
Van de Poll-Stichting. Te Zeist is enige 
tijd geleden opgericht de Van de Poll-
Stichting, een instantie, welke zich be
zig houdt met het verzamelen van al 
wat betrekking heeft op de geschiedenis 
van Zeist, te weten: 

1. handschriften van oorspronkelijke 
aard; 

2. aantekeningen over en afschriften 
van oude acten betreffende Zeist; 

3. foto's, gravures, prentbriefkaarten, 
plattegronden en kaarten, geschikt 
voor de opzet van een topografische 
en historische atlas der gemeente; 

4. boeken, kranten, overdrukken, pam-
flatten, enz. 

5. zegels en munten. 
Ten huize van prof. dr J. Ph. de 

Monté verLoren, Krullelaan 28, Zeist, be
schikt de Van de Poll-Stichting over een 
vertrek waar de reeds omvangrijke ver
zameling bewaard wordt. De heer Ph. J. 
G. C. van Hinsbergen, oud-hoofdambte-
naar van het Rijksarchief te Utrecht, 
heeft op zich genomen de collectie te 
ordenen. 

Friezen te Achterberg? In „De Vallei" 
lezen we het volgende omtrent de 
naamsoorsprong van de Friese Steeg te 
Achterberg: 

„Iedere Achterberger kent de Friese 
Steeg. Doch indien men zou vragen, wat 
deze naam te maken heeft met Fries
land of met de Friezen, zou men daarop 
het antwoord wel schuldig moeten blij
ven. Dat Friese verveners in deze streek 
gewerkt zouden hebben bij de turfgra-
verij en dat de weg daaraan zijn naam 
zou ontlenen, lijkt niet aannemelijk. 

Aangezien men de naam van ouds ook 
aantreft als Freyse-steeg, lijkt de vol
gende naamgeving waarschijnlijker. 

Ten tijde van Bisschop David van 
Bourgondië komt onder degenen, die 
ambten bekleedden in Rhenen en het 
rechtsgebied van de stad enige malen de 
naam Freyse voor. Deze geslachtsnaam 
moet toebehoord hebben aan een aan
zienlijke familie. 

Bissehop David, steunende op de gro
te macht van zijn familie, de Bourgon
dische hertogen, streefde er naar in het 
Sticht zijn gezag te versterken tegen
over de voor hem nogal lastige stads
regeringen. 

Verschillende maatregelen waren daar
van het gevolg. Zo wilde hij zich meer 

dan zijn voorgangers doen gelden op 
het gebied van de rechtspraak, landsver
dediging en waterstaat. 

Een van deze maatregelen was de in
voering van een heemraadschap te 
Rhenen. 

Op 1 Mei 1474 werd Tymen Herbert, 
een man, die zich een zeer aanzienlijke 
positie in deze omgeving had weten te 
verwerven, aangesteld tot dijkgraaf en 
Johan Valkenier tot heemraad. 

De laatste werd op 13 October 1476 ver
vangen door Johan Freyse. 

Het kan niet anders, of deze personen 
moeten tot aanzienlijke geslachten be
hoord hebben, zoal niet vanouds (Her-
bert was een man, die blijkbaar een 
snelle carrière had gemaakt), dan toch 
uit hoofde van ambten of bezittingen. 
In 1435 wordt als kastelein van Ter 
Horste genoemd Evert Freyse (van 
Stroewijck) en in 1457 als schout in de 
Meersch (de Marsch, in de Betuwe ge
legen), maar toen behorende tot het ge
bied van Rhenen) Hubert Freyse. 

Het is dus wel zeker, dat de familie 
Freyse toen een belangrijke rol speelde 
in deze omgeving en de veronderstel
ling lijkt niet gewaagd, dat de Friese 
Steeg zijn naam aan dit geslacht ont
leent." 

Vondsten te Breukelen. Aan het Nieuws-
en Advertentieblad voor Vecht-, Amstel-
en Rijnstreek van 23 October 1953 ont
lenen wij deze mededelingen over oud
heidkundige vondsten te Breukelen. 

„Bij het afgraven van grond voor het 
bouwen van een kelder voor het te 
stichten bankgebouw voor de Coöpera
tieve Boerenleenbank, stootte men op 
een grondlaag, waarin zich schelpen, 
potscherven, beenderen, houtskool, half 
vergane planken bevonden. 

Hiervan werd mededeling gedaan aan 
de burgemeester, die een archeoloog ge
vraagd heeft eens te komen onderzoeken 
of het hier soms een oudheidkundige 
vondst betreft. 

Bij het onderzoek bleek dat de scher
ven afkomstig waren van aardewerk dat 
in de elfde eeuw gemaakt werd in een 
streek tussen Keulen en Bonn. 

De archeoloog heeft verschillende 
scherven en beenderen meegenomen om 
deze voorwerpen nog eens nader aan 
een nauwkeurig onderzoek te onderwer
pen. Daar Breukelen gelegen is aan de 

15 



rivier de Vecht, die in vroeger eeuwen 
een belangrijk vaarwater was, heeft men 
aanvankelijk gedacht hier een vondst te 
hebben gedaan van een oude Bataafse 
of Romeinse nederzetting; te meer daar 
men onder de zwarte kleilaag ook nog 
een zandlaag aantrof en men vroeger 
zich op hoger gelegen plaatsen vestigde, 
om veiliger te wonen." 

Het Nieuwsblad voegde aan dit be
richt op 13 November 1953 nog toe: 

„De heer K. C. J. Lugten is in de uit
gegraven put blijven doorzoeken en 
heeft nog verschillende voorwerpen ge
vonden, welke kennelijk uit vroeger tij
den dateren. 

O.a. vond de heer Lugten een glis of 
tewel een benenschaats, waarop men 
vroeger schaatsen reed. Verder een z.g. 
glanssteen, waarmede men vanaf de Ro
meinse tijd stoffen glansde; enige stuk
jes gepolijst steen, kennelijk afkomstig 
van een stenen zwaard of mes; een 
stooksteen, waarop men vroeger vuur 
stookte. Ook kwamen nog vele scher
ven van aardewerk te voorschijn, welke 
afkomstig waren uit verschillende 
eeuwen. Typisch was ook, dat er zich 
verschillende stenen in de grond bevon
den, welke deden denken afkomstig te 
zijn van een oude fundering." 

Stichting voor Gunterstein. De ridder-
hofstad Gunterstein aan de Vecht in 
Breukelen is thans overgedragen aan 
een stichting tot instandhouding van het 
huis met park, buitenplaats en boerde
rijen. Het huis is sinds de herbouw in 
1681 familiebezit. 

De luisterrijke gobelinzaal en het inte
ressante portrettenarchief van Gunter
stein zijn — na afspraak — te bezichti
gen. Ook het park kan bezocht worden. 

Everard Zoudenbalch geëerd. Regenten 
van het Gereformeerd Burger Weeshuis 

te Utrecht hebben besloten de naam van 
het huis te wijzigen in „Het Evert Zou-
denbalch Huis", daarmede de naam van 
de stichter in ere houdend. 

De eeuwenoude stichting, op „Pon-
cyaans Avondt" 1491 in het leven geroe
pen door de domproost Everaert Zou-
denbalch, was oorspronkelijk gevestigd 
in het Elisabethsgasthuis, gelegen aan 
het Vreeburg tussen Clarenburg en de 
Elisabethstraat. 

Toen in 157(1, bij het beleg van het 
kasteel Vredenburg door de burgerij, de 
bezetting der citadel de stad bombar
deerde, stond het Elisabethsgasthuis zo
danig onder vuur, dat de wezen in aller
ijl naar veiliger oord en wel naar het 
toen verlaten Regullerenklooster aan de 
Oude Gracht (het tegenwoordige N.v. 
Huis) werden overgebracht. 

Het weeshuis bleef daar tot 1927 geves
tigd. In dat jaar werd het grote en on
gezellige huis, dat in genen dele aan de 
redelijkerwijze te stellen eisen van die 
tijd meer voldeed en waarin toen nog 
maar een tiental wezen verpleegd wer
den, overgebracht naar het perceel On
der de Linden (Nieuwe Gracht 98) van 
mr. J. F. de Beaufort, die het voor 
dat doel reeds in 1918 aan het weeshuis 
verkocht had. 

Gedurende de oorlog was het van 1942 
tot 1945 door de Duitsers en de geallieer
den bezet. In 1946 kon het, na grondig 
hersteld te zijn, weer als weeshuis in ge
bruik genomen worden, doch vrijwel 
zonder wezen, die hoe langer hoe zeld
zamer worden. Omdat ook de naam wees
huis voor velen, die ergens kinderen 
willen doen opnemen, een onaangename 
kiank heeft, hebben regenten tot naams
verandering besloten. 

Wie er langs komt, lette eens op de 
gedenksteen aan een der buitenmuren, 
die herinnert aan de stichter Everard 
Zoudenbalch. 

16 


