
MAANDBLAD VAN 

OiÉJtwJhf 
VERENIGING T O T BEOEFENING EN T O T VERSPREIDING VAN DE KENNIS 

DER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT 
Redactie: H. de Jong, Aurorastraat 26, Utrecht 

Administratie: Mr. N. B. ten Bokkel Huinink, secr. der vereniging, Lessinglaan 9, 
Utrecht. Gironummer penningmeester: 575520 ten name van „Oud-Utrecht" 

DERTIGSTE JAARGANG / N I M M E R 12 / DECEMBER 1957 

DE D R I E B E R G S E T R A A I J IN 1777, 1812 en 1817 

O p zaterdag 29 november 1777 reed mevrouw de weduwe Van Berck, 
eigenaresse van „Sparrendaal" in haar rijtuig over de Arnhemsche 
Bovenweg te Driebergen. He t was ongeveer elf uu r in de ochtend. Bij 
de Traai j gekomen reed haar rijtuig deze weg op. Haa r bui tenplaats 
grensde in die tijd aan de landerijen van het bui ten „Dennenburg" . 
Dit strekte zich uit vanaf de omgeving, waar dit bui ten thans nog ligt, 
tot ver achter tie Manger Catsbanen van heden. Rechts en links 
vormden de huidige Bunt laan en de Traaij de grenzen. D.w.z. de 
Traai j liep geheel over het terrein van Dennenburg. Een strook van 
enige meters lag nog tussen deze weg en de grens van „Sparrendaal ' ' , 
dat zich in die tijd tot daar uitstrekte. 

De Driebergse Traai j was opengesteld voor „In- en Opgezetenen 
van het Dorp Driebergen, komende en gaande naar de heidevelden 
en verdere L a n d e n . . . . " O p deze publieke weg reed dus mevrouw 
Van Berck op de bewuste dag in 1777. Ergens halverwege de „Arn
hemsche Bovenweg en de Besweg" gekomen liet zij haar rijtuig hal t 
houden. Van de zijde van het dorp was even te voren een boeren-
wagen komen aanrijden, bestuurd door Evert Schuurman, boer op 
de hofstede onder Sparrendaal . Nadat mevrouw Van Berck was uit
gestegen, gaf zij haar tu inman te kennen, dat zij bemerkt had, dat er 
van de plaats Dennenburg een uitweg gemaakt was naar de Traai j en 
dat zij een soortgelijke verlangde naar Sparrendaal. 

Cornells van Brummelen, tu inman van Dennenburg en J a n Qu in t 
„Daghuurder" , beide op Dennenburg aan 't werk, hoorden dit ge
sprek. Reeds eerder hadden zij bemerkt, dat daar ter plaatse de eiken-
wal op Sparrendaal was afgegraven en de scheidende sloot tussen 
Sparrendaal en Dennenburg gevuld was, zodat er een dam ont-
s-tond „waarover men heen kon rijden". Bovendien was een dennen-
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boom, die de doorri t belette (op het terrein van Dennenburg) om
gehakt. Zij hoorden mevrouw Van Berck haar tu inman orders geven 
de heesters en struiken ui t te trekken, die de Traai j nog van deze dam 
scheidden. Haar tu inman had hiertegen wel enig bezwaar. Maar de 
oude dame werd toen zeer hoos en „injugeerde en ordonneerde" het 
hem uitdrukkelijk. Daarop trok haar tu inman Evert Schuurman de 
nodige heesters uit de grond en kapte hij de h inderende sparretakken 
weg. O p bevel van zijn meesteres laadde hij de takken op zijn boeren-
wagen en reed door de nieuwgemaakte uitweg naar Sparrendaal . Vol
daan stapte mevrouw Van Berck weer in haar rijtuig en vervolgde 
haar weg. 

Zoals te begrijpen is, werd deze geschiedenis door de werklui van 
Dennenburg aan h u n heer, mr. Joseph Elias- van der Muelen van 
Maarssenbroek, gerapporteerd. Deze schijnt d.d. 15 december daarop 
een soort van proces-verbaal i) opgemaakt te hebben. Hij was niet 
voor niets raad en oud-burgemeester van Utrecht! 

Reeds op 18 december wordt er een dagvaarding i) uitgeschreven 
door ,,den Hove van Just i t ie" en ondertekend door president Van 
Heugst, in naam van „Willem Prince van Orange en Nassau etc. 
etc. etc. . ." in deze dagvaarding wordt , , . . . . Vrouwe Suzanna Ie Leu 
de Wilhelm, Vrouwe van Abcoude en Bambrug, weduwe van Jacob 
van Berck, in leven Raad en Oud-Burgemeester van U t r e c h t . . . . " 
beticht van het feit, de heer van Dennenburg, mr. Joseph Elias van 
der Muelen, heer van Maarssenbroek in zijn „rustige possessie te tur-
beren" (in zijn rustig bezit te h inderen) . 

Er is nog sprake van de „rustige en vreedige possessie vel quasi 2) 
van zekere laan genaamt de Driebergsche T r a a y " , , . . . . en dezelve te 
beheeren en te bestieren als zijn eyge goedt . . . . " 

Hierui t blijkt, dat de laan zelf niet strikt e igendom was, wat even
wel niet wegneemt, dat het eigenmachtige opt reden van mevrouw 
Van Berck, de eigendomsrechen van Dennenburg schond toen zij de 
strook tussen Traai j en Sparrendaal beschadigde door het gewas al
daar te laten omhakken en uit te trekken „ . . . om zoodoende eene 
verbinding tot stand te brengen tusschen haar bui tenplaats en de 
gemecne w e g . . . . " 3). De tussenliggende strook was immers het 
eigendom van Dennenburg . 

Hoe een en ander is afgelopen vermeldt de historie op dat ogenblik 
niet. Evenwel, 35 jaar later, is de omgeving van de Driebergse Traa i j 
wederom het onderwerp van een notariële acte 1), weer tussen de 
eigenaars van beide buitenplaatsen. 

l) Dit stuk berust in het archief van Dennenburg van de familie De Lanoy 
Meijer. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van de medewerking van de heer 
Hugo de Lanoy Meijer. 

••) als het ware — om zo te zeggen. 
:!) „gemeene weg" is gemeenschappelijke weg. 

De naam Traaij is een streekeigen uitspraak van het woord: Trade, dat van 
het werkwoord treden is afgeleid. Vergelijk: treden: treyen (ik heb het terrein 
afgetroyen" kan men een oude ambachtsman nog wel horen zeggen). Vergelijk 
ook: spade: spaay, 
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Dan, in 1812, woont Petrus Judocus van Oosthuyse, heer van Rijsen-
burg op Sparrendaal. O p Dennenburg is vrouwe Hildegonne Susanne 
de Maleprade, douairière van wijlen mr. Jan Carel van der Muelen 
van Maarssenbroek, de meesteresse. 

Er blijkt wel zo het een en ander gewijzigd te zijn. Er is dan al 
sprake van „de over- of voetpaden, welke in de afgescheiden landen 
zich bevinden, zullen moeten blijven onderhouden en gebruikt wor
den in dien staat als dezelve thands zijn en het gebruik van dezelve 
van de Heer en Vrouwe Comparan ten over en neder gelaten on
verlet, evenals de ordinaire weg naar en van Amersfoort zooals van 
ouds en tot heeden heeft plaatse gehad". 

Beide partijen compareren hier voor de „Keizerlijke notaris". 
Leender t van Schaik, in tegenwoordigheid van de heer Leonard 
Casembroot, „Vreedenregter in het Can ton Wijk bij Duurstede." De 
grenzen van de respectievelijke landerijen worden door palen aan
gegeven waarop met „Olijverve" de namen der eigenaars staan aan
gegeven „ . . . . om voor hun en h u n n e nakomelingen, Eigenaren van 
voormelde Berg of Heylanden, de scheidingen of Limiten der ge
noemde Landen op eene vaste en preciese voet te bepalen, teneinde 
te verzekeren, zonder dat de een de andere daarin eenige hinder, 
stoornis of Turbe l zal doen 

Bepaalde afstanden worden „met de ket t ing" gemeten o.a. uit
gaande van een huisje toebehorende aan Matthijs Koudijs. Behalve 
bovengenoemde „vreedenregter" is ook nog getuige de heer Jacob 
Loffeldt, oud-gaarder der onbeschreven middelen (soort ontvanger) 
wonende te Driebergen. 

Alles lijkt nu, na deze notariële acte, opgelost te zijn. Niets is édi
ter minder waar. Vijf jaar later, op 5 augustus 1817 compareren al we
der Carel Joseph van der Muelen en zijn echtgenote Marie Henriet te 
van der Muelen enerzijds en Petrus Judocus van Oosthuyse, ander
zijds, voor Leendert van Schaik nu „openbaar" in plaats van „Keizer
lijke" notaris J ) . 

Merkwaardig is het te lezen, dat Van Oosthuyse opgeeft eigenaar 
te zijn van Sparrendaal „nu Rijzenburg genaamd". Ook typerend is, 
dat geen der beide comparanten nog ter plaatse woont. De heer Van 
Oosthuyse heeft zich in Den Haag gevestigd (in december 1818 zal 
hij daar overlijden), terwijl de heer en mevrouw Van der Muelen in 
Utrecht woonachtig zijn. In de aanvang van het stuk wordt gezegd, 
dat er „ . . . . v a n tijd tot tijd geschillen zijn ontstaan over schei
dingen". De bezitters van Dennenburg blijken de zaak bij de vrede
rechter aanhangig gemaakt te hebben. In de acte worden dan allerlei 
bepalingen en aanduidingen van grenzen opgesomd. 

Wat echter zeer opmerkelijk is: er wordt zonder meer gesproken 
over „drie uit- of voetpaden, als: één voor het huis door Jan Appels 
bewoond, de tweede agter hetzelve huis met een hek of afsluitinge 
voorzien en de derde door een dam met een opstaande hek of raster 
afgesloten, welke drie u i tpaden altoos door de comparant ter andere 
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zijde (Van Oosthuyse dus) of door zijnentwege zullen kunnen worden 
gebruikt, hetzij te voet, te Paard, of met Rijtuig en met Vee, zonder 
daarin verhinderd te mogen worden . . . . " 

Als we dan tenslotte lezen, dat de bewoners van Dennenburg ver
klaren „af te zien van terugvordering van kosten ter zake geschillen 
(die door deze vereffend zijn) zoo bij den Heere Vreederegter als 
andere gevallen of gemaakten van alle voorige Sustenuen of preten-
siën van schadevergoeding hoe ook genaamd", dan zien we dat er 
sinds 1777 wel héél wat veranderd is. Zoals in de 15e en 16e eeuw de 
adel het veld moest ruimen voor de opkomende regenten (noblesse 
de robe) zo moesten deze laatsten op hun beurt de vlag strijken voor 
de rijke fabrikanten. Bovendien zal de tussenliggende franse revolutie 
ook wel hebben bijgedragen om oude feodale rechten aan te tasten. 

Wanneer we de drukke winkelstraat die de Traaij 4) thans is, be
zien, kunnen we ons de boven geschetste strubbelingen om een uitweg 
moeilijk voorstellen. 

WIM HARZING 

*) In feite werd met 't woord Traay een uitgckapte weg tussen de bossen bedoeld. 
Jachtterreinen werden aangegeven b.v.: „van de eerste tot de zevende traay". 

RESTAURATIES IN UTRECHT 

Aangezien de leden van de vereniging „Oud Utrecht" ongetwijfeld 
belang zullen stellen in de lotgevallen van de monumenten van de 
stad Utrecht, zal er voortaan zo mogelijk maandelijks een berichtje 
in het maandblad worden gepubliceerd omtrent voltooide restaura
ties, vondsten etc. 

Zo kwam in de afgelopen maand de restauratie gereed van de 
volgende werfmuren: Vismarkt 19 en 23, Oude Gracht 317-321 en 
Nieuwe Gracht 63. 

Bij de werfmuur van het perceel Vismarkt 23 werd een stenen trap 
gemaakt ter vervanging van de houten trap, welke stond voor nr. 22. 
Het grote gietijzeren raam van nr. 23 is vervangen door een van 
hout; in verband met de eisen van het bedrijf, dat in de achterge
legen kelder wordt uitgeoefend, konden de afmetingen niet worden 
gewijzigd. 

In het achtkant van de Domtoren moesten aan de noordzijde de 
montants gedemonteerd worden, om de Armco-stalen brugstaven 
welke ca 1910 waren aangebracht, te kunnen vervangen door brug
staven van brons. Dit Armco-staal werd destijds geacht roestvrij te 
zijn, dit blijkt echter allerminst het geval te wezen, zodat na 
rond een halve eeuw het natuursteenwerk rondom reeds ernstig is 
beschadigd. 

De toren van de Geertekerk kreeg een nieuw, electrisch uurwerk. 
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