
Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 15 Boerderij het Uilegat, mei 1990. Foto: Otto Wttewaall. Het toponiem is onder andere aan te treffen op de eerste topografische kaart1:50.000 uit 1849'' en het zo bekende gemeentekaartje van J.Kuyper uit 1867 (zieafbeelding). Ook komt de naam voor op de opeenvolgende uitgaven van dechromo-topografische kaart 1:25.000 in de periode 1880 - 1930 (de zogenaamdeBo^nebladen)^ Op de l:25.000-uitgave van 1953 en 1962 (blad 32 C) is de naam van boerderijen veel aan. De naam is daarin geschreven als 'het Uillegat'.De militaire verkenner die voor de karteril^ zor^ heeft gedragen was L.J. von Motz. Hij maakte de veldminuut 1:25.000 en de nettekening 1:50.000. Deze nettekening is recent gereproduceerd en najaar 1990 ui^egeven in de Grote Historische Alias van Nederland, deel I (Wolters-Noordhoff, Groningen). Zie de facsimile-uitgave, blad nr 465 (verkend in 1869,

herzien in 1906) in de Historische Atlas Utrecht, Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. Ui^everij Robas Producties, Den lip, 1989.





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 17 Ta - J ».^ I' os '^. » .!> y> ??* ^^ '^, r\ &quot;'m Kaart van de gemeente Odijk, vervaardigd door J. Kuyper, uitgegeven bij HugoSuringar, Leeuwarden, 1867.                                                                    ,



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 18 Drie 'vulstukjes' Tijdens zijn ziekte heeft ons mederedactielid Rob Butterman, in leven gemeente-archivaris van Wijk bij Duurstede, drie 'vulstukjes' ingeleverd voor toekomstigenummers waarin een pagina over zou zijn. Nu hij is overleden (zie nr 4, 1990),plaatsen wij deze stiikjes tegelijk. Tot de geestelijke nalatenschap van RobButterman behoort ook zijn (onvoltooide) doctoraalscriptie over het stadsbestuurvan Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de 17de eeuw. Deze hopen wijbinnenkort uit te geven. De leden van onze vereniging zal dan een exemplaarworden toegezonden. Kostverloren in Wijk bij Duurstede De naam Kostverloren komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. Over hetalgemeen was hij verbonden met stukken land van slechte kwaliteit, die weinigopbrachten en waaraan alle moeite dus tevergeefs

besteed was. Ook in Wijk bijEHiurstede is de naam bekend. Hij is gegeven aan het bolwerk, dat stond op dehoek van de vestingwal rondom de stad, op het punt waar de noord-zuidlopende wal overging in de west-oost lopende, juist ten noord-westen van hetkasteel. Kostverloren was een fors torenbolwerk, waarvan niet duidelijk iswanneer het is verdwenen. De fundamenten zijn waarschijnlijk nog te vinden.Het bolwerk moet zijn naam ontleend hebben aan een nabijgelegen stuk grondvan slechte kwaliteit. Dat vlakbij de toren inderdaad zo'n stuk grond lag, blijktuit een besluit van de magistaat (stadsbestuur) van Wijk bij Duurstede, genomenop 4 februari 1639'. De magistraat gaf die dag aan Johan Frederiksz. van Isen-doom - die het jaar tevoren tot schout van de stad was benoemd - in erfpachtuit: &quot;... 't moras of onlandt tusschen de casteelbrugh ende het

Costverlooren; oen d'eensijden casteels-bolwerck ende oen d'ander sijden de stadsmuer...'Het land was dus niet alleen van slechte kwaliteit; het was moeras, drassig.Tegen een jaarlijkse vergoeding van 10 stuiver mocht Van Isendoorn &quot;...van hetvoors. onlandt ... maecken een hof, visscherije ende wat hem vorder wel sal geval-len...' Het stadsbestuur bepaalde nog wel, dat in geval van nood de grond weer tendienste van de stad gebruikt kon worden - de tachtigjarige oorlog was tenslottenog niet voorbij. Dit is echter niet voorgekomen en het stuk land moet noglange tijd door'owsen scholtus ende sijnen erven' gebruikt zijn. 1. Gemeente Wijk bij Duurste<le, Stadsarchief 1300-1810 nr. 51 (notiJen magistraat) deel D, folio179v.


