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Seijst 1994. - Dl. 24 De paaskoe voor de Rund-, Kalfs- en Varkensslager!j van J. Pos, Steyn-laan 89. Foto werd genomen op 6 april 1925 (particuliere collectie). verteld van een Groningse slager, die in zijn witte jas, met eenpotlood achter het oor, een notitieboekje op zak en een versierdekoe aan een touw zijn klanten langs ging met de vraag: 'Of me-vrouw nog wat van de paasos hebben mos.' In hetzelfde boekje wordt melding gemaakt van het volgende krante-bericht waaruit blijkt, dat men te Roodeschool de traditie van depaaskoe weer heeft opgevat. 'Zaterdag 25 maart 1989 vanaf 8.00uur, brengen leden van de muziekvereniging &quot;Eemskapel&quot; het door ubestelde vlees van de &quot;Paaskoe&quot; bij u langs. Om de organisatie zovlot mogeUjk te laten verlopen, verzoeken wij u, indien mogehjk,met gepast geld te betalen. Langs deze weg willen de leden van&quot;Eemskapel&quot; u dan ook harteUjk bedanken; mede door u is de

actie&quot;Paaskoe&quot; een groot succes geworden en wij hopen dat we volgendjaar op net zo'n groot succes mogen rekenen.' Bij navraag bevestig-de de voorzitter van 'Eemskapel', dat de actie 'Paaskoe' sedert















Seijst 1994. - Dl. 24 ongehuwde zoons de paeht over, tot 1962. Toen werden zij te ouden omdat er geen opvolgers in de familie n.v. te vinden waren,werd Nieuw-Griffestein verpacht aan Gijs en Clasina van Eek, eenzoon van Rijk van Eek op de Brakel, die pas in 1979 afseheidhebben genomen van Nieuw-Griffestein en met him vee naar Suh-lendorf bij Uelzen in Duitsland zijn gegaan. Bouw van de boerderij Nieuw Grlffesteln aan de Weteringlaan, 1933(particuliere collectie) In 1934 vond een grondniil plaats met de familie De WetsteinPfister op Heidenstein in Driebergen. Mr. A.J. Labouchere stond deLange Akkers, seetie G n** 359 en 1691, af en ontving het gelijkvor-mige pereeel seetie G n** 1694 aansluitend aan de Dolder. In de zestiger jaren was er sprake van dat de gemeente Zeist eendeel van de boerderij en resterende landerijen wenste te kopen,aangezien er een snelweg door het terrein zou worden aangelegd.
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Seijst 1994. - Dl. 24 meente Zeist®. Na een nauwkeurig onderzoek verklaarde op 23augustus 1910 de Tiendcommissie dat het tiendrecht 'verloren wasgegaan'. Het bezwaarschrift van jhr. C.J. Rademacher Schorer teZeist werd ongegrond verklaard, toen deze niet met feiten konstaven dat over de ia zijn bezit zijnde gronden nooit en te nimmertienden waren verschuldigd. Voor de percelen in het bezit van Vander Muelen verklaarde de Tiendcommissie dat het tiendrecht doorvermenging teniet was gedaan. Grenzen en grootte Als belending van de drie tienden werd in 1909 opgegeven: van deGooyertiend 'ten noorden Bisschopsweg, ten zuiden Noordweg enKroostweg, ten westen Noordweg en ten oosten Kroostweg enStraatweg naar Utrecht'; ten aanzien van de Zeistertiend of Eng-tiend: 'ten noorden Oude Amhemseweg, ten zuiden Kroostweg, tenwesten Heer Scholten en F.N. van der Muelen, ten oosten Verbin-dingsweg Koppeldijk en Straatweg en

de Engweg, en van de VoUen-hovense tiend of Grote Vollenhovense tiend: 'ten noorden Noord-weg en Bisschopsweg, ten zuiden Zeistervaart, ten westen Bisschops-weg en ten oosten Water uitkomende in de Zeistervaart'^&quot;. Als grootte werd in 1830 vermeld: Gooyertiend 6 roeden 93 ellen 30 roeden 15 eUen 93 roeden 85 ellen 36 roeden 30 ellen Bezaaid                     8 bunder Onbezaaid                 7 bunder weiland                 6 bunder boomgaard            O bimder Het weiland en de boomgaard was vroeger in gebruik als bouwland;verondersteld werd dat in de toekomst het weiland gescheurd zouworden en opnieuw in gebruik worden genomen als bouwland. Zeistertiend of Engtiend Bezaedd                     20 bunder             23 roeden             12 ellen Onbezaaid (tuin) O bimder             29 roeden             10 ellen 19





Seijst 1994. - Dl. 24 erwten IVa mud 8 mud boekweit 1/2 mud 10 mud aardappelenis zakken 90 zakken Oogstopbrengst in 1823 totaal nodig voor zaai-en pootgoed resteert tarwe 128 mud 15 mud 113 mud rogge 21 mud 2J/2 mud I8V2 mud gerst 52 mud 7 mud 45 mud haver 26 mud SVi mud 22/2 mud bonen 72 mud 9/2 mud 62V2 mud erwten 48 mud 8 mud 40 mud boekweit geen geen geen aardappelen 720 zakken 120 zakken 600 zakken Het grootste deel van de opbrengst zjd voor eigen gebruik bestemdzijn geweest, het resterende deel voor de markt. Om een idee tekrijgen met welk doel bepaalde gewassen werden geteeld, is gebruikvan proefnemingen uit 1827. Opgegeven werd voor rogge en tarwehoeveel een mud van deze graansoorten opbracht aan meel voor hetbakken van brood, 68 97/2 74 106 75 78 73 58 brood van roggebrood van ongebuild tarwemeelbrood van grof gebuild tarwemeelbrood van fijn gebuild tarwemeel De eerste kolom

getallen geeft het zuiver gewicht van een mud nahet aftrekken van tarra en stxiifmeel en de tweede kolom het aantalNederlandse ponden brood uit een mud. Opgemerkt dient te wor-den dat een Nederlandse pond toen gelijk stond aan een kilo. De praktyk In de periode 1818-1849 ging het minder florissant met de Neder-landse landbouw^ ^. Dit was het gevolg van de import van graanafkomstig uit de landen rondom de Zwarte Zee waardoor de 21





Seijst 1994. - Dl. 24 als concurrentie vanuit het buitenland. Het betekende tevens dat destaat de handen aftrok van de landbouw en de landbouvipolitiek eenliberale koers ging volgen. In de gemeente Zeist verbouwde men toen een scala aan gewassen,namelijk tarwe, rogge, gerst, haver, zaad, aardappelen, boekweit,witte bonen, duivebonen, paardebonen en groene en grauwe erwten.Ook van de opbrengst aan hooi werd een opgave gedaan. In dedrie Zeister tiendblokken waren alleen haver, rogge, tarwe enaardappelen tiendplichtig. R.H.C. van Maanen opbrengsten650-1 guldens'°^^ '°^^ H Gooijertiend 60D- 1 Zelstertiend 550- H Vollenhovense tiend 500- 150- 400- 350- ? ? _ ? _ 300- .lllll 1 250- llllll ? 2D0- llllll 1 150- llllll 1 100- llllll ? ' ' 50- llllll 1 n H U1 830 1835 1840 [ jaren Als wij de taxaties en de daadwerkelijke opbrengsten tegen elkaarafzetten, dan krijgen we bij de Zelstertiend het volgende beeld(z.o.z.) 23



Seijst 1994. - Dl. 24 guldens 200 IS) 1B0 170- 160- 150- Zeister tiend 1830-1845 optrengstentiKatles 140- 130 120 110 H 100 90 80 l .. m w 70 1830 1835 1840 1845 jaren tientalichtige txjnders45 T40353025201510 5 O Vollenhovense tiend roggetxieicKithaveraardappelen «eittarie . P ^ 1840 1845 1836 jaren :a4:



Seijst 1994. - Dl. 24 tien(<3licM.lget)undrs 20' 26-24 ?22-20-18-16-M ?12- Zeister tiend roggetjoekneithaveraardappelen 10-il i 6- 4-2-O- Jiren II 1M0 1845 1836 Zeist Totale bebouwde oppervlakte bunders200-160160-1140-120-100- ai- BO- 40- 20- O- jaren ta-«eroggehaveraardappelen 1845 1842 1849 25



Seijst 1994. - Dl. 24 Zeist Gemiddelde opbrengst per bunder mudden 1815 1812 1849 jaren Zeist Totale opbrengst mudden 1812 1815 1843 jaren 26



Seijst 1994. - Dl. 24 Noten 1.  F.C.J. Ketelaar. Oude Zakelijke Rechten. Vroeger, nu en in detoekomst. Universitaire Pers. W.E.J. Tjeenk Willink, Leiden,1978. C.H. Slager. De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vosse-meer en het Tiendrecht. De Walburg Pers, Leiden, 1988.M. Wintle. Plagerijen, hatehjkheden en onregt. Dutch tithing inthe nineteenth century in: Economisch en sociaal-historischjaarboek. Deel 44, Amsterdam, 1982. J.L. van Zanden. Tienden als bron voor de geschiedenis van deLandbouw in Nederland in de 18e eeuw (1650-1810) in: AA.G.-Bijdragen, nr. 24, Wageningen, 1984. 2.  Archief Kapittel van Oud Munster, inv.nr. 685-3; RAU 3.  Archief gemeente Maarsseveen; GA Maarssen 4.  Archief Rentambt Utrecht van het Kroondomein, inv.nr. 5 en82; RAU 5.  A.R. Hol. De Betuwe. Geschiedenis en Volksleven in de streektussen Rijn, Lek en Waal. Gijsbers & Van Loon, Arnhem, 1976.H.M. Hartog. Landhuishoudkimdige beschrijving

der GelderscheVallei in: G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel. Landbouwkundi-ge beschrijvingen uit de 19e eeuw, deel II. Vereniging voor Land-bouwgeschiedenis, Wageningen, 1981. 6.  Ph.J.C.G. van Hinsbergen. Bronnen voor de geschiedenis vanZeist, deel 1, blz. 430. Assen, Van Gorcum & Comp N.V.,1952. 7.  Archief Tiendcommissie, inv.nr. 258; RAU 8.  Archief Tiendcommissie, inv.nr. 258; RAU 9.  Archief Tiendcommissie, inv.nr. 258; RAU 10.  Archief Tiendcommissie, inv.nr. 258; RAU 11.  Archief Rentambt Utrecht van het Kroondomein, inv.nr. 93;RAU 12.  Archief Rentambt Utrecht van het Kroondomein, inv.nr. 60;RAU 13.  Archief gemeente Zeist, 1814-1905, inv.ms. 164-170 en 303.De gegevens werden door de gemeentearchivaris van de ge- 27











Seijst 1994. - Dl. 24 DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN ZEIST IN 1830 Als we de leeftijdsopbouw van de gemeente Zeist van 1830 vergelij-ken met die van nu, vallen de verschillen meteen op: in 1830 is nogecht sprake van een bevolkingspiramide, met een brede basis (heelveel kinderen) en een smalle top; in 1993 zouden we eigenlijkmoeten spreken van een bevolkings-ui: een smedle voet, een breedmiddendeel en een vrij stomp uitlopende top. Het aantal inwoners was in 1830 nog bijzonder laag: 2477. Dat isongeveer een even groot aemtal als de 2495 mensen die per 1-1-1993 in de flats van Zeist-oost (buurt 97: Kerckebosch) woonden ofhet aantal mensen met de Marokkaanse of Turkse nationaliteit(2005). De bevolkingspiramides van Zeist-Oost en de groep Turkenen Marokkanen zijn ook geen echte piramides: De piramide van deflats Zeist-Oost heeft een erg smedle voet en een vrij breed boven-stuk (weinig jonge kinderen;

met name veel oudere vrouwen). Deleeftijdsopbouw van Marokkanen en Turken weerspiegelt de beideimmigratiegolven. Er zijn nog nauwelijks bejaarden in die groep. Debevolkingspiramides van de bevolking van Zeist in 1830 en 1993(figuur la en Ib) en die van de Kerckebosch en van de Marokka-nen en Turken zijn weergegeven in figuur Ic en ld). In tabel 1 worden voor de bevolking van de gemeente in 1830 en1993 de percentages naar leeftijdsgroep en geslacht weergegeven. Een groter percentage van zowel de mannen als de vrouwen in1830 bleef ongetrouwd (25 respectievelijk 18%). Men trouwde pasals er bestaansmiddelen v/aien en dus op hogere leeftijd. Meermannen dan vrouwen bleven ongehuwd. Nu is dat net andersom.Echtscheidingen werden in 1830 nog niet geregistreerd. Zie figuur 2. Het aantal kinderen dat per 1000 vrouwen werd geboren, was erechter niet minder om. Het algemeen vruchtbaarheidscijfer

(hiergedefinieerd als het aantal O-jarigen per 1000 vrouwen in de leef-tijdsgroep 15-44 jaar) is sinds 1830 meer dan gehalveerd (tabel 2). 32              ^
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Seijst 1994. - Dl. 24 Tabel 1 Burgerlijke staat naar leeftijdsgroep 1830 MANNEN % per leeftijds groep VROUWEf 1 ongehuwd gehuwd weduwnaar totaal % ongeh gehuwd (veduwe totaal in % 0-19 100,0 0,0 0,0 539 45,1 100,0 0,0 0,0 560 43,6 20-29 77,0 23,0 0,0 213 17,8 66,4 33,2 0,4 226 17,6 30-39 30,9 67,7 1,3 152 12,7 27,1 70,1 2,8 144 11,2 40-49 23,3 73,8 2,9 103 8,6 22,3 67,8 9,9 121 9,4 50-59 15,8 71,4 12,7 126 10,6 25,9 48,3 25,9 147 11,5 65+ ; 24,6 47,5 27,8 61 5,1 17,7 24,7 57,7 85 6,6 n= 809 347 38 1194 100 829 350 104 1283 100 in % 67,8 29,1 3,2 64,6 27,3 8,1 1993 MANNEN VROUWEN , ongehuwd gehuwd weduwnaar gesch. T % ongeh gehuwd weduwe gesch totaal in % 0-19 99,9 0,1 0,0 0,0 6824 24 6 99,6 0,4 0,0 0,0 6631 21,1 20-29 83,0 16,6 0,0 0,5 4379 15,8 71,5 26,8 0,0 1,6 4484 14,3 30-39 34,3 59,9 0,2 5,6 3934 14 2 25,7 65,7 0,4 8,2 4103 13,1 40-49 12,7 77,7 0,4 9,2 4378 15 8

11,7 75,1 2,0 11,3 4521 14,4 50-5 8,8 81,3 2,4 7,6 4391 15 9 10,9 68,4 9,7 11,0 4865 15,5 65+ - 6,6 74,4 13,9 5,1 3782 13 7 13,9 33,1 46,4 6,7 6807 21,7 TOTAAL 12992 12871 655 1170 27688 100 12873 12898 3735 1905 31411 100 in % 46,9 46,5 2,4 4,2 100 41,0 41,1 11,9 6,1 100 SiJ



Seijst 1994. - Dl. 24 ^ Figuur 2 BURGERUJKE STAAT mannen en vrouwen van 65 jaar en ouderin 1830 en 1993 1993M 1993V 1830M 1630V 6ESCHEIDSN             192 VERWEDUWD               526 GEHUWD                    2614 ONGEHUWD               250 453 3156 2251 945 O172915 O 492115 ^ GXHUTO^ GBSCHKIDBN ?? 0N6BHUWDSB VBBWEDUID





Seijst 1994. - Dl. 24 een jaar oud. Dat betekent dat ongeveer een op de zes kinderenniet ouder werd dan een jaar! Aan de andere kant waren er 4ouder dan 80 en 2 tussen de 70 en 80. De gemiddelde leeftijd vande overledenen was 29 jaar. Het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen per 1000 kiwoners) lagondanks de gemiddeld lage leeftijd iets boven het huidige. G. Rijerse DE STOETWEEGSE WETERING EN DE OORKONDEVAN 28 MEI 1279' Het gebied Stoetwegen, waaraan bovengenoemde wetering zijn naamdankte, moet gezocht worden tussen de Driebergseweg en deKromme Rijn. Aan de ene zijde werd het gebied begrensd door deZeisterweg, aan de andere zijde door de voormalige Groene wech,die iets ten oosten van de tegenwoordige Koelaan lag. VolgensDekker werd de afwatering van Stoetwegen geregeld door middelvan de Stoetweegse wetering.^ Dekker zegt daarover: 'Deze laatste watergang komt tweemaal,

zij hetnaamloos, voor in de 13de eeuw in verband met het Vrouwenkloosterte Oostbroek, dat in de 13de eeuw een uithof en uitgebreide bezittingenin Stoetwegen had. Om zich van een goede afwatering voor haarlanden te verzekeren poogde de abdis de Stoetweegse wetering over degehele lengte in eigen bezit te krijgen. Tussen Stoetwegen en de Krom-me Rijn liep de watergang door Rumpst, dat als bisschoppelijk hofgoedin bezit was bij de familie Van Rumpst. Waarschijnlijk in het tweedekwart van de 13de eeuw of iets later verkocht Gijsbert van Rumpst hetstuk watergang aan de abdis. In 1279 droeg Govert van Zeist metinstemming van zijn zoon Jan bij wijze van schenking de rest van dewatergang op Stoetwegens grondgebied gelegen, over aan de abdis metinbegrip van de rechtsmacht over de watergang en de bermen tergrootte van een roede aan elk van beide kanten.'^Dekker stelt hier dus dat de oorkonde van 28 mei

1279 betrekkingheeft op de door hem ingetekende Stoetweegse wetering&quot;, maargeeft hiervoor geen bewijs. 40





Seijst 1994. - Dl. 24 een deel van het Kattenbroek en van Stoetwegen, is een uitlopervan het pleistocene laagterras. In de Romeinse tijd lag dit gebiedhoger dan het omringende land en is toen bedekt met een dunnelaag rivierklei. Op de oostehjke rand ervan stichtte het Vrouwen-klooster omstreeks 1200 haar uithof Stoetwegen, als middelpunt vanhaar grote bezit aan landbouwgronden in deze streek. De uithofwerd gebouwd op de hoge, convexe oever van de geul; dus daarwaar door het rustige water een sedimentatie plaatsvond. Dat was invroeger tijd een gezochte plaats voor het bouwen van een boerderij.Interessant voor ons betoog omtrent de Stoetweegse wetering is hetgeulenstelsel rechts op de schetskaart, vanaf de snelweg boven Odijkin de richting Zeist We zien daar twee geulen aangegeven met deletters a en b. Door samenvoeging van beide geulen werd indertijd 42



Seijst 1994. - Dl. 24 de Stoetweegse wetering gevormd, die door Dekker besproken wordt/ De wetering in deze vorm is terug te vinden op een aantal oudere kaarten.® In het terrein en op moderne kaarten is nu alleen nog een gedeelte van deze wetering, vanaf de grens van de gemeente Bunnik oostwaarts, zichtbaar. Dit gedeelte is vrijwel geheel verland. We menen dat een aantal pimten uit de oorkonde Van 1279 niet opde bovengenoemde wetering kan slaan, maar wel past in een andereoptie, waarbij we de oorkonde in verband brengen met de HofStoetwegen en met geul c.We denken daarbij aan de volgende punten uit de oorkonde: 1.  In de oorkonde wordt gesproken over: een wetering waarmee de'curtis Slotwede' zijn water naar de Rijn voert. Dit moet de wete-ring langs de Hof zijn, geul c. 2.  Govert van 2^ijst schonk ook aan het Vrouwenklooster: een brugof heul over die wetering. Op de kaart van

Stoetwegen van de hand van Justus van Broeck-huysen uit 1701, zien we dat vroeger de oprijlaan van de hof op deTiendweg uitkwam op een plaats 150 m. oostelijker dan de huidigeoprijlaan. Vanaf die plaats liep de oprijlaan over de geul naar dehof Stoetwegen. In die oprijlaan moeten we o.i. de bedoelde brugof heul zoeken, en deze brug lag op het erf van de hof. Dit wordtbevestigd door het volgend pimt. 3.  Het geslacht van Zeijst zal de brug voortdurend onderhouden zodat: Voornoemde nonnen en hun pachters en boden geen enkeleschade of last daarvan zullen dragen'. Waarom worden deze drie groepen genoemd? Zij alleen komenover de brug op het erf van de uithof. De priorin en de nonnenvoor visitatiebezoek, de pachters van Vrouwenklooster om in deuithof aan hun verplichtingen tegenover het klooster te voldoen, ende boden om de berichten en orders van het klooster over tebrengen naar de

beheerder van de uithof. Niemand anders had hieriets te zoeken. Bovenstaande doet ons concluderen dat er, naast de wetering vanDekker, ook een wetering langs de uithof Stoetwegen voor de 43



Seijst 1994. - Dl. 24 afwatering van dit gebied zorgde. Beide weteringen loosden over hetrechte stuk door de Rumpst; de oorkonde van 28 mei 1279 slaat opde wetering langs de uithof.® We krijgen de indruk dat de wetering nogal eens onderhoud be-hoefde en blijkbaar niet al te diep meer was. We kimnen dat ookafleiden uit de vermelding van een wed, een voorde of ondiepte.Het is niet na te gaan waar dit wed gezocht moet worden.Van deze wetering langs de uithof Stoetwegen is nu niets meerterug te vinden. Wel het de wetering herkenbare sporen in hetterrein achter zoals een merkwaardige knik in de Tiendweg op deplaats waar de weg de geul kruiste en opvallend schuin in depercelering Hggende sloten. Van de nu nog aanwezige boerderij ishet erf, waar vroeger de wetering liep, het laagste pimt in deomgeving.^° Een kronkelende sloot langs de oostzijde van hetboerenerf is wellicht nog een restcmt van de oude geul. De

voorzet-ting van deze geul is aan de andere zijde van de Tiendweg duide-Ujk in het terrein te volgen. De uithof Stoetwegen was in vroeger tijd slechts te bereiken overde Bunzinglaan en het oosteUjk deel van de Tiendweg. Aan dewestzijde van de uithof was de weg afgesloten met een hek.^^Dat de Bunzinglaan en de Tiendweg van belang waren voor deuithof blijkt uit het feit dat de twee aangelande pachters van hetVrouwenklooster ieder jaar de weg moesten onderhouden. In hetManuaal van de goederen van Vrouwenklooster over 1632^^ lezenwe omtrent een waarschijnlijk reeds lang bestaande oude regeling:'Daem Comelisz. voort gebmyck van de Bouwinge van Stoetwegengroot 112 mergen (95 ha) lants ... ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey off(vanaf de Arnhemse Bovenweg) tot aen Stoetwech te alle jaer nevenComelis Evertszoen behoorlijk te maecken' en 'Comelis Evertszoenvoort gebmyck van ontrent 62

mergen lants (gelegen vanaf de Arn-hemse Bovenweg langs de Bunzinglaan tot aan de Kj-omme Rijn) ...ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey off tot Stoetwechalle jaer nevens Daem Comelisz ... behoorlijck sal moeten maecken'. 44                                                                               ?











Seijst 1994. - Dl. 24 VERSLAG VAN HET ARCHffiFWERK IN 1993 Het werk in het archief is ook dit jaar met grote regelmaat voortge-zet. De persberichten werden goed bijgehouden en in de voor henbestemde mappen opgeborgen, zodat zij volgens het gangbaresysteem gemakkeUjk toegankelijk zijn. Van de bibliotheek is een nieuwe catalogus in dit jaar 'drukklaar'gekomen. Ook de bibliografie van 2^ist wordt bijgewerkt, maar isnog niet geheel gereed. In 1993 ontvingen wij weer verschillende aanwinsten voor onzehistorische verzameling, w.o. bibliotheek, prentenverzameling, icono-grafische atlas, enz. Veel dank aan degenen, die ons dit materiaaluit eigen bezit cadeau deden. De ontwerp-inventaris van de collectie penningen, mimten en zegelsis op schrift gesteld en drukklaar gemaakt door ir. B. van Wijk. Het aantal inUchtingen, mondeling en schriftelijk, bedraagt ± 300. De excursies verheugen zich in een grote

belangstelling. Op 8 meide dagexcursie naar Dordrecht onder de enthousiaste leiding van defamilie Van de Berg, een middagexcursie op 19 augustus naeu-kjisteel Groeneveld met park in Baarn en tenslotte op 25 septembernaar huize Doom en de N.H. kerk in Doorn, eveneens een mid-dagexcursie. Voorts dient vermeld, dat we onze medewerking verleenden aan deZeister Senioren Zomerschool in de maand juli. Hier werdenlezingen gegeven o.a. met het thema 'De Zeister Historie'. De heerL. Visser hield een lezing over dit onderwerp en ondergetekendeontving de deelnemers in het archief in de Van de Poll-kamer inhet Slot. De belangstelling was groot. Op de Open Monumentendag, 11 september, was de kamer van deVan de Poll-Stichting geopend; velen mazikten van deze gelegenheid 49'.







Seijst 1994. - Dl. 24 NIEUWE CONTRIBUANTEN Een harteHjk welkom aan: 942  De heer W. Oerlemans, De Beaufortweg 10, Austerlitz 943  Mw. W. van Burgeier, Amstelveen 944  De heer P.L. Scholten, Laan van Vollenhove 2471 945  Mw. A.C. van Lochem-van der Wel, Bachlaan 46 946  Mw. J.M. van Schuppen, Prinses Marijkelaan 33 I 947  De heer mr. A.H. Gooszen, Homeruslaan 38 948  Mw. EJ. van Bueren, Herenlaan 1 949  De heer A. Wollaars, Driebergen-Rijsenburg 950  De heer J.F.A.A. de Beaufort, Driebergseweg 7 951  Mw. D. van Bochove-Wiggelinkhuizen, Dr. s'Jacoblaan 952  Stichting Het Utrechts Landschap, De Bilt 953  De heer R. Kroese, Driebergseweg 14 954  De heer P.J. Schaap, Walkartweg 26 955  De heer G. Remmert, Bachlaan 139 956  De heer L. v.d. Horst, Molenweg 22 957  De heer en mw. A.P. v.d. Horst, Van der Merschlaan 27 958  De heer H.A.A.J. Smorenburg, Nijkerk 959  Mw. H.

Geervliet-Vermolen, Godfried van Seijstlaan 27/d8 960  De heer H. Eysenga jr.. Jan Meerdinklaan 23 Stand begin mei -  stand november 1993: 800 -  aanmeldingen: 19 -  opzeggingen/overleden: 19 -  aantzd contribuanten: 800 Mochten vnj 2mdere keren melden dat het aantal contribuanten weertoegenomen was, nu moeten wij constateren dat het aantal is blijvensteken op 800. Dit mag natuurlijk slechts een tijdelijk verschijnselzijn. Probeer uw enthousiasme voor het historisch genootschap vanZeist over te brengen op mensen in uw omgeving en zorg dat zijzich (via u) als contribuant aanmelden. Opgave nieuwe contribuanten zenden naar: Van de Poll-Stichting,Postbus 342, 3700 AH Zeist 52



















Seijst 1994. - Dl. 24 Jezus bij Martha en Maria. Schilderij In de Wlllemszaal van Slot Zeist.Uit 'Utrecht In beeld' door mr. A. Loosjes, Amsterdam z.j. (1930). Maar ook Amsterdam en Den Haag kregen gelegenheid de kunst-werken te bewonderen. De Kruisdraging, het enige schilderij waar-van de verblij^laats bekend is, werd door de kritiek destijds positiefbeoordeeld. De Amsterdamsche Courant zwaait de schilder lof toe:'wegens de fraaye en tevens moeilijke conceptie. Nergens heerststijfheid - overal golving in de lijnen - geene leegte bij veel ruimte(...). Overigens zijn ook de hartstogten en gevoelens op de wezens- 61





Seijst 1994. - Dl. 24 Het blijft te betreuren dat veel schilderijen van Kruseman totaalverloren of zoekgeraakt zijn. Ook te Zeist zijn wij daarvan hetslachtoffer geworden. Dankbaar mogen wij intussen Wiepke Looszijn, dat zij aan CorneUs Kruseman een zo uitvoerige en gedegenbeschouwdng heeft gewijd. Misschien vindt zij, zo hopen wij, nogeen gelegenheid haar studie voort te zetten en ons dan ook metnieuws over de andere drie Zeister Kjusemanschilderijen te verras-sen. Wij kuimen ons troosten met het portret dat Kruseman maaktevan jhr.mr. Fredrik van de Poll (1780-1853), dat in de Zilverzaalvan Slot Zeist hangt. J. Meerdink Noten 1.  Zie R.P.M. Rhoen, De 2Leister wandschilderingen van CharlesEyck en zijn verbHjf te Zeist. Van de Poll-Stichting, 1991 2.  Jhr. F.J.E. van Lennep, Late Regenten. Haarlem 1962, blz. 26 3.  Uitgebreide informatie over de Huydecopers en hun buitenplaat-sen te Zeist geeft VA.M. van der Burg in het

Bulletin van deVan de Poll-Stichtmg 1985/1, blz. 22. Verder is het NederiandsAdelsboek geraadpleegd 4.  R. Blijdenstein, TLeist, Groei en Bouw. Het Slot en omgeving,Zeist 1983, blz. 168 5.  Voor het volgende is gebruik gemaakt van Wiepke Loos, CornelisKruseman, predikend in de woestijn, in het Bulletin van hetRijksmuseum, jrg. 1991, no. 4, blz. 465-484 6.  Drs. L Visser, Het Slot te Zeist, Amsterdam 1986, blz. 133 ALBERTDME ENKELAAR Wist u dat de eerste en voorlopig ook enige 2feister jonge dochter,die Hd werd van de Broedergemeente, Albertine Enkelaar was, ge-naamd Aalbertje, en dat die stap heel wat stof heeft doen op-waaien?Ze was een eenvoudig meisje, wat mystiek van aanleg, die lang te 63



















Seijst 1994. - Dl. 24 In 1985 werd het 90-jarig bestaan van &quot;Boschlust&quot; gevierd. Eeneeuwfeest zou het pand echter niet meer beleven. Tenvijl de bouwvan het nieuwe Figi-theater, dat de functie van het cultureel cen-trum aan het eind van 1994 zou moeten overnemen, in volle gangwas, brandde &quot;Boschlust&quot; in de nacht van 13 op 14 november 1993gedeeltelijk uit. In de afgelopen maanden maakte de slopershamer korte metten methetgeen er na de brand nog van het bijna honderdjarige gebouwover was. ir. H. van den Top NIEUWE DONATEURS Stand eind september -  stand begin mei: 800 -  aammeldingen: 10 -  opzeggingen/overleden: 10 -  aantal contribuanten: 800 961  Mw. D. Methorst-de Bie, Walkartweg 18 962  Mw. drs. I.J. van Bekkum, Anna Paulownalaan 124 963  Mw. H. Swagerman-Goosen, 2e Hogeweg 34a 964  De heer H. Leegte, Van Tetslaan 15 III 965  De heer

M.G.A. Bongers, Prof. Lorentzlaan 153 966  De heer H.W. van Eek, Arnhemse Bovenweg 16 flat 90 967  De N.CJ.C. Lenoir, Brugakker 5733 968  De heer Strietman, Choisyweg 3 969  Mw. J.C. Renes-Molenaar, Woudenbergseweg la 970  De heer N. van der Ros, Van Renesselaan 70 Nieuwe donateurs kunnen worden aangemeld bij de Van de PoU-Stichting, Postbus 342, 3700 AH Zeist. 72

















Seijst 1994. - Dl. 24 ?ragment van de kadastrale kaart van Austerlitz, 1832. Opnieuw getekenddoor H. de Lanoy Meijer. Zijn weduwe mocht in het huis bhjven wonen. De eigenaar verkochthet perceel in 1864 aan Gijsbertus P. de Bruijn, een rijtmgschilderuit Rijsenburg.^ Van hem kocht Willem (Wilhelmus) Maijer hetperceel in 1874. Hij ging er zelf wonen. Het is onduideHjk wanneerhet huis dicht bij de weg werd vervangen door het onlangs gesloop-te huis, dat veel verder naar achteren stond. Waarschijnlijk rond detijd dat Maijer het perceel kocht. Bij de koop was het een perceelbouwland en heide &quot;met daarop staand huis met erf en welwater-pomp strekkende vanaf den nieuwen grindweg.&quot;^ Zo heette toen dat 80

































Seijst 1994. - Dl. 24 NIEUWE DONATEURS Stand begin november -  laatste stand: 800 -  aanmeldingen: 15 -  opzeggingen/overleden: 3 -  aantal donateurs: 812 971  De heer ir. P.R. den Duik, Laan van Rijnwijk 1 / B 23 972  De heer J. Geertsema, Aristoteleslaan 10 973  De heer en mw. Smits-Kromwijk, Laan van Rijnwijk 1 / B 15 974  De heer J. Stafleu en mw. J.H. Pos, Koppelweg 81 975  Mw. M.J. Troostwijk-Woudstra, Driebergen 976  Mw. D.J. van Nieuwenhuizen, Nijenheim 2517 977  De heer O. van Luyn, Montaubanstraat 140 978  Mw. A.M.WJ. Labouchere-Crommelin, Laan van Vollenhove2425/2427 979  Mw. E. Elias-Pauw van Wieldrecht, Driebergseweg 14 II 980  De heer A.B. de Roo, Lyceumlaan 34 981  De heer Ch.L.G. de Vaere, Lyceumlaan 41 982  De heer J.C. van Wieringen, Lyceumlaan 36 983  De heer J. Dekker, Lindenlaan 25 984  De heer L.C. baron van Boetzelaer, Lyceumlaem 31

985  De heer A.M.G. van Hamburg, Lyceumlaan 38 Aanmeldingen van nieuwe donateurs kunnen gestuurd worden naar;Zeister Historisch Genootschap, Postbus 342, 3700 AH Zeist HET BESTUUR EN DE REDACTIE UENSEN UFIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUUJAAR 96
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