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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.
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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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