
Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -25-&quot;Dolreberchs hofstede&quot;. De naam van deze nu verdv^enen hofstede uit de Middeleeuv/enkomen we voor de eerste maal tegen in het jaar 1388. Waarschijn-lijk was de hofstede ouder want omstreeks 1240 ontmoeten weBernard de Dolre, ministeriaal van de Bisschop van Utrecht, enkelekeren als getuige bij oorkonden die de Bisschop uitvaardigde.Her geslacht de Dolre was blijkbaar in goeden doen. Behalve debovengenoemde hoeve, groot 36 morgen, bezat het ook eldersgoederen. In 1355 sprak Jonker Otto van Loer tenminste over:&quot;alsulc goet als ie cofte tieghen Beerndt van Dolre, gheleghenin der Noede&quot;. 1). De ligging van &quot;Dolreberchs hofstede&quot; menen we te kunnen bepalenaan de hand van de volgende charters: 1.19 maart 1388. &quot;Item her Johan van Rijnesse, ridder, heft opgedragen 4

morgeneyghens lands, dye gelegen sijn in Cattenbroyck in den kerspelvan Seyst, alsoe hi dye daer hadde liggende mit sijnen kin-deren onderdeilt in 8 morgen, daer sijnen kinderen dye helftof toebehort, opstreckende van Dolreberchs hofstede aen denWerswech in Cattenbroec, daer boven noest gelant is her Janende sijne kindere vorscreven ende beneden dye nonnen vanVrouwen cl oester&quot; . 2). 2. Johan van Rijnesse, heer van Rijnauwen, had blijkbaar ruzie metzijn drie zoons. Deze twist werd op 8 februari 1406 beslecht doorbemiddeling van o.a. Willem van Abcoude en Vrederic van Draken-borch, die aan de vader het huis Rijnauwen toekenden. Omtrent dezoons kunnen we in het, helaas sterk beschadigde, charter lezen:&quot;Voert zei hem her Johan voerseyt gheven drie morghen lantsin Bunnycker gherechte leggende, streckende van Dolreberch....Voert zei hem her Johan

gheven zes ende dertich morghenlants, gheleghen beneden Zeyst, mit eenre hoffstede gehetenDolreberch, des is achte morgen erfpacht van den........ende







Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -28- De &quot;drie morghen lants in Bunnycker gherechte&quot; zijn er nog steeds.Terwijl men ze nu als weiland gebruikt heeft men ze vroegerbenut als bouwland. Het is duidelijk te zien dot er toen een vijf-tiental &quot;kattenrug&quot;akkers west-oost geperceleerd lagen, aan beidezijden begrensd door een haaks er op liggend &quot;voorhoefd&quot; of&quot;anewende&quot;. De akkers werden geploegd met een rug in het midden,zodat ze naar beide zijkanten afhelden terwille van de afwatering.Had de ploeger de voor van de akker ten einde geploegd, kankeerde hij zijn ploegspan op het &quot;voorhoefd&quot;. Dit werd dan laterafzonderlijk geploegd, waarbij de ploegrichting haaks op die vande vijftien akkers lag. De hooggerugde akkers zijn nu mooi te zien in de zijkant van hetafwateringskanaal van de Zeister Grift naar de Kromme Rijn. Ditkanaal is door de

noordoostelijke hoek van het akkercomplex gegra-ven. Dwars door het hele terrein loopt nog een duidelijk zichtbarelaagte, die zich voortzet in de bospartij ten zuiden van het land.Waarschijnlijk het restant van een watertje, daterend uit de periodetoen dit land in cultuur gebracht werd, en dat gediend heeft voorde afwatering ervan. Aandacht verdient nog de in de oorkonde van 19 maart 1388 ge-noemde &quot;Werswech in Cattenbroec&quot;. Gezien de ligging van&quot;Dolreberchs hofstede&quot; ten opzichte van Cattenbroek moeten wedeze &quot;Werswech&quot; of Dwarsweg zoeken in het noordelijk deel vanCattenbroek tussen de Vinkenbuurt en Zeist in.Merkwaardig is dat op de topografische kaart van 1855 de &quot;Stoet-wegher Thientwech&quot;, vanaf de Koelaan richting Odijk lopend,wordt aangeduid als de Dwarsweg. Is het mogelijk dat er vroeger in de cope-ontginning Cattenbroec/Stoetwegen in

noord-zuid richting een Dwarsweg gelopen heeftvanaf de Zeisteroever tot aan de Odijckersteegh, dus vanaf detegenwoordige Brugakker tot aan de Zeisterweg ? D.R. Klootwijk.



Tussen Rijn en Lek 1978 3-4. - Dl.12 3-4 -32-Bronnen. 1.   Inv.Archief der Bisschoppen van Utrecht.                     no.159.N .B. de &quot;Noede&quot; lag bij Rhenen. 2.   Zie 1 .                                                                                        no. 270 fol. 92 3.   Zie 1.                                                                                       no. 118. 4.   Inv. fam.Archief de Pesters.                                             no. 220. 5.   D.R. Klootwijk. &quot;De Zeisteroever inde&quot;Middeleeuwen&quot;. &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;,6e jaargang, 1972.                                                               no. 2 en 3. 6.   Inv. Archief Kapittel van St-Pieter te Utrecht            no. 557.Zie ook 5.
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