
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 vier topografische puzzles in de omgeving van de oude Bunnikse Kerkwegonder Zeist; tevens een weerwoord op desbetreffende artikelenvan dr D.R. Klootwijk te Bunnik ^) (I) Dit artikel is geschreven n.a.v. de critiek, die drD.R. Klootwijk, te Bunnik, in enkele nummers van T.R.&L. X) (KI.I,II,III) uitbracht op hetgeen wij over deoude kerkweg van Bunnik naar Zeist geschreven hebben inons boek 'De Oude Kerk te Zeist', deel I, 25-28 (zieook bij O.K.Z.). Daar de bedoelde critiek met name ooktopografische bijzonderheden betreffende de omgevingvan de genoemde kerkweg op zeis ter gebied aan de ordestelde, wil ik daar graag in ons Bulletin in een vier-tal paragrafen wat weerwerk mijnerzijds op geven, ter-wijl ik bij een latere gelegenheid een korter essayhoop te schrijven over de oude bunnikse kerkweg zelf. ?^L

Cattenbroeker Kerkweg, Koppeldijk, Waterigeweg Van Bunnik uit gezien was de Waterigeweg het laatstegedeelte van de werkelijk oeroude kerkweg van daar naarde zeis ter kerk. En toen later, in de 12e eeuw, de ge-bieden Stoetwegen en Cattenbroek ontgonnen en bevolktwerden, konden de mensen uit Stoetwegen uiteraard viade Tiendweg en het op zeister bodem liggende gedeeltevan de oude bunnikse kerkweg, en dus tenslotte ook viahet laatste gedeelte daarvan, t.w. de Waterigeweg, terkerke gaan (O.K.Z. I, 5, 6, 27-30). En iets dergelijks x) Een lijstje van de in dit artikel gebezigde afkor-tingen, en eveneens een lijstje van de voor dit artikelgeraadpleegde kaarten, vindt men hierna, direct volgendop de tekst van het artikel zelf. Het afgekorte woord'blz.' is in de verwijzingen weggelaten.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Schetskaartje, naar dat van de heer Klootwijk bij zijnopvattingen betreffende de Cattenbroeker Kerkweg, hetPastorieland en de Cockaertshoeve (zie KI. II, blz. 9). 11



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 dwars door het gebied van Cattenbroek, tussen de Hack-wetering (inhet zw) en de Koppeldijk (in het noordoosten)en dat deze Kersbergensteeg dan, voor 1677, een rechtevoortzetting zou hebben gehad, die de gezochte Catten-broeker Kerkweg zou zijn geweest, en die van het genoem-de raakpunt van de Kersbergensteeg en de Koppeldijk, innoordoostelijke richting z'n loop zou hebben gehad, entenslotte ergens bij de kerk z'n bestemming zou hebbenbereikt (pl.1; KI. II 1-3, 13-15). Aldus de gissing vande heer Klootwijk. Ik meen echter, na mijn laatste desbetreffende onder-zoek, dat deze gissing van de heer Klootwijk niet al-leen niet nodig, maar ook bepaald niet juist is, omdatde kaart van Van Diepenem (uit 1645) ons een heel anderbeeld van het betreffende gebied geeft (pin 2, 4). Opdeze kaart zien we, wel slechts een klein gedeelte vanhet laatste

stuk zuidwestwaarts van de Waterigeweg vanvoor 1677, maar dan toch juist dat gedeelte, waarop de(met name genoemde) Koppeldijk toen (voor 1677) welterdege op de Waterigeweg blijkt te zijn uitgekomen,ja, dat de Waterigeweg zelfs nog een 50 meter, na deaansluiting van de Koppeldijk, verder had doorgelopen(pl. 2). En ook de bekende kaart van B. de Roij, wel getekendin 1677, maar, afgezien van de ingetekende grenzen vande juist gestichte hoge Heerlijkheid van Zeist en Drie-bergen, toch nog geheel naar de situatie van voor degrote wijzigingen, die de aanleg van het Slot-complexdaar weldra zou veroorzaken, geeft hetzelfde beeld vande uitmonding van de Koppeldijk op de Waterigeweg tezien als de kaart van Van Diepenem uit 1645 (pl. 3). Behalve deze beide kartografische bewijzen, dat deKoppeldijk voor 1677 al op de Waterigeweg uitkwam,vonden we daarvan ook een oorkondelijk bewijs in eenrechterlijke acte van

23 april 1648, waarin sprake isvan een stuk land, dat ten zuidwesten belendde aan deKoppeldijk en ten zuidoosten aan de Waterigeweg (R.A.Utr., Rechterl. Arch. Zeist, sub dato); ook dit kanalleen mogelijk zijn geweest, wanneer deze beide be- 12



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 ^>\ 1 oej:^^^ _|1 (Pastorieland) 1 Blikkenb. a (O (OudeKerkweg)°(De Cockaerts- steeg (O (Catbr teo ri-ek) 7; -\U) CD(O hoeve) a 9 co P 0 r* 0)9 - < (Cockaerts-o //hoeve) Rj 1 Tiendweg (1645) --------Il '^K- ^0 il (Wulper-horst) ? 2. Copie van de detail van de kaart van Van Diepenem(1645), waarop aan de noordoostzijde blijkt, dat toen-maals (dus al voor de vele wijzigingen hier ter plaat-se in 1677 V.) de Koppeldijk op de Waterigeweg uitmond-de (n.b. op bijgaand kaartje zijn de niet bij VanDiepenem voorkomende namen tussen haakjes geplaatst). 3. Copie van een detailvan de kaart van De Roijuit 1677 (voordat men indat zelfde jaar met deaanleg van het Slot-com-plex was begonnen), waar-op de aansluiting van deKoppeldijk in de tijdvoor 1677 bij de Wate-rigeweg nogmaals wordtbevestigd. 13





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 het pastorieland 21 morgen bedroeg , en in de acte vanverkoop van het pastorieland dd. 23 maart 1681 aan deeerste Nassau, Heer van Zeist, wordt de oppervlaktevan het (toen al voormalige) pastorieland als 'omtrent20 morgen' aangegeven (O.K.Z. III 286, en idem 313 nt120). Ik houd mij hier aan die 21 morgen, d.i. 17.90HA. Uit dezelfde bronnen kennen we ook de verschillendebelendingen van het pastorieland. In afwijking vanO.K.Z. III, 289 noem ik ze nu als volgt (vgl. pi. Amet O.K.Z. III pi. 104). Ten noordoosten grensde het pastorieland aan de'grondheerlijkheid' van de (gezamenlijke percelen vande) Zeisterstraat (Dorpsstraat); de grens tussen diebeide grondgebieden werd gevormd door de, pal achterde percelen van de zuidwest-zijde van de Dorpsstraatlopende zeer oude sloot, die op de kaart van Zeist uit1802 nog duidelijk staat aangegeven; deze sloot

begonaan de Waterigeweg, en liep vandaar in zuidoostelijkerichting, terwijl het voormalige pastorieland aan dezuidwestelijke kant van de sloot grensde (pi. 4). Ten noordwesten grensde het pastorieland aan deWaterigeweg, te beginnen bij de zoeven genoemde sloot,en verder doorlopende tot het voormalige einde (tot1677) van de Waterigeweg (pi. 4). Ten zuidwesten grensde het pastorieland aan een weg,die haaks bij het voormalige eind van de Waterigewegom-boog in zuidoostelijke richting-, een weg, dieonder meerdere namen voorkomt (waarover later), maarwaarvoor ik hier, om verwarring te voorkomen, de aan-duiding '330-meter-weg' gebruik. Het pastorieland lagdus ten noordoosten van deze weg, en de voormaligeCockaertshoeve lag ten zuidwesten er van (pi. 4). En ten zuidoosten grensde het pastorieland, blijkensde gegevens uit de bovengenoemde bronnen uit 1580/82en 1681, voor een deel aan land van Blikkenburg en voor

eenander deel aan land van een ander, maar waar deze belen-dingen ergens in het landschap gelegen hebben, blijktuit de genoemde bronnen niet.                               . , ; 1*















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 gens deze opgaven van De Roij 17 morgen (14.50 HA.).Daar komen dan nog twee, buiten het hoofdgedeelte vande hoeve- en in eikaars verlengde gelegen- en samenzich tot de Hackwetering uitstrekkende, lange, smallestroken grond bij, met een gezamenlijke oppervlakte van35 morgen-, maar die zijn voor ons, bij het onderhavigeonderwerp, niet ter zake dienende. De heer Klootwijk heeft zich echter op een andere wij-ze, en ook met een andere uitkomst, met de Cockaerts-hoeve ingelaten. Wat de maten betreft ging hij daarbijuit van een andere passage uit de 'Verklaring' uit 1480(Brn I, 126), waaruit blijkt, dat de Cockaertshoeve be-stond uit twee stukken land, resp. 14 en 4 morgen groot,die 'vierkant aan elkander opstrekkende' hebben gelegen,tezamen dus 18 morgen, die de heer Klootwijk op 16 HA.afrondde (15.30 HA. ware hier beter geweest), en

(inverband met het woord 'vierkant' uit de 'Verklaring')op 400 meter breed en 400 meter lang stelde (pi. 1; KI.II, 3, 5-7, 9). Dat betekende voor hem echter, dat deCockaertshoeve 100 meter breder geweest zou moeten zijndan de breedte, die hij voor het boven-liggende pastorie-land- en dan de lengte van de tussen-liggende 300-meter-weg (door mij op 330 meter gesteld) had aangenomen. Hijmaakte daarvan een schetskaartje, waarop hij verduide-lijkte, hoe hij zich die 'bredere' Cockaertshoeve hadingedacht (pi. 1)-, maar ik meen, dat ook dat niet volte houden is. Want noch aan de zuidoost-kant, noch aande noordwest-kant was er voor een bredere breedte dan300 (330) meter plaats. Aan de zuidoost-kant immers grensde de Cockaertshoevestrak aan de Groeneweg, aan de overkant waarvan hethierna te bespreken 'land van St Pieter' lag (pi. 6);daar kan dus geen gedeelte van de Cockaertshoeve hebbengelegen. En aan de

noordwest-kant grensde de Cockaertshoevevanouds aan een, 16 morgen groot stuk land, dat eigen-dom van het Convent van Oostbroek was, en dat we al vanbegin 15e eeuw af vermeld vinden (Brn I, 135 (1406);raadpleeg verder de index); in de bedoelde oorkonden 22





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De Roij ons in 1664 nog laat zien: gelegen tussen deGroeneweg ten zuidoosten en het verlengde van de Wate-rigeweg ten noordwesten, en overeenkomende met de lengtevan de noordwest-zuidoost lopende noordoostelijke grens-weg van de Cockaertshoeve, die ik hiervoor, in paragraafII, als de 330-meter-weg heb aangeduid (zie pi. 4). Daar-om kan de door de heer Klootwijk gegiste breedte van deCockaertshoeve van 400 meter ook nooit hebben bestaan. Dat de Cockaertshoeve in de 'Verklaring' van 1480 alseen 'vierkant' vermeld wordt (Brn I, 326), behoeft onsniet te verwonderen, als we weten, dat het woord 'vier-kant' in het middelnederlands evenzeer en even vaak debetekenis 'rechthoek(ig)' heeft gehad, als wat wij,planimetrisch, 'vierkant' noemen (Verwijs en Verdam:Middelnederlandsch Woordenboek, sub voce). Ik zei al, dat wij, anders dan de

heer Klootwijk dedoor ons op basis van de gegevens van de 'Verklaring'uit 1480, als oppervlakte van de Cockaertshoeve moetenaannemen 15.30 HA. wat, gedeeld door een breedte van330 meter, een lengte (noordoost-zuidwest) van 465 metergeeft. Afgaande op de gegevens van de kaart van De Roij(1664) vonden we echter een oppervlakte van 14.50 HA.,wat, bij een breedte van 330 meter een lengte van 440meter geeft. Ik vermoed, dat de laatste berekening, om-dat ze aan een speciale tekening ontleend is, wel debeste zal zijn. En via de lengtemaat kunnen we, althansbij redelijke benadering, ook de plaats vinden, waar dezuidwestelijke grens van de Cockaertshoeve heeft gele-gen, welke trouwens ook op de kaart van De Roij uit 1664weer door een rechte grens-sloot aangegeven staat (pi.6). , De Cockaertshoeve is, evenals het hiervoor besprokenpastorieland, in of kort na 1677 door de eerste Nassau,Heer van Zeist,

aangekocht, en uit het manuaal van hetoudschildgeld over 1685 (Brn II, 266) vernemen we, dathij van de (immers 14.50 HA. grote) Cockaertshoeve 8morgen (= 7 HA.) in eigen gebruik hield, en het overigegedeelte O2 HA.) verpachtte. Van de eerstgenoemde 7 HA. 24=



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 werden 3.30 HA. voor een zuidwest-waartse uitbreidingvan het Slot-complex gebruikt (zie het slot van para-graaf II), en de overige 3.70 HA. mogelijk voor deaanleg van de 'achter-gezichtslaan' van het nieuweSlot-in-aanleg (nu de Koelaan) en voor de weidse bebo-ming en beplanting aan beide zijden van deze vorste-lijke allee (voorzover deze althans op grond van deverdwijnende Cockaertshoeve was gelegen, of zou komente liggen. De oude behuizing van de Cockaertshoeve, die (zoalsgezegd) in de zuidwestelijke hoek van het gebied, bijde slingerbocht in de Groeneweg stond, is daar, on-danks de annexatie- en de wijzigingen binnen het ge-bied van deze hoeve in 1677 v., ook nadien altijdblijven staan. Wel is de. naam 'Cockaertshoeve' vroegerof later verkort tot 'Ue Hoef', welke naam we voor heteerst op de 18e eeuwse kaarten van Praalder en

vanHuguenin aantreffen, en in feite tot heden toe nogsteeds de naam van een boerderij is, die wel niet meer(zoals het voorheen steeds met De Hoef geweest was)enigszins noordoostelijk van de Tiendweg staat, maardie nu naar vlak aan de zuidwestelijke kant van deTiendweg verplaatst schijnt te zijn, nl. van het, uit1830 daterende verlengstuk van de Tiendweg, die tevo-ren nooit verder dan tot de Groeneweg had gelopen,maar die in genoemd jaar tot de Koelaan werd doorge-trokken (O.K.Z. I, 29). Op de kaarten van na 1830 totheden toe staat deze hoeve De Hoef dus pal ten zuid-westen van deze 'verlengde' Tiendweg. Ik heb tot nog toe altijd gedacht, dat de oude hoe-ve De Hoef aan de Tiendweg omstreeks 1830 afgebrokenen door een nieuw boerenhuis, dat dan toen aan deandere kant van de Tiendweg zou zijn gebouwd, zou zijnvervangen. Maar, vooruitlopend op wat ik hierna in para-graaf IV, sub 4, hoop mee te delen over de

verschil-lende verplaatsingen, die dit gedeelte van de Tiendwegin de loop der jaren heeft ondergaan-, kan ik nu al welzeggen, dat de hoeve De Hoef, die in de reeks van eeuwenvan haar bestaan, natuurlijk wel meerdere malen zal zijnvernieuwd, desondanks nog altijd op precies dezelfde . 25





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Gebezigde afkortingen Brn = Bronnen van de Geschiedenis van Zeist, I en II,bijeengebracht voor Ph.J.C.G.van Hinsbergen e.a., uitg.Van Gorcum, Assen, 1957, 1967. O.K.Z. = H.J. van Eekeren en ds P. Kuijper: De OudeKerk te Zeist, 4 dln, uitg. Van de Poll-Stichting,Zeist, 1974-1978. T.R.&.L. = Tussen Rijn en Lek, Tijdschrift voor deGeschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek;uitg. Historische Kring van dezelfde naam. Kl.I. = dr D.R. Klootwijk: Uit de geschiedenis vanterrein en omgeving van het Lyceum Schoonoord aliasDe Preekstoel; in T.R.&.L. 11e jrg, nr 2/3, juli 1977,7-44. KI.II = Idem: De Oude Kerk te Zeist; in T.R.&.L. 11ejrg, nr 4, nov/dec. 1977, 1-19. P.K. = ds P. Kuijper: De oude kerkweg tussen Zeist enBunnik, weerwoord op voornoemd artikel (KI. II); inT.R.&.L. 12ejrg, nr 3, 4, nov. 1978, 1-24. KI.III = dr D.R. Klootwijk: De oude kerkweg

tussenZeist en Bunnik (antwoord aan ds P. Kuijper, ziehiervoor); in T.R.&.L. 13e jrg, nr 2, juni 1979,14-19. Geraadpleegde kaarten Cornelis van Berck: kaart van land van St Pieter, be-lend aan de Groeneweg, de Blikkenburgersteeg en deTiendweg (1571); R.A. Utr.: arch. kapittel van StPieter, cat. nr 555; fotocopy in Brn I naast blz. 48;fotocopy in arch. Van de Poll-Stichting, Zeist, kaartnr 3. Jan van Diepenem: kaart van het gebied ten zuidwestenvan het pastorieland en Blikkenburg tot onder Bunnik,en de loop van de Groeneweg door dit gebied (1645);R.A. Utr., cat. nr 425-18; fotocopy in arch. Van de 27



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Poll-Stichting Zeist, kaarten nrs 14, 15. Bernardus de Roij: kaart van de Cockaertshoeve onderZeist (1664); R.A. Utr., cat. nr 2147, kaart i; nagete-kend exemplaar in arch. Van de Poll-Stichting Zeist. Bernardus de Roij: kaart van de Heerlijkheid Zeist enDriebergen (1677, kort v65r de grote veranderingen tengevolge van de aanleg van Slot en Slotpark); R.A. Utr.,cat. nr 206x; nagetekend exemplaar gedrukt en uitgege-ven door de Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 23aldaar. J.G. Praalden kaart van Zeist tussen de Bovenweg en deBrakel, en tussen Kersbergen en De Breul (1770); R.A.Utr., cat. nr 2095; fotocopy in arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 26 aldaar. P. Huguenin; kaart van het gebied van Wulperhorst (18eeeuw); arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 25. J. Petersen en C. Torssell; kaart van Zeist (dorp enomgeving Slot (1802); arch.

Gem. Zeist; R.A. Utr., cat.nr 1072; arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaartennrs 37-40. Topografische Dienst; topografische kaart, blad Amers-foort, waarop o.m. Zeist (1848); arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 51. Van Giessen/Huys; kaart van Zeist, 6 bladen (1861); arch,Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 55. J. Kuyper; Gemeente-atlas der Nederlanden, deel Utrecht,kaart van Zeist (1875); arch. Van de Poll-StichtingZeist, kaart nr 58. Topografische Dienst; topografische kaart van Zeist,Bunnik en Driebergen (1932); arch. Van de Poll-Stich-ting Zeist, kaart nr 102. 2d


