
Seijst 1994. - Dl. 24 een jaar oud. Dat betekent dat ongeveer een op de zes kinderenniet ouder werd dan een jaar! Aan de andere kant waren er 4ouder dan 80 en 2 tussen de 70 en 80. De gemiddelde leeftijd vande overledenen was 29 jaar. Het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen per 1000 kiwoners) lagondanks de gemiddeld lage leeftijd iets boven het huidige. G. Rijerse DE STOETWEEGSE WETERING EN DE OORKONDEVAN 28 MEI 1279' Het gebied Stoetwegen, waaraan bovengenoemde wetering zijn naamdankte, moet gezocht worden tussen de Driebergseweg en deKromme Rijn. Aan de ene zijde werd het gebied begrensd door deZeisterweg, aan de andere zijde door de voormalige Groene wech,die iets ten oosten van de tegenwoordige Koelaan lag. VolgensDekker werd de afwatering van Stoetwegen geregeld door middelvan de Stoetweegse wetering.^ Dekker zegt daarover: 'Deze laatste watergang komt tweemaal,

zij hetnaamloos, voor in de 13de eeuw in verband met het Vrouwenkloosterte Oostbroek, dat in de 13de eeuw een uithof en uitgebreide bezittingenin Stoetwegen had. Om zich van een goede afwatering voor haarlanden te verzekeren poogde de abdis de Stoetweegse wetering over degehele lengte in eigen bezit te krijgen. Tussen Stoetwegen en de Krom-me Rijn liep de watergang door Rumpst, dat als bisschoppelijk hofgoedin bezit was bij de familie Van Rumpst. Waarschijnlijk in het tweedekwart van de 13de eeuw of iets later verkocht Gijsbert van Rumpst hetstuk watergang aan de abdis. In 1279 droeg Govert van Zeist metinstemming van zijn zoon Jan bij wijze van schenking de rest van dewatergang op Stoetwegens grondgebied gelegen, over aan de abdis metinbegrip van de rechtsmacht over de watergang en de bermen tergrootte van een roede aan elk van beide kanten.'^Dekker stelt hier dus dat de oorkonde van 28 mei

1279 betrekkingheeft op de door hem ingetekende Stoetweegse wetering&quot;, maargeeft hiervoor geen bewijs. 40





Seijst 1994. - Dl. 24 een deel van het Kattenbroek en van Stoetwegen, is een uitlopervan het pleistocene laagterras. In de Romeinse tijd lag dit gebiedhoger dan het omringende land en is toen bedekt met een dunnelaag rivierklei. Op de oostehjke rand ervan stichtte het Vrouwen-klooster omstreeks 1200 haar uithof Stoetwegen, als middelpunt vanhaar grote bezit aan landbouwgronden in deze streek. De uithofwerd gebouwd op de hoge, convexe oever van de geul; dus daarwaar door het rustige water een sedimentatie plaatsvond. Dat was invroeger tijd een gezochte plaats voor het bouwen van een boerderij.Interessant voor ons betoog omtrent de Stoetweegse wetering is hetgeulenstelsel rechts op de schetskaart, vanaf de snelweg boven Odijkin de richting Zeist We zien daar twee geulen aangegeven met deletters a en b. Door samenvoeging van beide geulen werd indertijd 42



Seijst 1994. - Dl. 24 de Stoetweegse wetering gevormd, die door Dekker besproken wordt/ De wetering in deze vorm is terug te vinden op een aantal oudere kaarten.® In het terrein en op moderne kaarten is nu alleen nog een gedeelte van deze wetering, vanaf de grens van de gemeente Bunnik oostwaarts, zichtbaar. Dit gedeelte is vrijwel geheel verland. We menen dat een aantal pimten uit de oorkonde Van 1279 niet opde bovengenoemde wetering kan slaan, maar wel past in een andereoptie, waarbij we de oorkonde in verband brengen met de HofStoetwegen en met geul c.We denken daarbij aan de volgende punten uit de oorkonde: 1.  In de oorkonde wordt gesproken over: een wetering waarmee de'curtis Slotwede' zijn water naar de Rijn voert. Dit moet de wete-ring langs de Hof zijn, geul c. 2.  Govert van 2^ijst schonk ook aan het Vrouwenklooster: een brugof heul over die wetering. Op de kaart van

Stoetwegen van de hand van Justus van Broeck-huysen uit 1701, zien we dat vroeger de oprijlaan van de hof op deTiendweg uitkwam op een plaats 150 m. oostelijker dan de huidigeoprijlaan. Vanaf die plaats liep de oprijlaan over de geul naar dehof Stoetwegen. In die oprijlaan moeten we o.i. de bedoelde brugof heul zoeken, en deze brug lag op het erf van de hof. Dit wordtbevestigd door het volgend pimt. 3.  Het geslacht van Zeijst zal de brug voortdurend onderhouden zodat: Voornoemde nonnen en hun pachters en boden geen enkeleschade of last daarvan zullen dragen'. Waarom worden deze drie groepen genoemd? Zij alleen komenover de brug op het erf van de uithof. De priorin en de nonnenvoor visitatiebezoek, de pachters van Vrouwenklooster om in deuithof aan hun verplichtingen tegenover het klooster te voldoen, ende boden om de berichten en orders van het klooster over tebrengen naar de

beheerder van de uithof. Niemand anders had hieriets te zoeken. Bovenstaande doet ons concluderen dat er, naast de wetering vanDekker, ook een wetering langs de uithof Stoetwegen voor de 43



Seijst 1994. - Dl. 24 afwatering van dit gebied zorgde. Beide weteringen loosden over hetrechte stuk door de Rumpst; de oorkonde van 28 mei 1279 slaat opde wetering langs de uithof.® We krijgen de indruk dat de wetering nogal eens onderhoud be-hoefde en blijkbaar niet al te diep meer was. We kimnen dat ookafleiden uit de vermelding van een wed, een voorde of ondiepte.Het is niet na te gaan waar dit wed gezocht moet worden.Van deze wetering langs de uithof Stoetwegen is nu niets meerterug te vinden. Wel het de wetering herkenbare sporen in hetterrein achter zoals een merkwaardige knik in de Tiendweg op deplaats waar de weg de geul kruiste en opvallend schuin in depercelering Hggende sloten. Van de nu nog aanwezige boerderij ishet erf, waar vroeger de wetering liep, het laagste pimt in deomgeving.^° Een kronkelende sloot langs de oostzijde van hetboerenerf is wellicht nog een restcmt van de oude geul. De

voorzet-ting van deze geul is aan de andere zijde van de Tiendweg duide-Ujk in het terrein te volgen. De uithof Stoetwegen was in vroeger tijd slechts te bereiken overde Bunzinglaan en het oosteUjk deel van de Tiendweg. Aan dewestzijde van de uithof was de weg afgesloten met een hek.^^Dat de Bunzinglaan en de Tiendweg van belang waren voor deuithof blijkt uit het feit dat de twee aangelande pachters van hetVrouwenklooster ieder jaar de weg moesten onderhouden. In hetManuaal van de goederen van Vrouwenklooster over 1632^^ lezenwe omtrent een waarschijnlijk reeds lang bestaande oude regeling:'Daem Comelisz. voort gebmyck van de Bouwinge van Stoetwegengroot 112 mergen (95 ha) lants ... ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey off(vanaf de Arnhemse Bovenweg) tot aen Stoetwech te alle jaer nevenComelis Evertszoen behoorlijk te maecken' en 'Comelis Evertszoenvoort gebmyck van ontrent 62

mergen lants (gelegen vanaf de Arn-hemse Bovenweg langs de Bunzinglaan tot aan de Kj-omme Rijn) ...ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey off tot Stoetwechalle jaer nevens Daem Comelisz ... behoorlijck sal moeten maecken'. 44                                                                               ?






