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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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