
EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Een rondgang door het dorp Zeist, 1805-1850 hun aanverwant Frans Nicolaas vanBern. Het geslacht Van Dam en hun aan-verwant Van Bern (Wijk bij Duurstede1786-Zeist 1851) waren maire, schout,burgemeester (1814-1850) en tevensraadslid . Raadsleden en assessoren (=wethouders) in deze periode waren: RuthBlanken, metselaar, Hendrik Blanken,metselaar, Evert van den Brinck, schil-der/timmerman, Egbert van den Broek,logementhouder , Pieter Hendrik Brou-wer, fabrikant en lid van de Evangel i-sche Broedergemeente, Teunis Davelaar,landbouwer, Cornells van Dijk, landman,Willem van Dijk, landman, Claus PeterFries, smid, Jacob van Kreel, herbergierin het 'Hof van Holland' aan de Dorps-straat, Arie Peek, bouwman, Hendrikvan de Poll, koopman, Jan van Rijn,bouwman, Johannes Cornelis Schadee,notaris, Arnold van Scherpenzeel, slach-ter, Jan Smorenburg, bouwman, Dr. Frans In de eerste helft van de negen-tiende eeuw veranderde hetkarakter van het boerendorpZeist. Zeist kende nog een mid-deleeuwse

wegenstructuur. Debouw van buitenplaatsen langsde Utrechtse- en Driebergsewegveranderde het karakter van hetdorp volkomen.Deze ontwikkeling is bloot-gelegd door de memories vansuccessie te bestuderen. Eennog niet veel geraadpleegdehistorische bron. MR. DR. V.A.M. VAN DER BURG R.P.M. RHOEN Frans Nlcolaas van Bern (1786-1851),burgemeester (1811-1850). Tevens burge-meester van Driebergen (1816- 1847) enSterkenburg (1818 -1850). TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ Het nog echte boerendorp Zeist op deHeuvelrug werd in de eerste helftvan de igde eeuw bestuurd door ledenvan het schoutengeslacht Van Dam en



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Willem Steengracht van Oostcapellen(1815- 1856), rentenier te 's-Gravenhageen eigenaar te De Bilt van het buiten'Beerschoten', de burgemeester van Zeist,Frans Nicolaas van Bern (1786-1851), ende erven van Petrus Judocus van Oost-huyse (1763-1818), heer van Rijsenburg 3.De belangrijkste eigenaar te Zeist naarkadastraal inkomen was de sedert 1746hier gevestigde Evangelische Broederge-meente gevolgd door de Heer van Zeist,Huydecoper. De kadastrale indeling van Zeist in1832 begon met Den Dolder (sectie A),vervolgens Zeist (sectie B), Wallenburg(sectie C), Austerlitz (sectie D), De Breul(sectie E), Stoetwegen (sectie F), entenslotte Cattenbroek (sectie G). Hetzal niet verbazen gezien de ligging vande gemeente Zeist op de Heuvelrug dathet grootste deel van de oppervlakte inZeist bestond uit heide- en dennenbossengevolgd door bouwland en boomgaardenen zgn. hakbossen. De gebouwde eigendommen, verdeeldover 35 tariefklassen, waren merendeels Kadastrale indeling van Zeist in 1832.

Adriaan Snellen, arts, Carl Heinrich Wit-helm Verbeek, fabrikant en burgemees-ter van Rijsenburg, Fred(e)rik Verdonk,koopman, Gijsbert Verdonk, koopman,Matthijs Verdonk, koopman, Cornellsvan Vulpen, landman, en Lambertus(Lammert) van Woudenberg, bouwman.Het overgrote deel van de raadsleden enassessoren behoorde tot de n.h.k., een enkel lid, zoals vermeld, tot de Evange-lische Broedergemeente en twee pacht-boeren (Smorenburg en Van Rijn) totde R.-K.-kerk. De heer Van Zeist, Jhr.Jan Elias Huydecoper van Zeist (1798-1865) (r.n.l.) woonde eerst zomers opKersbergen en later op het Zeister Slot.Huydecoper moest als grootgrondbezit-ter te Zeist voor laten gaan: Jhr. Johan



De auteurs Mr.Dr. V.A.M. van der Burg (1945) iso.a. vice-voorzitter van net bestuur vanhet Utrechts Archief sedert 1998 enoud-voorzitter van het Zeister HistorischGenootschap Van de Poil-Stichting. Hijpubliceert regelmatig over juridische,lokaafhistorische en genealogischeonderwerpen en geeft fezingen. R.P.M. Rhoen (1951) is gemeentearchi-varis van Zeist en publiceert regelmatigover de Zeister geschiedenis in uiteen-lopende tijdschriften zoals Cascade,maandblad Oud-Utrecht en Seijst. Hijis lid van de redactie van het tijdschriftOud-Utrecht en Seijst. Katholiek, 2.313 n.h., 50 Gereformeerd,36 Evangelisch Luthers, 16 Doopsge-zindheid en 290 Evangelische Broeder-gemeente op een bevolking van 3.763.De hervormden kerkten in de OudeKerk aan de Dorpsstraat, de leden van deBroedergemeente aan het Zusterplein, degereformeerden (Afgescheidenen in 1834)hadden een klein kerkgebouw verscholenaan de Voorheuvel en de bijna 30% r.-k.bezaten eerst een noodkerkgebouw (1842)aan de 2* Dorpsstraat en kerkten sedert1846 aan de Utrechtseweg . De overigegezindten bezaten in de periode 1805-1850geen kerkgebouw te Zeist. Uit een oogpunt van

ruimtelijke orde-ning hetekende de verkoop in en na 1818van de gronden uit de nalatenschap vanVan Laer het einde van de overheersendeinvloed van de Broedergemeente op Zeisten het begin van de ontwikkeling van deverkaveling van goederen langs de 'alge-mene weg: de Arnhemse Zandweg vanDriebergen naar De Btlt' thans bestaandeuit de delen: Driebergseweg, de Dorpsstra-ten en de Utrechtseweg, sedert het einde huizen, daaronder de kastelen (Kersber-gen, Slot Zeist), buitenplaatsen (zoals 'DeEwijckshoeve' te Den Dolder, het huis'Zandbergen' aan de Amersfoortsewegen het huis 'Weltevreden' van burge-meester F.N. van Bern aan de Utrecht-seweg), het herenhuis van GodfriedLeonard Walkart4 (hoek Het Rond/a*Dorpsstraat), maar ook de kaarsenfabriek,lijmfabriek, zeepziederij en zijdetwijnderijvan de Evangelische Broedergemeente, demolen van Johannes van Altena aan deMolenweg en de koepel van de Evange-lische Broedergemeente staande aan deLageweg. Volgens de enquete 1815 was de over-grote meerderheid van de bevolking (1815: 1717 inwoners) werkzaam in de agrarischesector: 13 boerenhofsteden, 11

kleineboerenhofsteden en keuterwoningen entenslotte 190 daghuurderswoningen opeen totaal aantal van 290 woonhuizeninclusiefde kastelen, buitenplaatsen enherenhuizen. Bij de volkstelling van 1829telde Zeist 2.477 inwoners, waarvan onge-veer een derde (295) in de dienstsector(het aantal dienstboden bedroeg 124),circa 280 in de agrarische sector waar-onder 182 dagloners, rond 235 personenin de ambachtelijke sfeer en ongeveer 75middenstanders. De godsdienstige gezindte was in 1849aan het einde van de hier te besprekenperiode als volgt: 1.053 R.-k., 5 Oud-



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN van de Middeleeuwen de Benedenweggenoemd ter onderscheiding van deBovenweg {de Arnhemse Bovenweg).In Zeist werd het zomers een drukte vanbelang. Amsterdamse kooplieden gingentoen de Vechtstreek vol was, zich op deUtrechtse Heuvelrug vestigen. Een langerij huitenplaatsen, toen zo karakteris-tiek voor Zeist langs de Utrechtseweg,ontstond: Ma Retraite, Schaerweijde,Welgelegen, Paviljoen, Weltevreden,Lommerlust, Arendsburg, Veelzigt. Deridderhofstad Kersbergen was in de i9Jeeeuw getransformeerd tot een modernebuitenplaats . Aan de Dorpsstraten; hetbuiten van G.L. Walkart, op de hoek vanHet Rond, en Beek en Royen, dat reeds inde i8de eeuw werd gebouwd. Aan de Drie-bergseweg: de Karsseboom Plaats (laterKlein Schoonoord geheten), Hoog Beeken Royen, Sparrenheuvel, Schoonoord,Schralenburg (later de Nieuwe of KleineBreul geheten), Rijnwijk werd gemoder-niseerd en De Breul . Hoewel het karakter van Zeist vooral's zomers na 1818 veranderde, bleef Zeist in de periode

1805-1850 voomamelijk tetyperen als een boerendorp met de beslo-ten gemeenschap van de Hernhutters aanhet Zuster- en Broederplein ter weerszij-den van het Zeister Slot en met als armstegedeelte Austerlitz . In het dorp Zeist zelf hreidt zich debewoonde kern achter de Dorpsstra-ten en de Utrechtseweg langzaam uit:Nieuw Zeist (Nooitgedacht), Moscovie-tersheuvel {Voor- en Achterheuvel) enhet Vak (Oude Arnhemseweg achterhet buiten Schaerweijde). Ambachtslie-den, dagloners en arbeiders gaan daarbij elkaar wonen. Specialisatie onder demiddenstand komt langzaam op gang: dekruidenier, de melkboer, de kleermaker,de bakker, de slager, da schilder, de metse-laar, de kamerbehanger en de timmermanverschijnen. Tussen 1815 en 1849 verdubbelt hetinwonertal in Zeist van 1.717 naar 3-763.Het karakter van de werkgelegenheid vanhet boerendorp verschuift van een buitende Broedergemeente louter agrarischesamenleving naar diensten ten behoeve van de buitens en wei- en bouwland metnog steeds veel schapenteelt ten behoevevan de mest. Op de heide worden de plag-gen gesneden ten behoeve van

de potstal.De overheersende protestantse bevolkingdrukt een sterk stempel op het dorp even-als de dames en heren op de buitens verafstaand van de gewone, dienstbare manen vrouw in de zomer voor veel werkgele-genheid zorgen in het van standsbewust-zijn doordrongen dorp. In de herenbankvan de Oude Kerk aan de Dorpsstraatzit de Heer van Zeist met zijn familiegescheiden van de overige N.H.-kerk-gangers, waaronder burgemeester RN.van Bern. Ieders plaats in het dorp Zeistligt schijnbaar voor de eeuwigheid vast.Na de grondwet van 1848 zal dit gaan ver-anderen en vanaf 1851 krijgt men 00k inZeist als burger, zij het nog zeer beperktdoor het censuskiesrecht, het recht omhet gemeentebestuur te kiezen. De rondgang door het dorp Zeist beoogtenige historische aspecten te belichten,die tot dusver onderbelicht zijn geblevenin de lokale geschiedschrijving. 106



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEiST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Tapperij 'Van de warmehand' Op de Voorheuvei 1814 De Bovenweg, de Arnhemse Bovenwegen Oud Arnhemseweg, liep door het dorpZeist langs wat we tegenwoordig de Voor-heuvei noemen. In de tijd van de BataafseRepubliek, Koninkrijk Holland en de inlij-ving van Nederland bij Frankrijk (1795-1813) heette dit gebied, waar 00k de wegnaar Huis ter Heide (de Bergweg) op uit-kwam, 'de Muscoviter HeuveP. Het is nietverwonderlijk dat daar een tapperij (janvan Doom) gevestigd was, zoals 00k blijktuit de kadastrale atlas van 1832. Naast detapper woonde 00k zijn zuster Petronellavan Doom, naaister van beroep, in ditpand. Deze ongetrouwde juffer maakte26 januari 1814, des namiddags om halfvijf uren bij notaris Mr. J.M. Karsseboomte Zeist haar testament, waarvoor zij nahaar dood elf gulden moest betalen. Denotaris kwam ten huize van de kennelijkreeds zieke testatrice en beschrijft in hettestament haar als volgt: 'Freule' Johanna Adriana(de) Pesters Overleden 'op haar zomerverblijf teZeist, 14 September 1816 De rijke 'freule' behoorde tot het

aan-zienlijke Utrechtse geslacht (de) Pestersdat te Zeist vooral in Cattenbroek veelonroerend goed bezat. Haar broer, jhr. Mr. Willem Nico-laas (de) Pesters, heer van Cattenbroeken Papendorp, (1754-1831), (r.n.l.)deed aangifte van haar goederen in dememorie van successie. Johanna Adri-ana Pesters woonde in de stad Utrechtaan de Brigittenstraat (Wijk A, nr. 1116)en bezat veel onroerend goed in de pro-vincie Utrecht en had veel geld belegdin binnen- en bu.itenlandse obligaties,effecten en hypotheken. Tot haar roerende goederen behoor-den drie koetsen, twee paarden, goudenen zilveren gebruiksvoorwerpen en sie-raden. Tot haar personeel behoordentwee dienstmeiden, een knecht en eenkoetsier. 'Petronella van Doom, naaijster vanberoep, meerderjarige en ongetrouwde,jonge dochter, woonende onder deGemeente van Zeyst voornoemd, tenhuize van haar broederjan van Doom,tapper, (...) van de warme hand (...)Nummer 197 (...) in een achterkamer-tje, door een vensterraam verlicht, uitzichthebbende op de weg, in welke kamer menintreedt door een dew, in het woonhuis endie een gedeelte uitmaakt der genoemdewooning, zittende op een

leuningstoei,aan den hoard, zijnde gezond van geest,doch zwak van lighaam, zo als dit vanmij ondergetekende notaris en getuigenisgebleken.' Petronella van Doom overleed te Zeist8 april 1814 en blijkens haar memorievan successte bezat zij meer dan duizendgulden. Na aftrek van de lasten, bleefvoor haar broer Jan en zus Hendrica vanDoom een bedrag van 903 gulden, 10stuivers en 2 penningen over om te ver-delen. De tapperij 'van de warme hand'bestond nog in 1832.



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.RM. RHOEN Uit haar nalatenschap verkreeg krach-tens haar testament als prelegaat haarreeds genoemde broer Jhr. W.N. (de)Pesters van Cattenbroek de heerlijk-heid van Papendorp met de hofstede enlanden onder Papendorp en Galekop bijde stad Utrecht gelegen, geschat op 11.500gulden. Deze heerlijkheid was afkomstiguit de familie van haar moeder Godin.Ook de wijnkelder van de 'jonkvrouwe' Johannes van Laer (1775-1816), heer van ZeJSt.                                                      PARTICUUER BEZIT Pesters mocht er wezen: 278 flessen rodeen witte Franse wijn, Duitse wijn enarak. Zij had ook een boekenbezit meteen 'Nederduitsche Bijbel met de nieuivepsalmen' geschat op een waarde van driegulden. Het zuiver saldo van haar nala-tenschap bedroeg / 443.000,- ruim. Zijmoet een van de rijkste vrouwen vanNederland in 1816 geweest zijn! baan kregen en de basis werd gelegd voorde omvorming van het boerendorp Zeisttot een gemeente, die sterk kon groeienin inwonertal door de geschapen

werk-gelegenheid op de buitens. De trek naarZeist buiten de leden van de Broederge-meente om kon beginnen. Vandaar datzijn dood in 1816 en de veiling in 1818een belangrijk markeringspunt zijn in deontwikkeling van het dorp Zeist in deiode eeuw. Tot het onroerend goed van Johannesvan Laer (1775-1816) behoorden wonin-gen met stallingen aan de Dorpsstraten,het Huis Beek en Roijen en de daarbijbehorende voorliggende bossen, 'strek-kende van de Zeister Dorpsstraat tot aande gerneene heide' met boswachterswo-ning, een daghuurderswoning aan hetbegin van de Driebergseweg 'met eenstenen duiventoorn, de hofstede Catten-broek met 48 morgen, een perceel wei-land aan de Zeister Vaart (= de BiltseGrift), een huis genaamd 'het Klompje'gelegen aan de Koppeldijk en Zeistervaarten grenzend aan de hofsteden 'de Kleine Bij het overlijden vanJohannes van Laer (Ebershoffa) 1775-Zeist 1816),Vrijheer van de Hoge Heerlijkheid Zeist(1/92), (ambachts)Heer van Zeist iyg$12 (1816) s De Hernhutter Van Laer had de heer-lijkheid Zeist verkregen van zijn vader J.R.van Laer (1731-1792), sedert 1784

Vrijheervan Zeist. De verkoop van zijn uitgebreidegrondenbezit te Zeist betekende, zoalsreeds in de Inleiding is aangestipt, in enna 1818 dat voor de ruimtelijke ordeningvan Zeist nieuwe ontwikkelingen vrij



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST. 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Zeist' aan de iste Dorpsstraat voor 200gulden per jaar aan de gemeente Zeist.Uit de memorie van successie blijkt voortsdat rond 1816 reeds meerdere woningenstonden aan de Mauriksteeg {thans Mau-rikstraat) achter de is,t'Dorpsstraat. Het zogenaamde 'Voorbosch vanZeijst' strekte zich uit van de Oude Arn~hemseweg (thans istt' en 2dc Hogewegen Arnhemse Bovenweg) tot aan de'gemeene Heijde', onderdeel daarvan was'de groote Voorlaan van Zeijst' (thans deSlotlaan). Het lage gedeelte van Zeist: Blikken-burg, de hofsteden Stoetwegen, Zomer-dijk en de Bunzing alsmede de hofstedeDe Breul verhuurd aan Arie Peek en 'deHuizinge genoemd den Preekstoel' (thansSchoonoord) bewoond door vijf gezin*nen, had Van Laer ook in eigendom. Hij zelf woonde met zijn vrouw, AnnaCharlotte Beuning, lid van een vooraan-staande Hernhutterfamilie, in een heren-huis op het Ooster- of Broederplein. Zijnbeide broers volgden hem op als Heer vanZeist. Koppel' en 'de Groote Koppel' op eendoor de Hernhutters ontwikkeld indu-striererrein: een lijmmakerij,

oliemolenmet knechtswoning en leerlooierij.Daarnaast behoorde tot de boedel onroe-rend goed te Utrecht en Amsterdam enbinnen- en buiteniandse effecten. Uitde memorie van successie blijkt ook datVan Laer vier huurders in het Zeister Slothad: de weduwe van de patriotse secreta-ris van Zeist, Conrad Willem Kelderman(overl. 1792), mevr. Wilhelmina van Vliet(1754-1826), de weduwe Craaijvanger, deUtrechtse hervormde rentenier en oran-gist Mr. Otto van Romondt (1770-1837)en de heer Iddekinge. De brouwerij bij hetSlot werd bewoond door Johannes vanDijk en Arie van Rijn. Tot de particuliere nalatenschap vanJohannes van Laer behoorden zoalsgezien ook het 'van ouds riddermatig ofadellijk Slot van Zeijst' met 'den eigendomvan de grond der Hooge en Vrije Ambachts-heerlijkheid van Zeist' en de brouwerij, diewordt omschreven als 'De gebouwen (...) tot een bierbrouwerij en mouterij met annexestallinge, koetshuis en tuin, woninge (...)'. Het complex bevatte verder 'het ach-terbosch van Zeijst1 rondom het Slot ende pleinen waarop de gebouwen van deEvangelische Broedergemeente staan,groot 16 morgen, de hofstede Griffen-stein met 44 morgen land

verhuurd aanJan Smorenburg en de woning met schui-tenhuis van de schipper van Zeist aan deWaterigeweg. Ook bijna alle woningen aan de beideDorpsstraten behoorden tot de uitge-breide bezittingen van Van Laer. De'windkoorenmolen met huizinge, schuur enberg' gelegen aan de thans zo genoemdeMolenweg, had hij verhuurd voor 758gulden per jaar aan molenaar Johannesvan Altena. Achter die molen was een'schapenhok' gelegen dat omgebouwdwas tot daghuurderswoning voor de driegezinnen van Jan van Rhenen, Hendrikvan Nonno en Johannis Grandi, die daarvoor tezamen 92 gulden huur per jaarbetaalden. De Heer van Zeist, Johannesvan Laer, verhuurde 'het rechthuis van 109



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST. 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN De nafatenschap vanRuth Blanker* Metselaar (1820) aan de Dorpsstraat Ruth Blanken 'metselaar', wij zoudennu zeggen aannemer, was lid van degemeenteraad van Zeist (1811, 1813-1821)en assessor (= wethouder) van 1819-1820.Hij woonde aan de Dorpsstraat en over-leed te Zeist 23 September 1820. Uit zijneerste huwelijk met Hendrina Verhoesenhad hij een zoon: Hendrik Blanken, diezijn vader opvolgde als gemeenteraad sliden gedurende dertig jaar (1821-1851), totde totstandkoming van de gemeentewetvan 1851, deel uitmaakte van de raad.Ook was Hendrik Blanken geruime tijdassesor (1833-1851). De aangifte voor de successie van RuthBlanken werd gedaan door zijn weduweElisabeth van Brienen. Behalve zijn huisaan de Dorpsstraat bezat R. Blankenonroerend goed laan den UtrechtschenStraatweg, nog drie panden aan de Dorps-straat, 'vier woningen onder een dak (...) op den zoogenoemde Muscoviterheuvel1; opde later zogenoemde Voorheuvel te Zeisthad hij nog een tweetal woningen ondereen dak en twee nieuw

aangebouwdewoningen verhuurd. Uit de memorievan successie krijgen wij ook een indrukvan zijn 'metselaarsaffaire' over de peri-ode 1817 t/m 1820. In die periode had hijwerk verricht, hetgeen bij zijn overlijdennog niet betaald was voor onder anderebouwman Gerrit Smorenburg, timmer-man Jan Montauban, de Heer Jacob vanLaer, de freule Van Hardenbroek, voorF.A. Hubert te Austerlitz, aan de Pastorieder Hervormde Gemeente te Zeist aan deDorpsstraat, voor de Heer van Kersbergen,Taets van Amerongen van Woudenberg,de bezttter van 'Veelzigt' de heer J.J. vanGhesel en nog vele anderen. Zijn 'metsel-affaire' had over de genoemde jaren 1817t/m 1820 een bedrag van/11.225,08^2 aanvorderingen vitstaan. Aan stenen, kalk,hout en metselaarbgereedschap was opzijn sterfdag ten bedrage van /424,6svoorhanden. Aan contanten was maarliefst een bedrag van/2.525,50 in huis. Ook komen we iets te weten over zijnschulden aan zijn leveranciers: de brood-bakker W.F. Buck, de winkelierster vande Broedergemeente de weduwe Justi,de heer P.W. Smits voor geleverd laken,W. Post voor wijn, H. Bloemkemper,de kleermaker, te Zeist ten

bedrage van /270, I2[/2 . Het verbaast niet dat Ruth Blankenin 1820 een graf in de Oude Kerk krijgt.Voor 'gekocht graf, gemetselde kelder enzerk1 is het hedrag van / 175,- verschul-digd. Zijn zoon Hendrik Blanken zette 'deaffaire' voort. Een plaggenhut in Zeist. Door A. Grofman. 1879.C0LLECTIE ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP 110



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Het 'hutje'van BarendKarelse Dagloner, te Austerlitz (1821) De spreekwoordelijke armoede van deinwoners van Austerlitz komt beeldendnaar voren in de memorie van successievan Aaltje Jansen, 'in leven huisvrouwvan' Barend Karelse te Austerlitz, over-leden in de gemeente Zeist 6 augustus1821. De aangifte wordt gedaan door deweduwnaar, Barend Karelse, een dag-loner: een arbeider die zich tegen loonper dag verhuurde. Van de zeven kinde-ren zijn er drie meerderjarig: JohannesCornelis Karelse, timmerman te Zeist,Barend Karelse, daghuurder te Zeist,en Grietje Karelse huisvrouw van Janvan Barneveld, timmerman te Zeist. Bijde vader wonen nog vier minderjarigekinderen: Leentje, Jacoba, Hanneke enAaltje Karelse. Het enige bezit bestaatuit: 'een hutje, met acht en twintig roeden,zes en twintig elten en vier en dertig palmenbouwland en mm, staande en geiegen in deGemeente vanZeijst, in Austerlitz' Jan Meijsen, Austerlitz Nog een verklaring over een doodarmeinwoner (1821) De schout van Zeist, F.N. van Bern,neemt op

16 november 1821 bij de aan-gifte van successie voor Jan Meijsen, die2 april 1821 te Austerlitz onder Zeist isoverleden, een verklaring gedateerd 25September 1821 van de R.-K.-pastoorvan Rijsenburg (1819-1869), waaronderhet gebied van Austerlitz valt, op. Pastoor Adrianus Kortland13 zegt overJan Meijsen: 'is reeds verscheidene jaren,oud, lam en doodarm ten laste geweest vanzijn even arme zuster en broeder, door liefde-gaven en aalmoesen van menschenvriendenheb ik zijn ellendig leven tot dien djd noggerekt (...)'. Hij is te Rijsenburg 'gratis of proDeo' begraven en van enige nalaten-schap is bij Jan Meijsen geen sprake. Earbeiderswoning op Wallenburg, 1950. TOPOGRARSCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ De Hoeve 'Wallenberg' Wan jean Maurice & Amble (ca. 1747 Lotharingen (FR.)-Zeist 1821) De afkomst van d'Amble is met eenwaas van geheimzinnigheid omringd.Zeker is dat hij in 1788 op het landgoed'Houdringe1 woonde als gouverneur vande zoon van de weduwe Van Westree-nen-Testart en later in Amsterdam ver-toefde in de kringen van de koopliedenen zijn geldschieters ten behoeve van zijnheideontginning onder Zeist:

Adriaan,Jan Frederik en Eduard Cornelis Scherff.Het ontginnen van de heide begon rond1797. Hij huwde Maria (Rietje) Rieser



(1787-1815) 00k genaarnd Van der Kolk.Bij zijn overlijden 'op de Hoeve Wallen-berg' (tegenwoordig heet dit gebied tenonrechte 'Wallenburg') op 20 januari 1821waren nog drie kinderen in leven: Jean-netje, Mimi en Jean Maurits d Amble. Totvoogden over deze drie minderjarige kin-deren werden de drie genoemde Amster-damse kooplieden aangesteld. Tot de boedel beboorde als enig onroe-rend goed: 'de landhoeve Wallenberg metde gebouwen daarop staande, groot circa300 morgen of 225 bunders en 200 Neder-landsche roeden, met alle bepootingen enbeplantingen en heidevelden daar onderbehoorende, staande en gelegen op de Heideende de jurisdictie van Zeist1 getaxeerd op3500 gulden. De meubilaire goederen,klederen en linnen uit de boedel werdenop 430 gulden geschat. Tot het passief behoorde een vorderingvan F.N. van Bern, schout van Zeist, enhuiselijke, dood en andere schuldentezamen / 1515,- zodat het zuiver saldo/ 2415,- betrof. D'Amble was dus bepaaldniet vermogend geworden! {Amsterdam 1746-Zeist 1824) , die op25 december 1815 te Amersfoort in derdeecht is gehuwd met Hilletje Canneman(Amsterdam

1775-Maarssen 1855). DeAmsterdamse koopman Bouwman over-leed op 16 augustus 1824 op zijn zomerver-blijf. Zijn derde echtgenote was krachtenszijn testament enig erfgenaam. 'Het Buitenverblijf Rhijnsoever met degetimmerten en bestaande in Eene HeereHuizinge met Stalling, Koetshuis, Turn-manswoning, Moestuin en Binnenplaatsmet Eenige opgaande Boomen en VerdereHoutgewassen en alles ongeveer 2 Bundersen 50 Roeden (...)' werd getaxeerd tenbehoeve van de weduwe voor de succes-sie op 9.000 gulden. Het zuiver saldo van de nalatenschapbedroeg/97.555,56 Vi onder het passiefbevond zich onder andere 3 gulden kerk-geld aan de Oude Kerk te Zeist te beta-len. Op 9 oktober 1830 overlijdt GesinaAlida van der Gouw op 'Rhijnsoever'. Deweduwe Bouwman-Canneman, die medeaangifte van de successie doet, woont dante Amersfoort. Het buitenverblijf Rhijnsoever. Door P.J. Lut gers, 1869.T0P0GRAFISCH-HIST0RISCHEATLASGAZ 'Rhijnsoever' Buitenverblijf onder Zeist (1824) Aan de 'lage' kant van Zeist stondendrie buitenplaatsen: 'Rhijnwijk' (in hetmidden van de i9Je eeuw afgebroken),'Wulperhorst' en

'Rhijnsoever' aande Kromme Rijn vlak op de grens metBunnik onder het zicht van den Ridder-hofstad Rhijnauwen. Aan het in de igdeeeuw afgebroken buitenverblijf'Rhijns-oever' is de herinnering zo goed ats ver-dwenen. Ter plaatse stond tot 2002/2003een boerderij, die thans vervangen is doornieuwbouw (2005) in landelijke stijl. Over dit buitenverblijf aan de KrommeRijn komen we iets te weten uit dememorie van successie opgesteld nahet overlijden van Johannes Bouwman



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, It Huize 'Ewijck' Den Dolder (gemeente Zeist) van DanielJacobus Gildemeester (1838), aan deSoestdijkerweg 12 . Het landgoed 'de Ewijckshoeve' methet herenhuis 'Ewijck' under Den Dolderbehoorde toe aan de AmsterdammerDaniel Jacobus Gildemeester, die hetthans nog bestaande herenhuis in 1834liet bouwen en het landgoed aanzienlijkuitbreidde. D.J. Gildemeester overleed op18 September 1838 te Kleef (D.) en lietkrachtens testamentaire beschikking zijnweduwe Wilhelmina Hermina Anna vander Hulst zijn vermogen na. Bij de aan-gifte van de successie werd de buitenplaatsals volgt omschreven; 'Het landgoed Ewijckshoeve met des-zelfs Heerenhuize, Koetshuis en Stalling,tuinmanswoningen eene daghuurderswo- ning met de bosschen, gronden, wei- en bouwlanden, heivelden (...) te ^ameneen honderd zcs en zeventig Bunders vijfen veertigRoeden ^even en zeventig ellen (...) alsmede onder de Gemeente Zeist (...) te zamen groot vier honderd Bunders dertig Roeden en dertig ellen (...) belend aan de gemeente Soest, Zeijst en De Bildt'. Dit hele complex werd getaxeerd op /38.574,-. Op dit

landgoed werden apart gewaardeerd: 'De opstal van eenjagerS' of portiershuisje, staande aan den Straatweg nabij Den Dolder' voor /350,- en 'De opstal van een daghuurderswoning mede gelegen aan den Straatweg naar De Bildt* op / 500,-. Ook onder de gemeente Zeist behoordetot het goederencomplex 'De Opstal vaneene boerderij met tevens schapenstalle envier hooibergen voormaals genoemd Stal-lenbergen gelegen aan meergemelde Straat-weg (.. ) zijnde een steenen gebouw met rietgedekt1 van /3.500,&quot;. Op het grondgebiedvan Soest behoorde de boerderij, genaamd'het Hooge Huis'tot het landgoed lde Ewijcks-hoeve'. Het herenhuis Ewijckshoeve aan deSoestdijkerweg. Door P.J. Lutgers, 1869. TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ In het koetshuis stonden paarden enrijtuigen en op het landgoed bevondenzich 'oranjeboomen', bloemen en de beno-digde tuingereedschappen. D.J. Gilde-meester bezat ook nog twee jachthondenen twee geweten. Alles om het landlevente veraangenamen was dus aanwezig. Uitde posten onder het hoofd 'passief kanmen opmaken dat de landgoedeigenaarter bestrijding van zijn laatste ziekte

eenhoogleraar en doctor in de medicrjnente hulp heeft geroepen en dat de nodigemedicijnen zijn geleverd. Kennelijk over-leed D.J. Gildemeester 18 September 1838plotseling te Kleef, waar hij in een nieuwgraf begraven werd. Van de nalatenschap van deze mil-jonair heeft zijn vrouw, die hertrouwdwas met Adriaan Walraven Fisler en ineerste echt weduwe van 'den Heer (H.)(van) Hoornenburg', slechts kort kunnengenieten. Bij de memorie van successie ziteen briefje van een notaris uit Soestdijkgedateerd 4 april 1841, waaruit blijkt datde weduwe op 'Huize Ewijckshoeve' onderZeist overleden is.



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Fabrikant Zeister Kachels Erich Lauridtsen Norgaard (1840) In het Broederhuis aan net Ooster-plein (= Broederplein) te Zeist overleed15 augustus 1840 ongehuwd de uit Dene-marken afkomstige 'kagchelfabrikant'Erich Lauridtsen Norgaard slechts 38jaar oud. Zijn in Jutland (Denemarken)woonachtige broers en zusters Het hijniets na. Krachtens zijn testament was de'Voorstaander' van het Broederhuis der Het Broeder- en Zusterpleln met omgeving.Door J. Burgin. Collectie Bodel Nijenhuis.Untversiteitsbibliotheek Leiden. inv.nr.P336 N162.           TOPOGRAFISCH-HISTORtSCHE ATLAS GAZ Evangetische Broedergemeente zijn exe-cuteur-testamentair en Peter Wied van deHernhutters zijn enige erfgenaam. Met geleend geld van de diaconie vande Evangelische Broedergemeente had hijin 1835 een huis aan de Lageweg ( in destukken gesitueerd aan het Westerplein,het tegenwoordige Zusterplein) tot fabriekingericht . Norgaard vervaardigde ter-racotta ornamenten en de beroemdeZeister kachels, die nu nog in de

kerkvan de Broedergemeente te zien zijn.E.C. Martin (1805-1878), een uit Silezieafkomstige Hernhutter zette het bedrijfna 1840 voort. De keramische fabriekvan de aannemer-pottenbakker Martinbleef tot 1958 in functie. Het pand aande Lageweg staat er nog. De fabriek met inventaris, het meubi-lair, goud en zilver tezamen met de uit-staande vorderingen alsmede de contantegelden van deze ambachtsman beliepenin het totaal een bedrag van ruim 6.000gulden. Van het oorspronkelijke geleendekapitaal van/ 3.000,- van de diaconie had Norgaard reeds /1.000,- afgelost. Voorgeleverde wijn, hout, ijzer, stenen, manneren zo meer en aan zijn boekhouder, boek-verkoper, de notaris, de dokter, de apo-theker en van dood- en begrafeniskostenwas de boedel belast met enige duizendenguldens. Het saldo van zijn nalatenschapbedroeg/3.579,36. DehofstedeDePanaandeAmersfoortseweg, circa 1900.topografisch-historische atlas gaz Hofstede De Pan* Boerderij, tapperij en herberg van GerritSmorenburg ' in leven kastelein en land-bouwer' aan de Amersfoortsestraat, inhuis genummerd 189 (1840).



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST. 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Op 9 augustus 1840 overleed 89 jaaroud Gerrit Smorenburg die onder Huister Heide een landbouwbedrijf uitoe-fende en een tapperij had. Zoals wel vaketvoorkwam was de tapperij in de boerderijgevestigd, die tevens als pleisterplaats enherherg tip weg naar de stad Amersfoortdienst deed. De boerenhofstede aan deAmcrsfoortsestraat ten westen van Huister Heide bestond uit een 'huisinge, schuuren verdergetimmerte, benevens 89 bunders,96 roeden en 10 elien boomgaard, bou<w-en weiland (...) dermenbosch, heide endriestveiden (...)' en werd gewaardeerd op10.000 gulden. De hofstede stond bekendonder de naam 'De Pan'18. De sterke drank en wijn werd gele-verd door de firma Finje en Comp. teUtrecht en de wijnkoper Van Zijst. Voorhet boerenbedrijf komen we leverancierstegen van lijn- en raapkoeken, boekweit,granen, hooi, hout en aardappelen. Bij desmid, de wagenmaker, de molenaar, debroodbakker, de kruidenier, de schoen-maker, de kleermaker en de timmermanstond Gerrit Smorenburg in het krijt. Zijn weduwe en twee van de vijf

kinderenkunnen niet schrijven, zo staat vermeldonderaan de memorie van successie. Zijnweduwe, Cornelia Kompeer (Oudewater1763-Zeist 1844), wordt bij het overlijdenop de Hofstede 'De Pan' , 24 december1844, aangeduid als herbergierster. stalhouder, winkelier en slijter in wijnen,was Gerardus Martinus Liefrink (Utrecht1810-Zeist 1872), die met ingang van degemeentewet van 1851 langdurig lid vande gemeenteraad (1851-1862 en 1865-1873)en wethouder (1851-1862 en 1870 -1873)van Zeist was. Hij woonde laatstelijk aande Maurikstraat 6. De memorie van successie van de op 25juni 1841 te Zeist overleden Ger(h)ardusLiefrink omschrijft het Hofvan Hollandaldus: 'een huis, ingerigt tot logement metschuur, erf en tuin (...)'. Sedert enige jarenstaat het 'Hof van Holland' aan de istL'Dorpsstraat er weer glorieus bij. De logementhouder In het 'Hofvan Holland': Ger(h)ardusLiefrink (1841). Sedert de Middeleeuwen waren er inde Dorpsstraat naast de Oude Kerk tweelogementen (herbergen) gevestigd. Hetdichtst bij de Oude Kerk gelegen loge-ment had de naam 'Hof van Holland'gekregen. De uit Vorden (Gld.) afkom-stige Ger(h)ardus Liefrink vestigde zichin

1823 vanuit Utrecht komende in Zeisten werd tot zijn dood op 56-jarige leeftijdlogementhouder in het 'Hof van Hol-land'. Hij was gehuwd met Maria Elisa-beth Brouwer. Uit dit huwelijk werdendrie kinderen geboren. Een van hen, de Rijkste vrouw van Zeist Vrouwe Anna Charlotte Beuning,weduwe van de Heer van Zeist, Johan-nes van Laer (1843). Zoals gezien was haar echtgenoot in1816 te Zeist overleden en in 1818 was eendeel van zijn Zeister bezittingen geveild.Hun huwelijk was kinderloos gebleven. 115



f .DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN_______________________^M M eow <met ztjn gezin in een tuinmanswoning op of nabij het goed woonde. Op 'het buitengoed Kersbergen' over-leed 30 januari 1844 Arie Schut, 73 jaaroud, afkomstig uit Hoogland bij Amers-foort. Hij was als tuinman in dienst bij deHeer van Kersbergen (sedert 1829): Joostbaron Taets van Amerongen, Heer vanWoudenberg (1792-1853). Op Kersbergenstond een tuinmanswoning die Schut metzijn vrouw bewoonde. Uit de actief kant van de memorie vansuccessie blijkt dat hij zijn zoon uit eeneerder huwelijk, Hendrikus Schut, tim-merman te Utrecht, 150 gulden heeftgeleend. Voorts komt daar de verhoudingtot zijn werkgever uit de verf. Blijkens eenpost is vast te stellen dat Arie Schut bijTaets van Amerongen als tuinman 350gulden per jaar verdiende. Bij zijn doodis de baron aan achterstallig salaris nog/ 87,50 schuldig (een periode van driemaanden). Voorts blijkt dat de tuinmankennelijk de aankoop van planten, bomenen tuingereedschap voorfinancierde:'wegens gedane voorschotten' is Taets van EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST. EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN gehele i9dc eeuw en het begin van de 205teeeuw geldt dat de begrafeniskosten eenindicatie vormen van de gegoedheid vande overledene. In dit geval was het bedragvan/1.202,82. Een tuinman 'Op het buitengoed Kersbergen': ArieSchut (1844) Voor de invoering van het bevol-kingsregister (1850) n is het moeilijkaan gegevens te komen betreffende hetdienstpersoneel op de Zeister kastelen enbuitenplaatsen. Via de legaten in een tes-tament, een boedelscheiding of memorievan successie is het soms mogelijk om hetdienstpersoneel van een buitenplaats teidentificeren. Tot de vaste staf van elkebuitenplaats behoorde een tuinman, die Het kasteel Kersbergen met rechts detulnmanswonlng. Tokening door HendrlkSpilman naar Jan de Beijer, circa 1750. TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ Anna Charlotte Beuning overleed 31oktoher 1843 te Zeist en liet een vermo-gen van bijn \Vi miljoen gulden na aanhaar nicht te Moskou in Rusland onderaftrek van legaten aan de overige nevenen nichten Van Laer, Beuning, haar

gezel-schapsdame, mejuf. Adriana CatharineFrederica Muntendam (Middelburg1785-Zeist 1873) 19 en haar zuster, Elisa-beth Johanna Muntendam (Middelburg1700-Middelburg 1857), mej. WilhelminaMaria van Calker (Zeist 1775-Neuwieda.d. Rijn 1846 (D.)), werkzaam bij deEvangelische Broedergemeente te Zeist,het Armenfonds van de EvangelischeBroedergemeente te Zeist, het Zendeling-genootschap der Broeder Uniteit, haarpetekinderen, 'in bloedverwantschapbestaande' en de overige niet in bloed-verwantschap bestaande ten getale vanzeven resp. veertien mannen en vrouwen,en aan de zes behoeftige weduwen van deBroedergemeente tenslotte elk/50,-. Ook haar personeel werd bedacht: haarkoetsier, vader en zoon Gerrit Uilenbroeksr. en jr., resp. 43 jaar en 27 jaar in dienst, haar tuinman Reinier Eggink 23 jaar indienst en haar drie dienstboden: JohannaChristina Becker, Agatha Rietha enGerardina Pierson resp. 7, 4 en 3 jaar bijhaar op het huis aan het Broederplein indienst. Haar inboedel bestaande uit 'meubilaireen andere huishoudelijke goederen, tafel- enbedlinnen, gemerkt goud en zilver, paarden,rijtuigen, stal en tuingereedschappen, werdgewaardeerd op/12.651,47. Dekleren en 'lijfstoebehoorenl...) met dejuuielen, goud, zilver en verdere bijjouterienten haren lijve en sierade gediend en behoordhebbende' getaxeerd op / 964,32. Behalvehet woonhuis aan het Broederplein bezitde weduwe van Johannes van Laer nogveel onroerend goed te Zeist, waaronder'Eenhuizinge (...) met stalling en koetshuis,koepel, terrein van vermaak en water, aande Dorpsstraat (...) op den hoek van de Don-kere Loan (...) terplaatse bevindt zich thanshet gemeentehuis van Zeist en het Walkart-park . Aan de zijde van de Vte Hogeweg('den Oude Arnhemseweg) bevindt zichachter het genoemde perceel een tuin met zijn zoon, Louis Paul Zocher (1820-1915),gecontracteerd te hebben. Karel GeorgZocher (1796-1863), zijn jongere broer,woonde te Utrecht en legde de tuin vanBlikkenburg (1852) aan. De betreffende post luidt: Aan den HeerZocher, geleverd plantsoen /29,30' . Uiteen andere post blijkt welke courantende weduwe las: (Algemeen) Handelsblad(een Amsterdamse courant, opgericht in1828) en de Haarlemmer Courant. Aanklep en andere dorpslasten was /

10,50verschuldigd. Ook blijkt in 1843 nog eenzilversmid bij de Broedergemeente werk-zaam te zijn, genaamd Plessing. Voor de moesgronden en bos.1 Intussen is te zien dat ook de Donke-relaan (eerste gedeelte van de huidigeSlotlaan tot aan de Hogeweg) tot haaronroerend goed te Zeist behoort: 'De Donkere laan met deszelfs zwaargeboomte, wallenengrachten, strekkende uitde Dorpsstraat tot den Oude Arn/iemsche-weg, en zijnde doorsnede van den Wouden-bergsche Straatweg (...).' Dit geheel wordtin de memorie van successie gewaardeerdop / 7.900,-. Men zou op grond van hetReglement van 4 januari 1826 vastgestelddoor het plaatselijk bestuur van Zeist 21menen dat op grond van art. 1 onder io°de Donkere laan een openbare weg is. Alsdit juist is, gaat het in de memorie van suc-cessie over de bepoting en beplanting aanbeide zijden van deze weg, een onderdeelvan de Voorlaan naar het Zeister Slot. Op de lange lijst van schulden onderhet hoofd 'passief komen enige interes-sante posten voor. Allereerst blijkt deweduwe Van Laer de tuinarchitect JanDavid Zocher jr. (1791-1870), die in 1850een samenwerkingsverband aanging met 116
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Amerongen de boedel van Arie Schutnog/ 108,03 schuldtg. Bijzonder is om tezien dat Arie Schut regen de kosten vanzijn begrafenis verzekerd is bij 'de begra-fenisbus te Amersfbort'; ten bedrage van/41,5c Dit zijn de begrafeniskosten, diebinnen zijn milieu gewoonlijk in die peri-ode wordenbetaald. De aangifte van suc-cessie geschiedt door zijn weduwe BartjeSchijf. Zijn hele vermogen bedraagt:/ 687,89 nog geen twee jaarsalarissen alstuinman op Kersbergen. De schipper van Zeist Frank van Arkel(Amsterdam i8og-Zeist 1844). Een van de rechten, die de ambachts-heer van Zeist van 1814- 1848 had, washet aanstellen van een schipper, die debeurtvaart tussen Zeist en Utrecht overde Biltse en Zeister Grift onderhield. Deschipper woonde aan de Waterigewegvlakbij de is[e Dorpsstraat te Zeist aanhet einde van de zijarm van de Zeister en bedrag voor een benoeming mee te tellen.In 1816 wordt Jacobus Van E(c)k (1776-1856) als schipper van Zeist en huurdervan het schuitenhuis aan de Waterigewegvermeld. Frank van Arkel afkomstig uit Amster-dam trouwde in 1833 met Gijsje van Eck{1809-1846) en werd in 1835 schipper

vanZeist. Uit zijn huwelijk werden vijf kin-deren geboren. Het nageslacht van dezeschipper van Zeist, die 1 december 1844op 34 jarige leeftijd zou overlijden, is langin de vervoerssector te Zeist werkzaamgebleven. De stalhouderij van Teunisvan Wijk, die in 1820 te Zeist door hemwas opgericht, werd overgenomen doorzijn zoon Dirk. Diens kleinzoon Dirk vanArkel (1861-1917) nam de stalhouderij in1897 over. Hij werd in 1900 hofleverancier metzijn bedrijf gelegen aan de 2dc Dorps-straat/hoek Laan van Beek en Royen .De naam van de firma Van Arkel werdin 1971 bij de Kamer van Koophandel teUtrecht uitgeschreven. Daarna viel hetdoekover \Vi eeuw vervoerstraditie. De Schipperssloot met de loswal-len aan de Waterigeweg. Aquareldoor Norma Labouchere, circa 1898. TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ Biltse Grift, die daar Hep. Daar te plaatsewas tot ongeveer 1950 de haven van Zeistmet werf en opslag van de firma VanEkdom gelegen . Voor zijn aanstellingwas de schipper van Zeist in het beginvan de i9de eeuw een bedrag ('recognitie')van 300 gulden verschuldigd, te vergelij-ken met een jaarloon. Kennelijk

was debeurtvaart vanuit Zeist via De Bilt naarUtrecht voldoende winstgevend om dit



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Grote weldoeners De gehroeders Antonius en Adrianus vanRijn van de hofstede 'Rijnsoever; groteweldoeners van de St. Josephparochie te Zeist (1842). Vanaf 1580 tot 1842 kerkten de katho-lieken uit Zeist in Bunnik. Van de zes kerk-meesters van deze r.-k. statie waren er inde i9Jc eeuw telkens twee uit Zeist afkom-stig, waar een overwegend uit boeren enkleine middenstanders bestaande katho-lieke gemeenschap was, die ik in 1842, hetjaar waarin een r.-k. parochie toegewijdaan St. Joseph werd opgericht schat op900 a 1000 leden . Een van deze tweekerkmeesters was Hendrik van Rijn (Zeist1784-Zeist 1846), landbouwer op de hof-stede 'Rijnsoever', juist op de grens vanBunnik en Zeist gelegen. Sedertdien isdit gebied door een grenscorrectie bijBunnik gekomen. Samen met zijn zusterGerritje van Rijn en zijn broers Antonieen Arie van Rijn oefende Hendrik vanRijn in een onverdeelde boedel na dedood van zijn ouders daar het boeren- bedrijf uit. Kort na de oprichting van deZeister parochie in 1842 stichtten zijnbroers Antonie en Arie van Rijn

eenfundatie, waaruit jaarlijks de opbrengs-ten de parochie ten goede kwamen. Debetrokkenheid van deze twee broers methet wel en wee van de jorige parochie waszo groot dat zij op het r.-k. kerkhof aan deUtrechtseweg nabij de in 1846 gereedge-komen kerk een keldergraf kregen met opde grafsteen een tekst, die Antonius vanRijn 'Groote weldoener van de Parochie vanZeist1 noemde bij zijn overlijden op 6 april1877 en van zijn broer, Adrianus, wordtgewaagd 'wiens mildadigheid nict minderdenkbaar herdacht zal worden' (overledenSchalkwijk 11 november 1879). Deze toenreeds gebroken grafsteen was in 1979 nogaanwezig. Thans (2005) is deze herinne-ring aan de gebroeders Van Rijn verdwe-nen. Uit de memorie van successie van dete Zeist op 22 maart 1846 op zijn hofstede'Rijnsoever' overleden Hendrik van Rijnblijkt dat tot de ongedeelde boedel wei-land onder 'Kouwenhoven' behoorde. De hofstede 'Rijnsoever' huurden de zus engebroeders Van Rijn van Jhr. Jan CarelWendel Stick van Linschoten, Heer vanRhijnauwen, Heeswijk en Achthoven(1790-1850) voor 1100 gulden per jaar. Defamilie Van Rijn was geheel op Bunnikgeorienteerd: de molenaar, de

smid enschoenmaker hadden na de dood vanHendrik van Rijn het nodige van hem tevorderen. Op de boerderij werkten twee'bouwmansknechten', Wijnand Bos enArie van Leeuwen. Slotbeschouwing De rondgang in het dorp Zeist tussen1805 en 1850 laat - niet verwonderlijkvoor deze periode in de geschiedenis- een groot verschil in gegoedheid onderde bevolking van het dorp zien. Gegoed-heid en stand waren in die tijd nauwmet elkaar verbonden. De armoede wasgeconcentreerd in Austerlitz. De structuur van Zeist met een boven-en benedenweg kwam geheel overeen metde andere dorpen op de Utrechtse Heu-velrug. Ook de aloude middeleeuwse kerk-



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST, 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN De boerdeij Blikkenburg met Net poortge-bouw van het kasteel. Tekenlng van HendrikSpilman naar Jan de Beijer, circa 1750. Het oude gemeentehuis aan de 1''&quot;' Dorps-straat, circa 1850. Slot Zeist, 1844. ILLUSTRATES TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GAZ paden waren in de plattegrond van Zeistnog heel goed herkenbaar; Waterigeweg(naar het dorp Bunnik, onderdeel vande parochie Zeist tot ca. 1200}, Utrecht-seweg-Kroostweg-Noordweg (naar DeBrink, Kroost, Vinkenbuurt, Lage Gronden de Blauwe Schorteldoek), Montauban-straat-Voorheuvel-Bergweg-Prins Alexan-derweg (naar Huis ter Heide, Den Dolderen 'Den Berg' (= dorp Soesterberg) en deDriebergseweg (naar de Breul, Rhijnwijken het dorp Driebergen, pas in 1651 eenzelfstandige kerkelijk gemeente). Van de boerenhofsteden, kleine boe- renhofsteden, keuterwomngen en dag-huurderswoningen uit het boerendorpZeist zijn thans nog enkele exemplarengelegen aan de lage kant van Zeist aan-wezig. Wij noemen onder het voorma-lige

gerecht Stoetwegen: Zomerdijk, DeHoef en Stoetwegen en in het voorma-lige gerecht de Kroost: De Kroost26. Hetagrarische karakter van Zeist, in 1850 nogoverwegend, is nu letterlijk naar de randvan de gemeentegrens met Bunnik en DeBilt gedrongen. De boeren tussen 1805 en 1850 warenvoornamelijk schapenboeren. Zij dreven vanuit de lage kant van Zeist hun scha-pen via schapendriften naar de uitge-strekte, g voornamelijk onbeboste,heide ri . .ng Amersfoort. In de struotuur van het wegenstelsel te Zeist zijn dezeschapendriften thans nog te herkennen:(a)Koppelweg-Oirschotlaan-Sanatorium-laan (richting heide Dijnselburg, Huis terHeide en Den Dolder); (b) Bunzinglaan-Heideweg (richting heide Amersfoort);(c) Odijkerweg-Breullaan (richting heideAmersfoort). Terwijl in de overige Heu-velruggemeenten nog schaapskooien tevinden zijn, is er thans helaas geen restant 120



EEN RONDGANG DOOR HET DORP ZEIST. 1805-1850 - MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG. R.P.M. RHOEN van een oude schaapskooi, zo karakteris-tiek voor het boerendorp Zeist, meer tebekennen. Weinigen weten nog dat in Zeist onder-zoek werd gedaan ter verbetering vande schapenfokkerij. Alexander Numan(1780-1852) Het in 1835 op de heide tennoorden van de huitenplaats Beukbergen(in de omgeving van het huidige Boschen Duin) stallen bouwen voor het onder-brengen van de schaapskudden van deRijksveeartsenijschool, die in Utrechtgevestigd was. Hier experimenteerdeNuman met de kruising van verschil-lende schapenrassen. Tot 1850 heeft teZeist de 'Hoeve der Veeartsenij School'bestaan. Van de periode 1805-1850 bestaan vanZeist weinig afbeeldingen van de beideDorpsstraten, de Voorheuvel, Maurik-steeg en Nieuw Zeist (= Nooitgedacht),waar de kleine ambachtslieden en dag-huurderswoningen stonden. De voornamebuitenplaatsen uit het eerste kwart van deiodc eeuw gelegen aan de Utrechtse- enDriebergseweg zijn getekend door J.F.M. Mourot (1803-1847), T. Soeterik (1810-1833), M.A. van Straaten (1808-na 1863)en A. Verhoesen

(1806-1881). De prentenworden uitgegeven door J.B Houtman(1803-1841) uit Utrecht. j.B. Christmeijer schreef in 1837 eenlyrische reisbeschrijving lHet lustoordtusschen Amstel en Grebbe en eiders in hetSticht van Utrecht127- De bewaard geble-ven prenten en de reisbeschrijving geveneen beeld van het boerendorp Zeist datvoor het overgrote deel van de toenma-lige bevolking niet tot de werkelijkheidbehoorde. Toch is dat beeld van Zeist alsde parel van de Stichtse Lustwarandegaan overheersen. De afstammelin-gen van de voormalige Zeister boeren,pachters, dagloners, koetsiers, jagers entuinlieden weten het beter. De gravenbedekt met familiewapen op de OudeBegraafplaats aan de Bergweg houdennog steeds de herinnering levend aan destandsbewuste bewoners van de kastelenen buitenplaatsen te Zeist. De zerken vanhet dienstpersoneel en de knechten zijnreeds lang verdwenen. Zo is 00k deze Oude Begraafplaats een Spiegel van hetdorp Zeist. Het is goed dat deze uit 1829daterende begraafplaats met zijn typischeenvoudig dorpskarakter op de monu-mentenlijst is gezet en als 'groene long'in het thans verstedelijkte Zeist bewaardblijft. De reeds

genoemde Christemeijer gafin 1836 een boekje uit getiteld: 'Lande-lijk Schoon in het Sticht van Utrecht, enin deszelfs omstreken 28. Hierin (biz. 24)bezingt hij Zeist, zoals wij het dorp nogsteeds graag zien vanuit het oogpunt vande romantische boswandelaar: 'Gelijk het U bekende, heerlijke boschvan Zeist uitmunt door zijne verschei-denheid van beplanting en groen; doorzijne breede, hooggewelfde beukenlanenmet die prachtige ingangen over het Slot enBeek en Roijen, en zijne riant aangelegdewandeldreven en vijvers; (...)'. Ook dit aspect van Zeist kreeg steedsmeer vorm tussen 1805-1850 en is hetbeeld buiten Zeist van ons dorp steedsmeer gaan beinvloeden. 1
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