
Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -14- &quot;De oude kerkweg tussen Zeist en Bunnik&quot; .Antwoord aan ds. P. Kuijper. In &quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 12e jaargang, no. 3/4 wijdt ds. Kuijpereen beschouwing aan het artikel: &quot;De Oude Kerk te Zeist&quot;.(&quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, 11-de jaargang, no. 4). In laatstgenoemd artikel leverde schrijver dezes in een viertal ge-nummerde punten kritiek op een onderdeel van het door ds. Kuijpergeschreven boek over de Oude Kerk te Zeist. Helaas gaat ds. Kuij-per in zijn beschouwing niet in op de door ondergetekende bekri-tiseerde punten. Deze kritiek blijft dus onverminderd van kracht. Wel gaat ds. Kuijper in op de wijze waarop door mij de kaart vanlandmeter Cornelis van Berck uit 1571 gehanteerd is. Op dezekaart staat een stuk land getekend, groot 11 m en 4 hont. Het wasgelegen onder Zeist en behoorde tot het bezit van het Kapittelvan St.

Pieter te Utrecht. Ds. Kuijper hanteert daarnaast de kaart van landmeter J. van Die-penem uit 1645, eveneens land van St-Pieter onder Zeist betref-fend, maar in groter verband getekend dan op de kaart van vanBerck. Bij vergelijking van beide kaarten is ds. Kuijper van mening dathet gebied van St. Pieter op de kaart van 1571 hetzelfde stuk landis dat door van Diepenem ruim 70 jaar later op diens kaart werdingetekend bij de kruising Blickenborcher Steegh-Groene Wech.Op deze veronderstelde gelijkheid van beide stukken land berustvoor een groot deel de visie van ds. Kuijper op de directe omge-ving van de Blickenborch. Toen ik in het begin van de zestiger jaren beide kaarten - metveel ander materiaal - voor de eerste maal ontmoette trof ook mijde overeenkomst van beide kaarten. Maar die overeenkomst was, inalle opzichten, zo opvallend dat ik - in tegenstelling tot ds. Kuij-per - wantrouwend werd en vreesde

dat van Diepenem in 1645 een



Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -15- nieuwe kaart naar oudere kaarten getekend had, zonder zich terplaatse voldoende te informeren. Dat betekende het begin vaneen onderzoek dat nu al jaren duurt en waarvan het einde nogniet in zicht is. Op de kaart van van Diepenem zijn drie stukken land vanSt-Pieter ingetekend, waarvan twee in Cattenbroec. Over dezelaatste twee - de enige bezittingen van St. Pieter in Cattenbroec -spreken we voorlopig niet. Wel mogen we onze lezers er alvastop wijzen dat St-Pieter nimmer land bezat tussen dat van Kers-bergen en van Abraham van Kouwenhoven in. De juiste liggingvan dit stuk land van St-Pieter publiceerden we in een artikel vanfebr. 1975. (Tussen Rijn en Lek, 9e jaargang, no. 1. bl. 14/15).Dit land lag in het uiterste noorden van het Cattenbroec, dicht bijde Zeisterbrug en strekte zich, acht morgen groot, uit van deKoppeldijk tot de voormalige

Cattenbroecker- of Rumpster wetering. Laten we nu onze aandacht schenken aan het bovengenoemde landvan St-Pieter, dat op beide kaarten zou voorkomen. We vergelij-ken daarbij dus het land van 11 m4hont op de kaart van vanBerck met het land dat van Diepenem intekende tussen Groene wechen Blieckenborcher Steegh, vlak bij de nieuwe Blikkenburg. Vol-,gens de opvatting van ds. Kuijper hebben we hier met hetzelfdestuk land te maken. We zien meteen dat de kaart van van Berck &quot;te velde&quot; getekendmoet zijn. Het viel van Berck daarbij op dat het genoemde landniet overal even breed was en hij gaf dit door stippellijnen metafstandsopgave aan op zijn kaart. Langs de Blickenborgher Steegh is het land 68 roe 4 voet breed,bij de eerste stippellijn 68 roe IO5 voet en bij de laatste stippel-lijn 69 roe 3^ voet. Tevens gaf van Berck bij deze laatste stippel-lijn aan dat het eindpunt ervan 5

roe binnen de grens van hetland lag. De lengtezijden van het land zijn op de kaart ook nauwkeurig afte lezen. Die langs het land van Vrouweneloester is 98 roe 10



Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -16- voet, en die langs de Groene Wech 5 roe langer of 103 roe10 voet. De op de kaart gegeven maten kloppen exact met de erbij ge-tekende uitvoerige roedenschaal. Met deze maten kunnen we nauwkeurig werken als we weten datde Stichtse roe 3,7559 m was. Voor de voet is door van Berckniet de landvoet gebruikt, waarvan er 10 in een roe gingen,(vergelijk 68 roe 10^ voet bij de tweede stippellijn), maar de inhet burgerlijk bedrijf gehanteerde Utrechtse voet van 0,26828m,waarvan er 14 in een roe gingen. 1). Voor het gemak van de le-zer laten we straks de voet weg en ronden we de roe af op3, 75 m. We vestigen er meteen de aandacht op dat de met bomen bezetteweg op de kaart in de richting van het land van Vrouwencloesterlicht binnenwaarts loopt en duidelijk eindigt bij het land vanVrouwencloester. Als ds. Kuijper in zijn exerpt van deze kaart(plaat 1) de weg doortekent over het

land van Vrouwencloesteris dat onjuist. Het boven omschreven land van de kaart van van Berck moet vol-gens ds. Kuijper en volgens landmeter van Diepenem op de kaartvan laatstgenoemde gezocht worden tussen de Tiendweg en het ge-deelte van de Blikkenburgerlaan dat gelegen is aan de Bunniksezijde van de voetbalvelden bij het Slot. We houden daarbij in hetoog dat volgens ds. Kuijper - en schrijver dezes sluit zich daarbijaan-beide genoemde wegen van oudsher op dezelfde plaats ge-legen hebben waar ze nu nog te vinden zijn. We gaan dan nu eens pogen om dit land in te passen tussen detwee genoemde wegen. 1) Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten.Dl.l, bl. 69. Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie.Pudoc, 1971. Wageningen.





Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -18- Dan komt de Blikkenburg te liggen op de plaats waar we hem inons artikel situeerden. En dan constateren we, zonder er voor-lopig al te diep op in te gaan, dat een aantal zaken in de kaartvan van Berck waar ds. Kuijper moeite mee heeft, nu vanzelf-sprekend worden. De naamloze weg voor de Blickenborch eindigt abrupt en ds. Kuijpermeent dat die weg in werkelijkheid doorgelopen heeft. Is hetds. Kuijper niet opgevallen dat dit de enige lijn op de kaart is,die de tekenaar niet tot aan de rand van de kaart doortekende ?Van Berck had daarvoor een reden; het betrof hier de toegangswegnaar de Blickenborch en die eindigde bij het huis. De door ds. Kuijper veronderstelde verlenging van de BlickenborchSteegh in de richting van de Driebergse weg, langs het land vanVrouwencloester, is nu eenvoudig van de kaart van van Berck afte lezen. Het uitvoerige en zeer exacte bijschrift dat van Berck op

zijnuiterst nauwkeurige kaart gaf kan gehandhaafd blijven en behoeftniet - zoals ds. Kuijper doet - weggeschreven te worden.We hebben dan ook geen moeilijk verhaal nodig van een Blikken-burgervaart en een zich daaruit aftakkende Blikkenburgerwetering,die zelfs naar de Kromme Rijn gestroomd zou hebben, zoalsds. Kuijper stelt. Het &quot;wegencomplex&quot; van ds. Kuijper krijgt nu een veel aanvaard-baarder patroon. In de visie van laatstgenoemde zou de tekenaar,werkend vanaf een plaats waar hij het 3e, 4e en 5e weggedeeltezichtbaar voor zich had', het 3e weggedeelte twee maal te lang,(195 m in plaats van l'OO m), het 4e de helft te kort, (165 mi.p.v. 300 m), en het 5e veel te dicht bij de Blikkenburgerlaangetekend hebben. (325 i.p.v. 600 m). Nu mogen deze wegen &quot;buiten de opdracht&quot; van de tekenaar ge-legen hebben, als hij ze dan toch op zijn kaart intekent mogen wevan een ervaren landmeter als van

Berck verwachten, dat hij hiermet betere verhoudingen gewerkt zou hebben. L




