








Seijst 1995. - Dl.25 volgende rekest in bij de koning. 'Aan Zijne Majesteit den Koning. Geven reverentelijk te kermen 1 ° Georg Rieder - pottebakker, 2° Joseph Rieder - steenhouwer, 3 &quot; Joseph Walter - steenhouwer en 4° Franz Schleer - kuiper, gewoond hebbende de drie eerste supplianten te Heimbach, en de laatste suppliant te Henblinger in het Groot Hertogdom Baden. Dat de eerste suppliant met zijn vrouw, twee zoonen en twee dochters. De tweede suppliant met zijn vrouw, zijne aanbehuwd moeder, twee zoonen en drie dochters, zoo in dit als vorig huwelijk van zijne huisvrouw verwekt. De derde suppliant met zijn vrouw, een zoon en twee dochters en de vierde suppliant met zijn vrouw, een zoon en een dochter, na te hebben bekomen behoorlijke paspoorten, derzelver vaderland verlaten hebbende, met oogmerk om zich naar America te begeeven, hier te lande zijn gearriveert, en aldaar kennis hebben bekomen van de

ongunstige berichten, welken waren bekomen met opzicht van de te leur stelling zoo bij veele humier landgenooten als andere buitenlanders ondervonden, zoo wel met betrekking tot de wijs van hun transport naar America als huime behandeling aldaar. Zulks hun supplianten heeft doen bedagt zijn, of het voor hun niet beter gerade zoude wezen hun eerstgemelde plan te laten varen en zoo mogelijk hun verblijf in Europa te blijven houden. Dat de supplianten niet behooren onder de zoodanigen welken door absolute armoede verpligt zijn geworden hunne haardsteeden te verlaaten, maar door den Goddelijken Zegen noch gelukkig genoeg zijn - eenig vermogen voor zich behouden te hebben en alzoo allen uit eene zorg om zulks niet geheel te verliezen en eindelijk zich tot den bedelzak gebragt te zien, vermits de ongelukkige toestand waarin het grootst gedeelte der ingezetenen van de meeste Duitsche landen zich bevinden, tot het

bovengemelde besluit zijn gekomen. Dat bovendien behalven het ambagt dat ieder der supplianten in het bijzonder kan exerceeren, zij allen ook al wat tot den landbouw behoord niet minder kundig zijn, en vooral ook, voor zoo ver dit laatste 29





Seijst 1995. - Dl.25 Petrus Judocus van Oosthuyse (1763-1818). Olieverf door J. de Loose, 1818.(Foto Iconografisch Bureau,'s Gravenhage / collectie Gemeentearchief Zeist) 31







Seijst 1995. - Dl.25 moerbeibomen en de zijdeteeh in Noord-Brabant. Koning Willem 1wilde persoonlijk in deze onderneming deelnemen. Op grond vanproeven in Gelderland werd verwacht dat men in de andere provinciesook met succes zijdeteelt kon uitoefenen. Op 21 augustus 1830 kreeghet gemeentebestuur van de gouverneur het bericht dat Zeist door deconmiissie van landbouw was aangewezen als een gemeente waar opuitgebreide schaal de witte moerbeiboom kon worden aangeplant. VanBern had reeds eerder getoond belangstelling te hebben. 'In het bezit vantamelijk uitgestrekte zandgronden, ten deele reeds met aanzienlijke dennebosschenbezet, zou ik tot zulk een proef in de beste gelegenheid zijn en daar toe welinclineren uwe verzekering dat ook in hooge ligte zandgronden dezen Boom welwelig tiert, spoord mij daar toe te meerder aan, terwijl eindelijk in mijne kwaliteitals Burgemeester van de Gemeenten Zeist

en Driebergen, mij de welvaart vandeze Gemeenten zeer ter harte gaal en ik daar door tevens het voorbeeld zougeven /.../'. Waarschijnlijk is het uitbreken van de Belgische opstand er deoorzaak van dat over dit initiatief verder niets meer wordt vernomen. Heideontgimiing als middel tot bestrijding van de werkloosheid was voorde gemeenteraad een belangrijk motief om gunstig te adviseren op hetverzoek van Bernardus Stoop aan de koning om heide in erfpacht temogen ontvangen. 'Aangezien de Heer Stoop geen ander doel met deze heideheeft dan door ontginning en beplanting van denzelven de behoeftigen werk teverschaffen, hetgeen in deze streken, vooral des winters, van het grootste belangis, om den lediggang en daardoor toenemende armoede voor te komen', zostelde de raad in zijn vergadering op 19 mei 1830. Bij een ander verzoekom uitgifte door de Domeinen van heidegronden in erfpacht wilde

hetgemeentebestuur bepaald zien dat de ontginner geen daghuurderswomngenzou mogen bouwen, want daardoor zou de armoede kunnen toenemen. In1829 wordt melding gemaakt van een toename van het aantal armen,omdat veel arme gezimien elders gedwongen werden te vertrekken. Zijbouwden dan op de heide in de omgeving van Austerlitz hutten om daarin te wonen. De koning stuurde het rekest om advies naar de minister vanBinnenlandse Zaken, die op zijn beurt naar gedeputeerde staten van 34













Seijst 1995. - Dl.25 Er was ook geduchte concurrentie. De rijke Margaretha de Jong, weduwevan P.J. van Oosthuyse, liet in 1834 op ongeveer 250 meter afstand vande Zwitsersekade op de kruising van de Woudenbergseweg met dehuidige Krakelingweg, juist tegenover de eveneens in dat jaar gebouwdetolgaarders woning, de herberg 'De Nieuwe Krakeling' bouwen. Zij wasook eigenaresse van de 'Herberg alwaar de Krakeling uithangt' (1804). In1839 wordt Bart Blaauwendraat als herbergier vermeld. Mogelijk dat hijreeds in 1834 de nieuwe herberg heeft betrokken. Hij was daarnaast ooklandbouwer. Zijn dochter Geertje, die na hem op 'De Nieuwe Krakeling'woonde, staat tien jaar later in het bevolkingsregister alleen vermeld alslandbouwster. 'De Nieuwe Krakeling' was toen zeker geen herberg meer.De weduwe Van Oosthuyse moest voor haar herberg 'De NieuweKrakeling' 54 gulden belasting betalen (het tarief voor klasse 27).

Hethuis waar Juliana Steinmann haar tapperij in dreef, werd aangeslagenvoor slechts 9 gulden. Peter Horst en Peter Maijer waren elk eigenaar van een huisje en eenstuk land daarnaast gelegen aan de Zwitsersekade. Zowel hun bouwlandals hun huizen waren op het laagste niveau geklasseerd. De grootte vanhun eigendom bedroeg bijna 94 roeden respectievelijk ruim 57 roeden.Opgemerkt dient te worden dat de namen van Peter Horst, in het DuitsHurst geheten, en van Peter Maijer, ook geschreven als Meijer, niet inhet rekest aan de koning van 1817 voorkwamen. Uit de overlijdensaktevan Maijer blijkt dat hij geen geen zoon was van Juliana Steinmann. Inhet rekest werden ook geen aangehuwden vermeld, behalve deschoonmoeder van Joseph Riether. De minister antwoordde de koning op 20 augustus 1817 als volgt: 'UweMajesteit renvoyeerde bij apostillaire dispositie van den 29 Junij 1817 UF aan mij om consideratien en

advies een request van Georg Rieder C.S.,laatst inwoners van het Groot Hertogdom Baden, doch met oogmerk, omnaar America te vertrekken, hun land hebbende verlaten, zich thans teZeijst bevindende, welk request inhoudt het verzoek om permissie vanzich met hunne Huisgeziimen in dit Rijk te mogen nederzetten, en dat hetGemeentebestuur van Zeist, waar ter plaatse zij zich ter bebouwing van 40





Seijst 1995. - Dl.25 lijkheid te kunnen berekenen, dat de Requestranten, verre van hunoogmerk te zullen bereiken, veel eer het weinige, dat zij nu nog bezitten,erbij inschieten, en eindelijk ten grooten bezware van de Armenfondsenverstrekken zullen, stellen mij dan ook bij de mededeling der voorsch.informatien voor, om Uwer Majesteits aandacht op deze, naar hunoordeel waarschijnlijke gevolgen te willen verzoeken, en op grond daarvan eene ongunstige dispositie te proponeren. Hoe wigtig de voorsz. bedenkingen ook mogen schijnen, en, uit hetbelang der Zeister Armenfondsen beschouwd inderdaad ook mogen zijn,zoude ik evenwel niet dan met weerzin kunnen besluiten, om op diegronden alleen tot eene weering van de Requestranten van hetgrondgebied van dezen Staat, (hetgeen toch in effecte het geval zijnzoude, wijl zij overal elders gelijke difficulteiten als te Zeist zouden tewachten hebben) te adviseren. Gedeputeerde

Staten mogen het op grond van vroegere voorbeelden voorwaarschijnlijk stellen, dat de uitslag der onderneming van bebouwing nietaan de verwachting der Requestranten zal beantwoorden, men kan ditevenwel intusschen nog verre van de zekerheid beschouwen, daar het tochook niet aan voorbeelden ontbreekt, dat streken heidegrond, welkeevenweinig in de nabijheid van bevaarbare kanalen of andere waterengelegen waren, niettemin tot vruchtbare Landen zijn gemaakt, en alles tendeze toch veel van de wijze, waarop en de Personen, door welkenondernomen wordt, kan afhangen. Hoe het ook zij, het voornemen om zich in eene barre heide tervruchtbaarmaaking van dezelve nederzetten, zonder daar aan eenige deminste onereuse conditien te verbinden, komt mij voor te veelaanmoediging te verdienen, en, wanneer men het beschouwt als eenmiddel, waardoor deze te leur gestelde Lieden beproeven willen, om zichtot

betere omstandigheden te brengen, van de zijde van medelijden enraenschelijkheid te veel deelneming te verwekken, dan dat men niet overmogelijke, doch hoogstonzekere bezwaren eeniger mate zoude heenstappen. 42



Seijst 1995. - Dl.25 Daar het intusschen van den anderen kant ook niet van de Regering vanZeist zonder hardigheid zoude kunnen gevergd worden om dezevreemdelingen, welke zich tegen haar gevoelen als het ware, enniettegenstaande de voordragt van alle berekende bezwaren daartegen,onder haare Jurisdictie vestigen zullen, uit hare reeds ongunstigearmenfondsen te alimenteren, met verkorting van haare overigeIngezetenen, zoude ik het gepast vinden, dat de admissie niet anderswierd verleend, dan onder de bepaling, dat de Requestranten of dehumien ninmier op eenige armenfondsen of publieke ondersteuning hoeook genaamd te Zeist zullen kuimen aanspraak maken, waardoor devoorsz. Regering dan aan hare voorname bedenkingen zal te gemoetgekomen zien. Het is onder deze speciale bijvoeging, dat ik derhalven vermeen UweMajesteit tot eene gunstige dispositie te moeten adviseren.' De koning nam het advies van

de minister over. Het besluit van dekoning van 23 augustus 1817 luidde dan ook: 'Wij Willem [...] op deRekeste van George Rieder CS. laatst inwoners van het GrootHertogdom Baden, doch met het oogmerk om naar Amerika te vertrekkenhun land hebbende verlaten, zich thans te Zeist bevindende, enverzoekende pennissie om zich met hunne huisgezinnen in het Rijk temogen nederzetten en dat het Gemeentebestuur van Zeist waar zij zich terbebouwing van woeste heidegronden zouden willen vestigen, wordeaangeschreven om zich niet tegen die inwoning te verzetten;Gezien het rapport [...]. Hebbende goedgevonden en verstaan het verzoek der suppliantentoetestaan onder bepaling dat zij of de hunnen nimmer op eenigearmenfondsen of publieke ondersteuning hoe ook genaamd te Zeist zullenkunnen aanspraak maken; Zullende ons van den toestand der Supplianten,na verloop van zes maand, rapport moeten worden gedaan.' Zo

mochten Georg Riether en consorten zich toch in de gemeente Zeistvestigen om te proberen de heide te ontgiimen, maar wel onder devoorwaarde dat niemand van hen ooit aanspraak op onderstand zoukumien maken. Het risico van deze hachelijke onderneming werd totaal 43









Seijst 1995. - Dl.25 zullen kunnen komen.' * Gebleven of teruggekeerd is in ieder geval wel Joseph Riether met zijn vrouw Juliana Steinmann. Het moge duidelijk geworden zijn dat mondelinge overleveringen, dezogenaamde oral history, en kranteberichten op zich niet de meest be-trouwbare bronnen voor de geschiedschrijving zijn. Raadpleging van degeschreven bronnen, uiteraard alleen indien aanwezig, kan niet achter-wege worden gelaten. Opmerking * Onderzoek in het archief van het Bedelaarsgesticht te Hoorn, dat zichop het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem bevindt, heeft helaasniets opgeleverd daar uit genoemde periode slechts een gering aantalarchiefstukken bewaard is gebleven. Bronnen -  Archief van de Staatssecretarie, 1813-1840, inv.m. 470; AlgemeenRijksarchief te 's-Gravenhage -  Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs. 101, 102, 136, 138,139, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 156, 297-299, 300, 301,

435, 436,449, 543, 554, 684, 702, 723, 724, 729 en 730; GemeentearchiefZeist -  Archief van de Sint Joseph-parochie te Zeist, 'Status MortuorumStationis Zeyst' -  Archief van notaris mr. H.A.R. Vosmaer, inv.m. Z002a003 (acten° 209); Rijksarchief Utrecht - Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken 1870 en 1888;Gemeentearchief Zeist - J. Buis, Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, p. 393-395,Utrecht 1985 -  H.T. Colenbrander, Willem I koning der Nederlanden, tweede deel1815-1830, Amsterdam 1935 47




