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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 3 -L. S. Ziehier het vierde - en laatste - Bulletin van 1971.De redacteur wenst alle leden van de Van de Poll-Stich-tingen verdere lezers/lezeressen van dit geschrift een Gelukkig Nieuw Jaar. Lezing. Op 29 september j. 1. werd in de congreszaal van hetZeister Slot een - door ca. 90 personen bezochte - le-zing gehouden, verzorgd door dr, ir. C. L. TemminckGroll uit Utrecht (architect, docent aan het Kunsthis-torisch Instituut aldaar en o. m. belast met het onder-houd van de bestaande gebouwen der Broedergemeentealhier). Hij werd geassisteerd door mevr. M.A. Prins(voor haar huwelijk mej. M.A. Schimmel). Aan de handvan vele ge-en ongekleurde dia's werd een overzicht ge-geven van &quot;het ontstaan van de gebouwen van de Broe-dergemeente&quot;. Het systeem van huizen bouwen rond eenplein, square, met of zonder kerkje, was in de 18e

eeuwalgemeen bekend; vgl. het Londense Covent Garden enhet Deense - zij het onvoltooide - Christiansfeld, Toendan ook de Evangelische Broedergemeente zich in Zeistvestigde - in 1745 kocht de Amsterdaminer CornelisSchellinger het Slot en de Heerlijkheid - en in 1748 vlg.begon op de twee voorpleinen van het Slot woningente bouwen, stond haar zulk een gesloten gemeenschapvoor ogen, volgens een toen al ontworpen project. Aller-eerst verrezen de westelijke &quot;armen&quot; op Broeder- enZusterplein, terwijl kort nadien los staande huizen wer-den gebouwd (bijv. het huis voor hr. Beuning - later be-woond door hr. Schellinger - en het zgn, Haarlemmer-huis; het enige huis met een leien dak). Successievelijkbehandelde spreker de aparte gebouwen welke, dan hierdan daar, gezet werden; daarbij melding makend vanallerlei details (zoals de fraaie ingangspartij van Broe-derplein 21 - van ca. 1750 - en 33 - van 1750 en 1777)enhet

gebruik van de huizen (als winkel, e, d, ), In 1764bv. was G. van Wees al begonnen met een zijde- of band-







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 6 - de wieken aan kostbaar herstel toe w^aren, werden om-streeks 1925 kap en wieken verwijderd; de hoogte van demolenstomp van begane grond tot kruinring bedraagt nogZO meter. - In de molen - deels als pakhuis ingericht- kwam een electromotor en later nog een hamermolen(die vijf maal zoveel presteert als vroeger de molen-stenen deden). Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon demolen doorwerken, ook voor particulieren; er werdensoms wel 800 zakken tarwe per week gemalen, dag ennacht doorwerkend. Op 22 juli 1960 ging de molen overaan Hendrik's zoon Evert Schiiurman, die nog steedshet bedrijf leidt. Meer en meer is het meelmalen voorde bakkers vervangen door het mengen van veevoeder;thans maakt men wel zo'n honderd mengvoederproduc-teno Op de zes zolders staan vele mengketels, koeken-brekers, transportschroeven, enz.

Een kadastrale kaart van + 1880 van onze gemeente toontons aan de Odijkerweg, doch bij de Driebergseweg, eengebouw, waarbij aangegeven staat &quot;Stoom-korenmolen&quot;.En op een kaart uit 1918 zien wij aan de vaart naar Rijn-wijk, dicht bij de plaats waar die de spoorlijn kruist eniets ten westen van de boerderij &quot;Koeburg&quot;, vermeld&quot;molenen zagerij&quot;. Omtrent deze beide &quot;molens&quot; is mijmomenteel niets naders bekend; laatstgenoemde is even-wel in geen geval een echte molen geweest. Dit overzicht van de Zei ster molens moge besloten wor-den met de wijze raad, geschreven bij de afbeelding vaneen windmolen in de uitgave van H. van den Berg's&quot;Verzamelingvanuitgekorene Zin-spreuken .... &quot;(1743): De vadze ledigheid kan niemant vrugten geven;Uit arbeid spruit gewin, beweging doet elk leven. Dr. K. W. Galis. (13) Weekbodevoor Zeist, ...... no. 40, 5 oktober 1867.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 9 - Het kruispunt tussen Zeist en De Bilt. Er zijn in Nederland vele kruispunten, dikwijls uitge-groeid tot verkeerspleinen. Sommige van deze kruis-punten zijn zomaar uit de grond gestampt ten behoe-ve van de moderne verkeer seisen, dus zonder enigehistorische betekenis. Voor ons - als historisch ge-interesseerden- zijn die moderne knooppunten natuur-lijk ook gemakkelijk, nriaar onze belangstelling kunnenzij toch moeilijk opwekken. Hoe anders is dat met hetkruispunt van wegen tussen Zeist en De Bilt! Reedsvele eeuwen zijn daar allerlei verbindingen samenge-komen, die zich concentreerden in de naam De Clompof het Clompje, oudtijds een herberg, waar de reizi-gers afstapten, later boerderij en tenslotte ten offergevallen aan het moderne verkeer. Immers, in 1969kwam het boerderijtje vlakbij de geplande verkeers-weg te liggen, die bij Berkenhoven

de Utrechtsewegondergronds snijdt en het werd daarom afgebroken. Debewoonster is nu ingetrokken bij haar zoon op de boer-derij De Eyck. Het daarnaast gelegen landhuis van dienaam werd kort na, de oorlog afgebroken. Hoge bomenduiden de plaats nog aan waar het stond. Uit door mijgeraadpleegde stukken heb ik de indruk gekregen, dathet terrein van het huidige landgoed Vollenhoven vroegerook De Clomp werd genoemd en was verdeeld in het&quot;eer ste en tweede klompjesvak&quot;. Dit is af te leiden uithet aantal hectaren dat wordt vermeld. Het gesloopteboerderijtje is uiteraard de laatste versie van een eeu-wenoud begrip. De herberg zal wel meermalen ver-bouwd zijn of vervangen en ik heb reden aan te nemen,dat de oorspronkelijke herberg wat meer naar het w^es-ten stond. De situatie van het kruispunt is immers in de loop dertijden gewijzigd en het is misschien goed een en anderuit de duisternis &quot;op te trekken&quot;

en wel juist nu, omdatde grote verkeersweg onder de Utrechtseweg door ende aanleg van de woonwijk Vollenhcwen ertoe bijdragenveel verwarring te stichten als het erop aan komt deoorspronkelijke toestand te reconstrueren.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 10 - Er hebben zich sinds 1790 bij het kruispunt drie ver-anderingen voorgedaan. Het Clompje is iets naar hetoosten verplaatst, de oude Amersfoortse Bergweg isals openbare weg verdwenen, en eveneens is verdwe-nen de &quot;knik&quot; in de Utrechtseweg ter hoogte van Ber-kenhoven en de Blauwe Schorteldoek.Sinds mensen-heugenis loopt de weg naar Utrecht bijBerkenhoven volkomen recht om eerst verderop eenbocht te vertonen bij Beerschoten. Op de kaarten vanDe Roy (omstreeks 1690) en het Campement van Zeist(1787) is deze knik echter duidelijk waarneembaar.Hij begint bij Berkenhoven en eindigt ter hoogte vanDe Clomp om. dan weer de oorspronkelijke richting tehernemen en de oude Amersfoortse Bergweg te ont-moeten. Ik ben in het bezit van een kaartkopie uit hetAlgemeen Rijksarchief die van omstreeks 1790 moetdateren en

waarop reeds de nieuwe weg naar Amers-foort staat aangegeven, tezam.en met deknik en de oudeverbinding. Kort daarop moet de kriik zijn verdwenenen zal de oude Am.ersfoort se Bergweg aan het openbaarverkeer zijn onttrokken. Deze: wegloopt thans door hetnog bestaande gedeelte van het landgoed Vollenhovenen is - gedeeltelijk omgeven door de oude bomen -nog duidelijk waar te nemen. De verbinding blijft nogjuist buiten het bouwplan-VoDertoven on. buigt wat lateriets naar het noorden, om dan te eindigen bij het snij-punt van de Panweg en de huidige wegnaar Amersfoort.Zoals u wellicht bekend zal zijn, is het landgoed Vol-lenhoven ten oosten van de Utrechtseweg gedeeltelijkin stand gebleven» De huidige weg naar Amersfoortloopt langs de noordzijde van het landgoed, terwijl dewoonwijk Vollenhoven wordt aangelegd in wat vroegerhet zuidelijke gedeelte van het landgoed was. Op hetterrein van het bouwplan is nog steeds waar

te nemenhet begin van de zogenaamde &quot;Woudweg&quot;, een eeuwen-oude verbinding tussen Utrecht en Woudenberg, recht-streeks, dus niet via het vroegere dorp Zeist.Deze woudweg splitste zich vroeger van de Utrechtse-weg af ten zuiden van het Clompje, zoals de Amers -foortse Bergweg dat deed ten noorden van deze her-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 11 - berg. Kort daarop kwam de aftakking naar Zeist, Datwas de Oudarnhemseweg, die onlangs is verhard, hetSanatorium passeert en zichin Zeist voortzet, aanvan-kelijk met denamen Eerste en Tweede Hogeweg en tenslotte Arnhemse Bovenweg. Deze verbinding is, zoalsDs. P. Kuyper in zijn belangwekkende artikelen reedsheeft uiteengezet, ook zeer oud, omdat zij over hogeregronden liep en daarom de voorkeur verdiende bovenzuidelijker gelegen verbindingen over drassig terrein.De loop van de Woudweg is op het gebied van het bouw^-plan Vollenhoven nog na te gaan. Het stroompje er-langs wordt aan het einde gesneden door de nieuw^-aan-gelegde Laan van VoUenhoveo Het tracee van de Woud-weg komt uit op de Panweg ter hoogte van de Telle-genlaan. Ik heb snel nog enkele foto's van die situatiegem:aakt. Men is nu, twee w^eken later,

aan het kap-pen. Alles gaat tegenwoordig zo snel, dat men het fo-tografisch nagenoeg niet meer kan bijhouden!De Woudweg heeft nog verdere restanten in de vormvan de Oude Woudenbergse Zandweg ten oosten van deGerofabriek en in de brede bosweg, die thans nog looptlangs de &quot;oude&quot; Krakeling en het Witte Huis om dankort voor de uitspanning &quot;De Pyramide&quot; af te buigennaarde nieuwe Woudenbergseweg, die kort na 1849 isontstaan (op de veldminuut uit dat jaar komt hij nogniet voor ....). De Woudweg zal waarschijnlijk zijndoorgegaan in de richting van Henschoten, dat reedsin de vroege Middeleeuwen wordt vermeld en slechtsvijfmaal van bezitter moet zijn verwisseld.De &quot;oude Krakeling&quot; is in de loop van de negentiendeeeuw (de topografische kaarten bewijzen dit) verdwe-nen, ofschoon de plaats nog nauwkeurig is aan te wij-zen. Het was in de Franse tijd bakkerij en slagerij vanhet bezettingsleger.

In die tijd heette dit punt al Krake-ling, op dezelfde kaart van het kamp Austerlitz waaropWallenburg staat aangegeven als Damblai. Mijn vrouwwees mij op het feit, dat de krakeling een symbool isvan de bakker skunst en de naam aldus zal zijn ontstaan.Het Witte Huis is er nog steeds en dient de bosbouw^-kundige ambtenaar tot woning.

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 ,/--? ?'?-:- '?'- ^ ??                         - 19 - meente Zeist en in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist bevinden zich een aantal acten,waarin het volgende staat te lezen.Omstreeks 1700 was waar schijnlijk Cornelis Evert-se van Smoorenburg herbergier in &quot;Het Huys terHeyden&quot;, want op 15 februari 1729 maakt zijn we-duwe Annetje Berendse (toen herbergierster) eenacte van uitkoop op met haar stiefzoon Jan Corne-lisz. van Smoorenburg (verwekt bij Hendrickje Lub-berts). Evenwel, Annetje hertrouwt, want in een ac-te van 4 mei 1733 lezen we, dat Annetje Berendsen,gehuwd met Andries Meessen van den Berg, wonendein &quot;onze&quot; herberg, overdraagt wegens achterstalligepachtgelden aan Joost Taets van Amerongen, heervan Natewisch (deze was dus de eigenaar) enig veld-gewas, meubilair en landbouwgereedschap.Circa

1740 was mogelijk mr. Justus Vermeer eige-naar; in elk geval was Gijsbert Vlashoff, gehuwdmet Grietje Wouterse, toen waard. Deze waard, dien. b. van 1736-1738 diaken was geweest, kreeg indat jaar ruzie met de Zei ster Kerkeraad van de Ge-reformeerde (=Ned. Herv. ) Kerk. wegens wangedrag.Hem werd verboden, aan het H. Avondmaal deel tenemen, o. a. omdat hij - met de bakker - had ge-lachen tijdens de catechisatie, maar vooral daar hijdoor &quot;het uytbraeken van vuyle en lasterlijke scheld-woordenzijn Eerw. (=ds. A. Metelercamp; in Zeiststaande van 17 26--|-13/1 1744) beledigt hadde, endegehoort als ook uyt andere verklaaringe dat gemel-de Vlashoff zeer qua elijk van een waerdig predikanthadde gesproken . ,...&quot;. Op de classis-vergaderinggeroepen eiste Vlashoff &quot;onbeschaemdelijk dat dendeputatus (ds. ) Kluppel en Ds. Metelercamp zoudebuyten staan, als wanneer hij de vergaedering ietswilde voor

stellen&quot;. Dit werd 'geweigerd en hem ge-zegd &quot;dat hij uyt de vergaedering zoude vertrekken,hetwelk, wanneer hij hertnekkig weygerde, heeftmen zulx van hem niet kunnen obtineeren dan metherhaalde bedr eygingen van hem door de sterke handtdes heer drosten van Zeyst er uyt te zullen laeten



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 20 - setten&quot;3). Misschien had hij ook wel de &quot;Ordonnantieop het vieren ende onderhouden van de Sondag, tenPlattai Lande&quot; (van 6 december 1692 en veranderdop 29 februari 1732) overtreden en zich niet gehou-den aan artikel 8: &quot;Gelijck oock bij desen verbodenwordt allen ende eenen yegelijcken den geheelen Son-dag ende geboden Vier-dagen verscheydene spelen tedoen in Herbergen ofte Tavernen, noch met Dobbel-steenen ofte Kaerten te spelen, oock op generhandeInstrumenten, mitsgaders te danssen ende andere on-geoorloofde wulpsheden te plegen&quot;. Was in 1743 nogafwijzend beschikt door het Hof van Utrecht op Vlas-hoff' s verzoek om een acte van indemniteit, in 1744kreeg de gewezen waard, toen al verhuisd naar Oost-veen, de acte wel. Na deze &quot;Seitensprung&quot; terug naar onze herberg.

Opverzoek van de erfgenamen van mr. J. Vermeer werdbij acte van 3 september 1745 een schatting vastgelegdvan de helft van een &quot;hofstede met huys, schuur, bak-huys, heetvelden (= heide), enz. , zijnde een tap stedegenaamd Het Huys ter Heyden aandaiBerg onder Seyst&quot;.Deze helft werd getaxeerd op f. 3. 500, --. Tot de erf-genamen behoorde Cornelis Vermeer, getrouw^d metJohanna Margaretha Vreeland; hun dochter was jkvr.Aletta Vermeer. - In 1754 was Jacomina van Alffen,echtgenote van Gerrit van Ravenswaay, tijdens diensuitlandigheid waardin in de herberg, In 1760 krijgt Huis ter Heide een ander heer. Bij actevan 26 april van dat jaar transporteert jkvr. Alettavoornoemd, te Utrecht, aan Carel Gustaaf Falck, wo-nend op Zandbergen, de herberg, gelegen onder Zeistaan de Amersfoortse brede, nieuwe rijweg op de A-mersfoortse berg, grenzende oostwaarts aan Sandber-gen (aan de noordkant van de weg I) en

westwaarts aande vakken van het Pannehuis. Ook nu, zoals in andereacten, wordt de bepaling van 165 2 herhaald: nl. dat -afgezien van het Panhuis - geen andere herbergen mo-gen worden gebouwd tussen Zeist en Amersfoort. - Pie-ter Pelt was er in 1766 herbergier: want toen sloot hijeen overeenkomst met C. G. Falck; wederom ging het







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 23 - nige protestanten, die daar zeer verspreid wonen&quot;?).Maar 't was niet alles koek en ei; ook toen al was eraf en toe geluidshinder, getuige bv. de volgende me-dedelinguit 1873 (dochookvele jaren daarvoor in. kran-ten te vinden 8): KENNISGEVINGDe Burgemeester van Zeist, Brengt ter kennis der ingezetenen dat de practischeoefeningen van het detachement van het Regiment VeldArtillerie, in garnizoen te Utrecht, op de Zeister-Heide zullen aanvangen op den 20 Juny e. k. en dat bijdie oefeningen p^evuurcl zal worvden met o-etroldcen pe-schut in de rigting van het &quot;Huis ter Heide&quot; naar dentoren van Oud Leusden, welke rigting duidelijk zal wor-den aangegeven door paaltjes en kielspittingen, terwijlgedurende het vuren het onveilig terrein naauwkeurigzal worden aangegeven door het plaatsen van een zes-tal vlaggen. ..... &quot; Later

werd het schietterrein verlegd, maar toen kwamer iets anders voor in de plaats (al bracht dat ookvoordelen met zich mee)o In 1901 ging het lokaaltrein-tje Utrecht-Zeist rijden; er werd ook een, voor dietijd modern, stationnetje bij de Amersfoortseweg ge-bouwd, dat eveneens de naam Huis ter Heide kreeg 9).Terwijl in 1902 de wegen bij dat station werden vol-tooid door de n, v. Bosch en Duin tot exploitatie vangronden aldaar; de aanbesteding had f. 60. 000, -- be-lopen. 10). Het hotel za-g er toen al uit zoals het tothet einde bleef, n. 1. met een grote veranda langs degehele voorgevel, waarboven zich over de hele breedteeen balkon bevond, In de voortuin stonden, onder hetzware geboomte, ijzeren tafeltjes en stoelen en schom-mel, wip en andere speelwerktuigen ontbraken evenmin9). Achter het grote, wat ouderwetse huis, stond de,al vermelde, paardestal; er was een moestuin, etc. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw doorde

duitse bezetter s gebruikt; en al werd daarna het ho-tel weer geopend, de gang was er uit. De Amersfoortseweg werdbreder en breder en steeds drukker; de rus-
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