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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 5 - Het onstaan van het Transvaal park (i). Er zullen maar weinig Zeistenaren zijn, die zichhet ontstaan van de Steynlaan en omgeving nog her-inneren. Wij moeten immers hiervoor niet minderdan zeventig jaar terug gaan. En, wat de voorge-schiedenis betreft, wel honderd jaar.Dit artikel berust voor een groot gedeelte op mijnkennis van de topografische kaarten. Door uitgavenvan verschillende jaren met elkaar te vergelijken,heb ik de geschiedenis van het Transvaal park kunnennaspeuren. Een systematisch archiefonderzoek naarhet ontstaan van de Zeister straten ligt niet opmijn weg en zou ook te veel tijd vergen.Maar ik heb bij dit artikel wel kunnen profiterenvan gegevens, mij verstrekt door onze tweede se-cretaris, de heer L. Visser, die in de gemeente-lijke archieven beter thuis is dan ik.Tenslotte heb ik enkele interessante inlichtingengekregen van de heer H. de

Klerk, oud-hoofd van dehervormde school aan de Slotlaan.Zijn gevorderde leeftijd, gecombineerd met eengrote belangstelling voor het vroegere Zeist eneen uitstekend geheugen, maakt hem tot een waar-devolle bron voor de geschiedenis van onze woon-plaats. De situatie van l87^- Op de topografische kaart van l87^ is er in watwij nu het Transvaal park noemen, nauwelijks eenhuis te bekennen. De enige bebouwing zien we langsde zuidkant van de Jagerlaan, voorzover lopendetussen Voor- en Achterheuvel. In de richting vande blotlaan is er alleen maar een enigszins slin-gerend pad. Trouwens, de bebouwing van de Slotlaanzelf ging nog niet verder dan het Weeshuis. De situatie in I885. De kaart van I085 toont al enkele opmerkelijke ver-anderingen. Aan de Slotlaan ten noorden van hetWeeshuis zijn enkele gebouwen verrezen, waaronder





















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 16 - heer Schas mee, dat hij wederom ontslag uit zijnambt had aangevraagd en hield hij zijn afscheids-rede. Hetgeen gebeurd was drukte hem te zwaar envond hij onverenigbaar met zijn positie als eersteburger van zijn gemeente. Hij was toen kZ jarenoud en 13 jaren burgemeester van Zeist geweest.Hierna is hij verdwenen uit onze gezichtskring;evenals kort nadien &quot;Uitrajectum&quot;. Dr. K.W. Galis. Uit het op de pagina's 17 t/m 20 overgenomen ge-deelte van het verslag van de toestand der ge-meente Zeist over I89I blijkt, dat behalve denijverheid en de handel, ook de Zeister scheep-vaart nog een heel bescheiden'rol speelde in onzegemeente. .'?'..':                                                       L. Vi sser.
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 32 ..77. m y ftj m f ^ ^^;:^c^Jh^ - ^fi'^ '-'*^^m^m^^^^' Ui lieu-vervuiling 130 jaar geleden,- toen de Hervormden in Zeistkerk hielden bij de Broedergemeente, was er al hetprobleem van de kerkverontreiniging. Henk de Jong citeert in het Gereformeerd Week-blad de kerkvoogden van toen : &quot;Kerkvoogden voelenzich verpligt de predikanten uit te noodigen tenernstigste tegen het zoogenaamde pruimen van tabak,waarvan het uitwerpen dezer vuiligheid meestal hetgevolg is, te waarschuwen. De collectanten wordenverzocht bij het rondgaan hierop een wakend oog tehouden, zullende diegenen, welke zich in het ver-volg aan deze onwelvoegelijkheid schuldig maken,openlijk van den predikstoel aan de gemeente wor-den bekend gemaakt&quot;. (overgenomen uit het blad ELKder Evangelisch-Lutherse Kerk)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 33 - Huize &quot;Schaerweyde&quot; Inleiding Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van 't be-zoek, in het voorjaar van 1972, aan onze Stichtingin het Slot door de heer en mevrouw Sluyterman vanLangeweyde - wonende te Hessen-Heisingen in deDuitse Bondsrepubliek - om inlichtingen in te win-nen over een voorvader, Bernardus Sluyterman. Dezewas drost van Zeist geweest en zou hebben gewoondop &quot;Schaerweyde'&quot;. Enige correspondentie nadien be-zorgde ons een foto van het portret van de drost ,benevens enkele gegevens, welke in dit artikel zijnverwerkt, tezamen met materiaal uit het Rijks-archief te Utrecht (recht, archief Zeist, 1261],uit de Notulen van het Gerecht,, en later van de Gemeen-te, van Zeist, uit de Notulen van de Gereformeerde(Ned. Herv.) Kerk alhier, uit het eigen stichtings-archief (vnl. 20e eeuws), enz. Aan de noordzijde van de

Utrechtseweg, onder no75, schuin tegenover de Brink, staat de wittebuitenplaats &quot;Schaerweyde&quot;. De naam van dit bui-ten is een belangrijke in de geschiedenis van onzegemeente. Hij duidt er nl. op, dat ongeveer terplaatse op de &quot;weyde&quot; - d.w.z. geen weiland, maarheide, heetveld - door de Zeister boeren vroegerhet vee werd &quot;geschaard&quot;. De betekenis van dit woord vindt de lezertes] inieder goed nederlands woordenboek. Bijvoorbeeld:&quot;scharen van vee: in een gemene weide, de schaar-weide, brengen&quot; 1). Het was' een zeer verbreid inzwang zijnde term, bv. in het Gooi, in Friesland2] en in Hattem 3]. Opvallend is, dat als pendant van de schaarweideten westen van het vroegere dorp er ook een tenoosten aanwezig was en wel ter hoogte van het la-ter ontstane Molenbosch-Schoonoord.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 35 - Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg en Drie-bergen (?}, met als oostelijke grens de huidigeBunsinglaan-Heideweg-HoogKanje-noordwaarts dehei in. De noordwestelijke grens zou geweest zijnde Schapendrift (= Sanatoriumlaan] -noordwaartsde hei in over de oude Woudweg alias WoudenbergseZandweg heen. Want ten westen van de Schapendriftlag de Eng, hef bouwlandgebied, dat doorliepzuidwestwaarts de Kroost in en waartoe ook behoor-den de Brink-landen, terwijl men daar verderaan de zuidkant' veel broekland, dichtslibbenderivierarmen, boscomplexen, e.d. vond.Merkwaardig is wel, dat de oeroude, gemeenschap-pelijk bezeten, &quot;weide&quot; - in tegenstelling bv.tot de nabijgelegen &quot;eng&quot; en &quot;brink&quot; of &quot;brenk&quot; -nergens in akten wordt genoemd (men zie er de&quot;Bronnen voor de geschiedenis van

Zeist&quot; maar opna] en eerst ca 1675 in een handschrift in hetR.A. te Utrecht vermeld staatj aldus 7]: &quot;Onderde hooge heerlickheit van Seyst ende Driebergenwert versoght dat begrepen magh werden het ge-recht van Stoetwegen, behoorende aen den heerHamel, ende van Cattenbroeck ende Schaerweyde,behoorende aen den heer van Moersbergen,......&quot; Voorgeschiedenis Op een schetskaart van + 1750, aanwezig in dekaartenverzameling van onze Stichting, weergeven-de een aantal percelen langs de tegenwoordigeUtrechtseweg en Oude Arnhemseweg, is o.m. tussen&quot;Oude Hooge Weg na Drieberge ...&quot; en Utrechtse-weg geschreven &quot;Bouwland van den Brink&quot; en eenperceel van &quot;Graafman&quot;. Deze Graafman was onge-twijfeld de in die dagen levende schout vanZeist Jan Graafman (t 1788). De gronden ten noorden van de &quot;Oude Hooge Weg&quot;waren toen vnl. eigendom van d^

heer HendrikVerbeek [wonend op Beek en Royen}, voorheen vande familie Taets van Amerongen en door Verbeekgekocht van Maria Jacoba Pijnse van der Aa tot





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 37 Bernardus Sluyterman [1771-1845}





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 39 ^TT X i8z6 Huize &quot;Schaerweijde&quot;enomgeving 1. Utrechtse- of Hogeweg 2. KroostWBg 3. Schaerweijdelaan of Driftvan de Brink 1801 4. &quot;Van Reenenweg&quot; 5. Boven- of Hoge-Arnhemseweg of Oude B. Vijver 7. Koepel 8. Tolhuis 9. &quot;Welgelegen&quot;















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 46 - het verkeer door te laten ...... Voor een twee- wislig- en een vierwielig rijtuig zijn de paardenuitgespannen. Een dame tokkelt op een instrument,dat een luit of gitaar moet zijn. Ook op de kerk-heuvel zitten, aan weerskanten van de ingang,mensen aan tafeltjes. Het enige opvallende verschil met de toestand vanomstreeks 1750 is, dat de houten stal niet meerbestaat, maar is opgenomen in de brede voorgevelvan het logement, dat er overigens een verdiepingbij heeft gekregen. Er bestaat ook een achttiende-eeuwse prent, dieons de toegang tot de dorpskern toont vanuit deUtrechtseweg. Wij zien daarop dezelfde soortbomen, waarvan sommige vierkant of rechthoekiggeschoren , maar die bomen benemen ons het uitzichtzodanig, dat wij alleen de bocht in de weg en debovenkant van de kerktoren kunnen waarnemen. Dan komt het jaar 1841. De Oude Kerk wordt

ge-sloopt. Het is de tijd van de &quot;vernieuwing&quot; eneen neo-gotisch bouwsel verrijst. Het is ons ver-trouwd geworden en toch valt het te betreuren.De kerk is geheel verdwenen, de toren omgeven dooreen nieuwe mantel waar de oorspronkelijke spitsbovenuit steekt. Wat later moet het logement zijn verdwenen. Immers,in de Zeister Weekbode der zestiger jaren wordtnergens gesproken over het &quot;Hof van Holland&quot;.Ook in latere topografische kaarten is het silhou-et van dit logement niet meer aanwezig. Aan dezijde van de kerk vertoonde het logement een gro-te diepte. Kennelijk was dit de stal, die immerseen aanzienlijk aantal paarden kon herbergen.Heeft misschien het huidige muurtje, dat helemaaltot de Maurikstraat doorloopt, hiermee nog ietste maken ? Tegenwoordig staan op de plaats van het &quot;Hof vanHolland&quot; het huis van dr Van Loghem en het ge-









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 50 - Die open ruimte wordt tegenwoordig geflankeerddoor twee huizen van omstreeks 1900. Het huismet de vijf ramen als boven bedoeld heeft plaatsgemaakt voor een gebouw met zes ramen.Aan de andere kant staat het nog niet zo oudeperceel dat de garage van Broedelet afsluit.Hier stond vroeger een fors hoekhuis met tweeverdiepingen en vier grote schoorstenen op hetafgeplatte tentdak. En met venters die uitkeken op de open plaats.Op oude prentbriefkaarten ziet men nog geboomteuitsteken uitde huizenrij, als aanduiding dater een opening tussen die huizen is. Ik wil dit artikel besluiten met nog even terugte komen op de boom bij het huis van dr VanLoghem. Deze boom stond eertijds op de openbareweg, maar dichtbij de bocht, welke het hek vandit huis vertoonde om de hoek naar de EersteDorpsstraat als het ware &quot;te nemen&quot;.Deze boom vertoont

zich op oude foto's van deentree naar Zeist. Er bestaan echter ookfoto's waarop die boom ontbreekt, maar waaropnog wel het oude gebouw van de &quot;Kosmos&quot; voor-komt. Die moeten dus van later datum zijn. Hetis toch wel duidelijk, dat men zo'n oude, groteen eerbiedwaardige boom niet maar eventjes inde grond kan zetten. Er moet een groeiproces vanvele jaren aan vooraf zijn gegaan. Zo doet dezeboom ons een middel aan de hand om de ouderdom vande foto's te controleren. Naar mijn mening da-teren de foto's met boom uit de jaren zeventig.Hoe die opvallende reus is verdwenen zal weleen raadsel blijven. Misschien is hij een na-tuurlijke dood gestorven. Mogelijk stond hij hetverkeer in de weg. En hiermee ben ik- aan het einde gekomen van dezeterugblik in de letterlijke zin des woords. H. Emmer













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 5 6 - eigenaars geworden van Schaerweyde ca. Zij tracht-ten hun bezit uit te breiden -zoals al bleek- enKochten b.v. in 1804 een huis met hof op de Brink,tussen Scharweyde en Konijnenbergh gelegen. 1806 Dan sterft Willem van Dam -in leven secretarisvan Zeist- en zijn erfgenamen laten diens be-zittingen taxeren, o.a., zo meldt een akte vanca. 12 juni 1806, l van 't goed Scharweyde, met detiend en 3^ morgen weiland. Goed voor f. 2.500,--. 1810 Er komen nu hiaten in onze kennis. Het volgen-de feit, uit april 1810, is wederom een taxa-tie, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Hendrik de Roo (overleden in Amsterdam op 2 februarivan dat jaar], van o.m. de helft van de buitenplaatsScharweyde met nieuw gebouwd herenhuis, stallen enboerenwoning; de taxatie bedroeg f. 6.500,--. N.B.Er is dus een nieuw huis gebouwd, zo omstreeks 1807.Van Sluyterman's

buiten is geen afbeelding bekend,maar dit. tweede, herenhuis zien wij-naar Ikvermoeden helaas ten dele- weergegeven op een gravure vanMourot van +_ 1829 13). Op bedoelde gravure is. be-halve het ronde koepeltje aan de weg, door het ge-boomte zichtbaar een bepleisterde bakstenen villa,blijkbaar in de trant van het -verdwenen- huis&quot;Veelzigt&quot;, naast de Oude Kerk. Gezien de situatiekijken we tegen de zijgevel aan, als tenminste ditgebouw op dezelfde plaats heeft gestaan als hethuidige Schaerweyde. Zie afbeelding op blz. 57. 1811 Blijkens een akte van 22 juni, waarin eenovereenkomst wordt vermeld over de scheidingvan de nagelaten boedel van H. de Roo, bezat deze o.a. de helft in de buitenplaats Scharweydemet het herenhuis, enz., gelegen onder Zeist op deBrink, van de Utrechtseweg tot de Woudenbergsewegzich uitstrekkend. En de helft in de tiend Schar-weyde, grof en smal, gelegen onder Stoetwegen enleenroerig

aan Beverweerd. Wordt vervolgd.                                        Dr. K.W. Galis



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 57







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 60 - Utrechtseweg.Schapendrift v/dBrink0. Arnhemseweg.Zandpad.&quot;Janekamp&quot;.Meyers. Van Tellingen.Koelman. R.k. kerk Bunnik.Van Dam's. (10) &quot;Utrechtsche Provinciale en Stads Almanakvoor het jaar 1886&quot;. Utrecht. 1885; pag.302/303. C11) Zie ook Bulletin 2. 1972; pag. 71. 72. (12) Deze hofstede bestond nog in 1830 en wasgelegen aan de westkant van de Schaerweyde-laan aan de Boven- alias Heren- aliasArnhemseweg. Reeds in 1794 staat het ver-meld als daghuurderswoning met bakhuis. - In1812 wordt genoemd de herberg &quot;De Hoop&quot;,gelegen op de heide. (13) M. Mourot: &quot; Gezigten van Buitenplaatsen enGebouwen, gelegen tusschen de Stad Utrechten de Grebbe......&quot;. Utrecht, 1829; 4e afl.









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 64 Frans Nicolaas van Bern (1787 - 1851)













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 70 Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 - 1902)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 71 zijn dochter Jeanne Loulse Cgeb. 1857 en gest. 1932)en haar echtgenoot Jhr Frederik van Reenen (gsb.1650 en gsst. 1916] -waarmee zijn in Den Haag op 18mei 1878 was gehuwd- bewoners van &quot;Schaerweyde&quot;.Van Reenen was tevens directeur van de verzekerings-maatschappij &quot;Cosmos&quot;. Het dichtbij liggende &quot;Welge-legen&quot; had als bewoner Johan H. Fransen van dePutte en later diens zuster mevr. Digna van Tets, geb.Fransen van de Putte (geb. 1852 en gest. 1923} alsbewoonster. In het begin van deze eeuw werd het huisverbbuwdi blijkens de muurankers Waarschijnlijk in1908. Hoe &quot;Schaerweyde&quot; ca. er in die jaren uitzag tonende toen al: bestaande prentbriefkaarten, waarop thee-koepel, vijver, de tuin, de witte villa en dergelij-ke te zien zijn. 19]. Terwijl een enthousiast wande-laar schreef 20] : &quot;Uit den

Kroostweg keerend,treft U weer 't majestueuze van de boomrijke omge-ving, als ge aan den Utrechtscheweg op den hoogenwal tusschen 't geboomte 't sierlijk tuinhuisje vanSchaerweyde ontdekt. Door 't ijzeren hek wat verder,gaat de breede oprit onder 't hoog gewelf der beu-ken naar den huize Schaerweyde, waar gij de heerlij-ke schoonheid van Zochers kunst kunt bewonderen. Demooie waterpartijen, de grootsche doorzichten, be-vallige heuVels en bekoorlijke plekjes, al die won-deren door dien groeten tuinarchitect gewrocht, bren-gen verrukking te weeg bij elkeen die 't voorrechtheeft er te mogen wandelen. Maar ook de moestuin,waar ge naast een drietal plantenkassen, een reeksvan vruchtenkassen en nog tallooze fraai gevormde,rijk beladen vruchtboomen kunt vinden, heeft denbesten naam&quot;. Die beste naam dankte de tuin, etc.aan tuinbaas J.A. Kors, die onder andere in 1902 opde Groots Nationale Tuinbouwtentoonstelling op

hetlandgoed &quot;Kersbergen&quot; voor zijn inzending een zil-veren medaille, beschikbaar gesteld door Z.K.H, dePrins der Nederlanden, won. Het bezit van jhr Van Reenen bestond toen, blijkensakten en dergelijke uit de &quot;hofstede Schaerweide&quot; ende &quot;hofstede Welgelegen&quot;, boomgaarden, moestuinen.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 &quot;Schaerweyde&quot; omstrseks 3903 (boven) en in 1973 (onder)













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 80 tsr Schari vroeger een veen- en moerasgebied.-En voor het Gooi zie men I. Tirion, dl 5.(4) Men zie ook nog W. van Iterson: &quot;De historischeontwikkeling van de rechten op de grond in deprovincie Utrecht&quot;. Leiden, 1932j dl 1, band 2)pag. 523-540.Over de levensloop van B. Sluyterman (zie pag. 38)vernam ik nog het volgende: In 1801 e.v. woondenSluyterman en zijn vrouw Katharina (Christina ?) Jus-tina van Ewijck op kasteel Vleuten (hun eigendom ?).Op 26 augustus 1801 kocht onze ex-drost de allodialeambtsheerlijkheid Lange en Ruige Weide, totaal 1172morgen (waaronder Driebruggen, hhgebrug en Korten-hoven of Kortenhoef), voor f. 5.500,--* Nadien noem-de hij zich Sluyterman van Langeweide. In 1801 washij ook advocaat aan het Hof van Utrecht. Een oomvan zijn vrouw was mr Wouter Valckenier, burgemeestervan Amsterdam (t 1802). (9) Ad a)

H. (van) Hoornenburg was gehuwd met AnnaBitter, familie van de Zeister drost Damhoff*Ad b) H. Koelman komt in een opgave van 1754(oud archief gemeente Zeist) voor onder dedrankverkopers alhier. Zie ook A.J. Servaas vanRoyen in de &quot;Navorscher&quot; van 1918, dl 68i pag...(12) Van Dam en De Roo hadden ook in Rijsenburg be-langen. In 1796 werd het gelijknamige kasteelverkocht &quot;aan Justus Hendrik Wiedeman, die hethuis op zijn beurt over deed aan Willem van Damten behoeve van Hendrik de Roo. Deze laatsteschijnt er van te hebben afgezien, zodat Willemvan Dam Rijsenburg, na het kasteel te hebben la-ten slopen, in 1800 verkocht aan Pieter Jodocusvan Dosthuyse&quot; (zie J;R. Clifford Kocq van Breu-gel: &quot;Kasteleriboek provincie Utrecht&quot;, 38 drukiUtrecht, 1948i pag. 172). EEN GELUKKIG EN.VOORSPOEDIG 1974
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