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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 4 - L. S. Het leven gaat verder. Bij het begin van dezetweede jaargang moge u allen toegewenst worden Goede Paasdagen. Jaarverslag van de secretaris (november 1970^                            ~~^ t/m november 1971). Dit verslag moet helaas beginnen met de vermel-ding, dat op 9 november 1970 overleed onze hoog-geachte beschermivrouwe, jonkvrouwe J, M. E.van de PolL Verscheidene leden van de Raadvan Beheer waren bij de begrafenis aanwezig enonze voorzitter, burgemeester Stolk, getuigdedaarbij van het intense meeleven van freule Vande Poll met haar oude vertrouwde woonplaatsZeist en in het bijzonder van haar grote verdien-sten voor onze Stichting. Op dinsdag 24 november 1970 kwam de Raad vanBeheer in het Slot bijeen. Hierin werd o. a. ge-sproken over de periodieke uitgave van een bulle-tin en het concept, dat de secretaris hiervoor hadingediend. Verder werd het

plan geopperd om hetgraafwerk achter het Slot te hervatten, opdat ermeer duidelijkheid zou komen ten aanzien van deligging van het voormalige kasteel. De heren Dr.K. W. Galis en L. Visser werden benoemd totresp. conservator en waarnemend secretaris-penningmeester der Stichting. Op vrijdag 5 februari hield Dr, J. G. N. Renaud,de bekende castelloloog, voor onze Stichting eenlezing in de bovenzaal van het Slot. Zijn onder-werp was: &quot;De bisschoppen van Utrecht als bouw-heren in de late Middeleeuwen&quot;. Gedurende dezeinteressante lezing werd de bouwgeschiedenis vanverschillende kastelen behandeld, niet alleen uitde provincie Utrecht zelf (zoals Ter Horst bijRhenen en het kasteel Montfoort), maar ook uithet zogenaamde Oversticht (burchten van Koe-vorden, Vollenhove en Hardenberg). .De commissie, bestaande uit de heren Van Hoo-





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 Op woensdag 17 november kwam de Raad van Be-heer in het Slot ter vergadering bijeen. Belang-rijke onderwerpen, die hier ter sprake kwamen,waren de schenkingen van Zr» Cornelisse uit denalatenschap van wijlen onze Beschermvrouwe,de bekostiging van het graafwerk naar de funda-menten van het oude Slot en het bulletin, dat doorde goede zorgen van de heer Galis uitgebreideris geworden dan men aanvankelijk had verwacht,maar tevens de heer Galis wel wat te veel tijdgaat kosten. In de maanden mei en juni 1971 ontving de Stich-ting enkele brieven van het gemeentebestuuromtrent de naamgeving aan nieuw aan te leggenstraten. De Stichting werd verzocht wetenschap-pelijke inlichtingen te verstrekken en eventueelvoorstellen te doen. Namens het Stichtingsbestuurwerden deze aanvragen behandeld door ProfessorverLoren en de secretaris, terwijl ook de herenGrapendaal en

Galis hunnerzijds aandacht aandeze kwestie hebben geschonken.Tijdens de verslagperiode zijn reeds vier bul-letins verschenen. De Stichting is de laatstetijd meer in de openbare belangstelling gekomen,niet alleen door de uitgave der bulletins, maarook door de omstandigheid dat thans het materiaalder Stichting voor een ieder toegankelijk is in deaantrekkelijke omgeving van het Slotgebouw, ter-wijl men daar wordt te w^oord gestaan door toe-gewijde en deskundige personen, de herenGalis en Grapendaal. Het aantal bezoekers van de Stichting^amers wasniet onaanzienlijk, terwijl het aantal bezoekersder beide lezingen de verwachting overtrof enniet ver beneden de honderd lag. Tijdens deze verslagperiode is de samenstellingvan de Raad van Beheer niet veranderd. Mr. Dr. H. Emmer.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 7 - Niet vergeten! Ook dit jaar verzoekt de penningmeester, de con-tributie of donatie voor 1972 over te maken -indien dit nog niet is geschied - naar de rekeningvan de Van de Poll-stichting bij de AlgemeneBank Nederland alhier; het gironummer van deBank is 30549» Jaarverslagen van archivaris en conservator. Uit beide verslagen, lopende van 1 november1970 tot 1 november 1971, laten wij in beknoptevorm een en ander volgen. In de loop van 1970werd het archief c. a. van onze Stichting overge-bracht van het gebouw van Openbare Werkennaar een gedeelte van het Slot en kon met deordening van bibliotheek, kaartenverzameling,enz. worden begonnen. Het werk, door twee per-sonen dus, nam sterk toe, in vergelijking metvroegere jaren. Zo werden bijv. 116 brieven ver-zonden, 520 knipsels betreffende Zeist verzameld,diverse telefoongesprekken gevoerd en persoon-lijke inlichtingen verstrekt; artikeltjes,

artikelenen adviezen geschreven; een leesportefeuillein orde gemaakt; expositiemateriaal voor enigevitrines uitgezocht; enz,              - . Begonnen werd met de ordening van de nalaten-schap van wijlen jkvr. Van de PolL Een aantalschenkingen van andere personen werd in dankaanvaard (dia's, acten, boeken) en ten behoevevan de bibliotheek ook e. e. a. aangekocht en/ofgefotocopieerd. De bibliotheek werd opnieuw georganiseerd enkwam vrijwel gereed; terwijl een catalogus er-van werd samengesteld. Een begin werd gemaaktmet de ordening van de circa 340 topografischekaarten; de indeling - als bij de boekerij - wordt:I Algemeen gedeelte, II Provincie Utrecht, IIIZeist. De aanschaf van een stalen opbergkastvoor de kaarten is zeer gewenst. De prentbrief-kaarten-verzameling is nu ook geheel op orde







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 10 - wegen naa.r een vast stelsel te werk te gaan en,in navolging van Utrecht, de namen voor wegenin een bepaald deel der gemeente te ontlenen aanbloemen, in een ander deel aan zeehelden, enz. ,opdat een vreemdeling, als hij de naam derstraat hoort, direct weet in welke buurt die ge-legen is. De voorzitter antwoordt hierop, dat burgemeesteren wethouders nog overwogen hebben, in plaatsvan Steniaweg voor te stellen Rozenstraat, maarzij hebben, aldus de voorzitter, dat denkbeeldweer spoedig laten varen, omdat er in die buurtgeen roos te bekennen is. Wat het in het levenroepen van een zeeheldenwijk betreft, meent spre-ker, cfet die hier, op de hoge zandgrond, nog minderop haar plaats is. Nadat de heer Tets verklaard heeft, dat z, i.de namen zeer gelukkig gekozen zijn, omdat ie-der zal begrijpen, dat hij de Stemaw^eg moetzoeken bij de buitenplaats Stenia, de Walkartwegbij

het Walkartpark en de Scheeperslaan in hetTransvaalpark, wordt het voorstel zonder hoof-delijke stemming aangenomen. De raad heeft in 1905 uiteraard niet stil kunnenstaan bij de vraag, of veel bezoekers van hetruim 70 jaar later nabij de Scheeperslaan te ope-nen overdekte zw^embad zouden weten wie Schee-pers was. Daarom is het wellicht goed, hieronderenkele gegevenste vermelden over deze wat min-der bekende figuur uit de Boerenoorlog,Gideon Scheepers (1878-1902) wordt beschouwdals een van de helden uit de Tweede Zuid-Afri-kaanse Vrijheidsoorlog (1899-1902). Hij is ge-boren in Middelburg in Transvaal. Hij was werk-zaam als heliografist bij de staatsartillerie van deZuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal). Tijdensgenoemde oorlog deed hij als verkenner diensten werd eind 1900 tot commandant benoemd. Hijkreeg opdracht om de Kaapkolonie binnen te val-len en de Engelse verbindingslinies te ontwrichten.Hij werd ernstig ziek en door de

Engelsen gevan-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 11 - gen genomen. Een Engelse militaire rechtbanklegde hem overtreding van het krijgsrecht tenlaste en veroordeelde hem ter dood op beschuldi-ging van moor do Op 18 januari 190 2 werd hij inGraaff Reinet gefusilleerd.-Overigens blijkt hetvoorstel van de heer Vis, tot het ontlenen van na-men voor wegen aan bloemen, wel indruk gemaaktte hebben op het college van burgemeester enwethouders, want al in de raadsvergadering van5 april 1906 wordt op voorstel van burgemeesteren wethouders besloten tot het geven van de na-men Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat enDahliastraat.-Het omdopen van de Driestlaan inHortensialaan had meer voeten in aarde. Ditlaatste gebeurde naar aanleiding van een verzoekvan de heer J. Bleijerveld en een aantal anderebewoners van de Driestlaan. Uit de volgende pas-sage van het betreffende raadsvoorstel blijkt^ datburgemeester en wethouders hier niet veel voorvoelden:

&quot;Wat nu eerstgenoemd verzoek betreft, wordt alsmotief voor naamsverandering genoemd, dat nude Driestlaan weldra geheel gebouwd zal zijn, delaatste herinnering aan de voormalige &quot;Driest&quot;zou zijn verdwenen. Wij weten niet in hoeverre deopvatting juist is, dat deze zoogenaamde '-Driest&quot;in vroegere jaren zoo zou zijn geheeten, omdat heteen schraal stuk land was, dat wel met den naamdriesch of dries wordt aangeduid. Doch, aanne-mende, dat dit inderdaad de oorsprong is van dennaam &quot;Driest&quot;, dan gelooven wij toch niet, datiemand in dezen tijd bij het hooren van den naam&quot;Driestlaan&quot;, aan een minderwaa.rdig stuk grondzal denken. Deze weg is nu eenmaal van ouds inZeist als Driestlaan bekend en wij zien geen en-kele reden om dezen zeer goed klinkenden naamnu te gaan wijzigen in den uitheemschen naam van&quot;Hortensialaan&quot;.Het voorstel kon geen genade vinden bij de raad.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 13 -De oude paardetram. Nu het openbaar vervoer, in tegenstelling tot deeigen auto, in het middelpunt der discussie staat,zal het onze lezers misschien interesseren te we-ten hoe het daarmee vroeger in de omgeving vanZeist was gesteld. En dan is eerst van belang teweten hoe, ruim honderd jaar geleden, de toestandvan ons wegennet was. Wanneer wij nu aan een wegdenken, staat ons een glad oppervlak voor ogen»In die oude tijd waren wegen meestal onverhardehobbelige sporen en de wagens en koetsen, die erop reden, hadden vaak een gebroken as als gevolgvan een onverwachte diepe kuil. Tussen Zeist enUtrecht was de situatie echter gunstiger. Daarwas de weg reeds lang bestraat en trots noemde mendie dan ook de &quot;Steenwegh&quot;. . In 1839 was in ons land de eerste spoorweg aange-legd, door de HolKIjzeren Spoorweg Maatschappij,van Amsterdam naar Haarlem. In 1843 werd deze

lijndoorgetrokken van Amsterdam naar Utrecht waar hijeindigde bij het ons nu nog bekende Centraal Sta-tion, toenmaals &quot;Rhijnspoor-station&quot; geheten. Daarhet station buiten de stad lag, opende de heer VanMunster een omnibusdienst van buiten de Wittevrou-wenpoort naar het nieuwe station.Het jaar daarop begon de heer Dieges een omnibus-dienst van Utrecht naar Zeist en 35 jaar heeft de-ze omnibus goede diensten bewezen. Maar de ontwik-kel ing ging verder, In 1864 was de eerste paardetrambaan in ons land aangelegd tussen Den Haag enScheveningen, Dat bracht anderen op de gedachte,of zo'n vervoermiddel ook hier niet op z'n plaatszou zijn. Maar daarvoor moest een maatschappij op-gericht en moesten aandeelhouders geworven worden.Dat was niet altijd eenvoudig. Toen aan de eige-naar van het grootste hotel in De Bilt, &quot;Het roodeHert&quot;, gevraagd werd of hij aandelen wilde nemen,was het antwoord: &quot;Dieges is nog niet eens altijd



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 ]h -

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 Hofstede &quot;De Preekstoel&quot; in april 1770.(a. Biikkenburgerlaan; b. Driebergseweg;c. Molenweg). meter, verbonden met de DrIebergseweg, vrijweltegenover de Molenweg (zie afb.).Oudtijds beschouwde men de Seysterstraat, aliasDorpsstraat, als lopende van de (Oude) Kerk totde hofstede &quot;De Preekstoel&quot;. En aangezien ineen acte van 1 april 1370 vermeld worden alsgrenspercelen het goed van koster Helewijgerenerzijds en het goed van vrouwe YsegaertsBerghe anderzijds - en aannemende, dat de kosterwel niet ver van de kerk zal hebben gewoond -is het mogelijk, dat genoemde vrouwe eigenaresen/of bewoonster was van het perceel of de boer-derij, welke later &quot;Preekstoel&quot; genoemd wordt,Hoe dat zij, wij hebben vaste grond onder de























Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 Paardetram en tramhalte op de Utrechtseweg bij Beeklust (Bartimeus)+ 1905



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 33 - L.S. Ditmaal wordt ons Bulletin geopend met een artikelvan de heer D.R. Klootwijk, uit Bunnik, die in hetorgaan van de buur-vereniging, de Historische Kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, - n.1. in 6e jrg. 1972, nr.2 - een interessante bijdrage plaatste, welke ookvoor ons van belang is. De auteur en redacteur hr.Graafhuis gaven dadelijk toestemming, dit artikelin ons kwartaalblad over te nemen, toen hun datwerd verzocht. Daarvoor onze oprechte dank. De Zeisteroever in de Middeleeuwen. Poging tot een nadere plaatsbepaling van dit ge-bied. De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeis-terscore of Zeisterschoer, komt in Middeleeuwsebronnen talrijke malen voor. We vonden hem voor deeerste keer in 1236, toen in een charter van hetkapittel van St. Jan te Utrecht gesproken werdover: &quot;duodecim jugera, sita in Seisterover&quot; (l).Maar de naam is waarschijnlijk ouder, aangezien

deplaatsnaam Zeist al in de eerste helft van de Seeeuw bekend was. De samenstelling met -oever duidt op een strookland, begeleid door een waterloop van enige omvang.Dat kan in deze omgeving alleen de Rijn of een takervan zijn. In talrijke akten omtrent de Zeister-oever wordt trouwens gesproken over de &quot;Oever Rijn&quot;.Men zoekt de naam Zeisteroever tevergeefs op onzemoderne kaarten, maar men neemt gewoonlijk aan,dat er in de Middeleeuwen een gebied mee bedoeldwerd dat zich, ten noorden van de tegenwoordigeKromme Rijn, uitstrekte van Rijnauwen tot de Tol-akkerlaan. Inderdaad behoorde dit gebied tot deZeisteroever. Dat die zich uitstrekte tot bij Rij-nauwen blijkt uit het Manuaal van het morgengeldin het Overkwartier van Utrecht uit 14/0. Daarwordt als bezit van de Abdij Oostbroek onder het









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 37 - Bodemkundig kaartje van Zeist met diverse voorma-lige Rijnarmen. Men ziet hierop o.a. de Brugakker,de Zeisterbrug en de Breesteeg. 1. Waterigeweg, 2. BI ikkenburgerlaan, 3. Kouwenho-vense wetering, 't. Vi nkenbuurt, 5- Tolakkerl aan , .6. &quot;Kibbruggerwech&quot;. N.B. De &quot;oude&quot; Blikkenburglag dichter bij het Slot. heden stuifzand lag. &quot;Haex virdel, op t'Ouver&quot; zalvrij zeker gelegen hebben in de buurt van de zand-gronden van de Heuvelrug. Uit het voorgaande volgt, dat een deel van de Zeis-teroever lag ten N. van de tegenwoordige Kromme --Rijn en dat het andere gedeelte gezocht moet wor-











































Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 58 - sloten op de oever van de oude rivierarm en la-ter met een knik verlengd zijn tot de Grift,Blijkbaar was dit afvletten al zeer vroeg in ge-bruik» Het heeft in het hele gebied plaatsgevon-den, met uitzondering van het terrein van deBri nk. Dichtbij deze rivierarm, aan de Brenk, lag dereeds vermelde Bisschoshofo Prof. van Itersonmeent, dat dit een boerderij van meer dan nor-male omvang was (3l)= Uit de bronnen krijgen weechter de indruk,dat het een klein bedrijf was.Maar negen morgen groot, terwijl een normalehoeve 16 morgen telde (32). En blijkbaar was dekwaliteit van de grond nog slecht ook. De pachtvoor deze boerderij was, in vergelijking metdie van andere stukken land in de omgeving, vrijlaag. De geringe omvang kan er op wijzen, dat deze hofniet als landbouweenheid is begonnen en pasdaarna administratief centrum werd.. Veeleer lijkthet er op, dat de bisschop deze plek

bewust ge-sticht heeft als administratief centrum, ver-moedelijk om haar centrale ligging, dichtbijUtrecht en dus gemakkelijk bereikbaar. Uit deBisschoppelijke Rekeningen merken we, dat ditbelangrijke centrum al voor 1328 verplaatst werdvan de Bisschopshof naar de Zeisterbrug, waarnade hof alleen als boerderij in gebruik blijften dan geregeld door de bisschop verpacht wordt»Deze verplaatsing doet wat vreemd aan. De af-stand van het oude naar het nieuwe centrum be-droeg maar enkele honderden meters en we vragenons af wat de bisschop ertoe bracht, een zo be-langrijk centrum over zo geringe afstand te ver-plaatsen, We krijgen de indruk, dat men dit centrum beslistdaar in de buurt wilde houden, omdat van oudsherde loop daarheen was, maar dat een bepaalde re-



























Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 _ 70 - dat tezamen met de in het reglement voorkomendenamen opnieuw uit te geven, L. Visser. -w-w URGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente van?-^ Zeyst brengen bij dezen ter kennisfe van de Ingezete-I \ nen, het door den Gemeente-Raad, op den 4^^&quot; Januarij '^-^ 1826. vastgeftelde, en door de Wel Edele Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht, bij befluit van 2&&quot;«&quot; dierzelfde maand, goedgekeurde OP DE POLITIE D ER WEGEN EN WAT EREN LN DE GEMEENTE Z E Y S T. Art. 1. i/e Gemeente - Wegen en Wateren zijn 4e volgende: i«. De Woudenbergfche Weg, loopende van den Gropten Weg N°. 6.over de Hofstede De Blaauwe Schorteldoek, door de Palementier-fche Vakken, langs het Dijielbosch, tusfchen de Bosfchen van A                                               Schar-





















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

