan dati Het bespaarde immers al de moeiteen al de tijd en al het geld, dat de aanleg van eenandere, een aparte kerkweg voor de Cattenbroekers, onge-twijfeld met zich mee zou brengen. Er sluit zich echter bij het voorgaande nog een anderekwestie aan, te weten de vraag, hoe wij het, pal tenzuidoosten van de Waterigeweg gelegen hebbende, pasto-rieland zo nauwkeurig mogelijk kunnen localiseren. Ditpastorieland lag in z'n geheel op het (latere en

ookgrotere) terrein van het Slot-complex, waarin het in1677 vlg. ook in z'n geheel is opgegaan. De bronnen le-veren ons nogal wat gegevens betreffende dat voormaligepastorieland; ik noem hier twee stukken met name, name-lijk 1) een kerkelijk stuk uit 1580/1582 (Brn II, 171),en 2) de acte van verkoop van het pastorieland aan Wil- 48



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 lem Adriaan van Nassau, de eerste Heer van Zeist, doorde Staten van Utrecht toegestaan in 1677 en feitelijkgeworden in 1681 (Arch. Van de Poll-Stichting, Zeist,afd. kastelen); deze - en ook andere gegevens zijn ech-ter toch onvoldoende gebleken, om er een punctueel juistbeeld van het pastorieland uit te distilleren. - Aller-eerst al wat betreft de 0]ppewlakte ervan. Het genoemdestuk uit 1580/1582 noemt een oppervlakte van 21 morgen,en in de genoemde verkoopacte van 1681 wordt een groottevan 'omtrent 20 morgen* vermeld (n.b. een oppervlaktevan 22 morgen, in KI. II, 6 genoemd), is mij niet uit debronnen gebleken). Voor mijn berekeningen houd ik het(bij willekeurige keuze) maar op de oppervlakte van 21morgen, dit is 17.90 ha. - Wat de belendingen betreft, het volgende: 1) Ten noordoosten grensde het pastorieland aan degrondheerlijkheid (de

gezamenlijke grondpercelen) van de Zeisterstraat (= Dorpsstraat); ik meen, dat we de zuid-westelijke zijde daarvan (die dus tegen het pastorielandaanlag) niet moeten zoeken bij de Lageweg (die waarschijn-lijk uit 1677 stamt), maar bij een - op de kaart van Zeistvan 1802 nog duidelijk voorkomende - pal achter de perce-len van de Dorpsstraat lopende sloot, die bij de Waterige-weg begon en in zuidoostelijke richting liep (archief Vande Poll-Stichting, afd. kaarten, nrs 37-40; ook bij ditart. pi. 4), en die voor een gedeelte ook thans nog be-staat; van welke sloot ik ook bij de verdere berekeningenuitga. 2) Ten noordwesten grensde het pastorieland aan deWaterigeweg, te beginnen bij de hiervoor genoemde sloot,en lopende tot de eerder genoemde haakse hoek bij hettoenmalige einde van de Waterigeweg; maar we vernemennergens met zoveel woorden, wat de toenmalige lengte vande Waterigeweg was, en dientengevolge kenden we dus,

al-thans tot voor kort, ook de lengte (noordoost-zuidwest)van het naastgelegen pastorieland niet nauwkeurig. 3) Ten zuidwesten grensde het pastorieland aan de weg,waarin de Waterigeweg zich, bij de genoemde haakse hoek,in zuidoostelijke richting voortzette. Deze weg, die tus-sen het pastorieland ten noordoosten en de Cockaertshoeve 49





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 me afstand was van het punt, waar de Koppeldijk (wanneerde Waterigeweg langer geweest zou zijn) op deze weg zouzijn uitgekomen (volgens mij zou dat nog een hiaat vanminstens 100 meter zijn geweest). Maar nu de kaarten vanVan Diepenem (1645) en van De Roij (1677) ons op een on-weersprekelijke wijze hebben aangetoond, dat de Koppel-dijk voor 1677 wel terdege op de Waterigeweg uitkwam ennu we door meting op betrouwbare kaarten weten, dat deWaterigeweg, van de genoemde noordoostelijke grenssloottot de Koppeldijk 750 meter en van de Koppeldijk tot dehaakse hoek van voor 1677 nog eens 50 meter dat is dus,v66r 1677, in totaal 800 meter lang is geweest, is hetduidelijk, dat de breedte van het voormalige pastorie-land (oppervlakte 17.90 ha gedeeld door lengte 800 meter)slechts ca 225 meter is geweest (zie pi. 4). Hier blijktdus uit, dat

de breedte van het pastorieland niet maat-gevend is geweest voor de lengte van de ten zuidwestenervan gelegen ' 300-meter-weg', hetgeen wel gezegd kanworden van de, aan de andere zijde van de bedoelde weggelegen, 330 meter brede Cockaertshoeve (zie hierna). Entrouwens, achteraf gezien, steunde onze vroegere opvat-ting, dat het pastorieland dezelfde breedte als delengte van z'n zuidwestelijke grensweg zou hebben gehad,eerlijk gezegd, op geen enkel feitelijk gegeven. En wezeiden hiervoor al, dat de in de genoemde stukken uit1580/1582 en 1681 opgegeven zuidoostelijke belendingenvan het pastorieland (deels gronden van Blikkenburg endeels van een ander) niet meer te localiseren zijn; maaromdat de Heer van Zeist in 1677 vlg. niet alleen hetpastorieland, maar ook allerlei gronden in de naaste om-geving daarvan heeft aangekocht (zie A.W. van de Bunt:'Willem Adriaan van Nassau', lezing, uitgave Van de

Poll-Stichting, 1955, 10, 11), was het hem stellig mogelijkom zijn Slot-complex een goede 100 meter breder aan teleggen dan de breedte van het pastorieland ooit geweestwas. - Nog zij opgemerkt, dat Willem Adriaan van Nassau,de eerste Heer van Zeist, in 1677 vlg. ook eigenaar is ^gev/orden van de genoemde Cockaertshoeve, pal ten zuid-westen van de '300-meter-weg', en dat hij de meest 51



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 noordoostelijke 330 x 100 vierkante meter van het gebiedvan deze hoeve bij zijn Slot-complex heeft getrokken omdaar ook in zuidwestelijke richting enige uitbreidingaan te geven. De lengte van het Slot-complex kwam zo-doende, evenals die van het daar ten noordwesten naast-gelegen gedeelte van de Waterigeweg, 900 meter te bedra-gen, hetgeen, gezien de breedte ervan van 330 meter, be-tekent, dat het Slot-complex een oppervlakte van 29.70ha kreeg, aanzienlijk meer dus dan het pastorieland te-voren had gehad (zie pi. 5). N.B. Iets minder dan dehelft van het gebied van het in 1677 vlg. aangelegdeSlot-complex, namelijk alles wat ten zuidwesten van detegenwoordige Hernhuttersingel ligt, wordt thans al velejaren in beslag genomen door de zeister sportvelden; indit historische artikel wordt dat gedeelte echter nogbij het Slot-complex inbegrepen,

omdat dit laatste hiernog naar z'n vroegere toestand als een &quot;geheel&quot; wordtopgevat. Het hiervoor door mij (gemakshalve) als '330-meter-weg' aangeduide (en sinds 1677 in het Slot-complex ver-dwenen) gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg wordt ineen stuk uit 1480 vermeld onder de naam 'Oude Kerkweg';dit weg-gedeelte nu, dat (zoals we zagen) bij het toen-malige einde van de Waterigeweg begon, zette zich aanhet einde van z'n 330 meter lengte, via een tweede haak-se hoek, in zuidwestelijke richting voort in een volgendweg-gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg, dat we op dekaarten van Van Berck (1571) en van Van Diepenem (1645)leren kennen onder de naam Groeneweg (ons Bulletin 1980,nr 1, 11 pi. 1 en 13 pi. 3). De meest noordoostelijke100 meter van deze weg is echter in 1677 vlg. in hettoen aangelegde Slot-complex mede ten ondergegaan, maardoordat de Waterigeweg tezelfdertijd 100 meter

zuidwest-waarts werd verlengd, en het niet-ontstane eind daarvandoor een nieuw aangelegde weg, die eveneens 330 meterlang was, met de, immers 100 meter verkorte Groenewegwerd verbonden (en wel juist ter plaatse waar van deandere zijde de Blikkenburgersteeg op de Groeneweg uit-kwam) , bestaat er dus sinds 1677, 100 meter ten zuid- 52



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 westen van de plaats waar de verdwenen verbindingsweg(330-meter-weg) had gelegen, een nieuwe verbindingswegtussen de Waterigeweg en de Groeneweg, die echter halver-wege door de loodrecht er doorheen aangelegde Koelaanonderbroken werd, zoals het nog heden het geval is. In de situatie van voor 1677 grensde de Groeneweg indeze contreie, (ten zuidoosten) de eerste 100 meter aanland van Blikkenburg en van daar verderop tot de Tiend-weg aan het - in ons Bulletin 1980, nr 1, 1 breedvoerigbesproken - land van St Pieter (ons Bulletin 1980, nr 1,pin 2 en 4), terwijl hij aan de noordwestzijde langs deCockaertshoeve liep (zie pi. 6). Dit gedeelte van deGroeneweg kennen we mede onder de naam Oude Kerkweg(1480, enz., steeds als zuidoostelijke belending van deCockaertshoeve (Brn I en II; zie de registers). DezeCockaertshoeve lag derhalve,

zoals ons nu gebleken is,zowel aan de noordoost- als aan de zuidoostkant aan deOude Kerkweg. Uit de zoeven bedoelde, ook door de heerKlootwijk aangehaalde, oorkonde van 2 december 1480 eneen daaraan toegevoegde 'Bepaling' vernemen we, dat deCockaertshoeve uit twee delen was samengesteld, resp. 14en 4 morgen groot, welke 18 morgen (= 15.30 ha) aldaar'vierkant aan elkaar opstrekkende' hebben gelegen (BrnI, 325, 326), waarbij de heer Klootwijk er mij terechtop attendeert, dat uit de genoemde 'Bepaling' blijkt, datde Cockaertshoeve ook nog voor een gedeelte van haarzuidwestzijde aan dezelfde Oude Kerkweg (Groeneweg) heeftgelegen (KI. II, 3, 4); waarover hierna meer. De heer Klootwijk, die de oppervlakte van de Cockaerts-hoeve op 16 ha afrondde - die aan het woord 'vierkant' inde genoemde 'Bepaling' uit 1480 de inhoud van 400 x 400meter gaf en die ook de breedte van de Cockaertshoeve op300 meter en

niet op 330 stelde en die bovendien de tenzuidoosten van de Cockaertshoeve lopende Groeneweg eldersonder Zeist localiseerde (zie ons Bulletin 1980, nr 1) - ,meent nu, dat het 'vierkant' van de Cockaertshoeve, datdus zijns inziens te breed was (400 meter) om bij denoordoostelijke grensweg (zijns inziens 300 meter) volle- 53





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 komt, te weten van een hoeve van 16 morgen, waarvan hetConvent in 1540 en in 1600 de eigendom had, maar waarvande post van 1685 meedeelt, dat toen de Heer van Kersber-gen 11 van de 16 morgen bezat, terwijl een ander toen deoverige 5 morgen in bezit had. Het bedoelde, voorheen 16morgen grote gebied van Oostbroek, dat we al van begin15e eeuw af als noordwestelijke belending van deCockaertshoeve vermeld vinden, zal dus, evenzeer als nade verkoop van het gedeelte van 11 morgen (voor 1664),ook voordien altijd al aan de Cockaertshoeve hebben ge-grensd ter plaatse van de hiervoor genoemde streep, dieDe Roij op zijn kaart van 1664 in het verlengde van deWaterigeweg, en op een afstand van 330 meter, parallel metde Groeneweg (Oude Kerkweg) heeft getekend. Met anderewoorden: ook aan de noordwestzijde was geen sprake van

eenbreder gebied van de Cockaertshoeve dan de genoemde 330meter. - N.B. Dat het Convent van Oostbroek ook na deoverdracht van de genoemde 11 morgen aan Kersbergen nogverschillende keren als noordwestelijke belending van deCockaertshoeve wordt vermeld, behoeft niet te verwonde-ren, omdat ook hiervan zal gelden, wat ik al eerder inander verband opgemerkt heb, dat het zo menigmaal voor-kwam, dat dergelijke belendingen uit oudere oorkondelijkebeschrijvingen van dezelfde materie letterlijk werdenovergenomen, ook wanneer er zich intussen wijzigingenhadden voorgedaan. Wij zagen al, dat de Cockaertshoeve, volgens de genoem-de 'Bepaling' van 1480, 18 morgen, dit is 15.30 ha grootwas, waaruit volgt dat, bij een breedte van 330 meter,de lengte (noordoost-zuidwest) dus 465 meter zou hebbenbedragen. Dat dit gebied in de genoemde 'Bepaling' als'vierkant' wordt aangeduid, lijkt wat vreemd, maar isdat toch niet,

omdat het woord 'vierkant' in het middel-nederlands een uitgebreider betekenis heeft gehad danalleen wat wij er thans planimetrisch onder verstaan;het betekende namelijk evenzeer wat wij 'rechthoek(ig)',als wat wij 'vierkant' noemen (Verwijs en Verdam, subvoce; een ander voorbeeld in O.K.Z. II, 106). - Ik noem- 55



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 de hiervoor al de ons sinds kort bekende speciaal-kaart van de Cockaertshoeve, getekend door B. de Roijin 1664, dus nog voor de aanleg van het Slot-coraplex(R.A. Utr,, Topogr. Atlas nr 2147, kaart 1). Op dezekaart, waar de desbetreffende beambte van het R.A., deheer H. de Lanoy Meyer, mij op attendeerde en waar weerg gelukkig mee zijn, staan namelijk niet alleen eenoverzicht van het hele gebied van de Cockaertshoeve,maar ook de afzonderlijke percelen van deze hoeveop aangegeven: 6 percelen binnen- en 2 percelen buitenhet 'vierkant' van deze hoeve (zie pi. 6), met de op-pervlakte van elk dezer percelen erbij vermeld. Opdeze kaart nu blijkt de gezamenlijke oppervlakte van de6 percelen binnen het 'vierkant' 17 morgen (= 14,50 ha)te hebben bedragen, hetgeen betekent, dat, bij de breed-te van 330 meter de lengte van de hoeve

(noordoost-zuidwest) 440 meter moet hebben bedragen. Daar de me-trieke opgaven in de oorkonde van 1480 afgerond en dieop de kaart van 1664 veel gedetailleerder en precieserlijken te zijn, houd ik mij in het onderhavige gevalhet liefst aan de zoeven genoemde maten bij De Roij».Uiteraard kunnen met name, doordat het oppervlak van deCockaertshoeve geen feilloze rechthoek is geweest, ookde door mij genoemde maten niet helemaal nauwkeurig uitde bus zijn gekomen, maar van belang is, dat de noord-west-zuidoost lopende zuidwestelijke grens van het ge-noemde vierkant van de Cockaertshoeve ongeveer bij hetzuidwestelijke einde van de merkwaardige slingerbocht,die de Groeneweg, blijkens de oudere kaarten, ietsvoor de afslag van de Tiendweg ter anderer zijde, blijktte hebben gemaakt, en .,. dat klopt bijzonder goed metde gevonden lengte (noordoost-zuidwest) van 440 metervan het 'vierkant' van de

Cockaertshoeve voor 16771 Dusook op dit punt heeft de kaart van 1664 ten aanzien vande Cockaertshoeve zeer verduidelijkend gewerktl - Watde bedoelde slingerbocht in de Groeneweg betreft, die opalle drie de oudere kaarten (1571, 1645, 1664) en vooralop de eerste twee ervan, nogal gechargeerd gestroom-lijnd is getekend, maar die op jongere kaarten, zoalsvan J.G. Praalder (1770; R.A. Utr., fotocopie in arch.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Van de Poll-Stichting, kaart nr 26) en die van P.Huguenin (18e eeuw; arch. Van de Poll-Stichting, kaartnr 25) met twee haakse hoeken, dicht bij elkaar, dusmeer als een knik in de weg, staat aangegeven, waarvanhet korte verbindingsstukje een klein deel van de zuid-westelijke grenslijn van de Cockaertshoeve vormde. Ditkleine tussenstukje in de bocht van de Groeneweg ismijns inziens, hetzij het meer afgerond of meer hoekigis geweest, als het in de 'Bepaling' van 1480 genoemdegedeelte van de, daar Oude Kerkweg genoemde Groeneweg tebeschouwen, waardoor deze weg, waarvan we gezien hebbendat hij ook aan de noordoostelijke en aan de zuidweste-lijke kant van de Cockaertshoeve heeft gelopen, ook nogvoor een klein gedeelte aan een derde-, namelijk aan dezuidwestelijke kant van deze hoeve belend is geweest. De Cockaertshoeve is in - of kort

na - 1677, evenals(zoals we zagen) het aangrenzende pastorieland, doorWillem Adriaan van Nassau, de eerste Heer van Zeist, aan-gekocht, hetgeen blijkt uit een post uit het manuaal vanhet oudschildgeld over 1685 (Brn II, 265/66; vgl. ookeen post op een rekening uit 1596/97; idem 209). In debedoelde post uit 1685 staat aangetekend, dat de Heervan Zeist van de (immers 14.50 ha grote) Cockaertshoeve8 morgen (= 7 ha) in eigen gebruik hield, en het overigegedeelte (7^ ha) verpachtte. Van de eerstgenoemde 7 hawerden er 3.30 ha voor een zuidwest-waartse uitbreidingvan het Slot-complex gebruikt, en van de overige 3.70 hawordt wel niet vermeld, waartoe de Heer van Zeist zebestemde, maar wellicht heeft hij deze voor de aanlegvan de 'achter-gezichtslaan' van z'n Slot (nu de Koelaan)en voor de weidse beboming en beplanting aan de beidezijden van deze vorstelijke allee nodig gehad, voorzover deze op grond van de

Cockaertshoeve was komen teliggen.                                                                                                        ;=>, . Volgt de vraag, of het hiervoor besproken gedeelte vande Oude Kerkweg (Groeneweg), dat zo pal langs de zuid-oostzijde van de Cockaertshoeve liep, nog in het tegen-woordige landschap terug is te vinden. Uit het voorgaande 57r







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Blik in de dusgenaamde Kromme Slinger, een in devorige eeuw aangelegde, bochtige bosweg van de Blik-kenburgerlaan naar de Tiendweg, zulks ter vervangingvan een, iets meer zuidoostelijk, rechtuit tussendezelfde wegen in gelopen hebbend, gedeelte van devoormalige Groeneweg (Oude Kerkweg); de foto dateertuit 1907. 60





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 onjuiste en geheel misplaatste grenzen van de door DeRoij op de bedoelde kaart getekende gerechten, enz. (vgLook O.K.Z. III, 268-270), ten gevolge waarvan de Statenvan Utrecht (I) genoodzaakt waren uit te spreken, dat debedoelde kaart van De Roij niet als bewijsstuk in ge-rechtelijke aangelegenheden zou mogen gelden. En al be-trof het in ons geval een andere tekening van De Roijdan de in de genoemde Inleiding besprokene, dat neemtniet weg, dat de betrouwbaarheid van De Roij's werk,juist bij zijn 'tijdgenoten-opdrachtgevers', in voorko-mende gevallen kennelijk toch wel wat beneden de maat isgeweest.' Om nu op de Oude Kerkweg (Groeneweg) terug te komen -we zagen dat deze zich op de kaart van Praalder (1770)nog niet gewijzigd had tot de latere Kromme Slinger -maar nog in z'n oude rechte loop voortzette, namelijkvan de

Blikkenburgerlaan tot de Tiendweg; maar te begin-nen bij de, op deze kaart hoekig getekende dubbele knik(even voor de afslag van de Tiendweg) liep onze kerkweg,evenals reeds op de kaart van Van Diepenem (1645),' overeen afstand van 700 meter in zuidwestelijke richting,hier niet meer rechttoe-rechtaan, maar met een lange,maar zeer geleidelijke afwijking, een tikkeltje meerzuidelijk gaande, vrij merkwaardige bocht, die op talvan latere kaarten, en in feite ook nu nog is terug tevinden. Dit gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg (tus-sen de Tiendweg en de bunnikse grens) wordt in twee oor-konden, resp. uit 1692 en 1695, uitdrukkelijk als &quot;Groe-neweg of Kerkweg&quot; vermeld, en wel als zijnde de noord-('west)elijke belending van het gebied van Wulperhorst(arch. Van de Poll-Stichting, afd, kastelen enz., subWulperhorst, nrs la en 2), op welk gebied te eniger tijdhet (nog altijd bestaande) buiten van dezelfde naam

isverrezen, en ook het bijbehorende park is aangelegd, tengevolge waarvan er nogal wat is veranderd. Maar het ge-luk dient ons toch in zoverre, dat de loop van de Groene-weg (Kerkweg) ook in dit gebied nog goed te herkennen is,zij het, dat we, omdat Wulperhorst thans al lange tijdmilitair terrein met 'verboden toegang' is, op de desbe- ?62'V



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 -tbe Ho^i Tiend -         vVEcj l/u» pet -TOv!s-t Tekening, waarop onder meer het gebied van Wulper-horst, met name naar de desbetreffende 18e eeuwsekaart van P. Huguenin (arch. Van de Poll-Stichting,kaart nr 25); langs dit gebied liep de Groeneweg(Oude Kerkweg) van de Tiendweg tot de grens vanBunnik, om zich ter anderer zijde van die grensvoort te zetten. 63



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 treffende kaarten aangewezen zijn, willen we het lerenkennen. Bijzonder van belang is hiervoor de (reeds ge-noemde) 18e eeuwse kaart van Wulperhorst, getekend doorP. Huguenin, waarop blijkt, dat men bij de landschappe-lijke aanleg van deze buitenplaats althans de sporen vanonze Groeneweg (Kerkweg) goeddeels heeft gespaard, het-geen de topografische kaart van 1932 op haar beurt nogeens bevestigt. De genoemde kaarten van Van Diepenem(1645), Praalder (1770) en Huguenin (18e eeuw) en ook detopografische kaart van 1932 geven, wat de Groeneweg be-treft, duidelijk een onderlinge herkenning en aanvulling.Op de topografische kaart zet de Kromme Slinger van devorige etappe zich hier in een tweede etappe voort, maarwe kunnen daar geen ooggetuige van zijn vanwege het ge-noemde militaire verbod. Alleen kunnen we er, wanneer

wevan de Koelaan de Tiendweg ingaan en de tweede zijwegrechts bereiken en inblikken (meer mag niet), een deelvan dit tweede gedeelte van de Kromme Slinger zien, dat,in tegenstelling met het eerste gedeelte, nog door veleoude en hier en daar nog enkele zeer oude beukebomenwordt geflankeerd. Wat ons in het gebied van Wulperhorstnog aan sporen van de oudere, rechte verbinding tussende Tiendweg en de bunnikse grens, dus van de Groenewegof Kerkweg zelf rest, kunnen we (nog altijd vanwege hetmilitaire verbod) weer alleen van de topografische kaart,waarop vlak langs-, en hier en daar zelfs samenvallendemet dit tweede gedeelte van de Kromme Slinger, nog ietsvan die aard is te zien, dat misschien een pad, of anderseen waterloop, voorstelt, maar dat in elk geval eenblijk van een nog rudimentaire aanwezigheid van de oudeGroeneweg is, mede gezien z'n richting, die hier nog Tekening, naar verschillende

kaarten samengesteld:een reconstructie van de gedeelten van de Groeneweg(Oude Kerkweg) op Bunniks gebied, te beginnen bijde grens tussen Zeist en Bunnik, dan in noordweste-lijke en westelijke richting lopende naar de oudeBunnikse brug over de Kromme Rijn, voorts via hetdorp Bunnik en de zuidwestelijke buurtschap, tothet einde nabij de hoeve De Tureluur. 6.4 ?



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 zie voor onderschrift blz. 64 m





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 geweest, een 'evergreen' van en rondom deze weg, die im-mers langs velden en door bossen kerkwaarts liep. En deoudste vermeldingen, die ik van deze naam heb aangetrof-fen, zijn die op de kaarten van 1571 en 1645, op welkehij voorkomt bij dat gedeelte van de weg, dat (voor 1677)haaks aansloot bij het zuidoostelijke eind van de doormij genoemde '330-meter-weg' en dat later (na 1677) be-gon bij de 100 meter meer zuidoostelijk gelegen Blikken-burgerlaan, in beide gevallen zuidwest-waarts lopende totaan en zelfs tot over de bunnikse grens. Wij kunnen, wat ons onderwerp betreft, niet dankbaargenoeg zijn, dat de kaart van Van Diepenem uit 1645 onsbewaard is gebleven, omdat daarop nu juist zonneklaarblijkt, dat de Groeneweg (Oude Kerkweg) z'n loop ook opbunniks gebied voortzette. We konden dit trouwens ookgevoegelijk vermoeden, want voor

1200 bestond er immersgeen kerkelijke grens tussen Bunnik en Zeist, omdatBunnik toen nog slechts een buurtschap binnen de paro-chie Zeist was, en de bunnikse parochianen, die in hunhele buurtschap verspreid woonden, hadden er natuurlijkbehoefte aan, dat hun kerkweg zo dicht mogelijk bij hunwoningen liep; en daarom moet de kerkweg, die we hier-voor op zeister gebied hebben leren kennen, ook op bun-niks gebied een redelijk lang vervolg hebben gehad. Menlette er op, dat tekenaar Van Diepenem de Groeneweg opz'n kaart, na de grens met Bunnik te hebben bereikt, opbunniks gebied gewoon doortekende, eerst nog even inzuidwestelijke richting, maar dan met een 'forse bocht'naar het westen; en het is alsof het er hem bepaald omte doen was om ons van elke twijfel te verlossen, wantbehalve dat hij op zijn kaart, op zeister gebied, tottwee keer toe de naam Groeneweg bij de Oude Kerkweg hadgezet, schreef hij deze naam

ook nog eens op het bunnik-se gebied op de kaart, te weten bij de genoemde 'forsebocht'. En terwijl ik de naam 'Kerkweg' voor deze wegeigenlijk nergens onder Bunnik heb aangetroffen (ik heber trouwens niet speciaal naar gezocht), blijkt de naam'Groeneweg' (die immers een andere naam voor dezelfdeweg was), op de kaart van 1645, Zeist en Bunnik als het 67





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 bomen (zie pi. 9), die kennelijk nog dateren uit de tijddat de Groeneweg, hier onder Bunnik, nog intact was, endie ons doen vermoeden, dat de hele Groeneweg, zoalsdeze zich oudtijds door het vlakke land onder Bunnikuitstrekte, door schaduwrijke bomen geflankeerd is ge-weest. De genoemde waterloop, die er dus nu nog is,geeft, met al z'n hoeken en bochten, nog altijd de loopvan de voormalige Groeneweg, zoals we die van de kaartvan 1645 kennen, feilloos aan. We hebben intussen dezeloop van de Groeneweg, door de ontdekking van de overge-bleven waterloop op de kaart van 1932, hiervoor alteruggevonden van af de grens met Bunnik tot dichtbijde Kromme Rijn. Welnu, ook daar zette de weg, gezien dewaterloop op de kaart, zich, niet ver bezijden - enparallel met - de Kromme Rijn, nog weer een paar honderdmeter in noordwestelijke richting voort,

om dan (nogaltijd blijkens de kaart) over te gaan in de eveneenszeer oude, hier Tolhuisweg hetende, weg, die dan ookmijns inziens niet anders dan als een, de eeuwen doorin stand gebleven en nu geheel bij het moderne verkeeraangepast, stukje van de oude Groeneweg (Kerkweg) vanduizend jaar geleden is te beschouwenl - En zoals deTolhuisweg de mensen ook nu nog altijd (via een haaksehoek) bij de oude bunnikse brug brengt, zo deed deGroeneweg (Kerkweg) dat al vele eeuwen geleden de mensenvan toen ook. Dat de Groeneweg (Kerkweg) de bunniksebrug wel moest passeren, is overigens vanzelfsprekend;de buurtschap Bunnik lag oudtijds immers voor verreweghet grootste deel ten zuidwesten van de Kromme Rijn, enwel, van de brug komende: eerst het dorp van die naam,en dan - daar weer ten zuiden en zuidwesten van - hetbunnikse boeren-achterland; alle parochianen, die eer-tijds in dat bunnikse land woonden,

moesten natuurlijkde bunnikse brug over, om hun pelgrimage naar hun kerkte maken (zie pi. 9).                                                               - En ook in dit (grootste) deel van Bunnik, aan de over-zijde van de brug, komt uiteraard de vraag weer op onsaf, of we ook hier de Oude Bunnikse Kerkweg alsnog kun-nen terugvinden, temeer omdat het voor de hand ligt, dat 69






