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Seijst 1988. - Dl. 18 waardevolle panden en groene landgoederen ook is. Een monumentenbeleid is naar mijn mening een onderdeel vanhet beleid om onze samenleving voor iedereen leefbaaren aantrekkelijk te houden. Daarom zullen wij niet al-leen historische en mooie bouwwerken moeten behouden,maar ook meer aandacht besteden aan de kwaliteit vanhet nieuwe. Hoewel moderne architectuur vaak omstredenis, betekent kwalitatief goed bouwen een verbeteringvan de leefbaarheid. Dat is iets waar wij allen belangin stellen. Zeist moet daarom veel toekomstige monumen-ten bouwen. De Van de Poll-Stichting vervult een belangrijke taakbinnen de zeister gemeenschap en ik zal in de werkzaam-heden van de Stichting, vanuit mijn nieuwe functie alsvoorzitter, een werkzaam aandeel hebben. R.G. Boekhpven,burgemeester van Zeist











Seijst 1988. - Dl. 18 Trouwens, in het standaardwerk &quot;Nomina geographicaNeerlandica&quot; en wel in het artikel Den Briel wordt dezenaam definitief tot de &quot;breul&quot;-woorden gerekend. K.W. Galis Noten 1) In 1946 werd de St Wllllbrordus Stichting te Amster-dam eigenaresse van De Breul. Het landgoed werd be-stemd voor de huisvesting van het in 1831 door Cor-nells Ludovicus baron van Wykersloot van Schalkwijkop zijn landgoed Het Huls te Katwijk aan den Rijngestichte internaat. Ter herinnering hieraan is denaam Katwijk in de naam van het internaat opgenomen. 2) R.T. Muschart: &quot;Een en ander omtrent familiewapens&quot;.Gens Nostra, 7e jrg, 1952, pag. 129





Seijst 1988. - Dl. 18 dus (Gradus) van de Haar, oom van de bekende gelijkna-mige paardenhandelaar van &quot;Groenoord&quot; uit later tijd?Oom Gradus had de boerderij &quot;Zeldzaam&quot; aan de Tiendweggebouwd en was gewend rechts te houden. Deed dat ook opde Driebergseweg, vanuit het dorp huiswaarts gaande.Hij moest dan wel tussen de tramrails op het zand lopenen werd daar dan ook te ongelegener tijd dood gereden. Op het buiten &quot;Heerewegen&quot; en ook op &quot;Sparrenheuvel&quot;woonden leden van de familie Van der Mersch. De zeisterstamvader van dit geslacht had mede de gasfabriek (ge-legen tussen de Brouwerij en de brug van de Blikkenbur-gerlaan aan de Zeister Vaart) opgericht en werd daaromde gaspit genoemd. Ook een van zijn zoons ontkwam nietaan een bijnaam. Hij had in de marine gediend, droegeen korte baard, weswege hem de erenaam Kapitein Nemo(de held uit Jules Verne's roman 20.000 mijlen

onderzee) werd toegekend. De merkwaardige gewoonte van eenandere zoon bestond uit het verzamelen van tabak. Hijdeed dit door in Dorpsstraten, Rond en omgeving siga-rettenpeuken op te rapen. Voor mijn ogen rijst nu het beeld van de oude heer DeBeaufort van het &quot;Molenbosch&quot;, een goed mens en ook al-weer een trouw bezoeker van de hervormde kerk in deDorpsstraat. Ik begrijp niet hoe ik hier associeer maarik zie hem met zo'n ouderwetse platte herenstrohoed ophet hoofd uit de kerk komen. Aan de overkant woonde op&quot;Schoonoord&quot; mevrouw Van Romondt Vis - barones Quarlesde Quarles, een zeer energieke niet al te gemakkelijkedame. Zeer betrokken bij sociaal werk, bestuurslid vande &quot;Union&quot; ter bescherming van jonge meisjes (de uit-gebreide franse naam is me werkelijk ontschoten) en- dichter bij huis - de Zeister Huishoudschool. Wij naderen nu de hoofdschotel van dit betoog: debewoners van &quot;Hoog

Beek en Royen&quot;. Sinds mijn vroegstekinderjaren heb ik daar niemand anders dan freule VanLoon gekend (jkvr. Agnes van Loon). Later woonde daargraaf en gravin Van Bylandt-van Loon, haar zuster enzwager bij in. Maar daar hoorden wij weinig van. FreuleVan Loon werd gekenmerkt door drie eigenschappen: zij





Seijst 1988. - Dl. 18 hij had zich een nieuwe, mooie winterjas aangeschaft,waarin (o, hoe deftig!) aan de binnenkant zijn &quot;mono-gram&quot;. Trots toonde hij dat dan ook, maar de belang-stellende Zeistenaar verwachtte heel wat anders, wan-neer hij hen uitnodigde de &quot;grammofoon&quot; in zijn jaseens te bezien. Freule Van Loon was altijd zeer meele-vend en liet bij ziektegevallen in haar omgeving steedsbelangstelling blijken. Stikker werd uitgezonden omnaar de gezondheid van mijn zieke oom te informeren,wilde zeggen dat deze de freule zeer interesseerde;maar kon het verzoek van de belangstellende freule opgeen andere wijze gestalte geven dan door te zeggen,dat de gezondheidstoestand van betrokkene de freule&quot;zeer amuseerde&quot;. Vele voorbeelden van een dergelijkprachtig woordgebruik deden destijds in Zeist de ronde! Zuinig was de freule ook op de bomen, die op de bui-tenplaats stonden, waarbij ook de bomen langs de

Laanvan Beek en Royen behoorden. Wanneer een boom er slechtaan toe was, liet zij hem met een staalkabel aan eengezonde boom vastmaken, wat uiteindelijk voor beidebomen castrofaal was. Wandelen op de buitenplaats werd door het bordje methet bekende &quot;Verboden toegang, artikel 461 Wetboek vanStrafrecht&quot; tegengegaan. Slechts enkele &quot;domineesdoch-ters&quot; hadden vrije toegang en waren daarop niet weinigtrots. Een ongehuwde zuster uit het Zusterhuis der Evangeli-sche Broedergemeente fungeerde als lectrice bij deouder wordende freule. Zij was bovendien een niet on-verdienstelijk schilderes (de &quot;zuster&quot;, niet de freule)en na haar overlijden nam freule Van Loon diverseschilderijen (ook van andere, meer bekende amsterdamseschilders) over. Ook hier was ongetwijfeld weer sprakevan een philanthropisch helpen. Over het algemeen waren er op deze buitenplaatsen endat geldt zeker voor &quot;Hoog Beek en

Royen&quot;, ook mensen,die zichzelf wisten te helpen. Hier staan veelal dezogenaamde tuinbazen centraal. Het betalen van smeer-gelden door leveranciers, metselaars en timmerliedenaan deze belangrijke en invloedrijke leden van het per- 11



Seijst 1988. - Dl. 18 soneel was - om het zacht te zeggen - niet ongebruike-lijk. En dit is dan een beetje triest einde aan de gemengdeberichten, die in mijn herinnering leven, wanneer deDriebergseweg ter sprake komt. J. Meerdink 12





Seijst 1988. - Dl. 18 Vermeldenswaard lijkt ons voorts dat de heer R.P.M.Rhoen (onze tweede penningmeester en lid van de redac-tie van het Bulletin) behalve tot archivaris van degemeente, ook tot lid van de gemeentelijke monumenten-commissie werd benoemd. Dit zal onze prettige contactenmet de gemeente stellig nog ten goede komen. Dan ons Bulletin. Dit kwam ook dit jaar weder viermaal uit. Wij vertrouwen dat u het met ons eens zultzijn, dat de redactie er steeds weer in slaagt om inte-ressante en prettig leesbare kopij bijeen te brengen. Wat betreft het archiefwerk en de beantwoording vanvragen tijdens de openstelling van onze werkruimte inhet Slot op de dinsdagochtenden van 10 tot 12 uur, eenen ander onder leiding van mevrouw drs J.C. Mollen-Hengeveld, verwijzen wij u naar haar afzonderlijkejaarverslag, waarin ook de filmvoorstellingen door deheer Wels worden gememoreerd. Dezelfde heer Wels ver-zorgde ook dit jaar onze

contribuanten-administratie. Op 23 november 1987 hield de heer dr A.H.M, vanSchalk, historicus en lid van de redactie van hetmaandblad &quot;Oud Utrecht&quot;, voor ons een bijzonder goedgedocumenteerde en zeer vlot gebrachte lezing over &quot;Dezeister katholieken in de pruikentijd&quot;. Wij zijn allen die op enigerlei wijze aan onze acti-viteiten hebben meegewerkt, bijzonder erkentelijk, ter-wijl ook stellig een woord van dank op zijn plaats isvoor de pers - en wij denken dan vooral aan de NieuweZeister Courant, maar ook aan De Nieuwsbode - voor depositieve wijze waarop zij steeds aandacht schonk aanonze Stichting. Van excursies is in het verslagjaar helaas niets ge-komen; op veelvuldig verzoek zullen wij deze in 1988echter zo mogelijk weder gaan organiseren. 14





Seijst 1988. - Dl. 18 Verslag van het Archlefwerk over 1987 Weer is een jaar voorbij, hetgeen merkbaar is in onsarchief, want sedert 1986 zijn enkele veranderingenopgetreden. Allereerst is het aantal medewerkers uitge-breid in de loop van 1987. Ons team werd versterkt metmevrouw L. Heyning en de heren Bardet en Van Lunteren.Mevrouw Heyning en de heer Van Lunteren assisteren deheer Roeder met de persberichten, waarvan nog groteaantallen moeten worden gesorteerd, opgeplakt, geco-deerd en in mappen opgeborgen. De heer Bardet heeft in 1987 in hoofdzaak de inventa-risatie van de voorwerpen ter hand genomen. Het aanwe-zige materiaal is op kaartjes gezet en de afrondingwacht nu op de herinrichting van de kamer in het Slot.Wij betreuren het, dat hiervan nog zo weinig is gerea-liseerd. Bovendien is de heer Bardet ons een steun bijallerlei zaken het archief betreffend. Het spijt ons, dat de heer ir Van Wijk de laatstemaanden van het jaar

verstek heeft moeten laten gaanwegens ziekte. Wij missen hem op dinsdagmorgen en wen-sen hem in 1988 een volledig herstel toe. Ook in 1987 zijn nieuw verschenen boeken en brochuresin de bibliotheek opgenomen en de catalogus is bijge-werkt. Dit is voornamelijk het werk van mevrouw dr Ber-toen. Zij publiceerde in het septembernummer van hetBulletin het overzicht van deze uitgaven. Bovendienhoudt zij de Iconografische Atlas bij. Oude en nieuweportretten van Zeistenaren zijn zeer welkom. Voor de kaartenverzameling bleek ook dit jaar veelbelangstelling; er zijn door de heer Van Wijk nog sup-plementen op het reeds bestaande overzicht gemaakt,waarin onder andere zijn vermeld enkele nieuwe ontvan-gen exemplaren. Het overzicht van de kaarten met sup-plementen hopen wij in 1988 gereed te hebben in eenomslag met inleiding, enz. De prenten zijn in een catalogus verwerkt; het cor-rectienummer is gereed. In omslag met inleiding en in-dex zal

dit overzicht in de loop van 1988 verschijnen. 16 i







Seijst 1988. - Dl. 18 Tenslotte de uitzinnige vreugde van 29 april 1945,toen bommenwerpers de eerste voedselpakketten uit-wierpen. Beide films zijn beschikbaar gesteld door de Rijks-voorlichtingsdienst. 3. De bevrijding De eigen bevrijdingsfilm van de Van de Poll-Stich-ting. De beelden van deze film zijn uitsluitend in Zeistopgenomen door de amateurfilmers: mevrouw Stok, deheer Van Haaften en de heer Posthuma. In het kader van het voorlichten op de basisscholenover de gevolgen van nazisme en racisme gedurende1940-1945, wil dit filmprogramma hierbij aansluiten. De voorstellingen, vorig jaar op 5 mei, werden dooreen grote meerderheid jeugdigen bezocht. Wij hopen ook dit jaar weer overvolle zalen te trek-ken. Namens de filmcommissie,H. Wels. 19





Seijst 1988. - Dl. 18 Zeist onder de slopershamer NS Openbare bibliotheek aan de 2e Hogeweg 83 Foto Van de Poll-Stlchtlng







Seijst 1988. - Dl. 18 Contribuanten Wij begroeten als nieuwe begunstigers:familie G. en CA. de Bruin-Steinvoort, Steniaweg 31de heer CA. Kleuver, P. v. Troostwijkstraat 109, Den Haag;mevrouw C v.d. Lee, Oranjehof 8familie D. Lehr-Verschoor, Arnhemse Bovenweg 12de heer J.A. van Lunteren, Roemer Visscherlaan 84de heer J.N. Sachs, Crosesteln 1666de heer M.S. Visser, Dalweg 46familie E. van Waveren, Thorbeckelaan 4de heer J.C. Wisman, Bothalaan 25 Alle 9 nieuwe contribuanten hartelijk welkom. Als steeds vragen wij u een goed woordje in uw naasteomgeving te willen doen voor onze Stichting. Bij voorbaat onze dank, H. Wels, administrateur Rectificatie In ons vorige nummer zijn de onderschriften bij defoto's op de bladzijden 102 en 103 verwisseld.



Seijst 1988. - Dl. 18 De BisschopshofAmersfoort Bij het lezen van een artikel van wijlen J.M. Rein-boud in het Heemschut-nummer &quot;Amersfoort, monumenten-stad&quot; 1) trof mij de overeenkomst tussen het vroeg-mid-deleeuwse Amersfoort en Zeist; nadien is eerstgenoemdeuitgegroeid tot een stad (sinds 1259 stadsrechten),terwijl de andere een dorp - zij het een volkrijk - isgebleven. Reinboud wijst erop, dat Amersfoort ontstond aan deEem, aan een doorwaadbare plaats, een voorde (ter hoog-te van de huidige Havik), waar het landverkeer oost-west vice versa passeren kon. Voor het eerst wordt dezeplek in 1028 genoemd en in 1203 een &quot;curtis&quot; of bis-schopshof. In 1317 echter schonk de utrechtse bisschopzijn hof aan de amersfoortse parochiekerk van St Joris,daar hij elders beschikken kon over een versterkt huis.Nu was er ten tijde van Karel de Grote - in 777 - alsprake van een &quot;villa&quot; in de streek Flethite. Zo'nfrankische villa

besloeg dikwijls vele honderden hecta-ren. &quot;Ze omvatte om te beginnen een vroonhof. Dat waszowel het eigen huis van de heer, met de daarbij beho-rende landbouw-, veeteelt- en andere gronden, als hetbestuurscentrum hiervoor en voor het eraan onderhorige hoevenland.....Een vroonhof of &quot;curtis&quot; moet een heel dorp op zich zijn geweest...&quot;. Is nu de latere bisschopshof identiek aan de franki-sche vroonhof ca.? Belangrijke hulpbronnen zijn, vol-gens Reinboud, plaats-, water- en veldnamen. De oudebisschopshof lag nabij de St Joriskerk; in de 8e eeuwwerd &quot;curtis&quot; vertaald als &quot;hovastat&quot;, hofstede. Dezenaam komt nog altijd voor aan de noordwestkant van dekerk, waar het nog steeds &quot;Papenhofstede&quot; heet. Dichterbij heet een straat &quot;Vijver&quot; en een ander &quot;Lavendel-straat&quot;, wat een verbastering kan zijn van &quot;lavande&quot;,wasplaats in de rivierbocht. Zo ook de oude

namen&quot;breul&quot; en &quot;bree&quot;. &quot;In de karolingische richtlijnenvoor villae staat met name het beheer en onderhoud ge- 25



Seijst 1988. - Dl. 18 noemd van de &quot;brogilum&quot; of &quot;breul&quot; bij elke vroonhof;van oorsprong wildpark, later omheinde ruimte voor vee.Een met &quot;breul&quot; gecombineerde naam, die we ook van ko-ningshoven elders kennen, is die van &quot;bree&quot; of &quot;brede&quot;,akkerland dat tot de vroonhof behoorde&quot;. De &quot;brede&quot; lagpal aan de westzijde van de huidige amersfoortse bin-nenstad en de Breul besloeg het zuidelijke deel van diebinnenstad; een deel van de Langestraat door het cen-trum heette voorheen Breulstraat. In Amersfoort stondvoorbij de Brede een grenspaal, waar lang geleden eengerechtsplaats - met galg en rad - was, nu de Boezem-berg. De frankische villa ofwel curtis was omgeven door eenaantal &quot;foreesten&quot;, bosachtige jachtdomeinen, waarvaner vier met name zijn vermeld, zoals &quot;Hengistscoto&quot;(dat wil zeggen Henschoten bij Woudenberg) en &quot;Fornhe-se&quot; (dat

wil zeggen Hees onder Soest). Verder kan noggenoemd worden de &quot;Koppel&quot;, de weidegronden aan deoever van de Eem, terwijl de bekende archeoloog-histo-ricus Halbertsma 2) ook nog melding maakt van &quot;woestEigen&quot; op de Amersfoortse Berg - dus aan de westkantvan de nederzetting - en van de Amersfoortse Eng, deakkers op de uitlopers van deze Berg aangelegd. Deutrechtse bisschop was grondheer van dit gebied, maarals zijn lokale vertegenwoordiger had hij uit een dernotabele families een schout aangesteld, die op de Hofwoonde. Later wordt de schout &quot;miles de Amersvort&quot;,ridder van Amersfoort, genoemd. Zeist Wat is er - na deze lange amersfoortse uitweiding -van de zeister bisschopshof te vertellen? Veel gegevensomtrent de bezittingen van de bisschop van Utrecht inZeist zijn te vinden in de &quot;Bronnen voor de geschiede-nis van Zeist&quot; 3). Uit oude acten, vermeld in die&quot;Bronnen&quot;, blijkt,

dat al in 838 de bisschop er bezithad, aangezien hij toen aan een zekere graaf Rodger zeshoeven - met de onvrije gezinnen (vronen) en het land -in vruchtgebruik schonk. Trouwens, de vermelding toen 26





Seijst 1988. - Dl. 18 omstreeks 1300 ontving - voornamelijk in natura -blijkt uit de notities van de bisschoppelijke rentmees-ter uit 1328: 17 rammen, 23 varkens, 20 mud haver, 8mud rogge en aan tijnzen 4 pond plus aan bede 6 pond,13 schelling, 4 denier. Later werden de pachten alle ingeld voldaan. Na de opheffing van de Hof kwam de naam&quot;hof tot Zeyst&quot; of &quot;bisschopshof&quot; zelfs in de 17e eeuwnog wel voor. Waar lag deze bisschopshof? Dank zij een kaart in hetRijksarchief te Utrecht - ook afgebeeld in Dekker'sboek op pag. 70 - weten we dat tamelijk nauwkeurig.Paulus Ruys tekende ca 1664 de voormalige hof aan hetbegin van de Kroostweg (toen &quot;Den Brenck&quot; genoemd) bijde Utrechtseweg, schuin tegenover de tegenwoordige VanReenenweg, beter nog: tegenover de Brinkweg. Op 19eeeuwse kaarten omvatte het perceel De Brink onder meerde vroegere Hof; nu is het blijkbaar het terrein van dekinderboerderij. K.W.

Galis De vroegere Bisschopshof ± 1664 28



Seijst 1988. - Dl. 18 De situatie ± 1860 De situatie ± 1986 1) Den Brenck (nu Kroostweg), 2) Brinkweg, 3) Utrechtseweg, 4) Molenwegh (nu Van Reenenweg), 5) &quot;De Brink&quot;, 6) Griftlaan, 7) Kinderboerderij 29i



Seijst 1988. - Dl. 18 Noten 1) J.M. Reinboud: Over de oorsprong van Amersfoort.Heemschut, 60, 1983, no 10 (oktober), pag. 162-164 2) H. Halbertsma: Zeven eeuwen Amersfoort?, 1959, pag.7-18 zie ook F. Leyden: Het ontstaan der Nederlandschesteden... Tijds. Kon. Ned. Aardr. Gen., 58, 1941,no 2, pag. 143, 147 3) Deel I, o.a. pag. 35/36, en vele pagina's; ook deelII 4) C. Dekker: Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen.Zutphen 1983, pag. 35, 69-75, 167-174, 453-466 5) De buitenplaats Schaerweyde aan de Utrechtsewegheette in 1796 nog Brinkenberg. De nieuwe naam werdaan de buitenplaats gegeven door Bernardus Sluyter-man, toen deze de bezitter was geworden van het ge-recht Scharweide en de buitenplaats. 6) Tijns, tins, cijns of census: Hieronder verstaat mendat wat de boer verschuldigd was aan zijn grondheer,en betaalde in natura of (later) in geld. Het kwamin de plaats van vroon- of herendiensten. 7) Rau: Kleine Kapittelen en

Kloosters (St Stevensab-dij), no 774-61 30



Seijst 1988. - Dl. 18 De armenzorg in Zeist (I) In het verleden is wel eens de wens geuit wat meer teweten over de sociale omstandigheden in Zeist gedurendede vorige eeuw. Jammer genoeg zijn er weinig bronnen,waaruit we hiervoor kunnen putten. Overheidsbemoeiing op het gebied van de armenzorg ende arbeidsvoorziening bestond vrijwel niet en de over-heidsarchieven geven daarover dan ook weinig informa-tie. Eerst in 1814 werden in de Grondwet &quot;het armbe-stuur en de opvoeding van de arme kinderen&quot; als eenzaak van hoog belang en aanhoudende zorg van de rege-ring aanbevolen. Een wettelijke regeling van de armenzorg werd echterniet voorgeschreven. Dat gebeurde in de Grondwet van1848 en zo stond er tot 17 februari 1983 in het hoofd-stuk &quot;onderwijs en airmbestuur&quot;: &quot;het armbestuur is eenonderwerp van aanhoudende zorg der regering en wordtdoor de wet geregeld&quot;. Die regeling wilde aanvankelijk niet

zo best vlotten,want de kerkelijke en de particuliere instellingen vanweldadigheid wilden niet aan banden gelegd worden endat was wel de bedoeling. In 1854 kwam de eerste Armenwet tot stand, die zichvrijwel beperkte tot armenzorg van overheidswege metdaaraan ten grondslag twee principes, die in feite aljaren gegolden hadden, te weten: a. de overheid werd pas actief, wanneer hulp van fami-lie, kerkelijke of particuliere hulp niet was ver-kregen, en b. de hulpverlening moest onvermijdelijk zijn en indiengerealiseerd, niet verder reiken dan strikt noodza-kelijk was om de arme in leven te houden. Hieruit blijkt, dat armenzorg in wezen politiezorgwas, ter vermijding van onlusten en oproer onder hen,wie het ontbrak aan de middelen om in de meest elemen-taire behoeften te voorzien. In dit kader moeten we de situatie zien van de armen-zorg in Zeist omstreeks 1850. We weten daarvan ietsmeer dan van vorige jaren, omdat de gemeentewet van 29 31



Seijst 1988. - Dl. 18 juni 1851 voorschreef, dat de gemeentebesturen elk jaareen &quot;uitvoerig en beredeneerd verslag&quot; aan gedeputeerdestaten moesten aanbieden van de toestand der gemeente.Het verslag moest worden ingericht volgens een door deminister van binnenlandse zaken vastgesteld model endaarin kwam ook een hoofdstuk voor getiteld &quot;Het armwe- zen . De gemeente Zeist heeft zich, althans de eerste keer,nauwgezet gehouden aan de eis van &quot;uitvoerig en bere-deneerd&quot; en zodoende hebben we een interessant over-zicht van de situatie in Zeist in 1851. De volledige tekst van hoofdstuk X &quot;Het armwezen&quot;luidt als volgt: &quot;Dankbaar moeten wij erkennen dat de armoede geduren-de het afgelopen jaar niet is toegenomen. Veelvuldigwaren de bronnen die tot hare leniging strekten, onderanderen: de bemoeiingen van velen tot de zedelijke ver-betering en de beschaving der behoeftigen; de gelegen-heid

om hunne kinderen gratis onderwijs te doen geven;het vele bouwen; de bijdragen van de gegoeden aan deAlgemeene Armencommissie waardoor zij in staat werdengesteld op verschillende wijzen in de behoeften derarmen te voorzien; en voornamelijk dient hier meldingte worden gemaakt van de oprigting reeds in 1850 derWaarborg Vereeniging voor arbeiders en werklieden. Dit een en ander werkte mede om het lot der behoefti-gen zoo niet te verbeteren dan toch te verzachten. Het ontstaan der groote armoede in deze gemeente ishoofdzakelijk aan twee oorzaken toe te schrijven:Ie. Het door grondbezitters aan een ieder toestaan om zich alhier te vestigen en2e. het misbruik van sterken drank. De waarschijnlijkheid bestaat dat in het vervolg heteerst gemelde geval geen plaats meer zal hebben; detweede oorzaak blijft voortduren, hiervan getuige deopbrengst van de opcenten op het gedistelleerd. De po-gingen van het Genootschap tot afschaffing van, of

dattot matigheid in het gebruik van sterken drank vindenweinig bijval; een streng toezigt vanwege de politie 32



Seijst 1988. - Dl. 18 wordt gehouden op het tijdig sluiten der herbergen. Onder vele andere bijkomende oorzaken welke tot hetontstaan der armoede hebben medegewerkt, zoude men hetgestadige aan de deur uitreiken van aalmoezen, kunnenaanhalen, waardoor de zorgeloosheid opgewekt en de lui-heid aangekweekt wordt. Doch wat dan ook de oorzaken mogen zijn, de armoedebestond eenmaal en er moest wederom worden uitgeziennaar middelen tot hare leniging; de Algemeene Annencom-missie heeft gemeend door werkverschaffing een drievou-dig doel te bereiken: Ie. de luiheid tegen te gaan; 2e. het bedelen te voorkomen; 3e. de arbeid ten voordeele der gemeente aan te wen-den. Het doel der commissie is niet het wegnemen der ar-moede, daartoe ontbreken de middelen, zij leenigtslechts de bestaande armoede en tracht zoveel mogelijkmeerdere te voorkomen. De Waarborg Vereeniging heeft door uitreiking deswinters van hooge interesten als

belooning voor de deszomers ingebragte gelden, de spaarzaamheid bij velenopgewekt. Beide inrigtingen hebben, dank zij de milde giftenvan de gegoeden, gunstig gewerkt. Naar onzes inzienszouden de middelen die tot verbetering van den toestandder arbeidende klasse kunnen strekken daarin bestaandat zij die door landbezit en invloed de magt in handenhebben, trachten te voorkomen dat door het woekeren metgrond, woningen en werk, de nijvere arbeidende standniet meer en meer den moed laat zinken en hoe langermeer verarme. Wij allen weten het hoe meermalen kleinestukjes grond voor de aardappelenteelt bestemd, ver-pacht worden: De pachter, zoo luiden de voorwaarden,mag de aardappelen niet van het land vervoeren voor datde pacht betaald is; valt de oogst tegen of kan hij omandere redenen niet betalen, de grondeigenaar trekt devruchten, de pachter heeft aardappelen, mest en arbeidverloren, raakt achteruit en van een weinig

gegoedewordt hij een arme. 33





Seijst 1988. - Dl. 18 dan eene Instelling ook voor meer dan een persoon gere-kend wordt. Met uitzondering der R. Catholijke Diakonie verkeerenalle instellingen van weldadigheid in welvarende staat&quot;. In een volgend nummer hoop ik hierop enig commentaarte geven. L. Visser 3l





Seijst 1988. - Dl. 18 Zeist onder de slopershamer w Montaubanstraat 15. Vroeger was in dit pand de winkel &quot;Elck wat wils&quot;gevestigd.                                                                               p^^^ ^^^^ ^j^ PoU-stichting co













Seijst 1988. - Dl. 18 &quot;««®M»»««fM»~J5



























Seijst 1988. - Dl. 18 ontzag en onze goede zorgen, dan zou het toch dwaasheidzijn, meer te hechten aan enkele bijzondere boomen danaan heel een indrukwekkend bosch. En zonder eenige twij-fel is, in een breeder begrip van architectuur genomen,een gansche gracht, ook al biedt er zich geen enkel op-merkelijk poortje, ook al staat er niet een pikantetrapjesgevel op, van oneindig meer belang dan verschil-lende huizen- of torenbouwvallen bij elkaar. Er is bijde belangstelling in ouden bouwtrant, in oude kunst, nogaltijd iets van de 18de eeuwsche liefhebberij voor hetcurieuze exemplaar, voor het zeldzame detail blijvenhangen, maar ik zou geen oogenblik aarzelen bijv. denverkoop van den beker te Veere, waarover indertijd zooveel te doen was, een schamel bagatel te noemen, in ver-gelijk met de onherstelbaren wandaad van een heel stukstadsschoen voor altijd te vernietigen&quot;. &quot;Wie een schilderij verkwanselt vernietigt niet. Wieeen gracht plempt

verwoest, vernietigt, vermoordt eenlevensschoon op onherstelbare wijze&quot;. Verschillende schrijvers hebben zich uitgelaten in dezin van de citaten van Jan Veth. Onder meer de cultuur- > historicus Johan Huizinga. Deze heeft er ook voor ge-waarschuwd: bij restauraties een huis of een gebouwen-complex niet mooier &quot;oud&quot; te willen maken dan nodig is,omdat daarmee juist een verkeerd effect wordt bereikt. t Hij heeft het over het &quot;leerstuk, dat men oude bouwwer-ken volstrekt niet mag restaureren door toevoeging vanontbrekende elementen&quot;. Ergens anders formuleerde hij 1 als volgt: &quot;De ervaring van een halve eeuw liefdevollemonumentenzorg heeft wel overwogen grenzen getrokkentusschen zorgvuldig bewaren en waar het kan herstellen, s en roekeloze nabootsing van oude schoonheid&quot;. Zijn moti-vering is onder meer deze: &quot;Want een deel der histori- . sche sensatie is de volstrekte overtuiging der

echt-heid&quot;. Sedert Jan Veth en Johan Huizinga hun gedachten neer-schreven, is er veel veranderd. De behoefte aan eendoeltreffende verzorging van onze oude stads- en dorps-kernen is toegenomen op een wijze, die zij zelfs nooit thebben kunnen voorzien. Wij zijn thans op een tijdstip m..



Seijst 1988. - Dl. 18 aangeland dat iedere Nederlander met het probleem van derehabilitatie van de oude kernen wordt geconfronteerd. In 1986 waren er 1982 stads- en dorpsgezichten inge-schreven volgens artikel 21 van de Monumentenwet. Demeeste hiervan liggen in de provincies Utrecht, Limburgen Noord- en Zuid-Holland. Op dit moment staat de monumentenzorg in Nederlandweer voor grote veranderingen. Begin 1989 zal waar-schijnlijk een nieuwe Monumentenwet in werking treden,die gemeenten en provincies meer zeggenschap geeft. Detaken van de Rijksdienst zullen meer op het vlak van deadvisering komen te liggen. Om dit alles in goede banente leiden is een, reeds begonnen, reorganisatie nodig.De Rijksdienst in Zeist ziet de toekomst echter met ver-trouwen tegemoet. mevrouw S. Bottinga Herdruk &quot;De straatnamen van Zeist&quot; In het maartnummer werd de verwachting uitgesproken,dat begin mei de geheel herziene tweede druk

van &quot;Destraatnamen van Zeist&quot; zou verschijnen in de serie&quot;Zeist, groei en bouw&quot; bij de uitgeverij Kerckebosch. De vervaardiging van de 28 plattegronden van Zeist,waarnaar bij de straatnaambeschrijvingen wordt verwe-zen, heeft evenwel meer tijd gevraagd dan aanvankelijkwerd voorzien. Wij kunnen de nieuwe uitgave nu omstreeks novembera.s. tegemoet zien. 5m.



Seijst 1988. - Dl. 18 Merkwaardige zaken mij bekend Jonkheer Egbert Lintelo de Geer (1869-1945) gold inhet Zeist van de twintiger jaren als een enigszinsexcentrieke aristocraat. Kort voor het begin van de Eerste Wereldoorlog imi-teerde hij aan de Arnhemse Bovenweg de middeleeuwendoor er het kasteelachtige buiten &quot;het Kerckebosch&quot; tedoen verrijzen. Het huis werd deels uit stenen, afkom-stig van de resten van het kasteel &quot;Vredenburg&quot; teUtrecht, opgetrokken. De heer De Geer was verder een verwoed verzamelaarvan grote antieke objecten, zoals gotische deuren,schouwen, trappen, enz. *). Boven een renaissance deurtje uit 1620 leest men dewapenspreuk van jhr De Geer: &quot;Non sans cause&quot; (nietszonder oorzaak). Nu was De Geer ook een groot paarden-liefhebber en als zodanig ook wel wat excentriek ge-kleed, bijv. in een kniebroek met rode kousen. Voormenig Zeistenaar werd dientengevolge bovengenoemde

wa-penspreuk volkomen duidelijk: &quot;Niet zonder kousen&quot;. De architecten Jan en Theo Stuivinga bouwden in 1920het Christelijk Lyceum aan de Lindenlaan. Het gebouwkreeg een mooie aula en een nog mooiere tekst tegen dewand gecalligrafeerd. De leraar in de oude talen, zelf vertaler van Augus-tinus, had daarvoor iets van deze kerkvader uitgezocht:&quot;Beata vita gavdivm de veritate&quot; (Een gelukkig levenbetekent vreugde aan de waarheid - dat wil zeggen dechristelijke leer). Leerlingen van de eerste klas, kersvers van de lagereschool, zaten op maandagmorgen (weekopening in deaula!) altijd tegen die vreemde woorden aan te starenen begrepen er niets van, nog afgezien van het feit,dat het woord &quot;gavdivm&quot; onuitspreekbaar was. Een vandie leerlingen in het begin der twintiger jaren was delatere biologie-leraar aan diezelfde school, drs A.M.Brouwer. Hij deelde me mee, dat onder leerlingen, bij 58



Seijst 1988. - Dl. 18 wie al iets van het latijn begon te dagen, als meestgangbare en ook bruikbare vertaling gold: &quot;Gelukkigleeft hij, die verheugend weinig liegt&quot;. , ,.. .^.v- J. Meerdink *) Zie: R. Blijdenstein, &quot;Zeist, Groei en Bouw&quot;, deel5, pagina 57, Zeist 1984 Het kasteelachtige buiten &quot;het Kerckebosch&quot; 59



Seijst 1988. - Dl. 18 De armenzorg in Zeist (II) Over twee zaken, genoemd in het verslag van de ge-meente Zeist met betrekking tot het armwezen, wil ikenkele kanttekeningen maken, te weten over de AlgemeneArmencommissie en de Onderlinge Waarborgvereniglng. Het is vrijwel zeker, dat de in 1850 nieuw benoemdeburgemeester van Zeist, mr W.D.F. Schas, oud 39 jaar,een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandko-ming. Zijn voorganger, burgemeester F.M. van Bern, had in1850 na 36 jaar het burgemeestersambt vaarwel gezegd enhet ligt niet voor de hand dat hij in dat laatste jaarvan zijn loopbaan deze min of meer sociale beslissingenheeft voorbereid. De algemene armencommissie had blijkens artikel 1 vanhet op 20 januari 1851 vastgestelde reglement tot doel &quot;aan behoeftige ingezetenen in deze gemeente uitde-lingen te doen van hemden, dekens en geneesmiddelen&quot;. In artikel 2 stond, dat de commissie zich om de mid-delen,

welke voor deze uitdelingen nodig zijn, te kun-nen verschaffen, in de maand september van elk jaar aande gegoede ingezetenen inschrijvingsbiljetten zou zen-den, met een uitnodiging om door ruime bijdragen decommissie in haar liefdadig werk te ondersteunen. Bij het opmaken van de staat der uitdelingen zou decommissie volgens artikel 8 rekening houden met devoorhanden zijnde gelden en verder bijzonder acht gevenop het volgende: a. op de wezenlijke behoeften der bedeelden; b. op hun gedrag; c. of zij in de mogelijkheid zijn geweest om deel tenemen aan de Onderlinge Waarborgvereeniging voorArbeiders en Werklieden en zulks al dan niet gedaanhebben, en d. of zij soms bijzondere ondersteuning van gegoedeIngezetenen genoten of wel een voldoende bedelingvan de diakonie genoten. 60









Seijst 1988. - Dl. 18 Een aantal waar wij best trots op mogen zijn, maar die 600 .....? Dat komt toch wel! De Van de Poll-Stichting dankt u bij voorbaat. H. Wels, administrateur Zeist onder de slopershamer Medio augustus, na de bouwvakvakantie, verdween in enkele dagen ditmarkante gebouw met de daarachter liggende huizen om plaats te makenvoor de nieuw aan te leggen ingang van de Montaubanstraat.(foto H. Wels) 64





Seijst 1988. - Dl. 18 kreeg zodoende geen gelegenheid zich te herstellen. Devolgende pachter van deze 8 morgen, Thonis Heinricsz.,had daarom recht op een tegemoetkoming van de zijde vanzijn pachtheer, het klooster Bethlehem. Hij pachtte hetland in 1484: &quot;elx jaers om 8 rhijnsche gulden ende10 pachthoenre&quot;. Maar het eerste jaar werd Thonis Hen-ricsz. vrijgesteld van het betalen van de pachtsom, hettweede jaar betaalde hij een iets lagere en de volgendeacht jaar de volledige overeengekomen pachtsom. &quot;'t afterste&quot; &quot;Anno 1476 verhuert Cornelis Ghijsbert Henricszoens-zoen zes merghen lants gelegen aent westereynde in VrouBeelen Hoeve, streckende van de Hacweteringe oestwertop - tien jaer lanc - sjaers om zess goeden gouden pe-termans ende acht hoenre. Mit vorwerden, dat hij dievier leechste merghen naest der Hacweteringe gelegenons drie jarich vries op leveren sel. Ende die tweehoechste merghen - op

leveren sell int leste jaer stop-pellant van gesomerveechden weitlant. Item hij sel dievier merghen ofgreven van den tween mergen ende voertslooten alle jaer op sinen coste. Ende daer sellen wijhem eens toe scencken 15 stuyvers die men hem cortensel van den yersten pacht. Ende hy selt houden van al-len ouden banne wercken op sinen cost, mer men sel hemcorten ander ongelden als men boven ende beneden doensell&quot; (= bij de buurlanden). &quot;'t middel&quot; &quot;Anno 1484 verhuert Aernt Woutersz. 4 mergen lantsgelegen in 't middel van Vrou Beelen Hoeve - tien jaerlanc. Dat yerste jaer om 2 gouden petermans. Dat anderejaer om 3 gouden petermans ende 3 cappoen. Ende dieleste acht jaer elx jaers om 4 gouden petermans ende om6 cappoen&quot; 2). 66





Seijst 1988. - Dl. 18 len onder Driebergen in gebreke zijn ongeld te voldoen.Het St Ursulaconvent te Utrecht, eigenaar van de hoeve,moest daarom 400 pond (ruim 200 goudgulden) betalen. De&quot;Staten-panders&quot; hadden &quot;de hoffstede ende 't landtaangesprocken&quot; - &quot;sulx dat deze ongelden bij den con-vente mosten betaelt worden, wilde men 't land uyt derschade houden&quot; 4). Later nemen de eigenaars deze lasten voor eigen reke-ning, maar berekenen ze dan in de pachtsom wel door aande pachter. De eigenaar ontvangt zijn pacht dan als&quot;eensgevend geld&quot;. Bestaande of nieuwe lasten op het land nam - maarlang niet overal - de eigenaar soms voor zijn rekening.Of hij betaalde een deel ervan, zijn &quot;anpaert&quot;. Blij-kens bovenstaande pachtcontracten doet het kloosterBethlehem dit ook. De pachter moest deze lasten danvoorschieten, maar mocht ze &quot;corten van den yerstenpacht&quot;. Ook het

Karthuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht han-delde zo. In de rekeningen van dit klooster over 1531komt, voor een stuk land in Stoetwegen, de post voor:&quot;ende hem - pachter Herman Jacopsz. - gecort van denlaesten drie termijnen van de outscilt ons aenpaert ...5 stuvers op eiken outscilt&quot; 5). En in de rekening van de Rentmeester van het Vrouwen-klooster over 1606 lezen wij: &quot;Gerrit Evertsz. des Con-vents pachter tot Zeijst - van de Preeckstoel - heeftaen sijn pacht gecort tien gulden elff stuvers bij hemgedispendeert ende betaelt aen Willem Aelbertsz. tim-merman van het schaepschot ende bergen aldaer te repa-reren&quot; 6) . Als de eigenaar totaal niets voor zijn rekening wildenemen, stond dit uitdrukkelijk in het pachtcontract. Depachter moest dan betalen: &quot;commerloes ende vrijs geltssonder enigherhande of cortinghe, oec van wat zakendattet rueren of comen mochte&quot; 7). Terwijl wij in een aantal pachtcontracten een

zekeresoepelheid van de zijde pachtheer constateren is datbepaald niet het geval in pachtcontracten van het Ka-pittel van Oudmunster. Als dit Kapittel in 1365 aan 68



Seijst 1988. - Dl. 18 Abraham uter Corenmerck 12 morgen land verpacht, gren-zend aan Vrou Beelen Hoeve, betaalt Abraham voor deerfpacht 12 pond per jaar. Vindt de betaling ervan nietop tijd plaats, dan wacht hem iedere keer een boete van10 pond. Een dergelijke boetebepaling is een zeldzaam-heid in de pachtcontracten in het Cattenbroeck. En op 22 februari 1393 eist ditzelfde Kapittel vanzijn pachter dat hij betaalt: &quot;vrij ende commerloessonder enighe afcortinghe ofte verminderinge ons voer-seiden pachte overmids enighen laste ofte onghelde, datop dit voerseide landt comen mach als van brande, roef,water, weder, hercraft, herencraft of van anderseenighen zaken&quot; 8) . Het Kapittel van Oudmunster wildedus op geen enkele manier zijn pachter tegemoet komen. Ook het Kapittel van St Jan te Utrecht sloot verge-lijkbare pachtcontracten af. Gheritsz. van Reenen, die21 feruari 1388 zes morgen op het Hoghe lant in deVierhoeven pachtte,

moest betalen: &quot;vrij ghelt, sonderenigherhande ofcortlnghe van onghelde oft cost die daerop staet, off hier namaels op comen mach&quot; 9). En in een pachtcontract van 12 maart 1426 moet depachter betalen: &quot;vrij ghelt, sonder enigherhande of-cortlnghe van onghelde of van enigen last die nu op denvoerseydene lande staet of hiernamaels op vallen mach,in wat manyeren dattet toecomen mochte, die sel GhoyertWilliamszn. (de pachter) voirg.aeling aen hem nemenende ons ende onser kerken van tsint Johans voersc,daeroff claerliken scadeloos houden&quot; 10). Uit een aantal pachtcontracten blijkt dat de ver-plichtingen van de pachter ophielden bij oorlog, or-kaangeweld of dijkdoorbraak van de Lek. Zo lezen wij inenige pachtcontracten van het Kapittel van St Pieter:&quot;excepto publica guerra et Infractione lecce&quot; 11) enbij het Kapittel van St Marie: &quot;uutgesondert alleenopen oorloch ende open wayen&quot; 12). De verplichting

&quot;pachthoenre&quot; te leveren kwam in veelpachtcontracten voor. Ze moesten, evenals vette lamme-ren, peper, gember, &quot;brootsuyckers&quot; en andere &quot;toepach-ten&quot; worden afgeleverd aan de poort van het klooster.In enkele gevallen mocht de pachter ze ook vervangendoor het betalen van een kleine som geld. 6«v







Seijst 1988. - Dl. 18 het een goudgehalte van 4,515 gram, en was dus ongeveergelijkwaardig aan het Oude Franse schild 15). In bovenstaande pachtcontracten van Vrou Beelen Hoevekomt ook voor de Rijnsche of Keurvorstengulden. Hijwerd voor het eerst geslagen op 8 juni 1386, in hetkader van een muntunie tussen de keurvorsten van Mainz,Keulen, Trier en de Pfalz. De munt had oorspronkelijkeen goudgehalte van 3,396 gram. In genoemde pachtcontracten komt de rijnsche guldentweemaal voor. Eerst als de koopprijs van de hoeve, tenbedrage van 331 rijnsche gulden. En daarnaast als dejaarlijkse pacht van &quot;den vorstencamp&quot;, &quot;elx jaers om8 rhijnsche gulden&quot;. Hier zijn - zie boven - niet degoudstukken zelf bedoeld, maar hebben wij te maken meteen louter collectieve benaming van een aantal munten. Pierson 16) zegt hierover: &quot;Te Utrecht werd de Rijn-sche gulden in 1456 op 240 witten gesteld; Rijnschegulden werd nu een

term voor 240 witten, en die termbleef in zwang. Als een gouden munt een zeker aantaljaren achtereen een bepaalde som gegolden had, open-baarde zich dikwijls een neiging om zijn naam te ge-bruiken tot aanduiding, niet van de munt zelve, maarvan de bedoelde geldsom&quot;. Hij vervolgt: &quot;In een reke-ning van 1470-71 (het gehalte is dan inmiddels2,696 gram) vindt men 48 &quot;gouden rijnssen guldens&quot; ge-lijk gesteld met 12096 witten, dus elk dezer guldensmet 252 witten; maar in diezelfde rekening vindt menook &quot;4 rijnsgulden&quot; - het woord &quot;gouden&quot; ontbreekt nu -gelijk gesteld met 240 witten elk. In dit laatste gevalis de rijnsche gulden louter collectieve benaming, re-kengeld&quot;. Hoewel courant in deze streken werd er veel met dezemunt geknoeid zodat &quot;onse goede lieden ende ondersatengemeenlick beschadigt&quot; werden. Dat de rijnsche guldenweinig stabiel was, zien wij bijvoorbeeld in de reke-ning

van het St Sebastiaansgasthuis te Utrecht. In 1499komt daarin voor de post: &quot;Item betaelt bij mij JanBoll 20 gouden rhijnse gulden et stuck 30 stuyvers&quot;. Enin 1502: &quot;Ontfangen van Aelbert van Leuwen ende Jacobvan Leuwen 20 gouden rhijnse gulden et stuck 32^ stuy-yers&quot; 17). 72



Seijst 1988. - Dl. 18 De koopprijs van Vrou Beelen Hoeve, 331 rijnsche gul-den, bedroeg dus de waarde van 331 x 240 wit =79440 wit. De wit is het 15e eeuwse synoniem voor de14e eeuwse plak. Een stadtpond, de &quot;zware pay&quot; goldoorspronkelijk 9 plak, maar in 1468 was dat al 48 plakof wit 18). De koopsom van de hoeve zou op dat ogenblikdus ook voldaan kunnen worden door betaling van79440 : 48 = 1655 stadtpond. Uit de twee genoemde pachtcontracten van &quot;den vors-tencamp&quot; kan men ongeveer de waarde van de daar vermel-de &quot;goeden gouden petermans&quot; berekenen. Wij gaan ervanuit dat het eerstgenoemde pachtbedrag van &quot;den vorsten-camp&quot; van vier gouden petermans plus vier gouden Phi-lips Burg.scilde ongeveer gelijk was aan het tweedepachtbedrag van acht rhijnsche gulden. Wij komen nu tot de volgende berekening: Acht rhijnsche gulden hebben, omstreeks 1470, een waar-de van 8 X 240

wit = 1920 wit. Vier gouden Philips Burg.scilde hebben een goudwaardevan 4 X 3,61 gram = 14,44 gram. In 1468 berekende men voor 100 wit een goudwaarde van1,1 gram 19). De vier Philips Burg.scilde hebben duseen waarde van (14,44 : 1,1) x 100 = ruim 1300 wit.De vier gouden petermans vertegenwoordigen dan eenwaarde van 1920 - 1300 = 620 wit of 6,86 gram goud.De gouden peterman moet dan in die tijd een gehalte van1,7 gram goud gehad hebben. Ook de middeleeuwer kreeg te maken met devaluatie vanzijn geld. Wij zien bijvoorbeeld het huis Rijsenburghenige eeuwen lang een stuk land van St Jan, gelegen inStoetwegen, in erfpacht houden. De erfpachtscanon, dieonveranderlijk was, werd vastgesteld op 2 mare zilver +2 lood. In 1371 kon dit voldaan worden door betalingvan 30 pond; maar 100 jaar later (1478) was daarvoornodig 135 pond en 150 jaar later (1523) 210 pond 20). De depreciatie van de goudwaarde der geldstukken gingsnel. In

1378 was de goudwaarde van 100 plakken of wit-ten 11,92 gram. In 1444 was dat 1,43 gram en in 1488 73









Seijst 1988. - Dl. 18 Voor het ploegen gebruikte men in de middeleeuwen indit gebied de zeer zware stichtse karploeg (135 kg),die gewoonlijk door vier tot zes paarden getrokkenwerd. De karploeg bestond uit een voorkar en uit het eigen-lijke ploeglichaam. Op de voorkar was een verstelbaarzwaar blok hout, het &quot;cussen&quot;, bevestigd, dat uitgeholdwerd door de voortdurende druk van de erop rustendeploegboom. Door middel van kettingen of een beugel wasde voorkar verbonden met de ploegboom. De werkende delen van de ploeg, het kouter, de ploeg-schaar en het rister of strijkbord, waren bevestigd aande ploegboom. Bij het ploegen sneed het kouter (meestal een langsoort mes) een reep grond van de akker verticaal af. Deploegschaar maakte deze reep horizontaal los, waarna dereep tegen het rister opschoof, waardoor de grond omge-keerd en verkruimeld werd. Bij de middeleeuwse stichtse karploeg was het ristereen rechte plank, die aan de

onderzijde met plaatijzerbekleed was. Omdat het rister steeds aan de rechterzij-de van de ploegboom bevestigd werd legde de ploeg degrond steeds naar dezelfde kant om. De ploegdiepte kon men op verschillende manieren re-gelen. Het linkerwiel van de voorkar, dat over over deongeploegde grond liep, was kleiner dan het anderewiel. Daardoor bleef de ploeg beter in evenwicht wathet ploegen vergemakkelijkte 26). Zoals boven gezegd, diende het ploegen om te vorenhet onkruid zoveel mogelijk te vernietigen. De middel-eeuwse boer zaaide immers uit de hand; bestrijding vanhet onkruid door het gewas te wieden was niet mogelijk.Ondanks het vele ploegen bleef het onkruid toch eenplaag voor de boer in de middeleeuwen. De boer ploegde ook om de bovenlaag van zijn akkerszo'n vorm te geven dat de afwatering van zijn land op-timaal was. Het systeem van draineerbuizen kende mennog niet. In het Cattenbroeck en de directe omgeving zijn

nogmeerdere stukken land te zien die al langer dan 150 77



Seijst 1988. - Dl. 18 Stlchtse karploeg (Bunnlk) De afgebeelde karploeg is te zien in het Openluchtmu-seum te Arnhem. Hij is identiek met de in de tekst be-sproken middeleeuwse karploeg. Alleen de rongen (op-staande spijlen op de voorkar) en het rister waren toenvan hout. De in de tekst genoemde onderdelen van de karploegzijn op de afbeelding gemakkelijk terug te vinden. (J.M.G. van der Poel:Oude Nederlandse Ploegen, blz. 39) 78







Seijst 1988. - Dl. 18 bij de tweede naar de andere kant. Zo lagen er tenslot-te een aantal strippen met daartussen dubbele voren.Zie daarvoor het schetskaartje. Mitchell zegt: &quot;By varying the width and the heightof the ridges was their capacity to carry off surfacewater adjusted to the need&quot; 28). Deskundigen zijn van mening dat men in deze strekenin de middeleeuwen geen gebruik heeft gemaakt van devoetploeg. Een voetploeg had geen voorkar; de ploegboomsteunde op een houten voet. Deze ploeg werkte veellichter en men kon er, in tegenstelling tot het werkenmet de karploeg, mee bouwen tot op enkele duimen van dekanten en de sloten. Maar bij zeer zware grond, en ze-ker bij het ploegen na de braak, bleef de karploeg on-misbaar 29) . Het is niet bekend wanneer men in deze streken naastde karploeg ook de voetploeg ging gebruiken. Wellichtgeeft een merkwaardige post in de rekening van hetVrouwenklooster over 1594 daaromtrent een

aanwijzing.Deze post luidt: &quot;Van de verkoop van 6 oude cussens 7 gulden 5 st. Deze post slaat beslist niet op de verkoop van oudeknielkussens van de nonnen van het Vrouwenklooster.Wellicht duidt hij op een kleine agrarische revolutie.Het Vrouwenklooster schaft een deel van zijn karploegenaf en vervangt deze door voetploegen. De dikke blokkenhout, de &quot;cussens&quot; van de voorkar, kan men nu van dehand doen 30). D.R. Klootwijk 8&I



Seijst 1988. - Dl. 18 Bronnen 1. Gem. A.U. Inventaris van de bij het Stadsarchiefbewaarde Archieven 1, no 1274 2. Ph.J.C.G. van Hinsbergen. Bronnen voor de Geschie-denis van Zeist, deel 2, blz. 291 e.v. 3. G.A.U. Inventaris van het Archief der GemeenteUtrecht 1, no 827, fol. 1 4. G.A.U. Bewaarde Archieven 1, no 1124, fol. 54 t/m62. B.Z. deel 3, blz. 15 e.v. 5. R.A.U. Inventaris van de archieven der Kleine Ka-pittelen en kloosters, no 602, folio 69/70 verso 6. Zie 5, no 1144 7. R.A.U. Inven. Archief Kapittel van Oud Munster, no2037 R.A.U. Inven. fam. Archief De Pesters, no 219, B.Z.deel 2, blz. 282 8. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel ten Dom, no 1894 9. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Jan, no 169,fol. 220 verso 10. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Jan, no 169,fol. 11 11. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Pieter, no167 12. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Marie, no1411 13. Zie 5, no 602, fol. 60/70 verso 14. B.H. Slicher van Bath: De agrarische

Geschiedenisvan W.Europa, 500-1850, blz. 199 15. N.G. Pierson: Bijdrage tot de verklaring van raid-deleeuwsche rekenmunten. De Economist, 1906, blz.275 16. Zie 15, blz. 263 e.v. 17. Zie 1, deel 11, no 1853 18. Zie 15, blz. 289 19. Zie 15, blz. 294 20. Zie 5, Kap. St Jan, no 4149 21. Zie 15, blz. 294 22. Zie 2, deel 1, blz. 76 e.v. en blz. 180 e.v. 23. R.A.U. Inv. Archief Kap. St Pieter, no 557 82





Seijst 1988. - Dl. 18 De armenzorg in Zeist (III) In de twee voorgaande artikelen ging het vooral overde wettelijke regeling van de armenzorg. Nu wil ik graag even terugkijken naar de wijze, waar-op de kerkelijke instellingen zich met armenzorg bezighielden. De notulen van de kerkeraad van de Hervormde gemeentevan Zeist van 21 en 26 december 1800 laten ons zien hoede kerkelijke gemeente stond tegenover de zorg voorbehoeftigen. In die tijd leefde Nederland onder de franse bezet-ting en evenals in de jaren 1940-1945 werd er toen ookvan alles en nog wat van hogerhand geregeld. De gemeen-tebesturen schreven op last van een departementaal be-sluit van 20 september 1800 aan alle kerkgenootschappeneen brief gedateerd 15 december 1800, die in het korthierop neerkwam. Gevraagd werd of de kerkbesturen zich in staat enbereid achtten om hun behoeftige leden zelf te onder-houden, of dat zij bij gebrek aan genoegzame middelenof om andere

redenen, hun behoeftige leden niet wenstente onderhouden. In het laatste geval moesten zij zichverplichten om deze armen &quot;als kinderen van de Staat&quot;over te geven, zulks met afstand van alle fondsen doorgiften, erfmakingen, inzamelingen, aankoop of op welkemanier ook verkregen. De classis Amersfoort, waar Zeist nog steeds ondervalt, was blijkbaar al eerder van dit besluit op dehoogte. In dezelfde kerkeraadsvergadering van 21 december1800 kwam namelijk een brief aan de orde van de classisvan 5 november 1800, waarin werd gevraagd van de preek-stoel een proclamatie voor te lezen over deze zaak,waarbij de gemeente voor een gemeentevergadering werdopgeroepen tegen een bepaalde datum en uur. Daarbijmoest worden afgekondigd, dat degenen, die niet zoudenverschijnen, geacht werden zich met het oordeel van dekerkeraad te verenigen om de armen en armengoederen tebehouden. 84





Seijst 1988. - Dl. 18 (Deze kerkeraad bedeelt schier uitsluitend ouden van dagen, die in blijvende ondersteuning zijn opgenomen,welke jaarlijks van primo mei tot ultimo april loopt)&quot;. Hervormde diaconie Austerlitz:&quot;Onderstand in geld is alleen bij wijze van geregeldewekelijksche uitkeering voor huishuur en winkelwaren.Voorts: verzorging (uitbesteding) van weezen; plaatsingvan verwaarloosde kinders in de Martha-stichting; ver-der betaalt de diaconie medicijnen voor arme zieken engeeft kleine bedragen voor landpacht. Verblijf in deburgerlijke gemeente vereischt; lidmaten gaan voor;luiheid en dronkenschap zijn wel redenen om (geregel-den) onderstand te weigeren, maar in den oogenblikke-lijken nood wordt toch voorzien. Men wendt zich tot eender diakenen of tot den predikant; in spoedeischendegevallen tot den laatste. Geen wijkindeeling, als zijn-de die overbodig. (De kerkelijke gemeente te Austerlitzligt op deelen van 3 verschillende

gemeenten) . De ad-ministreerende diaken beslist in kleinere gevallen; ingrootere de kerkeraad. Geregeld huisbezoek ook na op-houden der ondersteuning&quot;. Diaconie der gereformeerde kerk Zeist:&quot;Voor weduwen en weezen, oude lieden, zieken en ver-waarloosde kinderen wordt, zoo mogelijk, verpleging inhet huisgezin of wel in gestichten gezocht. Wangedragis geen reden tot uitsluiting. Men wendt zich tot dia-kenen. Diakenen beslissen, soms de kerkeraad. Geen ge-regeld huisbezoek&quot;. L. Visser 86





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

