Seijst 1989. - Dl.19 In een oorkonde uit 1580 (5) betreffende het pasto-rieland lezen wij omtrent bedoelde erfscheiding: &quot;zuyd-werts streckende bij lanx die Voicht van Rijneveldtsende Guert Fransz. landen t'Amersfoort&quot;. En in oorkon-den omtrent de Blikkenburg (1368, 1459, 1497, 1503)wordt de erfscheiding aangeduid als: &quot;ende die papelicprovende tot Zeijst ende Scorrenbossche beneden&quot;. Inbovengenoemde oorkonde omtrent het pastorieland wordthet bezit bedoeld van Joost de Voogt van Rijnevelt, dieop 6 october 1579 beleend werd met het goed de Blikken-burg. Het eveneens in de oorkonde genoemde land vanGuert Fransz. is, volgens Ds. Knijper (6), niet te lo-kaliseren. Bekijken wij de schetskaart, dan constateren wij dathet land van Guert Fransz. niet gelegen kan hebben bijde Cockardshoeve; daar immers grensde de Blikkenburgover de gehele lengte aan het pastorieland. Het landvan Guert Fransz. moet

dan gezocht worden aan de anderezijde, dicht bij de tegenwoordige Dorpsstraat. In dierichting strekte de Blikkenburg zich dus minder ver uitdan de papelike prove. Wij menen het land van GuertFransz. te mogen identificeren met het 6 morgen groteSchordenbroek. De belendingen kloppen vrijwel met dedoor Dekker genoemde. Noordwaarts het pastorieland,west en zuid de Blikkenburg en oost de heer Van Moers-bergen (= de Zeisterstraat) en de heerweg. Moeilijkhe-den hebben wij met de belending &quot;de heerwech&quot;. Daarmoet mee bedoeld zijn de tegenwoordige Driebergseweg,terwijl wij uit meerder oorkonden (zie ook Dekker, blz.457) menen te lezen dat het goed de Zeisterstraat door-liep tot de Blikkenburgsteech. Het is dan niet duide-lijk hoe wij &quot;de heerwech&quot; als oostelijke belending vanhet Schordenbroek moeten zien. Dat het land van Guert Fransz. op de gesitueerdeplaats gelegen heeft wordt waarschijnlijker

als wijweten dat Meinz Petersz. pachter van deze 6 morgen,daarnaast ook 6 morgen pachtte van het vlakbij gelegenmoerassige weiland van de papelike prove. Door de ligging van het land van Guert Fransz. wordt 55
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