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Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 REGISTER &quot;TUSSEN RIJN EN LEK&quot;jaargangen 1 (1967) t/m 12 (1978) De redaktie heeft gemeend, dat het de overzichtelijkheid van hetregister ten goede zou komen, wanneer het volgende systeem ge-hanteerd werd: de artikelen zijn in eerste instantie ingedeeld naarplaats (dat wil zeggen een rubriek Algemeen, een rubriek de Bilt,een rubriek Bunnik etc). Binnen de rubrieken treft U de artikelenalfabetisch geordend op de auteursnamen aan. In tegenstelling totde namen van hen die berichten en dergelijke inzonden, zijn deauteursnamen onderstreept. Het begrip &quot;artikel&quot; is ruim opgevat, dat wil zeggen dat ook mede-delingen over archeologische vondsten, boekbesprekingen, InMemoriam's en de fotoserie &quot;Toen en nu&quot; opgenomen zijn.Achter de titels der artikelen treft U drie cijfers aan, welke ver-wijzen naar respektievelijk jaargang,

nummer en (aanvangs)pagina. ALGEMEEN

jg. nr. p. Buys-tje Geus, B.E. en P.M. Zwart-de Vries, Be- 2 4 9strijding van besmettelijke ziekten in de 19-deeeuw in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Bouvy, D.P.R.A., Middeleeuwse Noordnederlandse 5

1

10 beeldhouwkunst. Dekker, C, Een laatste boek van een bekend fi- 5

3/4 19 guur (Jan Reeskamp, De Utrechtse heuvelrug). Dekker, C, De kerk in het midden. Protestant en 5

2

2 katholiek tussen Rijn en Lek in de 16-^e en17-de eeuw. Dekker, C, In Memoriam Jan Oostendorp.

5 3/4 2

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -5- Dekker, C, Historisch overzicht van Bunnik,Odijk en Werkhoven. Dijk, Th. G. van, Het vervoer in de Oudheid ir- nr. P- 2 1 2 3 2 10 5 1 6 Graafhuis, A., Promotie van voorzitterdrs. C. Dekker Graqfhuis, A., Het &quot;schrickelik tempeest&quot; van

8

3

1 1674 tussen Rijn en Lek. Heins, W.B., Een reisverhaal uit 1765.

10de Romeinse tijd. Landzaat, F.H., Wie Weet Waarom? (Archeolo-gische vondst van wit bord met vijf W's.) Nie, G. de. Aanwinsten in de bibliotheek. Nie, G. de. Baron van Wijkerslooth en hetkatholieke onderwijs. Nie, G. de. Bericht over de bibliotheek Nie, G. de. Uit de Godsdienstvriend: Bunnik, wijding van de kerk 1845;Schalkwijk, het Heilig Sacrament des vormsel,1834;

9 2/3 8 Heijmink Liesert, P.M., Verwantschap Wttewall - 3

3

13 Uijttewaal. Iterson, W. van, (A. Graafhuis), Rechtshistorische 1

2

1 beschouwingen over het Kromme Rijn-gebied. 11 4 20 8 1 1 8 2 4 7 4 19 10 4 1 12 3/4 29 7 2/3 19 12 1 5 6 3 26 11 1 1 Kalee, G.A., Terra Sigillata. Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen van Oostrum (I). 8 Kemp, M.S.F., Tweemaal Adriaen van Oostrum (II). 8 Keijzer, L.M.J . de. Van steentijd tot Sticht (ten-toonstelling). Klootwijk, D.R., Nogmaals &quot;Rijngrensverdediging in

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ig. nr. p. Schaikv/ijk, wijding van de kerk 1838; Scholkwijk, wijding van de kerk, bericht van een jaar later, 1839; Utrecht, serenades aan de bisschop van Curium, 1844. Nie, G. de, Heer van Schalkwijk en Bisschop van 9

Romeinse tijd. Weijtens, F.H.C., Johannes de Kruijf, 1885-1966. 2 2 4 Oudhollandse recepten uit geschreven kookboeken 4

4

4

1 Curium. Pastoors, A., Verboden vergaderingen in het

16 uit het begin van de 19-de eeuw, berustendein het archief van Huize &quot;Wickenburgh&quot; vande familie J. Wttewaall te 't Goy. Zantkuyl, H.J., Het Nederlandse woonhuis.

9

5

3/4 7

4

10 Krommerijngebied. Pastoors, A., Wttewaall - Uyttewaal

3

4

2 Struick, J.E.A.L., Samuel Muller Fzn. 1874-1974 8

2

1 Thiodens, H.J.M., De betekenis van de Utrechtse 11 2/3 45Heuvelrug en de Veluwezoom bij de verdedi-ging van de Rijngrens in de Romeinse tijd. Thiadens, H.J.M., Over de namen: Acht Zalig-

11 1

15 heden, de Twaalf Apostelen te Bunnik en't Vagevuur te Odijk. Thiadens, H.J.M., Rijnenburgh te Gent.

10 1

8 Thiodens, H.J.M., Rijngrensverdediging in de

10 1

10
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&quot;Wulven'T&quot;&quot; Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

jg.

1

1

nr. p. Graafhuis, A , Eed voor den Schout en Secretaris 2

5 &quot;Schonauwen&quot;. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

3

5 van Schonauwen. 18-de eeuw. Graafhuis, A., Formulier van den Eed als Sche- 2

6

1

3

12 pen van Schonauwen. 18-de eeuw. Graafhuis, A., Inwoners van het thans tot de

5 De middeleeuwse steenoven in 't Goy bijHouten. Kemp, M.S.F., Houten in de 16-de eeuw; een 12

2

2

2

12 gemeente Houten behorende gerecht vanSchonauwen anno 1808. Graafhuis, A., Reglement voor het R.K. kerk-

4 kleine kroniek &quot;scandaleuze&quot; . Keijzer, L.M.J. de. Rooms-Katholiek kleuter-

7

4

10 onderwijs in Houten in de vorige eeuw.

4

2

9 bestuur der statie te Houten 1839. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

2

4

15 De klok in de toren van de Ned. Her-vormde kerk te Houten. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

4

1

2 Oprichting van de waterschappen Hons-wijk. Uiterwaarden en Schonauwen. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer,

3

4

12 Ridderhofstad

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -10- nr. p. Heijmink Liesert, P.M., Het huis &quot;Rustenburg&quot;

en ander over de

3

3

7

1

4 'Hervormde Kerk van Schalkwijk. Pastoors, A., Het praalgraf de Leeuw in Schalk- 11

20 te Schalkwijk. Heijmink Liesert, P.M., De pastorie op de

2/3 3 wijk. Staal, G.M., Toen en nu III, de R.K. Kerk te 3

4

4

6 Brink in Schalkwijk. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer, 2

18 Schalkwijk (foto's). Staal, G.M., Toen en nu IV, Schalkwijk -

3

2

3

2 Ridderhofstad &quot;Schalkwijk&quot;. Heijmink Liesert, P.M, en L.M.J. de Keijzer, 3

8 het dorp (foto's).

3

7 Ridderhofstad &quot;Vuyicoop&quot;. Heijmink Liesert, P.M., Schalkwijks kerkelijke

8

4

6 grenzen. Heijmink Liesert, P.M., De spits van de ge-

4

3

2 meentetoren te Schalkwijk (I). Heijmink Liesert, P.M., De spits van de gemeen- 4

4

5 tetoren te Schalkwijk (II). Landzaat, F.H., Een bedevaartpenning gevonden 11

4

30 te Schalkwijk. Nie, G. de. De grafkapel van de familie van

10

2/3 1 Wijkerslooth van Weerdestijn te Schalkwijk. Pastoors, A., Nog het een

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -11 19- nr. P- 5 3/4 10 3 2 6 2 2 9 3 1 10 4 2 1 7 4 5 5 1 1 Staal, G.M., Toen en nu V, Schalkwijk enTuil en 't Waal (foto's). Thoomes, W., De Hervormdie Kerk van Schalkwijk. 3 Thoomes, W., De ontginning van de polderVuyicoop (I) Thoomes, W., De ontginning van de polderVuyicoop (II). Vliet, P. van,^ Het koor van de Hervormde Kerk 4te Schalkwijk. UTRECHT Hoekstra, T.J., Archeologische vondstenin Utrecht Volmul Ier, H.W.D., Wandelingen door Oud Utrecht. VREESWIJK Lit, F.F. van der. Het onderhoud van de

9

2/3 5 Vreeswijkse sluis. WERKHOVEN Graafhuis, A., Staat van goederen van de 3 3 15 R.K. Kerk te Werkhoven in 1843 Graafhuis, A., Werkhoven na de Belgische op- 2 3 7 stand van 1830. Iterson, W. van. Het wapen van de Ridderhofstad 2 2 1 Be verweerd.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -12- WIJK BIJ DUURSTEDE Domste, P.H., De galg bij Wijk bij Duurstede. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J., De boomgaard&quot;de Galg&quot; aan de Middelweg hoekEuvenpad te Wijk bij Duurstede. Klootwijk, D.R., Nogmaals: De Boomgaard&quot;de Galg&quot;. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., Een 19- nr. P- 8 1 9 7 2/3 16 8 1 10 8 4 15 &quot;besettinge van een scip&quot; rwbij de&quot;Wijkse galg&quot;. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., De boom-

een hellebaard in de kaartgespeeld. Staal, G.M., Toen en nu VI, Wijk bij

6

2

12 Duurstede (foto's). ZEIST Dekker, C, Tentoonstelling &quot;Erfgoed van

8

4

1 Herrnhut&quot;.

7

4

2 gaard &quot;de Galg&quot; aan de Middelweg hoekEuvenpad te Wijk bij Duurstede. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., Kantonaal

9

2/3 21 en Stedelijk Museum van Wijk bij Duur-stede geopend. Rouppe von der Voort, L.C.J.M., Rondgang

6

4

1 door de oude binnenstad van Wijk bijDuurstede. Rouppe van der Voort, L.C.J.M., De Wijkse

8

1

12 galg met

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ?13- 19.

nr. p. Groafhuis, A., Kerkzaal en het broederhuis

4

3

16 der Evangelische Broedergemeente teZeist. Klootwijk, D.R., Grepen uit de geschiedenis

11

2/3 7 van terrein en omgeving van het lyceumSchoonoord, alias &quot;de Preeckstoel&quot; . 12 3/4 25 11 4 1 9 1 1 6 2 3 6 3 1 12 3/4 1 8 1 18 7 2/3 13 Klootwijk, D.R., &quot;Dolreberchs Hofstede&quot;. Klootwijk, D.R., De oude kerk te Zeist. Klootwijk, D.R., Voormalige Rijnarm te Zeist. Klootwijk, D.R., De Zeisteroever in de middel-eeuwen (I). Klootwijk, D.R., De Zeisteroever in de middel-eeuwen (II). Kuijper, P., De oude kerkweg tussen Zeist enBunnik (I). Thiadens, H.J.M., Voormalige Rijnormen te Zeist. 8 Thiadens, H.J.M. , Zeist en Zeisteroever.

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

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -22- I De toponiemen: Seisterover, Seisteroever en Zeisterscore ofZeisterschoer De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscore ofZeisterschoer kwam Klootwijk (1) talrijke malen tegen in deMiddeleeuwse bronnen. Hij vond de naam voor het eerst in 1236in een charter van het kapittel van St-Jan te Utrecht ( &quot;duodecimjugera sita in Seisterover&quot;). Men neemt gewoonlijk aan, dat in de Middeleeuwen met Zeister-oever bedoeld wordt het gebied ten noorden van de huidige KrommeRijn tussen Rijnauwen en de Tolakkerlaan. D.R. Klootwijk maakteaannemelijk, dat het gebied zich ook nog uitstrekte tussen genoem-de laan en de Kerkhoogte te Zeist. Wat werd er nu eigenlijk in 1236 met &quot;over&quot; bedoeld ? HetDrentse Oversinge heette in 1313 Overessingen hetgeen betekende:&quot;het land dat aan de overzijde van de es (bouwland) gelegen is.De

Bisschopshof lag bij de Brink te Zeist vlakbij de Koppelbrug(voormalige Zeisterbrug). Het gebied behorend tot Zeist over deze brug kan dus mijns in-ziens in 1236 zijn aangeduid met de naam Seisterover. Het lagimmers van Zeist uit gezien over de oude Rijntak, die omstreeks1361 met Zeister Wetering werd benoemd. Deze oude Rijntak kanzelf eens met de naam Zeist (Seyst) zijn aangeduid. Waternamengaan vaak over op de plaatsnaam, waarna het water een tijdlangonbenoemd blijft om later een andere naam aan te nemen, waarinsoms toch nog de oude naam bewaard blijft. Het werd ZeisterWetering=Grift. Ik stel mij voor, dat het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwenvoor het in cultuur brengen werd aangeduid als Seisterover. Daarnazal de term oever zijn opgekomen, omdat men langs een Rijntak,langs de oever ervan binnen Seisterover het land in cultuur gingbrengen. Zo kon ook de naam Oever Rijn ontstaan. Het wordt

danbegrijpelijk, dat over en oever door elkaar gebruikt werden.De bestanddelen-score of-schoer duiden op schoor in de betekenisvan een stuk land dat aan een rivieroever is gelegen, vgl.eng.shore= oever.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ?23- Daarnaast komt echter schoor ook voor in de betekenis vanbruggetje. Het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwen noemdeik Seisterover, omdat het gelegen is over de oude Rijntak. DeberKiming Zeisterscore duidt mijns inziens het gebied aan in deomgeving van de Zeisterbrug, omdat schoor ook in verband ge-bracht kan worden met bruggetje (schoor = ook rijbruggetje overeen smalle waterloop) (2) Wij hebben hier te Zeist te maken met een smalle waterloop bijde Zeisterbrug, zodat het bestanddeel &quot;brug&quot; in Zeisterbrug enBrugakker eens met de naam schoor kan zijn aangeduid.De brugakker hoorde dus tot Seisterover, Seisteroever en Seister-score. Het door elkaar blijven gebruiken van deze benamingenin de Middeleeuwse bronnen is dus eigenlijk niet onlogisch.De Waterige weg zal ook wel met een bruggetje gegaan zijn overde oude

Rijntak gezien de benaming Scorrenbosch in deze omgeving, (1) D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen I en IIIn: Tussen Rijn en Lek nr. 2, 1972 en nr. 3 1972 (2) A.P. De Bont. Dialekt van Kempenland deel III Assen 1969p. 6 en 37

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -25- Deze Brenck lag toentertijd waar hij nu nog ligt, zoals onsduidelijk wordt uit een pachtovereenkomst van een stuk land:&quot;oen den Brink beneden de Croosterwech naistgelant&quot; (3) (1)

D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen IIpag. 7 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr 3 (2)

A.P. de Bont: Dialect van Kempenland deel III Geografischenamen Assen 1969 p. 177 (3)

D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwenp. 11 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr. 2

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -26- III Het toponiem &quot;de Preeckstoel&quot; In nr. 2/3 1977 van het Tijdschrift Tussen Rijn en Lek besteedtD.R. Klootwijk veel aandacht aan het terrein en de omgeving vanhet &quot;Lyceum Schoonoord&quot;, alias de Preeckstoel. Hij doet hierbijeen poging de naam te verklaren en denkt tenslotte deze gevondente hebben in de vorm van het bij de boerderij behorend land. (^): &quot;De smalle strook land naar de Blikkenburgervaart, het klankbordvan de Preeckstoel, zal eerst licht gebogen naar beneden gelopenhebben om zich dan in een rechte lijn voort te zetten tot aan degenoemde vaart&quot; . Geheel zeker is hij van deze verklaring echter niet. We lezenimmers: &quot;We hebben hiermee deze typische naam van de Preeck-stoel&quot; wat dichter bij zijn verklaring gebracht te hebben&quot;Ik wil bij mijn verklaring van het toponiem vooral de nadruk leg-gen op het tweede

bestanddeel. Immers we hebben te maken meteen samenstelling en hierbij preciseert het eerste element in verre-weg de meeste gevallen slechts de uiterlijke hoedanigheden van deplaats. Het Vrouwenklooster bezat in de 15de eeuw een vrijwel aaneenge-sloten grondgebied tussen de Driebergse Weg en de Kromme Rijn,aan de oostzijde begrensd door de Bunsinklaan= &quot;steech van dehey aff&quot; = in 1848 nog de Stoetweger dijk. D.R. Klootwijk maakt er melding van, dat het Vrouwenklooster deverantwoordelijkheid droeg voor deze weg en zijn pachters dwong om die te onderhouden.....ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey aff tot oen Stoetwech toe alle jaer neven Cor-nelis Everts ende anderen behoorlyk de maecken ende uuyt deSchouwe te houden. Het gebied van de Preekstoel wordt in het oosten begrensd doorDe Bunsink. Onder verstoeling van een dijk verstaan we het toewijzen van dedijksgedeelten

aan de onderhoudsplichtigen. Het tweede bestand-deel van Preekstoel nl. stoel wil ik dan ook gezien de ligging vanhet gebied in verband brengen met verstoeling.

Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -28- Nagekomen mededeling voor de leden: Op 18 en 19 oktober a.s. zal door de Vereniging van Archivarissenin Nederland in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een con-gres v/orden gehouden met als thema: Dienstverlening, de relatie tussen archiefdienst en gebruiker Belangstellenden kunnen bij de redaktie (A. Graafhuis, tel.030 - 71 18 14) nadere bijzonderheden vernemen en/of zich vooreen aanmeldingsformulier wenden tot mevrouw A.M.E.H. Leuring,Lekstraat 39, 's-Gravenhage (tel. 070-85 67 53). Redaktie
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