Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 Ook prenten, oude foto's, gemeentelijke of kerkelijke rappor-ten en brochures, waterschapskeuren e.d. zijn erg welkom. De volgende bijeenkomst van de kring zal plaats vinden te't Goy op 13 april a.s. waar de heer CL. ten Cate eenlezing zal houden over &quot;Het varken in de archeologie&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 De middeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten. Aanleiding tot een archeologisch onderzoek, dat eenmiddeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten opleverde,was een mededeling van de familie Adolfse, Wickenburghse-weg 34, dat op haar terrein (kadastraal bekend gemeenteHouten, sektie C. nummers 1055 en 1064-gedeeltelijk) fun-deringsresten waren aangetroffen welke bij de aanleg vaneen tuin wel eens beschadigd zouden kunnen worden. Na een onderzoek ter plaatse door de provinciaalarcheoloog, de heer W.J. van Tent, stemde deze er in toe,dat de archeologische werkgroep van de historische kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot; een nader onderzoek zou verrichten.Dit onderzoek vond plaats vanaf augustus 1970 tot hetvoorjaar van 1971. Door middel van een prikstaaf was het mogelijk deonder het maaiveld aanwezige

funderingen te omlijnen.Na aldus de grootte van de werkput te hebben bepaald konhet gedeelte, bestemd voor het grondprofiel, worden uitgezeten het graafwerk beginnen. Naarmate het werk vorderde werd het duidelijk, dateen gedeelte van een middeleeuwse steenoven werd uitge-graven, welke veel overeenkomst vertoonde met die welkedoor de heer H. Halbertsma bij Deersum in de buurt vanSneek was opgegraven (1). Bij deze wijze van steenbokkenwordt van een &quot;veldoven&quot; gesproken. De afmetingen van de oven in 't Goy bedroegen,tussen de kolommen gemeten, 4,65 meter in de breedte en9.91 meter in de lengte. Aan de korte zijde was een ope-ning voor het in- en uitladen van de oven. Aan de beidelange zijden waren acht stookopeningen, waarvan de kolom-men nog met vijf lagen boven de ovenvloer aanwezig waren.Tijdens het gebruik van de oven

waren de kolommen doorbogen onderling verbonden met daarboven de opgaande oven-muren. De oven was gebouwd van ongebakken stenen, met eenafmeting van 29/29^ x I3i/14 x 7/7\ centimeter, welke,tijdens het gebruik van de oven, met de inhoud zijn mee-gebakken. Hierdoor waren de stenen aan de binnenzijde van

Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 dommen waren strikte familie-aangelegenheden, welke in deoudste tijden mondeling werden afgehandeld. Het bestaan vandit kasteel moet dus door archiefbronnen worden aangetoond.Uit deze bronnen en uit de latere geschiedschrijving is duide-lijk geworden dat het huis ten Goye een sterk slot geweestmoet zijn. Het was door zijn bouw en strategische liggingvan grote militaire waarde (4), In tegenstelling tot zijn om-geving stond het op een overstromingsvrij gedeelte in hetvroeger nog onbedijkte krommerijngebied. Het kasteel wasmet torens versterkt en omgeven door een dubbele gracht metaarden wallen. Oostelijk was de nederzetting van de horigengelegen, welke thans nog wordt aangeduid als het &quot;oude GoyseDorp&quot;. Een aantal oorkonden uit de 13e eeuw maken meldingvan het huis ten Goye. Zo vond er in 1295

grondoverdrachtplaats in de &quot;camenaden&quot;, dat wil zeggen in de grote zaalvan het kasteel (5). De van Goye's bleven zich door de tijdenheen verzetten tegen de utrechtse bisschoppen, die zij in hunstreven naar wereldlijke macht en het behoud daarvan blevenaanzien als degenen, die hun macht en aanzien in onze streekhadden ontnomen. In Ghisebrecht Uten Goye vlamde het ver-zet weer op, want toen bisschop Guy van Avesnes rond hetjaar 1315 in Frankrijk verbleef werd het huis ten Goye hetmiddelpunt van waaruit Ghisebrecht probeerde de aan zijngeslacht van ouds toebehorende leengebieden, welke doorkoninklijke schenkingen aan de kerk van Utrecht waren ge-komen, terug te vorderen. Bij zijn terugkeer heeft de bisschopde heer van Goye overwonnen en werd het huis ten Goyebelegerd en ingenomen. Het kasteel werd echter weer heroverdtoen de

bisschop in 1317 overleed (6). Op 29 maart 1333 droeg de zoon van Ghisebrecht UtenGoye, Ghijsbrecht genaamd, zijn huis ten Goye op aan graafWillem lil van Holland om het van hem weer in erfleen tekrijgen (7). Door vererving werd ridder Ghijsbrecht van Vianen en't Goy op 4 oktober 1352 met het kasteel beleend. Tenge-volge van een oorlog tussen de heren van Culemborg en Vianen,gesteund door de graaf van Holland, enerzijds en de utrechtsebisschop Jan van Arkel met de heer van Abcoude anderzijds
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Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 DE LEERLINGEN VAN HENDRICK CLAESEN VAN VELPENdoor E.P. Polak-de Booy In het archief van de Nederl. Hervormde Gemeente vanOdijk bevindt zich een belangwekkend boek, dat oorspronkelijkhet eigendom was van Hendrick Claesen van Velpen. Vanaf1657 tekende deze er in aan wat hij te goed had van zijnklanten voor wie hij klusjes had opgeknapt, bijvoorbeeld:bij de kerk een zinkput gemaakt; een halve dag op Rijsenburgde pannen wat ingestoken en gestreken op de stallen; eenoven gemaakt aan het nieuwe huis; een dag aan de schoorsteenvan de dominee gewerkt. Achter in het boek hield hij bij wathij te vorderen had van de klanten van zijn tapnering:van schout en gerecht bij gelegenheid van het schouwen vanekster- en kraaiennesten, van de heer van Rijsenburg voor hetbier waar deze op trakteerde toen zijn paard beslagen werd,en van de dominee voor de vele

brandewijn die deze doorzijn dochter Maria liet halen. Ergens middenin, op folio 72, zijn een paar bladzijden diemijn bijzondere belangstelling hebben. Met grote letters staatdaar: DIT IS HET SCHOELEN BOOECK VAN HENDRICKCLAESEN VAN VELPEN IN DEN JAERE 1660 DEN 18 OCTOBER.Daarop volgen de namen van zijn leerlingen met vermelding vande hoogte van het door hen per maand te betalen schoolgeld,en van de betaaldata. Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat schoolmeester vroegereen dergelijk soort boekhouding er op nahielden. Alleen, dieaantekeningen zijn allang verdwenen, op dit boek uit Odijk na.Dat dit boek bewaard is gebleven komt doordat het later inhanden kwam van Hendricks broer Peter. Ze waren de zoons vanClaes Peters van Velpen, secretaris, koster en schoolmeester vanOdijk, en Peter was zijn vader omstreeks 1655 in al zijn functiesopgevolgd. Blijkbaar heeft hij een tijdlang de

school door zijnbroer laten waarnemen. Op 24 juli 1664 schreef Hendrick voor het laatst iets inzijn boek. De volgende aantekening is van de hand van zijnbroer Peter, op 28 augustus van dat jaar. Was Hendrick die 16

Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 Hendrick wat leerlingen aan een of andere schoolsluiting tedanken had. Of de school de volgende jaren nog zo druk bezetis kunnen we niet nagaan. Er staan wel wat aantekeningen inzijn boek over ouders die in 1661 en 1662 lesgeld moestenbetalen, maar een volledige leerlingen lijst ontbreekt. Lijst van leerlingen van de dorpsschool te Odijk, in de wintervan 1660/1661. (R.A. Utrecht, archief Ned.Herv. GemeenteOdijk nr 151). Op de namen der leerlingen volgt eerst het te betalen bedrag,daarna de betaaldata. Maeria Gerrits 0.5.0 30/1 0, 27/11, 24/12, 8/1 Aeren Jochoomsz. 0.6.0 30/10, 27/11 Anthonis Aelbertsz. 0.8.0 30/1 0, 27/11, 24/12, 8/1 Drie van de weert 0.12.0 30/10, 24/11, 24/12, 8/1 Gherghen Hermans 0.6.0 30/10 Comelis Claesen van Vel pen 0.4.0 31/10, 28/11,25/12, 9/1 Hendrick Huybertsz. 0.5.0 31/10, 28/11, 25/12, 9/1 Twee van Jan Diercksz. 0.8.0 5/11 Willem opt Sant 0.6.0

5/11, 3/12, 31/12 Lijsbet opt Sant 0.4.0 6/11 De schout twee kinderen 2.0.0 7/11 Nellijghen Wevers 0.7.0 7/11, 3/1 Aeren Jacobsz. 0.8.0 8/11, 6/12,3/1 Comelis Aerissen Natten 0.6.0 &quot;aenbestaet&quot; Crris(?) van Drieberghe 0.8.0 12/11 Gerrit Diercks int riet 0.7.0 12/11, 10/12,31/12 Comelis Maesen 0.8.0 13/11, 11/12,1/1 Thomas Aerts op Attevelt 0.7.0 13/11, 11/12, 1/1 Goede rt Sprongh 0.7.0 13/11, 11/12, 1/1 De smets sooen tot Bunnik 0.5.0 13/11, 11/12, 1/1 Jan Diercks int riet 0.4.0 14/11, 12/12, 10/1 Jan opten acker 0.8.0 14/11, 12/12, 9/1 Anthonie opten acker 0.5.0 14/11, 12/12, 9/1 De twee van Huybert Croll 0.8.0 12/n, 12/12,9/1 Gherrighe Smets 0.8.0 2'/ll, 10/12,31/12 18

Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 0.8.0 20/11 11/12, 1/1 0.5.0 20/11, 11/12,1/1 1.0.0 &quot;aengenomen&quot; 1.0.0 &quot;aenbestaet&quot; 0.8.0 22/11 31/12,3/1 0.6.0 22/11 31/12,3/1 0.6.0 23/11 14/12,4/1 0.8.0 10/12, 1/1 0.6.0 26/11, 24/12, 8/1 0.5.0 26/11, 24/12, 8/1 0.7.0 26/11, 24/12, 8/1 0.6.0 26/11, 24/12, 8/1 0.5.0 28/11, 24/12, 8/1 0.5.0 26/11, 24/12, 8/1 0.7.0 27/11, 18/12, 9/1 0.7.0 27/11, 18/12, 9/1 0.5.0 27/11, 18/12, 9/1 0.5.0 27/11, 18/12, 9/1 0.5.0 27/11, 18/12, 9/1 0.7.0 27/11, 18/12, 9/1 0.6.0 27/11, 18/12, 9/1 0.7.0 4/12, 2/1 0.7.0 13/12, 4/1 0.7.0 14/12, 8/1 Twee van Gijsbert CoenenFransdochter tot BunnikJannighe Scheppers Voortwee van JacomaeyklaeshAaerya van SweserenghBertghen van SweserenghClaesghen Aerts VoornCornelisden RaemaeckerJannighe CoomenAl bertghen BerendsWillem ClaesenComelis ClaesenClaesghen Claesen(M)eet

ScheppersCunera op AtteveltCornelia op AtteveltAnthonie op AtteveltAelletten op AtteveltDe smets sooen tot BunnikHuybertghen SnijdersMetghen opten ackerJan over den boemAnthonis EvertsGhijsbert Evertsz Lijst van mannelijke lidmaten van de gereformeerde kerk teOdijk in 1648. (ondertekenaren van een rekest in zake de beroeping van eenpredikant, R.A. Utrecht, archief classis Rhenen Wijk inv.nr.143). Gerrit Hermansz. Weerlandt Barent Hubertsz Dirk Teunissen Barent Cornelissen van Rijn 't Merck van Comelis Jan Rijksz. Hermen Jansen, hoefsmit tot Odijck 't merck van Jan Aelbertsz. Corne lis Teunissen van Wijckersloot Jan Philipsen 't merck van Willem Claessen Claes Pietersz van Velpen, secretaris en ledemaet. 19
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Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 De Zeisteroever in de Middeleeuwen Poging tot een nadere plaatsbepaling van dit gebied De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscoreof Zeisterschoer komt in Middeleeuwse bronnen talrijke malenvoor. We vonden hem voor de eerste keer in 1236, toen in eencharter van het kapittel van 5t-Jan te Utrecht gesproken werdover: &quot;duodecim jugera sita in Seisterover&quot;. 1). Maar de naamis waarschijnlijk ouder, aangezien de plaatsnaam Zeist al in deeerste helft van de 9e eeuw bekend was. De samenstelling met -oever duidt op een strook land,begeleid door een waterloop van enige omvang. Dat kan in dezeomgeving alleen de Rijn of een tak ervan zijn, In talrijke aktenomtrent de Zeisteroever wordt trouwens gesproken over de&quot;Oever Rijn.&quot; Men zoekt de naam Zeisteroever tevergeefs oponze moderne kaarten, maar men

neemt gewoonlijk aan dat erin de Middeleeuwen een gebied mee bedoeld werd dat zich,ten Noorden van de tegenwoordige Kromme Rijn, uitstrekte vanRijnauwen tot de Tolakkerlaan. Inderdaad behoorde dit gebied tot de Zeisteroever. Dat diezich uitstrekte tot bij Rijnauwen blijkt uit het Manuaal van hetmorgengeld in het Overkwartier van Utrecht uit 1470. Daar wordtals bezit van de Abdij Oostbroek onder het hoofd &quot;Seijsterover&quot;vermeld: Item dese zes mergen staen betaelt in Melisweert endeheet bezuitten lont ende leyt gemeen mit Renouwen&quot;. 2). De zuid- en de Noordgrens van bovengenoemd gebied wor-den in de oorkonden meestal aangegeven door waterlopen, diewe onder meerdere namen leren kennen. Zo vinden we in eenstaat van jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de Abdij Oost-broek uit 1580: &quot;vier margen landts leggende op Zeysteroever,streckende uuyt den

Crommen Rijn tot in Biscops weteringe toe.&quot;3).En vrij zeker zijn het dezelfde wateren die we tegenkomen ineen charter van de Abdij van St-Paulus te Utrecht, gedateerd29 febr.1512, waar we lezen: &quot;die rechte helfte van acht mergenlants gelegen op Zeyster over..........opstreckende uyten

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Oever Rijn na den Ontlantschen weteringhe.&quot;4). Ontlantschewijst op de toestand van het land ter plaatse, het is slecht land. Bovengenoemd gebied, dat het Westelijk deel van hetthans opgeheven Waterschap van de Bisschopswetering vormde,lag in de Middeleeuwen geheel in: &quot;perrochia de Seyst. &quot;5). Vreemd doet het aan, dat een gebied met de naamZeisteroever zo ver van Zeist zelf zou liggen. Men zou ver-wachten dat dit gebied direct bij de woonplaats Zeist begon.Uit het aanwezige bronnenmateriaal blijkt dat dit laatste inder-daad het geval was. We zullen verderop duidelijk pogen temaken dat de naam Zeisteroever in het verleden ook gebruiktwerd voor het gebied vanaf de Talakkerlaan tot aan de Kerk-hoogte van Zeist. En daarna trachten om de Rijntak die langsdit gedeelte van de Zeisteroever liep, en nu verdwenen is,voorzichtig te

reconstrueren in zijn vroegere loop. Dat het hierboven besproken gebied tussen Rijnauwen ende Tolakkerlaan niet de gehele middeleeuwse Zeisteroever konzijn blijkt al uit de grootte ervan. Dit gebied meet maar ruim200 morgen, terwijl als grootte van de Zeisteroever in deMiddeleeuwen steeds 302 morgen genoemd wordt. 6). Hierbijdient men te bedenken dat dit &quot;goede mergen&quot; zijn. Het on-land is hier dus niet bij inbegrepen. Dat dit wel op deZeisteroever voorkwam kan blijken uit een charter uit 1394 waarin gesproken wordt over: &quot;een stucke lands........ op Zeijsterover........daer in dat onlant onse lieve Here van Utrecht boven noest gehelant is&quot;, en uit.....posten voor nieuw aangemaakt land in het Manuaal voor het Oudschildgeldvan 1600. Als we daarenboven de Cameraar van de Lekdijkvoor dit gebied horen klagen over &quot;die meenichte van dengheestlichen, edelen

ende anderen, die overhoeven endeachtergehouden oft'e verzwegen morgenthalen hebben&quot;, danmenen we de werkelijke grootte van de Zeisteroever te mogenstellen op een kleine 400 morgen. Aardig vergelijkingsmateriaalverschaft ons het naast de Zeisteroever gelegen gebied Stoet-wegen, waarvoor dezelfde omstandigheden golden. Terwijl dit

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 steeds vermeld wordt als zijnde 570 morgen groot, blijkt dewerkelijke grootte 100 morgen meer te bedragen. Uit het bovenstaande volgt dat we, naast het bovenbesproken gedeelte elders nog een deel van de Zeisteroevermoeten zien te vinden. Daarop wijst ook een stuk in het Gemeentearchief vanUtrecht. Het betreft een rekening uit 1427.7). De stad beleeftdan een hevige strijd om de bisschopszetel tussen Rudolf vanDiepholt en Sweder van Kuilenburg. Als de eerste de strijdwint maakt hij zijn tegenstander het leven zuur door de familie-burcht van diens geslacht te gaan belegeren. In de genoemderekening maakt de stad Utrecht melding van kosten gemaaktvoor de aanleg van een &quot;blochuus&quot; bij de stad Kuilenburg envoor reizen in dit verband gedaan. We lezen daar:&quot;Dit is de reise tot Seisteroever doe men de sceep wagendedie men na der Eem

voerde&quot; &quot;De pynres van der oever eynde&quot;. Hier volgen de namenvan een aantal mannen en de betaalde vergoeding. Daarna:&quot;Van derselver reise van Seisteroever&quot;. &quot;Pynris van der neder eynde &quot;Hier volgt een lijst meteen even groot aantal andere namen en hun vergoeding. Terwijl met &quot;oever eynde&quot; vrij zeker het bekende deelvan de Zeisteroever ten N. van de tegenwoordige Kromme Rijnbedoeld wordt slaat &quot;neder eynde&quot; duidelijk op een stuk vande Zeisteroever, waar reeds in 1427 geen belangrijk water meerlangs stroomde. In welke richting moeten we, uitgaande van de Tolakker-laan, dat ontbrekende stuk van de Zeisteroever nu gaan zoeken? Een aanwijzing verschaft ons de lijst van in leen gegevengoederen van de Abdij van St-Paulus te Utrecht. (+ 1320) 8).Daarin wordt vermeld: &quot;Dit sijn die goede die de van Lochorst van den

goedshuse van Sente Pouwels houden........ende Zeysterover alsoe vele als uut Heze roert&quot;.

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Bodetnktindig kaartje van Zeint met diverse r^uorvialigr Rijn-armini. Men ziet hivrup o.a. de Brugakker, de Zeisterbntg v.n de Hrcrstvcg. N.B. De &quot;oude&quot; Blikken-burg lag dichterbij het Slot. UJaterige wegBilikkenburgerlaanKouwenhovense weteringVlnkenbuurtTolakkerlaan6. &quot;Kibbruggerwech&quot;

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 De naam Heze komen we vaak tegen in Middeleeuwseoorkonden. Het was een vrij uitgestrekt gebied van zand,veen en wildernis, in hoofdzaak gelegen ten O. van detegenwoordige Utrechtse en ten N. van de Amersfoortse weg.Op oude topografische kaarten komt de naam nog voor tussenMaartensdijk en Soest. Zeisteroever &quot;alsoe vele als uut Heze roert&quot; wijst onsdus bij het zoeken naar het ontbrekende stuk Zeisteroeverin de richting van de zondige Utrechtse heuvelrug. Dat doenook de lotgevallen van een klein stuk land dat we velemalen tegenkwamen en dat, na een gebruik van enkeleeeuwen, in verloop van korte tijd onbruikbaar gewordenblijkt te zijn. Over dit stuk land vinden we in de Blaffardvan de ontvangsten der Domeinen op 1556: &quot;Gerrjt van Groenenberch van Hoecxlandt, is genoempt Haex virdel, leyt op t' Ouver..........thins 4cl.

&quot;Maar reeds in 1564 staat er: &quot;Gherit van Groenenborch van Haecxlandt, t' weick mit sandt is bestoven ende desolaet,..........ergo hier nyet. &quot; 9). Een zo snel onbruikbaar worden kan alleen verklaardworden als dit land vlak bij grote hoeveelheden stuifzand lag.&quot;Haex virdel, op t'Ouver&quot; zal vrij zeker gelegen hebbenin de buurt van de zandgronden van de Heuvelrug. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de Zeister-oever lag ten N. van de tegenwoordige Kromme Rijn endat het andere gedeelte gezocht moet worden in de richtingvan de Heuvelrug. We zullen nu eerst proberen om, uitgaande van Tolakker-laan, de globale ligging van het gezochte stuk Zeisteroeveraan te geven aan de hand van enkele voste punten.Bij de bespreking van de begeleidende Rijntak zal don eenpoging gedaan worden om het betrokken gebied nader tebegrenzen.

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Het eerste vaste punt verschaft ons het Archief vande Kleine Kamer van het Kapittel van St.Pieter te Utrecht.Drie eeuwen lang vermelden de rekeningen van deze KleineKamer de pacht van een stuk land op Zeisteroever, groot eenmorgen. Uit de lange rij gegevens betreffende dit stuk landzullen we er twee uitlichten. Met behulp van deze tweeis het mogelijk de ligging van dit land volkomen nauwkeurigaan te geven. Het ligt er vandaag nog net zo als in deMiddeleeuwen. In de rekeningen over 1495 e.v. wordt vermeld datWillem van Backerweerde een gouden Reynaldus guldenbetaalt voor de erfpacht van een stuk land op Zeisteroever.10). Dit land had Willem van Backerweerde in erfpacht ge-kregen bij akte van 26 februari 1480. 11), Prachtig duidelijkgeeft die akte de ligging van het land aan. We citerenhet begin ervan: &quot;Wij decken ende capitell der kercken

Sint Peterst' Utrecht doen kondt ende kenlick allen luden, dat wij inenen ewygen erffpacht gegeven ende gegeven hebben,gunnen ende geven mit desen onssen brieve den eerbaerenheren Willem van Baekerweerde, onsen mede capittelaercanoniek, onssen kercken voirs erve houdende enen mergenlandts, soe groet ende cleyne hij gelegen is in den kerspellvan Zeyst, streckende oestwaerts mit enen hoeck van denlande voirs. aen enen heerwech geheyten Brughacker, noirt-waerts aen den heerwech die van desen Brughackerwegh voirs.westwaerts op loopt tot Utrecht waert, geheyten Koutijs, endevoirt aen die westzijde den heerwech geheyten Kibbruggerwechdie zuytwaerts op loopt, ende aen die zuytzijde van desenlande langes aen streckende Kouwenhovenre weteringe. Te hebben ende te gebruycken jaerlicx ende alle jaervoir enen goeden gouden Reynaldus gulden.&quot;

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Dit stuk land ligt aan het eind van de Grote Laan teBunnik. Het is de punt van het landgoed de Nienhof, ka-dastraal Sectie A, no. 19 en daarvan de n.helft. De be-grenzingen, genoemd in bovenstaande akte, zijn allen nogaanwezig en duidelijk herkenbaar in het terrein. De ligingvan de Brugokkerweg is indertijd bepaald door Prof.van Iterson.12). De weg liep van de Koppelbrug te Zeist naar de Vinken-buurt. Het betrokken stuk land lag met de oosthoek bij deVinkenbuurt tegen de Brugokkerweg aan. De &quot;heerwech diewestwaerts op loopt tot Utrecht waert, geheyten Koutijs&quot; isde weg langs de Rijnsoever. Aan de westzijde van het landlag &quot;de heerwech geheyten Kibbruggerwech&quot;. Dat is de tegen-woordige Grote Laan, Op de interessante naam van deze oudeweg hopen we later terug te komen. Voorlopig trekt het water aan de zuidzijde van het

land,&quot;Kouwenhovenre weteringe&quot; op de eerste plaats onze aandacht.Langs het stuk land lijkt dit water nu een kaarsrechte, diep-gelegen, gegraven sloot. Naar het O., richting Zeist sluitdaar een smal, maar duidelijk natuurlijk water op aan. Dit-zelfde is het geval aan de andere zijde van de Grote Laanwaar een eveneens natuurlijk water westwaarts voor de ver-binding met de tegenwoordige Kromme Rijn zorgt. Dit geheelvormt &quot;Kouwenhovenre weteringe&quot;, waarvan het middendeel,indertijd dichtgeslibd een aantal jaren geleden weer is uirge-graven tot genoemde diepe sloot. Dit ter afwatering van detegenwoordige Hakswetering. Deze &quot;Kouwenhovenre weteringe&quot;vormde hier de Zuidgrens van de Zeisteroever.We komen later op dit water terug, want het is een gedeeltevan de verdwenen Rijntak. Uit de geschetste situatie valt af te leiden dat het stukland aan de andere

zijde, de Westzijde van de Grote Laandus gelegen tussen Kromme Rijn, Grote Loon en de uit mon-ding van &quot;Kouwenhovenre weteringe&quot;, eveneens tot de Zeister-oever behoorde. We hebben hier dan de aansluiting van hetbekende stuk Zeisteroever met het gezochte deel van dit gebied. 10

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 ?.-l-^ V Stadsomroeper te Wijk bij Duurstede 1968. Functie thansopgeheven. foto: G.M. Staal - Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 De oude kosterij te Odijk foto: G.M. Staal - Odijk.

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 onder het hoofd &quot;Zeysteroever&quot; vermelden: &quot;Item here Janvan Rijnesse des bisscops hoeve.&quot; 17). Dat de Bisschop inderdaad op Zeisteroever een hoevein bezit had wordt bevestigd door een lijst van leenmannenvan het Sticht. Daar wordt in 1382 vermeld dat Jkvr.MechteltEmontsdr. van Brakel van de Bisschop &quot;een hoeve lants,gheleghen op Seysteroever&quot; in leen houdt, &quot;daert convent vanOestbroec boven noest ghelant is ende beneden een hoevelants, die her Jan van Renesse van den ghestichte in pachthout&quot;.l 8). Deze oude Bisschopshof op de Zeisteroever zal waar-schijnlijk dicht bij de Rijn gelegen hebben. Dit ten bate vanhet transport van de vele goederen die in vroeger tijd innatura op de hof werden ingeleverd en waar de Bisschop metzijn huishouding in Utrecht zo'n behoefte aan had. We hebben tot nu toe ontdekt dat

de Zeisteroever zichuitstrekte van Rijnauwen tot aan de Brenk. Nu willen we nogpogen aan te tonen dat de Zeisteroever doorliep tot bij deKerkhoogte van Zeist. Daarvoor gaan we aandacht bestedenaan de naam Scorrenbosch. Het voorste deel van de naam Scorrenbosch, soms ge-schreven als score of schoere, komt ook voor in de naamZeisterscore. Het betekent oever en Scorrenbosch duidt dusaan &quot;bos op de oever&quot; of &quot;oeverbos&quot;. Waarbij we bij hetwoord bos moeten denken aan de middeleeuwse betekenis vanriet- of griendvegetatie. Om de ligging van dit middeleeuwse Scorrenbosch teleren kennen moeten we ons verdiepen in de situatie in hetgebied dat omgrensd werd door de beide Dorpsstraten, deBlikkenburgerlaan en de Waterige Weg. Direct langs de Dorpsstraten en aan beide zijden ervanstrekte zich toentertijd het goed &quot;de Zei sterstraat&quot; uit, onge-veer vanaf de

Molenweg tot bij de Zeister Kerk. 19),Ten W. daarvan lag het riddergoed &quot;de Blikkenburg&quot;, dotzich vanaf de Blikkenburgerlaan uitstrekte in de richting vanhet Zeister Slot, ongeveer op de plaats waar de gemeenteZeist de laatste nieuwe sportvelden aanlegt. Over dit Blikken- 14

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 burg zegt een oorkonde uit 1368: &quot;Item her Vrederic van Zulen dat hus ende hofstedegheheyten Blikenborch mit 20 mergen lands, alsoe als dieghelegen sijn in heren Peters ghericht Uten Hamme (=Stoet-wegen), daer die nonnen van Vrouwencloester boven noestghelant sijn en die papelic provende tot Zeijst ende Scorren-bosch beneden&quot;. 20). Bovenbedoeld land van het Vrouwenklooster lag bij hetLyceum Schoonoord. 21). De &quot;papelic provende tot Zeijst endeScorrenbosch&quot; lagen aan de andere kant van de Blikkenburg,in de buurt van de Waterige Weg dus. De ligging van de &quot;papelic provende&quot;, de goederen be-horende tot de pastorie van Zeist, is nauwkeurig bekend.We lezen in een register uit 1580: &quot;In den eersten tot die voorn pastorie zijn 21 mergenlandts, d'een helfte veenich oft morassisch weylondt,

d'anderhelfte hooch saver eerdich zaetlandt, tsamen aen malcanderenaen een stuck, leggende in Zeyst, met den oosteynde streckendeaen Joncher Bartholomeus van de Waels landt, (= de Zeister-straat) ende met den westeynde streckende aen den ouden zal. Jan Herbertsz hoeve, (= Cockerdshoeve)-------------------------zuyd- waerts streckende bij lancx die Voecht van Rijnevelts landen^ (= de Blikkenburg)------------------ende noortwaerts bij lancx der Waterigen Wech&quot;.22). Dit pastorie land lag rondom het tegen-woordige Slot. 23). Dat &quot;zal. Jan Herbertsz.hoeve&quot; of Cockerds hoeve ten W.van de pastoriegoederen lag blijkt ook uit een oorkonde van1438, waar we lezen: &quot;Jacob van Zulen van Bliekenborch gheeft over Gheritvan Zulen sijn brueder, 14 mergen landts gheheten Kockartshoeve, daer oestwerdts noest ghelant is die papelike provendetot Zeyst. &quot;24).

Uit het bovenstaande blijkt dat het pastorielond langs deWaterige Weg lag en aan de ene kant door Cockerdshoeve enaan de andere kant door Scorrenbosch begrensd werd. Aange-zien eerstgenoemde hoeve aan de westkant lag moetScorrenbosch ten O. van het pastorielond gezocht worden. 15

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Dat betekent dus tussen het Slot en de Kerk, langs de WaterigeWeg. Zoals we hieronder hopen aan te tonen is de &quot;helfteveenich oft morassisch weylandt &quot;dat deel uitmaakte van depastoriegoederen vrijwel zeker het restant van de Rijntak langsde Zeisteroever. Scorrenbosch heeft dan aan de rechterzijdevan die rivierloop gelegen en vormde hier het begin van hetgebied van de Zeisteroever. Dit zou betekenen dat het goed &quot;de Zeisterstraat&quot; bij deKerkhoogte direct overging in het gebied van &quot;de Zeisteroever&quot;,In dit verband mogen we erop wijzen dat de situatie voor deZeister Kerk vroeger geheel anders was dan nu. De weg liepachter de Kerk om en voor de Kerk moet toentertijd eenmoerassige streek met groendbegroeiing geweest zijn. Op dekaart van Cristiaan sGrooten (1560) valt daar trouwens nog eenrestant van een water te bespeuren.

25). D.R. Klootwijk 16

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 Bronnen. Aangezien vrijwel alle gebruikte bronnen te vinden zijnin de voortreffelijke uitgave van de v.d. Pollstichting &quot;Bronnenvoor de Geschiedenis van Zeist&quot; wordt in hoofdzaak daarnaarverwezen. De aanduiding zal zijn: B.Z., gevolgd door een deelen bladzijde. 1. B.Z., dl.l. blz.20. Het betreft hier dus 12 morgen (+10 ha)gelegen op Zeisteroever. 2. B.Z., dl.l. biz. 289. 3.

28. 14.

&quot;

&quot; 233. 15.

&quot;

&quot; dl.2 bIz. 165. 4.

&quot; dl.l bIz. 406. 5. Mr.S. Muller. Hzn. in Kerk. Indeling omstreeks 1550.Bisdom Utrecht. Toelichting bij de Geschiedkundige Atlasvan Ned.vergist zich hier bij de omschrijving van Bunnicen Zeist. 6. B.Z., dl.2 bIz. 17. en 37. 7. B.Z., dl.l bIz. 183. 8.

&quot; 222. 16. B.Z., dl.2 bIz. 110. 17. B.Z., dl.l bIz. 217 en 288. 18. B.Z., &quot; bIz. 96. 19. Lezing v.d. Pollstichting. 20 mei 1953. Dr.J.Ph.de MonteverLoren. In druk verschenen. 20. B.Z., dl.l bIz. 63. 21. Kaart Com.v.Berck Inv.arch.Kap.van St.Pieter te U. no. 555. 22. B.Z., dl.2 bIz. 171. 23. zie 19. 24. B.Z. dl.l bIz. 211. 25. Kaart Christians Grooten. Zie B.Z. dl. 1 afl.4. 17

&quot; &quot; 487. 9. B.Z., dl.2 bIz. 90 en 120. 10. B.Z., dl.l bIz. 356. 11.

&quot; &quot; 324. 12. Lezing v.d. Poll-stichting. 26 april 1960. In druk verschenen.T3. B.Z., dl. 1 bIz.

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 A, Date ma en R.S. Hulst, &quot;Romeinse bewoning aan de Neder-eindsestraat te Kesteren?&quot; (AAededelingen van deHistorische Kring Kesteren en Omstreken, jrg.l,1 968, nr. 2, biz. 3-4; en nr. 5, blz.3. Van dezeIfiden, &quot;Vondstberichten Kesteren&quot;. (Meded.v.d. Hist.Kr.Kesteren en Omstr., jrg. 1, 1968, nr.3,bIz. 5; jrg. 2, 1969, nr 1, bIz. 4; nr. 3-4,bIz. 5; jrg. 3, 1970, nr.2, bIz. 7) Nederzettings-sporen uit de Romeinse tijd. Ch.H. Delfin, &quot;De Romeinen in de Betuwe, langs de Rijn van &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; Wijk bij Duurstede naar Kesteren&quot; (Meded.v.d.Hist. Kr. Kesteren en Omstr., jrg. 1, 1 968,nr. 2, bIz. 2.) W.A. van Es, &quot;Excavations at Dorestad: a Pre-PreliminaryReport. 1 967 - 1 968.&quot;(Berichten van de R.O.B., jrg.l 9, 1969,bIz. 183 e.v. ) CA. Kalee, &quot;t Goy&quot;

(Nieuwsbulletin van de KoninklijkeNederlandse Oudheidkundige Bond (K.N.O.B.),1970, bIz. 99). Vondsten uit de Romeinse tijd. E. A^urs,

&quot;Een oude Rijnbedding te Dorestad.&quot; (Fibula, 12e jrg., nr.5, dec. 1971, blz.86), W.J.van Tent, &quot;Cothen.&quot; (Nieuwsbulletin v.d. K.N.O.B., 1970,bIz. I5T-I52.) Bewoningssporen uit de Romeinsetijd en vroege Middeleeuwen. X., &quot;Fantasie en werkelijkheid.&quot; (Flehite, tijdschrift voor ver-leden en heden van Oost-Utrecht, jrg. 1, nr.4,bIz. 57.) Karolingisch aardewerk uit Wijk bijDuurstede. X., &quot;Opgravingen te Wijk bij Duurstede.&quot; (Maandblad voorOud-Utrecht, jrg. 41,1968, blz.59 - 60.) 21

Tussen Rijn en Lek 1972 2. - Dl.6 2 2. Tentoonstellingen De stad Utrecht bestaat dit jaar 850 jaar gerekendvanaf het zgn. stadsrecht van 1122) en dit wordt o.a. gevierddoor een tentoonstelling van litho's en enkele tekeningenvan het oude Utrecht door de bekende graficus en dichterWilliam Kuik in de Kunstzaal &quot;de Reiger&quot;, BurgemeesterReigerstraat 3, Utrecht, vanaf 27 mei t/m 7 juni.(Maandblad &quot;Oud Utrecht&quot;, 45e jrg. nr.4, april 1972.) Voor de tentoonstelling &quot;Burger in Utrecht&quot; zie menhet afzonderlijke artikel in dit blad. In Woerden, dat dit jaar 600 jaar bestaat, is het feest-vieren op allerlei manieren al sinds maart aan de gang, maarduurt nog voort tot minstens september. Onder vele andereevenementen zijn er dagelijk rondvaarten door de stadsgrachten omgeving, een tentoonstelling &quot;Woerden Positief&quot; oververleden, heden en toekomst (26 mei t/m 17

juni), eenhistorische optocht 3 juni 04.00 uur), historische kinder-spelen 7 juni, een Breugheliaans feest (historische kledingverplicht) 23 juni op het kerkplein, (aanvang 18 uur), eneen gondelvaart op de Oude Rijn op 16 september (aanvang20 uur). (Feestkalender &quot;Woerden 600 jaar stad&quot;). Naar aan-leiding van de verjaardag een beknopt overzicht, &quot;Woerdenen Utrecht in de Middeleeuwen&quot;, van N. Plomp in hetMaandblad Oud-Utrecht, jrg. 45, nr.3 (maart 1972), bIz.19-20. 22
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Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 De Zeisteroever in de Middeleeuwen II Bij de bespreking van de naam Zeisteroever gingen wevanuit Rijnauwen in de richting Zeist. Bij de reconstructie vande rivier langs de Zeisteroever en de bespreking van het daar-aan grenzend terrein zullen we de omgekeerde richting volgen.We kunnen daarbij gebruik maken van de hier afgebeelde schets-kaart, die vervaardigd werd aan de Landbouw Hogeschool teWageningen. Deze kaart toont een aantal oude rivierlopen Inde omgeving van Zeist, waarvan de arm die langs de Dorps-straat loopt en zich dan ten Z. van de Brugakker in de richtingvan de Kromme Rijn beweegt onze aandacht zal vragen. We hebben hier te doen met een rivier van aanzienlijkeafmeting. Vlak bij de kazerne aan de Blikkenburgerlaan heeftdeze rivier zijn bedding uitgeschuurd tot een diepte van8.60 m, terwijl tegenover de Brink de vaste

zandondergrondbijna 4m diep onder het maaiveld werd aangetroffen. Vooraltussen de Bunsinklaan en de Kerk geeft de kaart ons de indrukvan een brede rivier. Toch moeten we ons dit gedeelte nietvoorstellen als een aaneengesloten wateroppervlak. Er lagenhier een aantal brede kreken met daartussen hoger gelegenoeverruggen. (26). Deze laatsten zijn in de loop der tijdenafgegraven om er de lager gelegen terreinen mee op te hogen.Dit heeft men ook gedaan door op tal van landerijen invroeger tijd zand op te varen. Dit zand werd verkregen uit devlakbij gelegen rand van de Heuvelrug. Daartoe werd eerstde bovenlaag, soms meer dan 1 m dik, afgestoken en terzijdegelegd, waarna het benodigde zand werd uitgegraven.De bovenlaag werd daarna weer op zijn plaats gebracht.In het zoeven genoemde gebied is zand uitgegraven op hetterrein tussen de Bunsink en de Driebergse weg. Het

terreinvan het Lyceum Schoonoord is niet uitgegraven, wel is debodem hier sterk verwerkt voor de aanleg van kunstwerken. Bovenbedoelde rivier moet al in de 14e eeuw grotendeelszijn dichtgeslibd. Reeds in 1361 wordt gesproken over deZeister Wetering. Dit water, nu nog bekend als Zeister Griftis midden in de bedding van de voormalige rivier aangelegd. I

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 Ook kan men uit het feit dat er in diezelfde tijd al eenlandgoed de &quot;Zeisterstraat&quot; bestond, dat zich aan beidezijden van de Dorpsstraat uitstrekte afleiden dat de rivier-arm daar ter plaatse toen al grotendeels verdwenen was.Het is trouwens zeer goed mogelijk dat de rivier al geruimetijd eerder achteruit was gegaan. We menen dit te mogen af-leiden uit de stichtingstijd van de Abdij van Oostbroek.De monniken vestigden zich daar omstreeks 1100 en zijzullen in deze moerassige streek het gebied van de Abdij alsnel omkaad hebben. Die kaden zijn de wegen, welke nunog om het gebied liggen. We kunnen ons niet voorstellendat de monniken hun kaden door een waterloop van aanzien-lijke omvang gelegd zullen hebben. Wel moet het restant van de rivierarm nog lange tijdin het landschap zichtbaar zijn geweest. In de &quot;Boeken vande Geldersse

Geschiedenissen&quot; van Arend van Slichtenhorstuit 1654 vinden we een kaart waarop de rivierarm nogduidelijk te zien is. En toen men in 1954 een sleuf groefvoor de Zeister riolering vond men bij het postkantoor aande Dorpsstraat het profiel van de oude rivierbedding terug,die daar tot de Dorpsstraat reikte. Een kleine beschoeiingvan 17e eeuwse dakpannen bleek deze Dorpsstraat beschermdte hebben tegen het water van de rivierarm als dit te hoogopliep. Langs de Dorpsstraat moet dus na 1600 nog waterte zien zijn geweest. Op enige afstand van de Dorpsstraat,in de richting van het Slot, bleek de rivier in vroeger tijdenkele meters diep geweest te zijn. (27). De grotendeelsdichtgeslibde bedding tussen Slot en Dorpsstraat maakte deeluit van de &quot;popelie provende&quot; waarover we hierboven reedsspraken. Het vormde de &quot;helfte veenich oft morassisch weylandt'Hoe dit er uit zag

blijkt uit een request van Henrick vanSchaeyck, dat hij in 1534 bij het Hof van Utrecht indiendeom vermindering van zijn aanslag in het huisgeld te krijgen.Genoemde Henrick zegt daar: &quot;hoe dat hij bruyckt van denpastoer van Zeyst thien mergen vueil bies lant&quot;waarvoorhij vier gulden betalen moest, &quot;tweick hij geen macht en

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 tijd toen de bodem hier nog niet genivelleerd was en weekmen bij het graven uit voor de hogere wal. De rivier zelfwas hier vroeger vier meter diep. 30). In de percelering,vooral ten N. van de Grift is het beloop van de oude oevernog terug te vinden. In dit gebied treffen we talrijke vlet-sloten aan. Deze zijn breder don gewone sloten en diendenvroeger voor het afvletten van zand, wat hier op grote schaalheeft plaatsgevonden. Opvallend is dat deze vletsioten oor-spronkelijk blijkbaar aansloten op de oever van de oude rivier-arm en later met een knik verlengd zijn tot de Grift. Blijk-baar was dit afvletj-en al zeer vroeg in gebruik. Het heeftin het hele gebied plaatsgevonden, met uitzondering van hetterrein van de Brink. Dichtbij deze rivierarm, aan de Brenk, lag de reedsvermelde Bisschopshof. Prof. van Iterson meent dat dit eenboerderij van meer dan normale

omvang was. 31).Uit de bronnen krijgen we echter de indruk, dat het een kleinbedrijf was. Maar negen morgen groot, terwijl een normalehoeve 16 morgen telde. 32). En blijkbaar was de kwaliteit vande grond nog slecht ook. De pacht voor deze boerderij was,in vergelijking met die van andere stukken land Jn de omgeving,vrij laag. De geringe omvang kan er op wijzen dat deze hof nietals landbouweenheid is begonnen en pws daarna administratiefcentrum werd. Veeleer lijkt het er op dat de Bisschop dezeplek bewust gesticht heeft als administratief centrum, vermoede-lijk om haar centrale ligging, dichtbij Utrecht en dus gemak-kelijk bereikbaar. Uit de Bisschoppelijke Rekeningen merken wedat dit belangrijke centrum al voor 1328 verplaatst werd vande Bisschopshof naar de Zelsterbrug, waarna de hof alleen alsboerderij in gebruik blijft en dan geregeld door de Bisschopverpacht wordt. Deze

verplaatsing doet wat vreemd aan.De afstand van het oude naar het nieuwe centrum bedroegmaar enkele honderden meters en we vragen ons af wat de

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 Bisschop ertoe bracht een zo belangrijk centrum over zogeringe afstand te verplaatsen. We krijgen de indruk datmen dit centrum beslist daar in de buurt wilde houden,omdat van oudsher de loop daarheen was maar dat een be-paalde reden dwong tot de verhuizing. Was die reden wei-licht het wegvallen van de watertransportweg bij de Brenk?Terwijl die bij Zeisterbrug nog wel aanwezig was? Rondom de Bisschopshof op de Brenk moet er op datgedeelte van de Zeisteroever veel ongebruikte grond ge-legen hebben. Als in 1528 Keizer Karel 5 het wereldlijkbezit van de Bisschop heeft overgenomen en het toezichtop de gebruikers ervan verscherpt wordt komt men in debetreffende rekeningen heel wat nieuwe betaal posten tegenvan &quot;aangravingen&quot; daar ter plaatse, die blijkbaar korttevoren hadden plaatsgevonden. Prof. van Iterson wijst er in zijn

proefschrift op datwe bij de naam Brenk of Brink niet aan een dorpspleinmoeten denken, maar dat deze naam in oostelijk Utrechtin het algemeen de betekenis had van een gedeelte van deAlmende. We mogen hier nog wijzen op een derde betekenisvan Brenk, waaronder we dit woord ook vaak in hetSaksische deel van ons land tegenkomen, n.l. die van&quot;rand met een flauwe helling naar het stroomdal&quot;. En indeze betekenis zou zowel de Brenk op Zeisteroever als diein Bunnik gezien kunnen worden. 33). Het is moeilijk om na te gaan welke strook land langsde rivierarm tussen de Kerk en de Zeisterbrug nu preciesmet de naam Zeisteroever werd aangeduid. Wellicht ver-stond men daar in overoude tijden een groter gebied onderdan later het geval was. Uit het reeds besproken: &quot;Zeysteroveralsoe vele als uut Heze roert&quot;, zou men de indruk kunnenkrijgen dat de Zeisteroever zich

oorspronkelijk uitstrektetot de zandgrond van de Heuvelrug. Maar in de tweedehelft van de Middeleeuwen was dit beslist niet meer hetgeval.

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 De indeling voor de tiendheffing verschaft ons hierwat meer gegevens. Het heffen van tienden ten bate vande Kerk begon al in de 9e eeuw en zal hier, zo dicht bijhet kerkelijk centrum, goed georganiseerd geweest zijn.Als kerkelijk instituut was deze tiendheffing in wezen uiterstconservatief. De grenzen van de tiendblokken en de namenervan blijven eeuwen lang onveranderd. Nu wordt in eencharter uit 1259 (34) voor de eerste maal gesproken over:&quot;decimam maiorem et minorem in Soeysterhoever et in Eygenet in Crosa in perrochia de Seyst&quot;. Het gaat hier dus omdrie tiendblokken: de Zeisteroever, het Eygen en de Kroost.We vonden tot nu toe in dit gebied geen andere grote tiend-blokken, wel kregen we de indruk dat de tiend in de Kroostmeestal Goertiend genoemd werd. Lukt het ons om de ligging van de Kroost en hetEygen te bepalen

dan is het mogelijk om bij benadering aante geven welk gebied hier tot de Zeisteroever behoorde. Nu wordt in een bericht uit 1371 (35) gesproken overeen stuk land: &quot;ghelegen int Croest in Zeyster gherecht, vanden wech die doer Croest ghaet toten Noerdwech toe opende neder. Ende enen acker in Zeyster bruec in denselvenghericht, van den Noerdwech opghaende opt Eyghen.&quot; En in 1545 (36) lezen we: &quot;twee mergen op 't Eygen,streckende aen die brugge.&quot; We krijgen hieruit de indrukdat de Kroost zich uitstrekte van de Heuvelrug tot aan de Noordweg. &quot;Enen acker-------------------van den Noerdwech opghaende opt Eyghen&quot; geeft blijkbaar aan dat dit Eygendirect aan de Noordweg grensde. Terwijl het zich uitstrektetot aan de Zeisterbrug. Dit Eygen kan dan het gebied geweest zijn dat gelegenwas tussen de Noordweg, de Breedsteeg, de rivierarm

naarOostbroek en het gebied van de Abdij Oostbroek zelf.Uit de tekst van de hierboven aangehaalde oorkonden menenwe ook te kunnen afleiden dat &quot;Zeyster Bruec&quot; zich uit-strekte tot aan de zuidzijde van de Noordweg. Dot zoubetekenen dat Zeisterbroek en Eygen namen voor eenzelfde

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 gebied zijn of in ieder geval dat Eygen een deel was vanhet oorspronkelijke Zelsterbroek. Wellicht wordt deze ver-onderstelling bevestigd door de wijze van vermelding vangoederen, behorend aan het Kapittel ten Dom. We lezendaarover in 1365 (37): &quot;Item in Zeyst decimas maiores. Item ibidem decimas die Goertiende. Item decimas quosdam dictas in palude. Item ibidem decimas minutas. &quot;Terwijl we in 1399 (38), en later telkens weer, lezen:&quot;Item de decimis maioribus in Zeist. Item de decimis dictis Goertiende, Eygentiende et Smaeltiende&quot;,Als we de teksten vergelijken krijgen we de indruk datde &quot;decimas quasdam dictas in palude&quot;, de broektiend dusblijkbaar identiek is met de Eygentiend. Nu wordt in de &quot;Bronnen voor de Geschiedenis vanZeist&quot; (Dl.1, biz. 19) als Eygen gezien het gebied van deVinkenbuurt tot

de Koppeldijk. Op grond van het bovenstaandemenen we dit te moeten weerspreken. We hopen hieronderaan te tonen dat laatstgenoemd gebied deel uitmaakte vande Zeisteroever, Als we de ligging van de Kroost en het Eygen goedbepaald hebben dan volgt daaruit dat de Zeisteroever, tussende Kerk en Zeisterbrug, alleen maar bestaan kan hebbenuit de smalle strook ten N. van de rivierarm, begrensd doorde weg naar Utrecht, het Z. deel van de Kroostweg ende Breedsteeg. We gebruikten hierboven de naam &quot;broek&quot;. In deMiddeleeuwen was dat een laaggelegen komgebied, datin het W. begrensd werd door een oeverrug van een voor-malige rivierarm die ongeveer een N/Z richting had. Dezenaar het W. afgesloten komgebieden hadden oorspronkelijk

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 geen mogelijkheid tot v/aterlozing. Ze kunnen pas incultuur gebracht wordt als men omstreeks 1300 begintmet de aanleg van de weteringen. In de oorkonden betreffende dit gebied komen wede namen van drie broeken tegen: Cattenbroek, Middel-broek en Zeisterbroek. Het Middelbroek hoorde tot hetGaasbeeks gerecht, evenals Kersbergen en de Zeisterstraat.Dit gerecht moet gezocht worden in de dichtgeslibderivierbedding en werd aan de zuidzijde begrensd door&quot;Cattenbroicker Kerkwech, die van Cattenbroick tot Seystgaet&quot; (39). Cattenbroek lag ten Z. van het Middelbroekterwijl Zeisterbroek ten N. ervan ligt.Uit de bij het Eygen aangehaalde oorkonden zou men afkunnen leiden dat Zeisterbroek o.a. bestaan heeft uit dedichtgeslibde bedding van de rivierarm naar Oostbroek enhet aangrenzende land, richting Noordweg. Als we vanaf

Zeisterbrug de loop van de voormaligerivierarm verder willen reconstrueren wordt onze aandachtgetrokken door een smalle, langwerpige strook land diede verbinding vormt tussen Zeisterbrug en &quot;Kouwenhovenreweteringe&quot;. Het is de Brugakker, waarover we hiervoorreeds spraken. In een akte van 16 maart 1483 lezen weal over: &quot;twee campekijns landts&quot; gelegen &quot;oen dieBrugwech by die CoppeH&quot;.(40). Deze Brugakker waseigendom van de Bisschop en na 1528 dus van de Keizer.Volgens Prof, van Iterson was dit gebied vier morgen grooten eindigde het bij de Vinkenbuurt. (41). Uit een hier-boven reeds besproken akte (zie 11) weten we echter datde Brugakkerweg en dus ook de Brugakker verder westwaartsdoorliep. De plaats bedoeld met: &quot;streckende oestwaerts mitenen hoeck van den lande voirs aen enen heerwech ge-heyten Brughacker&quot;,

lag voorbij de Vinkenbuurt en dichtbij de Grote Laan. Het gebied zal oorspronkelijk grotergeweest zijn don de genoemde vier morgen. Uit de Bis-schoppelijke Rekeningen en later uit de Rekening van de

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 Raden en Rentmeester-generaal der Domeinen (42).krijgen we de indruk dat er vroeger een aaneengeslotengebied van zes morgen verpacht werd. Zo lezen we in deRekeningen van 1529 e.v.: &quot;Lubbert van Groenewou diein pacht heeft zes morgen landts gelegen omtrent Zeyster-brugge den tijdt van ses jairen&quot;, en: &quot;Den voirn. Lubbertdie noch in pacht heeft gelijcke tijdt den Heerenweg(= Brugakkerweg) daeromtrint tot Zeyst gelegen&quot;. Waarschijn-lijk liepen de Brugakker en de begeleidende weg door totaan de Grote Laan. Bovengenoemde Lubbert is voor de zes morgen land 14pond aan pacht verschuldigd terwijl hij voor de pacht vande Brugakkerweg per jaar 8 pond moest betalen. Blijkbaareen zeer profijtelijke weg, waar de talrijke passanten weleen tolgeld moesten betalen. Omtrent de bodemgesteldheid van de Brugakker geefteen

akte van 7 sept. 1564 een duidelijk beeld. Het betrefteen akte waarbij de pacht verlengd wordt van &quot;zekere valeyegenaempt den Brugacker&quot;. Er wordt gesproken over CharlesCassiopijn wien toebehoort; &quot;zekere hoeve lants gelegenachter Oesbroeck in den lande van Utrecht, omtrent weickehoeve leggende is zekere del Ie ofte valeye genoempt denBrugacker, daer men poerden ende scaepen op plach tejoegen, die nu merckelijck mit groote costen ende arbeytvan des suppliants pachter verbetert is&quot;. Om van het gedanewerk te kunnen profiteren krijgt Cassiopijns pachter, opgunstige condities, verlenging van de pachttermijn met tienjaar. &quot;Mits conditien oltijts een padt te laten omme mensenende beesten te laten passeren van den Cluitenberch, endein die eerste jaren die dollen ende wallen t'zijnen costeende zonder eenige vergeldinge zoe op te leveren

endemaecken, dattet mit redene bij den rentmeester opgenomenmach worden voir durachtigh die volgende jaeren&quot;.43). 10

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 Dit gebied met zijn &quot;dollen ende wallen&quot; is zeerwaarschijnlijk het dichtgeslibde restant van de rivierarmlangs Zeisteroever. De hooggelegen grond van de oever-wallen is ook hier gebruikt om de lager gelegen grondenmee op te hogen. We zagen reeds dat dit op veel ter-reinen in het gebied ten W. van Zeist gebeurd is gebeurd. De Brugakker met zijn zes morgen land werd zo goedals zeker tot de Zeisteroever gerekend. We menen dit afte mogen leiden uit posten voorkomend in de Rekeningen vanhet Bisdom Utrecht, na 1528 voortgezet in de Rekening vande Raden en Rentmeester-generaal der Domeinen. In deeerste wordt onder het hoofd: &quot;Pachtgoide omtrint Utrecht&quot;,een aantal malen vermeld dat de Bisschop verpacht: &quot;Zesmorgen land op Seysteroever&quot;. Als Keizer Karel 5 eigenaarvan dit gebied geworden is lezen we in de

Rekening vande Raden en Rentmeester-generaal de verpachting van:&quot;zes morgen landts gelegen omtrent Zeysterbrugge&quot;. (zie boven)We hebben sterk de indruk dat het hier dezelfde zes morgenbetreft, dus het land van de Brugakker, dat dan op Zeister-oever gelegen was. 44) Op grond van bovenstaande menen we de Brugakkertot aan &quot;Kouwenhovenre weteringe&quot; te moeten zien alsde zuidelijke begrenzing van Zeisteroever in dit gebied.Terwijl nu boven de tegenwoordige Kromme Rijn de Zeister-oever doorliep tot aan de Bisschopswetering menen we datvoor het gebied ten N. van de Brugakker te moeten be-twijfelen. We doen dat op grond van een oorkonde uit 1422 waarin we lezen: &quot;een viertel landts......... streckende van Zeysteroever tot an der weteringe toe dietot Oistbroicwert gaet. &quot;45X = Bisschopswetering). We zoeken dit &quot;viertel landts&quot; in het

onderhavigegebied, aangezien er gesproken wordt van: &quot;de weteringedie tot Oistbroickwert gaet&quot; terwijl uit de tekst ookduidelijk blijkt dat in het betrokken gebied de Zeisteroeverniet reikte tot de Bisschopswetering. Aangezien de ligging 11

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 van dit land op Zeisteroever ten N. van de tegenwoordigeKromme Rijn daardoor uitgesloten is blijft als enige moge-lijkheid dat land te zoeken ten N. van de Brugakker. Gezien de totale oppervlakte van de Zeisteroever, diewe op een 400 morgen geschat hebben, menen we dat tochwel een groot gedeelte van het betrokken gebied tot de Zeis-teroever behoord zal hebben. We vestigen in dit verband deaandacht op de N.0. hoek van dit gebied, waar we op detopografische kaarten de naam: &quot;De Lage Grond&quot; tegenkomen»Deze naam moet zeer oud zijn, het gebied ligt, in tegen-spraak met wat de naam zou doen verwachten, erg hoog.Uit de percelering valt op te maken dat dit gebied vroegerdoor een waterloop langs de zuidrand geschieden is geweestvan de rest. Is deze Lage Grond wellicht het gebied dattussen Brugakker en Bisschopswetering niet tot de

Zeisteroeverbehoorde ? Aandacht vraagt nog het laatste smalle stuk van deBrugakker tot de Zeisterbrug. Het is de plaats waar voorheende rivierarm naar Oostbroek zich afsplitste. We krijgen uitde percelering de indruk dat deze tak naar Oostbroek vroegerkwam droog te liggen dan de rivierarm langs Zeisteroever.Hierboven spraken we reeds de veronderstelling uit dat dezedrooggevallen rivierarm naar Oostbroek het Zeisterbroek ge-noemd werd. Als Zeisteroever zou hier dan alleen gezienkunnen worden dat laatste smalle stuk van de Brugakker totde Zeisterbrug. In het verlengde van de Brugakker loopt de &quot;Kouwen-hoven re weteringe&quot;, tegenwoordig een deel van de Haks-wetering, naar de Kromme Rijn. We toonden reeds aan dat&quot;Kouwenhovenre weteringe&quot; een natuurlijk water was en dathet land ten N. ervan op Zeisteroever lag. Vrij zeker hebbenwe hier te maken met het

laatste stuk van de verdwenen ri-vierarm, die we vanaf Zeist poogden te reconstrueren.Het is overigens logisch dat de Zeisteroever, die zich uit-strekte van Rijnauwen tot de Kerkhoogte van Zeist langs degehele lengte, en dus ook op de plaats van bovengenoemde 12

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 daarna in het terrein zichtbaar v/aren« Historisch-water-staatkundig is het gebied tussen de tegen v/oord ige KrommeRijn en Zeist interessant. Kennelijk stroomden daar in vroegertijd een aantal nu verdwenen Rijnarmen doorheen. Nu de Gemeente Zeist een afv/ateringskanaal gaatgraven van de Grift naar de Kromme Rijn zal er door hetterrein van de Brugakker weer water gaan stromen. Of detoestand in dit gebied in de toekomst even aantrekkelijk zalzijn als in het verleden, toen hier helder en fris Rijnwaterlangs kwam, moeten we betwijfelen. D.R. Klootwijk 26. Kartering L7. Stichting Bodemkartering. Wageningen. 27. Bericht H. Martin v.d. Pollstichting. 28. zie 19. 29. B.Z., dl. 1 blz.10. 30. zie 26.31 &quot; 12. 32.

&quot;

&quot; 67. 36. B.Z., dl. 2 bIz. 54. 37. B.Z., dl. 1 bIz. 57. 38.

&quot;

125. 39.

&quot;

60 en 152. 40.

&quot;

330. 41. zie 12. 42. B.Z., dl. 2 bIz. 11 en 19. 43.

&quot;

118. 44. zie 42 en dl. 1 blz. 1 80 en 191. 45. B.Z., dl. 1 blz. 169. 14

&quot; 33. Boor en Spade 10. (1959). Veldnamen in het Zuidenveld.(Dr.) Ir. B.v. Heuvein en J. Wieriga. 34. B.Z., dl. 1 biz. 19. 35.
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protocol notaris P. van Leechburch, Utrecht, nr.283b 3)

rechterlijk archief Houten, nr. 1287. 4)

Dr. H.F. Friederichs: &quot;Das Utrechter Geschlecht de Ridder. 1220-1650-1730&quot;.(1970). 5)

rechterlijk archief Bunnik, nr. 1347. 6)

rechterlijk archief van het Overeind, nr. 1338. 7)

protocol notaris Dirk van Lobbrecht, 4 dec. 1741. A, Pastoors. 25

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 BERICHT OVER DE BIBLIOTHEEK Bijna geheel door schenkingen van leden is er eenkleine verzameling ontstaan die, naar wij hopen, zich nogsteeds uit zal breiden. Zodra de boeken hun definitieveplaats in Odijk zullen hebben gekregen zal gewone uit-lening mogelijk worden. Nu is uitlening voor onderzoeks-doeleinden mogelijk door een schriftelijk of telefonischverzoek aan mij te richten (^Aevr. Schipper, Molenpad 3,Schalkwijk, tel. 03409/580). Nadere inlichtingen kunnenook langs deze weg worden verstrekt. Het is mijn bedoeling om hier een kort systematischoverzicht van de tegenwoordige inhoud van onze biblio-theek(je) te geven, waarin niet alles zal worden genoemdmaar wel de aanwezige soorten materiaal en de onder-werpen zullen worden aangeduid. Om te beginnen hebben we een zeer bescheiden hoe-veelheid tijdschriften van naburige streekhistorische

ver-enig ingenTTHTneemaan dat het een ieder bekend is datmen een ruime sortering historische en streekhistorische tijd-schriften aan kan treffen en in kan zien op het Instituutvoor Geschiedenis, Kromme Nieuwegracht 20, Utrecht).Onze Kring heeft daarvan: Flehite, Tijdschrift voor verledeen heden van Oost-Utrecht; Heemtijdinghen. Orgaan vande Stichts-Hollandse Historische Vereniging voor het Landvan Woerden, Montfoort en IJsselstein; en het Bulletin vande Van de Poll-Stichting (Stichting ter bevordering van dekennis omtrent de geschiedenis van Zeist). Wij hopen hierbinnenkort aan toe te kunnen voegen; Mededelingen vande Historische Kring Kesteren en Omstreken. Het oudste boek dat we bezitten is de bekende Tegen-woordige Staat der Verenigde Nederlanden, I2e deel,&quot;Vervolgende de Beschrijving van de Provincie Utrecht&quot;(Amsterdam 1772). Helaas zijn de op het titelblad

aange-kondigde &quot;Landkaarten en Printverbeeldingen &quot; eruit ver-dwenen. Men treft erin aan een opsomming van alle be-zienswaardigheden per gemeente of gehucht, met enkeleinlichtingen over de eigenaren en de geschiedenis vanridderhofsteden en kastelen. 26

Tussen Rijn en Lek 1972 3. - Dl.6 3 Aan een leder die dergelijke oude foto's of ansichtenbezit en er zelf geen prijs meer op stelt: In onze biblio-theek worden ze goed bewaard en kunnen velen ervangenieten en interessante gegevens aan ontlenen. Naast dit specifiek &quot;historische&quot; materiaal, zijn wijin het bezit gekomen van een ruime hoeveelheid econo-mische en/of sociaal-geografische rapporten gemaakt doorof voor de Provinciale Planologische Dienst tussen de jaren1942 en 1968. Naast enkele die de hele provincie be-strijken bevatten de rapporten zeer uitgebreide gegevensstatistieken, en overzichtskaarten afzonderlijk van : Acht-tienhoven en Westbroek (1947), Amerongen (1956), Austerlitz(1948; 1954), De Bilt (1949), Bunnik, Odijk en Werkhoven(1949), Bunnik (1967), Doorn (1949), Driebergen-Rijsenburg(1949; 1950), Harmeien (1949), Houten, Schalkwijk, Tuil

en't Waal (1950), Houten (1955; 1968), Jutfaas (1948), Lang-broek (1949), Leersum-Amerongen (1948), Linschoten enSnelrewaord (1951), Maarn (1950) ; 1953), Maarssen (1953),Mijdrecht (1948), Rhenen (1947), Soest (1951), Vinkeveenen Waveren (1948), Wilnis (1950), Vleuten (1948), Wouden-berg (1950), Wijk bij Duurstede (1948; 1960; en een be-stemmingsplanvan 1966), en Zeist (1943; 1954). Plannen voor toekomstige ontwikkelingen in ons gebiedzijn te vinden in: het Streekplan Midden en ZuidoostUtrecht, Voorlopige Beschrijving (1970), van de > ProvincialePlanologische Dienst van Utrecht. Verder ook In een uit-gave van de Kring Midden-Utrecht: Globale Visie, Hoofd-lijnen voorde Inrichting van de ruimte In Midden-Utrecht(1970), meteen apart deel overzichtskaarten. Van de Ver-eniging van Nederlandse Gemeenten, Een bestuursvorm Inontwikkeling. Een nader

uitgewerkte visie op de toekomstigebestuurlijke struktuur In Midden-Utrecht (1970). Aan-vullingen en commentaar hierop apart uitgegeven door de-zelfde Vereniging en door de K.M.U.. 29
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Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Rondgang door de oude binnenstod van Wijk (bij Duurstede) In het onderstaand overzicht wil ik u nog eens voerenlangs de weg, die ik de op donderdagavond 25 mei j.l. aan-wezige leden van de Historische Kring heb gewezen langs devele aardige hoekjes in Wijk bij Duurstede. Sommige van dieplaatsen bestaan nog. De meeste echter zijn verdwenen en alof niet vervangen door andere. Ik toonde u eerst een portret van de heer Hendrik Hijmans;de schrijver van het boekje Wijk bij Duurstede, dat in 1951 bijde uitgeverij Nijgh & Van Ditmar in Den Haag verscheen.Hij gaf de gemeente al hetgeen hij over deze stad in de loopder jaren had verzameld op 19 maart j.l. in bruikleen. Daartoebehoren ook alle gegevens, die nodig bleken voor de totstand-koming van het bovengenoemde boekje. Vervolgens toonde ik u een tweetal oude plattegrondenvan Wijk bij Duurstede,

die als uitgangspunt dienden voor eeneen toer rond en door de stad. Een vergelijking van dekaart van Jacob van Deventer uit 1565 met een moderne kaart(rnet daarop een ontwerp-bestemmingsplan voor de binnenstad)gafeen treffend beeld van overeenstemming in het straten patroon.Dit is overigens niet hetzelfde als het straatbeeld, want datheeft sinds 1565 veel wijzigingen ondergaan. Ik leidde u via de heerbaan van Wijk bij Duurstede(de Steenstraat) naar de plaats, waar eertijds de kapel van hetH. Kruis stond (V.D, 18), Thans ligt daar de in 1828 aangelegdealgemene begraafplaats. Op het r.k,-gedeelte daarvan bouwdemen in 1849 een kapel met een zgn. altare fsrivilegiatum. Van daaruit liepen wij de oude heerbaan verder af om&quot;De Gouden Leeuw&quot; te bereiken. Dit restaurant was eertijdseen herberg of logement. In 1851 werd ter plaatse het logement&quot;De Snoek&quot;

afgebroken om plaats te maken voor een voor dietijd groots opgezet nieuw logement met poardenstalling. Ernaastbestond reeds lang een smidse, o.m. om de paarden van nieuwehoef ijzers te kunnen voorzien. 1

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Leiden in de verzameling van de huidige Rijksdienst voor Monu-mentenzorg. Fen algehele uitverkoop is er niets bij ! Na de rondgang langs de vestingwerken trokken wij destad in, waarbij wij eerst nog een blik wierpen over de rechterrail ing van de Veldpoortbrug. Daar kan men nog steeds een fun-deringsrestant van de Veldpoort (B.S. l)zien, in de zomer ver-sierd met bloemen. Het lijkt wel een jaarlijks eerbewijs vooreen reeds lang geleden overledene. Over de brug kwamen wijin de Veldpoortstraat, waar wij de achterzijde van logement&quot;Het Rode Hert &quot;(B.S. 2) bewonderden. In april 1934 moest hetwijken voor wat in latere jaren het herenmodemagazijn vanVan Eek is geworden. Tegenover dit kledingmagazijn treffenwij de voormalige Wijkse sigarenfabriek. (B.S. 3) aan.Tot voor kort prijkte aan de gevel een &quot;gevelsteen&quot;. Toen dezeonlangs

werd verwijderd, bleek het een uit 1658 daterendehaardplaat te zijn met de afbeelding van een ruiter te paard,die in de literatuur over haardplaten meestal wordt aangeduidals de Prins van Oranje. Boze tongen vertelden destijds, dat degevelsteen &quot;de vlucht van de H. Familie naar Egypte&quot; voorsteldeen dat de gevelsteen was aangebracht als herinnering aan deheimelijke vlucht van de bedrijfsleider van de sigarenfabriek die er tmet &quot;de buit&quot; naar Amerika was vandoor gegaan. Tegen de sigarenfabriek stond vroeger nog juist in de Achter-straat een stadspomp, zoals er trouwens vele in Wijk bij Duur-stede zijn geweest, want ook aan de nog enige binnen de stads-wallen bewaard gebleven boerderij. Achterstraat 1 8 (B.S.4), waseen dergelijke pomp aangebracht. Toen echter in het eerste kwartvan deze eeuw de waterleidingbedrijven de watervoorziening ookin Wijk bij

Duurstede ter hand gingen nemen en terecht of tenonrechte het uit die pompen afkomstige water afkeurden, ver-dwenen ook deze zo charmante plaatselijke voorzieningen.De boerderij aan de Achterstraat staat er nog. Wij hopen opdaadwerkelijk herstel; een restauratieplan is in bewerking; hetwachten is op de middelen 1 Het is te hopen dat deze zo schil-derachtige boerderij met zijn pitoreske binnenplaats je bewaard

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De oude poort in de Achterstraat, welke eertijds leiddenaar de toren &quot;Kostverloren&quot; (afgebroken in 1966).Rechts Maleborduurstraat 2 (afgebroken in 1969).(Foto Mej. A^J.A. van Dijk)

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 daar plaats gevonden tot 1939. De laatste afslager was devader van Theo Bakkers, die thans op de hoek van de Oever-straat zijn schoenwinkel heeft. De vis werd van de Fa. Muisuit Spakenburg aangevoerd. Vlak voor het raam van de burgemeesterskamer en voorde ingang van de stadstoren stond destijds de Wilhelminalinde(B.S. 1 6). Deze is geplant bij gelegenheid van de troonbe-stijging van Koningin Wilhelmina op 13 september 1898.Op een volkomen onverwacht uur ('s zaterdags om 2 uur nade middag werd deze traditionele aanplant, die de werkkamervan de burgemeester het licht benam, in opdracht van dezevroede vader in april 1956 omgekapt. Dit kleine interessante hoekje van de WIjkse Markt, dieeen tijdlang de naam van &quot;Wilhelminaplaats&quot; droeg, heeft nogeen interessant trekje. Er staat, zoals ook aan de andere zijdevan de Markt, een pomp

(B.S. 17). Deze is een van de veledrinkwatervoorzieningsplaatsen van de stad. De beide pompendateren uit 1759 en hebben de overdekte putten, die er ca.1750 nog stonden, vervangen. Het stadhuis (B.S. 18) was het volgende gebouw, dattijdens onze rondwandeling de aandacht vroeg. Het werd zeerbelangrijk gewijzigd in 1662, het jaartal, dat thans nog bovffide hoofdingang staat te lezen. Voordien was er een kleinerraadhuis, doch ook met een stenen trap. Bij de verbouwing in1662 bleven slechts kleine delen van de zijmuren staan.De diepte van het gebouw nam toe, hetgeen de oorzaak isvan het feit, dat het stadhuis zo onwaarschijnlijk dicht tegende N.H. Kerk is aangebouwd. Op het schilderij, dat de af-lossing van de wacht laat zien, -van dezelfde kant dus, alsde prent van de Beyer-, ziet men het stadhuis duidelijk voor-zien van het nog steeds aanwezige kleine klokkentorentje.Een dergelijk

klokkentorentje siert ook het uit 1400 daterendeBwoud- en Elis^'>5thgasthuis in de Oeverstraat, Werd het daargebruikt voor i.<?t luiden van het Angelus of het overlijden of

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Klooster Leuterstraat 29, eertijds de woning van degriffier van het vredegerecht, Jacobus Engelen van Schalk. n

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De plaats waar thans de R. K. Kerk (B,S. 29-30) staat isook niet zonder geschiedenis. Treft men er in 1565 op de kaartvan Jacob van Deventer nog het klooster van St. Maria Mada-lena (V.D. 15); dit klooster maakte vermoedelijk plaats voor het&quot;Prinsenhuis&quot;, dat op zijn beurt rond 1811 moest wijken. Eenverzoek van het gemeentebestuur in 1816 aan de koning gedaan,om van &quot;Het Klooster&quot;, meer genaamd &quot;Het Prinsenhuis&quot; eenexcercitie- en wandelplaats te maken, vond geen genade bijZijne Majesteit. In 1826 startte men daar met de bouw van dein 1834 gereedgekomen zg. waterstaatskerk, die na in de negen-tiger jaren van de vorige eeuw grondig te zijn verbou<vd, in1937 ook weer verdween, om er te zelfder plaatse de huidigeR.K. Kerk te kunnen oprichten. Opmerkelijk aan de waterstaats-kerk was het kleine torentje op de voorgevel van

het gebouw,de de kerk de naam van &quot;De Peperbus&quot; bezorgde. Tegenover de R.K. Kerk heeft de Corps du Guard of Courdu Garde gestaan. Het was de kazerneringsplaats van het garni-zoen, dat in Wijk gelegerd was. Men ziet er thans een pakhuismet groene luiken. De tijd heeft de naam van deze plaats ver-basterd. Of men wil of niet: voor sommige Wijkenaren zal&quot;De Korte Gaard&quot; meer zeggen dan de Franse &quot;Cour du Garde&quot;!(B.S. 31) Wij zijn bij dit gebouw dan juist weer aan de anderekant van het gebied, dat eertijds &quot;Het Klooster&quot; begrensde. De weg tussen het bovengenoemde huis van de griffier vanSchaik en de Cour du Garde werd in 1846 met keien verhard.Vanaf dat moment is de Leuterstraat een geheel geworden met&quot;Het Klooster&quot;. Vandaar ook, dat men de straat later KloosterLeuterstraat is gaan noemen. Deze mondt nu uit op het kruis-punt

Peperstraat Oeverstraat en Wildemansteeg. Een belangrijke wijziging in het straatbeeld voltrok zich opdit kruispunt in 1 916. De aanvankelijke bebouwing strekte zichuit tot het midden van de Klooster Leuterstraat. Door het uiterstsmalle straatje (B.S. 32 en afb. 3), waarvan nog oude foto's be-staan, wrong zich sedert 24 maart 1885 de op die datum feeste-lijk ingehaalde stoomtram. Dit straatje werd op de duur zo ge-vaarlijk voor het minste of geringste verkeer, dat men met eenbordje voor de tram waarschuwde. Het was hoog tegen de gevel12

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 van het later(in 1916) afgebroken huis bevestigd. Met hethuis verdween toen ook de lindeboom, die voor dit huisstond. De tram heeft tot 31 maart 1 931 gereden. De railsverdwenen in 1 937. We gingen verder de Peperstraat in,waar we even onzeblik lieten gaan over nummer 44 (B.S, 33). A^rkwaardigerwljzeziet men er een deur op de bovenste verdieping, die uitkomtop de straat. Geen hekje of balustrade beschermt degene, diede deur opent en het niet aanwezige balkon zou willen be-treden. De deur vormde de toegang tot de droogzolder, waarde naastgelegen bakkerij het hout bewaarde om de brood-bakovens te stoken. Kort geleden nam de Centrale BakkerijStichting ook ver deze bakkerij het werk over, zodat de zol-der voor dit doel niet meer wordt gebruikt. We vervolgden onze weg tot aan de Mazijk. Ongeveerop deze plaats stond destijds de

Arkpoort. Een ernstige brandomstreeks 1450 verwoestte niet alleen de poort, doch ook dedaar gedeponeerde archieven. De Mazijk is niet alleen hetsmalste straatje van Wijk, doch ook een van de oudste.De nieuwe stadsuitleg (binnen de wallen) strekte zich vroegeruit ten oosten van de Mazijk en het Kerkstraat je en heette&quot;Het Oever&quot;. Als we de Mazijk binnenlopen en we onder dehuizen (B.S,34) vandaan komen, is het eerste gebouw linksde voormalige mandenmakerij (B.S. 35 en afb. 4). Behalve hetfruit als bestaansbron boden biezen, tenen en populieren be-langrijke grondstoffen voor kleinindustrie van manden, borstelsen klompen. Achter de westelijke muur van de AvAozijk ademen weerde Middeleeuwen hun rust uit. Het is de achterzijde van dereeds besproken jeneverstokerij, Tellegen en Pels. Het gezichtop de stadstoren van daaruit zou bij iedere wandelaar

hetschilderstalent kunnen doen ontwaken. (B.S. 36) We liepen weer verder naar Langs de Wal. Dit eveneensMiddeleeuwse stadsdeel baart grote zorgen voor een ieder, die 13

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Het snxille straatje, dat vanaf de zijde van de Oeverstraattoegang gaf tot &quot;Het Klooster&quot;. De tram wrong zich hiertussen de huizen door, waarvoor het bordje links tegen hetin 1916 afgebroken huisje. Op de hoek van de straat inhenxJsmouwen Bertus Janssen.(Reproductiefoto R.v.d.V.) 14

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De voormalige mandenmakerij in de Mazijk. Zal ze voor definitieve ondergang worden behoed? (Foto: R.v.d.V.) 15

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 (B.S. 48), dat thans de werkplaats is van timmerman Odinot.Het huisje is steeds eigendom geweest van de N.H. Kerk.Van daaruit werd in het winterseizoen soep gedistribueerd aande armen. Wie nog eens een bezoek aan dit huisje brengt, kanin het plafond van de begane grond nog het stookgat zien,waarop het fornuis was aangesloten. De Muntstraat uitlopend, kwamen we in de Oeverstraat,waar we eerst even naar links keken. Daar staat op de hoekvan de /vAuntstraat/Peperstraat het oudste te dateren huis (B.S.49)van Wijk. Twee leeuwen sieren de lijst tussen de eerste entweede verdieping van deze woning, met in het midden eenmedaillon, dat het jaartal I6l3 draagt. Op deze zelfde hoekstond tot aan het jaar 1935 ook een gietijzeren stadspomp.Helaas verdween ook dit aantrekkelijke facet van het Wijksestraatbeeld. We gingen weer verder de Oeverstraat

in, en wel in derichting van de Dijkstraat. Het interessantste pand is hetEwoud en Elisabethgasthuis (B.S. 50), gesticht in 1400 doorWillem, heer van Abcoude en van Duurstede, als genoegdoeningvoor een ernstig vergrijp. Hij stichtte er in Usselstein trouwensook een van ongeveer dezelfde naam, nl. Ewouds gasthuis.Aan de voorzijde van het pand, dat in de loop van de tijdnogal veranderde, staat ook een van de stadspompen (B.S. 54),waarop ik al eerder wees. In 1970 werd deze pomp door degemeente geplaatst op grond van het gasthuis. De gemeenteverplichtte zich tot de instandhouding en het onderhoud vande pomp. Sinds 1970 zijn de bewoners van het gasthuis overge-gaan naar een nieuw tehuis aan de Gansfortstraat. Het oudemonument is vereenzaamd achtergebleven; de gemeente kochthet, doch verkocht het door aan de familie De Vries, die deachterzijde restaureerde. Het voorste

deel staat thans nog leegen dreigt -als niet snel wordt ingegrepen -ernstig in vervalte raken. Het complex is samengesteld uit verschillende delen,waarvan naast het oorspronkelijk gebouw de 19e eeuwse 18

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Langs de Wal 5, 7 en 9. Rechts de in 1970 afgebrokenmuur. Zal dit middeleeuwse stadsgedeelte worden gered?(Foto: R.v.d.V.) 22

Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Daarvoor is de opbouw van een veelzijdige topografische enhistorische documentatie van het allergrootste belang. Het iszaak om niet alleen van de geclasseerde monumenten, dochook en misschien zelfs meer nog van de niet-geclasseerde zosnel mogelijk alle noodzakelijke gegevens vast te leggen.Zij lopen per slot van rekening het meeste gevaar. Hiertoe be-horen niet alleen foto's en prentbriefkaarten, doch ook opme-tingen van in- en externe muur- en dakconstructies, bouv/teke-ningen, gegevens omtrent materiaalgebruik, niet alleen boven,doch -en misschien vooral-onder het straatniveau. Kelders kun-nen in deze schatten aan gegevens opleveren. Als liefhebber van de plaatselijke historie van Wijk bijDuurstede ben ik - waar het voor mij mogelijk is binnen hetkader van mijn geringe beschikbare tijd - gaarne bereid mede-werking te geven aan hen, die er mij om vragen

en ik hoop,dat men ook niet zal schromen spontaan bijdragen te leverentot uitdieping en aanvulling van de mij ontbrekende kennisterzake. O.L Vrouw Tielt, 26 juni 1972. J.Rouppe van der Voort. De Middeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten In het decembernummer van de &quot;Spiegel Hiatoriael&quot;zal een prachtig verzorgd artikel worden opgenomen, datgewijd is aan het belangrijke archeologische onderzoek be-treffende de middeleeuwse steenoven in 't Goy, waaroverin ons blad al eerder geschreven werd. (Zie nr. 1 van maart1972). U wordt aangeraden dit nummer van de &quot;SpiegelHistoriael&quot; te kopen. Het is van belang te beseffen, dat hetonderzoek, dat door leden van onze vereniging verricht wordt,zeer ruime aandacht verdient en krijgt. _.

A. Graafhuis 24
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