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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 Lezing Voor een gehoor van ruim 60 belangstellenden spraKop 22 november J.1. in de congreszaal van het Slotde bekende Driebergse historieKenner W. Harzingover de geschiedenis van het voormalige KasteelRijsenburg en van het gelijknamige dorp. Deze bij-eenkomst, georganiseerd door onze Stichting, werdwegens verhindering van de voorzitter geopend doormr H.L.L. van Hoogenhuyze, die o.a. meedeelde, datmen in de pauze een uitgebreide collectie foto's,gravures en prentbriefkaarten [afkomstig uit hetbezit van de heren Harzing, Van Hoogenhuyze en vande Van de Poll-Stichting) zou kunnen bewonderen;op enige tafels was een en ander uitgestald.Daarna boeide op prettige wijze de spreker - hier-bij gebruik makende van vele smalfilm-beelden - deaanwezigen, door met grote stappen, maar ook welkleine pasjes, door de Driebergense-Rijsenburgsehistorie te wandelen. Driebergen was een dorpje, gelegen om

de middel-eeuwse St Catharina-kapel (staande daar. waar zichnu aan de Hoofdstraat de N.H. kerk verheft], welkezes-zijdige kapel reeds in 1405 wordt vermeld.Het dorp was klein; ca 1585 telde het 22 gezinnen.Eerst in de 18e en 19e eeuw - toen, zoals elders,de Heuvelrug-schoonheid werd ontdekt - ving degroei van Driebergen aan. De geschiedenis van Rijsenburg toont een geheelander beeld. Wel was er, aan de Langbroeker Wete-ring, al sedert de 13e eeuw een kasteel van dienaam, mogelijk ontstaan,als woning van een mili-tair geslacht, daar zich vestigend in verband metde toenmalige ontginning van de moerassige veen-en broeklanden. En wel was er - eeuwen later, in1754, gebouwd - het buiten &quot;Spar en Dael&quot;, nuSparrendaal, maar het dorpje Rijsenburg, de oog-appel van de heer Harzing, ontstond pas op 1 au-gustus 1810. De ontwerper en financier van het





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 5 - Jaarverslag van de Secretaris Periode november 1972 tot november 1973 Deze verslagperiode begon de Stichting met hetorganiseren van een interessante en gezelligeavond in de bovenzaal van het Zeister Slot.Dp 10 november verzorgden daar de heren E. deKlerk en L. Visser een voordracht met lichtbeel-den over het Zeist van het begin der twintigsteeeuw. . ' De heer Visser^leidde de avond in en verteldeons iets over de ontstaansgeschiedenis van hetZeister Raadhuis en over de architect Stuivinga. De heer De Klerk, oud-hoofd van de hervormdeschool aan de Slotlaan, gaf toelichtingen bijde dia's, welke getuigden van een uitstekend ge-heugen en een grote kennis van het oude Zeist. Dp 3 april kwam het dagelijks bestuur der Stich-ting bijeen in het Slot. Verschillende onderwerpen werden hier besproken,zoals de achterstand in de archiefwerkzaamheden,de stagnatie in de bronnenuitgave, de moeilijk-heden

rond de publicatie van het boek over deDude Kerk, het ontwerp van een nieuwe folder, delezingen, de excursies en het bulletin. Op 30 maart hield drs A. Bertoen te Bilthoven,oud-adjunct-directeur van de provinciale plano-logische dienst, een lezing over het onderwerp&quot;Leven en werken in Zeist en haar randgemeentensinds 1800&quot;. Het werd een leerzame avond in debovenzaal van het Slot. De heer Bertoen toondezich niet alleen zeer deskundig op het terreinvan'zijn onderwerp, maar wist ook door zijn pret-tige betoogtrant de toehoorders een boeiendeen interessante avond te bezorgen.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 6 - De excursiecommissie, bestaande uit de herenVisser, Van Hoogenhuyze en Galis,heeft dit Jaarweer twee uitstapjes georganiseerd.Op zaterdagmiddag 2 Juni ging het per autobus viabinnenwegen naar de Vechtstreek, waar een bezoekwerd gebracht aan het kasteel Gunterstein.De bezoekers werden hier gastvrij en hartelijkontvangen door de kasteelheer Jhr mr L.A. Ouarlesvan Ufford en diens echtgenote. Er volgde eeninteressante rondleiding door het betrekkelijkkleine, maar intieme slot en na afloop werden degasten onthaald op thee en cake. Daarna ging mente voet naar de hervormde kerk van Breukelen ende terugreis voerde langs een mooie landelijke om-weg via Vleuten huiswaarts. Op vrijdagmiddag 8 Juni vond de tweede excursieplaats, waarbij het zo mooi gerestaureerde huisLunenburg kon worden bezichtigd, dank zij de gast-vrijheid van mevrouw P.

Fentener van Vlissingen,Daarna ging de tocht naar kasteel Hardenbroek,waar evenals vorig Jaar de bezoekers werden ont-vangen en rondgeleid door de kasteelvrouwe H.A.baronesse van Hardenbroek-Snouck Hurgronje. Wat de bronnenuitgaven betreft werd aanvankelijkverwacht, dat in de loop van 1973 een nieuwe af-levering zou kunnen verschijnen, die dan betrek-king zou hebben op het begin der zeventiende eeuw.Deze verwachting is niet bewaarheid, als gevolgvan de omstandigheid, dat het de deskundigen, diemet dit werk bezig zijn, aan de nodige tijd ont-breekt. Gedurende deze verslagperiode heeft de Stichtingdesgevraagd aan het gemeentebestuur advies gege-ven over de naamgeving aan nieuwe wijken in Zeist.De gemeente heeft voor de derde bouwfase in Zeist-West de naam Brugakker voorgesteld, voor het win-kelcentrum de naam De Clomp en voor de vierde,laatste en meest westelijke, bouwfase de naam



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 15 - wech C=Driebergseweg, G.}, daer zuydtwaerts naestgelandt is JoncKer Bartholomeus van de Wael endenoortwaerts die van Vrouweclooster, ...&quot;4].N.B. Met de Kompasrichtingen nam men het vroegerniet zo nauw. In plaats van &quot;oosteynde&quot; en &quot;west-eynde&quot; b.v. zouden wij liever spreken van&quot;noord-oost&quot; en &quot;zuidwest&quot;. - Ter verduidelijking: heedt--velt, heetveld = heide. Des papen land werd na deReformatie het kerkeland van Zeist, 8 morgengroot. Hedewegen is, naar ik vermoed, het latereHeerewegen; voorheen dus bezit van het Vrouwen-klooster. Het land van jhr Van de Wael is hetperceel &quot;De Breul&quot;. Volgens een akte van 18/6-1637 huurt AnthbnisSenthen van Dijck van de Zeister kerk voor 6 jaren8 morgen land, gelegen in Zeist op Herewegen,strekkende van de Herenweg (=Driebergseweg, G.)tot aan het heetveld. Deze Anthonis, zoon vanSent

Gijsberts van Dijck en broer van kerkmeesterClaes Senthen van Dijck kwam uit een groot gezin;in 1640 wordt hij vermeld als gerechtsman van deheerlijkheid De Breul. De 8 morgen (= 68086,3 m^}kerkeland komen we aanstonds weer tegen.Na vele jaren, n.1. pas in 1745, vinden we weereen spoor; de Heer van Zeist, Willem Adriaan vanNassau, verkoopt dan zijn heerlijkheid ca. aande koopman Cornelis Schellinger, zoals: een huisen hofstede met 33 morgen land, gelegen onderStoetwegen, grenzend oostwaarts aan het Kerkelandvan Zeist en ten westen aan de &quot;Preekstoel&quot;. Hetland van de boerderij de &quot;Preekstoel&quot; strektezich n.1. ook uit ten noorden van de Driebergse-weg. En al deze landen behoorden tot het gerechtStoetwegen (dat weer onder Zeist hoorde], waarvande kern evenwel bij de Tiendweg lag en dat door-liep tot bij de Kromme Rijn. Kort en goed: in dezeakte is sprake van een perceel van 33 morgen,d.w.z. het voormalige perceel Molenbosch plus











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 20 Noten: (1) R.A. Utrecht; recht, archieven no 1259 en1261. (2) Bronnen, I, pag. 64. . (3) Idem, II, pag. 93. Hedewegen = Heidewegen? (41 Idem, II, pag. 170. (5) Deze gegevens ontleende ik aan het artikel,,;-^ van ds P. Kuyper jr : &quot;Waar lag het oude kerkeland van Zeist ?&quot;. Zeister Nwbl., 19/4-1950, pag. 2. (6D R.A. Utrecht; recht, archieven no-1267. (73 zie ook J.B. Christemeyer: &quot;Het Lustoord ,tusschen Amstel en Grebbe ...&quot;. Leiden,1836; pag. 131. (83 R.A. Utrecht; recht, archieven no 1261. (9 3 Hier volgt een korte stamboom van deze fami-lie. Petrus Judocus van Oosthuyse (geb. 21/5-1763 Meulebeke, gest. 17/12-1818 Den Haag,begraven Rijsenburg3, huwde 13 Henrica Smitsin 1788 te Den Haag en 2 3 Margaretha de Jongh(geb. 9/10-1769 flaassluis, gest. 27/11-1846Den Haag, begraven Rijsenburg3 in 1792 teMaassluis. Hun kinderen

waren: mr JohannesPetrus Josephus (geb. 1792 Den Haag, gest.y,a . ongehuwd 19/2-1814 Breda, begraven Rijsen- burg3; Henry (geb. 1794 Den Haag, gest. 1796Den Haag3; Henrica Piternella Veronica (geb. 24/9-1793Den Haag, gest. 6/12-1829 Den Haag, begravenRijsenburg3. Deze dochter huwde op 15/9-1814 te Rijsenburg met Jacobus Josephus vanRijckevorsel (geb. 8/2-1785 Den Bosch, gest.1862 Ubbergen3. Dit echtpaar kreeg 10 kinde-ren.(103 Bronnen, II, pag. 272.                      .... sr.Ht





















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 30 - Zijn strenge bestraffing moest dienen, zoals hetvonnis zegt,&quot;ten afschrik en exempel&quot; van anderen, De schaapherder, moordbrand. geradbraakt.Een Zeister schaapherder, die met zijn schaaps-kudde ver van huis was afgedwaald tot in het Wes-ten van de provincie Utrecht ontmoette daar een,vermoedelijk rijke, weduwe. De kennismaking be-viel zo goed, dat hij haar trouwbeloften deed,zonder echter te vertellen, dat hij in Zeist eenhuisgezin had, bestaande uit een vrouw en zevenkinderen. Hij besloot zijn gezin uit de weg teruimen. Tot tweemaal toe poogde hij het uit zeerbrandbaar materiaal bestaande huisje, waarinzijn gezin woonde, 's nachts in brand te steken,in de hoop dat althans zijn vrouw in de vlammenzou omkomen, want dan kon hij met de rijke weduwetrouwen. Beide pogingen tot brandstichting misluk-ten echter en hij werd gearresteerd. Dit

zeerernstige misdrijf vormde een poging tot moord-brand. moord door middel van brandstichting, on-der de verzwarende omstandigheid, dat het bijnacht was gepleegd. Daarom werd hier een verzwaar-de vorm van doodstraf, het radbraken,toegepast.Daarbij sloeg de beul met een ijzeren staaf alleledematen van de veroordeelde stuk, soms gevolgddoor een genadeslag op het hart. Het lichaamwerd door de spaken van een rad gevlochten endit rad werd daarna op een paal bij de galg ge-plaatst. Voordat de schepenen vonnis velden,consulteerden zij - althans bij belangrijke 2.a-ken - een vooraanstaande jurist in Utrecht endiens advies werd opgevolgd, omdat de veelal uiteenvoudige lieden bestaande schepenbank zich eerstdan verantwoord voelde. Ftaorters van steden konden in criminele zakenniet door het gerecht van de hoge heerlijkheidworden berecht, maar moesten terecht staan voorhun eigen, stadsgerecht.









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 34 - afgemaaide heide of heideplaggen van de landsheer-lij Ke heidevelden haalden. Als vergoeding voor hetweiden van schapen daarop, moesten zij zogenaamdezandhamelen leveren, dat wil zeggen rammen uit deschaapskudde, die zij op deze uit zandgrond be-staande heidevelden hielden. Later werd de ver-plichting tot het leveren van zandhamelen - dieaanvankelijk door de bisschop en zijn hofhoudinggeconsumeerd werden - omgezet in een betaling ingeld. Bovendien moesten er in Zeist varkens gele-verd worden aan de bisschop-landsheer, welke pres-tatie reeds voor 1378 was omgezet in het betalenvan varkensgeld. Ook in Zeist kwam oudtijds horigheid voor.De bisschop van Utrecht bezat hier een hof, waar-onder 11 vanouds horige,hoeven ressorteerden. In1329 wordt nog uitdrukkelijk gesproken van de&quot;hyen van Zeist&quot; en &quot;hyen&quot; is een

ander woordvoor horigen. In 1379 wordt in hetzelfde verbanddeze term echter niet meer gebruikt, waaruit menkan afleiden, dat de horigheid was opgeheven ofuitgesleten. Nog langer is er horigheid blijven bestaanop de bezittingen van de St Paulus Abdij teUtrecht, onder andere in dat gedeelte van Zeist,dat tegenover Bunnik aan de Kromme Rijn grensdeen dat het Zeisteroever werd genoemd. In 1399 be-sloten abt, prior en convent van deze abdij hunhofhorige goederen, waaronder die, welke op Zeis-teroever gelegen waren, om te zetten in leengoe-deren, waardoor de bezitters ervan tot vrije leen-mannen werden. De uit rechtshistorisch oogpunt belangrijk-ste rechtshandeling, die zich in de middeleeuwenin Zeist afspeelde, was de volgende. Een nieuwebisschop van Utrecht was bij zijn intocht volgensoude gewoonten verplicht zijn wereldlijk gezagover het Nedersticht eigenhandig in te luiden met





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 36 de BuurkerK hing. De bisschop zou sindsdien ge-bruik hebben moeten maken van de naastbij zijn-de kerkklok en dat was die van Zeist, want DeBilt had in de middeleeuwen geen eigen kerk. Ofde bisschop echter voor 1300 zijn wereldlijkgezag te Utrecht inluidde met de klok van deBuurkerk, staat niet vast. Dat deze hoogst be-langrijke en onmisbare ceremonie althans in delatere middeleeuwen in Zeist behoorde te geschie-den, weten wij echter met zekerheid. De middeleeuwse kerkklok die de bisschopluidde bij zijn inhuldiging bestaat niet meer.Reeds enige tijd voor 1593 hadden de kerkvoog-den van Zeist een nieuwe klok gekocht, die ingenoemd jaar nog niet betaald blijkt te zijn.Deze klok was een eeuw later al weer versleten,mogelijk was het een tweedehandse klok geweest.In 1699 schonk de toenmalige drost van Zeistde tegenwoordige klok, welke onlangs

gerestau-reerd is. 21 november 1970













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 42 Ebr dankbaar applaus voor het gebodene en een dan-kend slotwoord van de voorzitter toonden mevrouwPrins de waardering voor haar interessante lezing. K.W.G. Excursie Begunstigd door redelijk goed zomerweer vertrok opvrijdagmiddag 7 juni j.1. om ruim 13.00 uur vanhet gemeentehuis een bus met ongeveer 50 personenin de richting Rhenen, de stad, welke onze excursie-commissie ditmaal had uitgekozen voor ons uitstap-je (de volgende dag zou de vereniging &quot;Oud Utrecht&quot;eveneens aldaar verschijnen). De bus, met bekwamehand bestuurd door chauffeur Bakker, reed ons depaden op en de lanen in; eerst langs de welbekendeDriebergseweg en de Odijkerweg (langs &quot;tante Mijn-tje&quot;) en toen door het groeiende (in tal en last)Odijk de asfaltweg op in de richting van Wijk bijDuurstede. Al is die boomloze weg dan minder fraai,het uitzicht is

dat gelukkig nog wel.Linksaf draaiend ging het via de Zuwe (wist u, datdie naam een verbastering is van siduwende, zude-wende, zijdwende, zijdewind, d.w.z. een waterkering,en bijvoorbeeld bij Vreeland, in Westfriesland enelders ook nog voorkomt ?), naar de Langbroekerwe-tering. Onderweg werd nadien de aandacht gevraagdvoor de talrijk aanwezige oude kastelen of buiten-plaatsen, fraai gerestaureerd (Lunenburg), wel eensverknoeid ('t koekebakkersslot Sandenburg), of to-taal verdwenen (o.a. Dompselaer). Langs de wetering,uiteindelijk niet meer dan een slootje, het groeneland met zijn lammeren, veulens en ander jongs endoor een mooie laan werd Wijk bij Duurstede bereikt.Buitenom, langs de voormalige stadsgracht, kwam hetgezelschap op de Rijndijk (al bewonderde men nogwel even de zogenaamde &quot;molen van Ruysdael&quot; op devroegere Leuterpoort). Met gepaste snelheid - wantwe waren over tijd - slingerden bus en

passagiersnaar Amerongen, daarbij de donjon van Natewisch en



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 43- het niet meer bestaande Kolland in het oog vatten-de. Het lieflijke Amerongen met-zijn kerk en toren[&quot;Utrechtse stijl&quot;) benevens het gelijknamigeslot lag helaas in een wip weer achter ons. Langsde heerbaan, door de &quot;voorstad&quot; Eist. met rechtsde uiterwaarden en de rivier en links de heuvelsen de bospercelen, reden wij naar Rhenen.Aan de voet van de. nu eindelijk uit de steigerszijnde. Cunera-toren wachtte mevrouw Van de Buntons op en vertelde ons, het kerkinterieur tonend,van de bewogen historie van dit imposante gebouwmet zijn oude oxaal en moderne orgel. Na deze be-zichtiging was het streekmuseum in de Molenstraataan de beurt, d.w.z. ons gezelschap werd gesplitst;de ene groep wandelde langs de resten van de oudestadsmuur (het bastion in het Elizabeth-plantsoen.enz.j, onder leiding van de heer De Jager, terwjlde andere groep het kleine maar

wel interessantemuseum bezocht, aldaar voorgelicht door mevrouwVan de Bunt. Nadien wisselde men. Het museum ex-poseert o.m. vondsten uit de praehistorie Cditdeel van de Heuvelrug heeft vele grafheuvels, uithet neolithicum en de bronstijd) en voorwerpenuit een Frankisch grafveld (ca 700 na Chr.). als-mede zaken uit de middeleeuwen en uit later tijd.Een grondige visite ? was niet mogelijk wegenstijdgebrek, maar belangstellenden kan een uitvoe-riger herhaling worden aanbevolen.Na - door omstandigheden - onze dank voor de rond-leidingen en toelichtingen in natura in bliksem-tempo te hebben vertolkt, werd neergestreken ophet - toch wel wat frisse - terras van restaurant&quot;De Grebbeberg&quot;. waar de Van de Poll-Stichting dedeelnemers aan de excursie een lafenis met cakeaanbood. Veel ware nog te vertellen [of te schrij-ven) over Cunera en haar 11000 maagden [smadelijkvermoord), over Cunera's worgdoek, over de middel-eeuwse

Cunera-processies, over de stadspoorten[Wester-, Rijn- en Bergpoort). enz., maar de tijdstaat niet stil en daarom werd weer ingestapt om





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 45 Hoek Waterigewsg-1e Dorpsstraat, ca 18B0



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 46 Hoek Waterigeweg-1e Dorpsstraat, 1896





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 46 geschenke ontvangen, zoals: Uit de geschiedenis enhet volksleven van Woudenberg; Zeist, stad in hetbos; Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek;De Utrechtse gemeenten in 1815; Paleis Soestdijk...;Kastelen langs de Wetering (dl 3); Driebergen enRijsenburg in oude ansichten; De Bilt en Bilthovenin oude ansichten; Molenbeek provincie Utrecht; On-derwijs te Amersfoort. 1806-18B0; Statistische kwar-taalberichten gemeente Zeist; Port Royal en Utrecht;De Bilt in beeld; Driebergen en Rijsenburg, hoe zijontstonden en groeiden; De Sinte-Cunera van Rhenen;enz. En verder vele tijdschriften, brochures e.d.De foto-verzameling werd vergroot met een aantalschenkingen (o.a. door Slavenburg's Bank, Heren-laan, alhier), terwijl de prentbriefkaarten-collec-tie een grote gift ontving van de heer R. Brems teLeersum. En ook van de heer H.L.L. van Hoogenhuyze,die

bovendien vele oude kranten (van 1935, enz.),statuten- en andere boekjes, etc. schonk. Dok an-dere gaven (akten - met name een groot aantal overSchaerweyde, Bloemenheuvel, de Schaerweyder Bos-schen, enz., in bruikleen afgestaan door de heerW.A. Storm de Grave -, e.d.) werden in dank aan-vaard. ,, K.W.G. De orkaan van 1674 In Utrecht was gedurende de maanden augustus enseptember 1974 in het Centraal Museum een tentoon-stelling te bezichtigen, genaamd &quot;De Dom in puin&quot;,waar aan de hand van veel documentatie- en prenten-materiaal de stormramp van 1 augustus 1674 werd her-dacht. Een catalogus gaf nog nadere toelichting.Dat deze, uit het zuiden komende, orkaan, die toenUtrecht teisterde en er grote schade aanrichtte,niet alleen daar huishield ligt voor de hand. Uiteen aantal omliggende gemeenten zijn gegevens ge-publiceerd in het orgaan van de vereniging &quot;TussenRijn en Lek&quot;, namelijk over

de schade te Benschop,De Bilt, Bunnik, Houten, Jutfaas, IJsselstein enVleuten 1). De &quot;Oprechte Haerlemse Saturdaegse



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 49 Courant&quot; van 4 augustus 1B74 schreef er o.a. over;&quot;.... en men sagh de Dorpen rontom als in lichtenVlam staen; sedert heeft men gesien dat meest al-le de Toorens van de Dorpen wegh zijn, of Stompengeworden, of gants tot niet, gelijck als die vanVleuten, Jutphaes, Houten en meer andere; hetgesaeyde in dese Provincie is meest alle ter ne-der geworpen; in somma een miserabele Slagh&quot; 2).En Zeist ? Had ons dorp, al geleden hebbende doorde Franse bezetting van 1672, ook haar deel ge-kregen van deze &quot;miserabele slagh&quot; ? We weten erweinig van, wat niet wil zeggen, dat Zeist ge-spaard bleef. Een verzoekschrift van 3 augustus1674 luidt: &quot;Op de requeste van Jan Willemss, wo-nende tot Zeyst, versoeckende, vermids sijne ge-ledene schade so in huysinge als gewasch, remis-sie van een jaar pacht. Is geappoincteert&quot; 3).Het vorenstaande

heeft kennelijk te maken metstormschade. Maar het volgende ? In een akte van9 mei 1721 lezen wij, dat drost, schouten en ge-rechtslieden van het Zeister kerspel erkennen,schuldig te zijn aan Ferdinand van Hatting, Heervan Stoetwegen, een bedrag van 3469 gulden en 14stuivers, geleend wegens reparaties aan kerk, to-ren en pastorie alhier, verricht in 1677 en 1678.Aangezien ook elders het herstelwerk na de stormsoms laat op gang kwam, vermoed ik, dat wij hierinderdaad te doen hebben met een bericht over de1674-ramp. v;                           ?                           &quot; K.W. Galis Noten: 1} A. Graafhuis e.a.: Het &quot;schrickelik tempeest&quot;van 1674 tussen Rijn en Lek. Tussen Rijn enLek, 8, 1974, nr 3; pag. 1 t/m 20.A. Graafhuis: De orkaan van 1674. Maandbladvan &quot;Oud Utrecht&quot;, 47, 1974; pag. 41-46. 2] Tussen Rijn en Lek, 8, 1974, nr 3; pag. 1. 3] R.A. Utrecht. Inventaris Statenarchief nr 731(Resol. van de Ridderschap van Utrecht].
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 58 toen alhier bestaande Verzekeringsbank &quot;Kosmos&quot;.Nog ca 1896 was hij, met als mede-vennoten zijnzoon Pieter Arnold en D.J. van Lennep, firmant vaneen, door zijn vader opgerichte, glasfabriek teNigtevecht, onder de naam' Van der Nersch & Co. In1883 liet hij &quot;Klein Heerewegen&quot; bouwen en in 1896het zogenaamde Zwitserse huisje. In 1896 - denkendaan de sterfelijkheid van de mens - kocht hij eengrafkelder op onze oude begraafplaats aan de Berg-weg (in 1911 door Pieter Arnold tot een dubbelevergroot]. Na al deze - voor de lezer(es] misschien wat dorre -personalia, woidt het tijd, eens aandacht te schen-ken aan &quot;Heerewegen&quot; zelf. Zoals wij reeds schre-ven: in 1848 werd het buiten gebouwd onder leidingvan architect ? Aiting. Hoe het er twintig jarenlater uitzag zien we op de gravure-weergave op pa-gina 57 13); deze

situatie is in ongeveer eeneeuw niet 'veranderd. Beschreef de,voorlopige monumentenlijst het huisals een &quot;eenvoudig gepleisterd landhuis met een te-rugspringende middenpartij met balcon, daterendeuit het midden der 19e eeuw&quot;. Van Luttervelt is ietsuitvoeriger en vermeldt 14): &quot;Het daarnaast gele-gen [nl. naast &quot;Molenbosch&quot;, G.) &quot;Heerewegen&quot; isook op een heuveltje aan een groot half-cirkelvor-mig gazon opgericht, maar minder door boomen over-schaduwd. De algeheele witte bepleistering wordtverbroken door groote vensters met spiegelruiten.De drie boogvormige openslaande deuren in het mid-den herinneren aan Houdringen en Vollenhoven. Eenvoorbeeld hoe gemakkelijk architecten onder deninvloed komen van bouwwerken die zij in de omge-ving aanschouwen. Tegen den voorgevel van Heerewe-gen is een ruime loggia aangebracht met daarboveneen balkon. Loggia's, terrassen, waranda's

en bal-kons waren sedert het midden van de 19e eeuw ophet platte land de groote mode&quot;.















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 65 - gen, de ene met het wapen van Zeist en de anderemet het devies &quot;Hulde aan de burgemeester vanZeist&quot;. De voorzitter van de feestcommissie, deheer L.P. van den BroeK, spraK een &quot;gepast woord&quot;en men begaf zich, &quot;verrast door eene prachtigeBengaalsche verlichting, in statige optocht, on-der het liefelijk spelen van de muziek, begeleiddoor brandende fakkels en gevolgd door een groo-te menigte volks, door de Dorpsstraat&quot; naar dewoning van de burgemeester, het buitengoed &quot;DenBrink&quot;. Daar stond de burgemeester met zijn echtgenote enin gezelschap van verscheidene autoriteiten inde vestibule gereed om de huldeblijken van de bur-gerij in ontvangst te nemen. De familie van deburgemeester vertoonde zich voor de opengeschovenramen. &quot;Dp het heerlijk gelegen buiten van Z.E.A.aangekomen, trad de

regelingscommissie met de ba-nierdragers voorwaarts en werd door den Heer L.P.van den Broek eene hartelijke en kernachtige toe-spraak &quot; tot de burgemeester gericht, welke toe-spraak door Z.E.A. &quot;op minzame wijze werd beant-woord&quot;. Daarna begaf Jhr Huydecoper zich onder de Zeisterburgerij en dankte in gevoelvolle bewoordingen debevolking voor de betoonde hulde. Nog lange tijdbleef men gezellig op het terrein van het land-goed bijeen, terwijl de muziek speelde, nu en danBengaals vuur werd ontstoken en verversingen rond-gingen. Eindelijk trok de stoet, nog steeds ge-volgd door een grote mensenmenigte, &quot;in genoegeli)-ke stemming af, maakte door Montaubansteeg, over ?Voor- en Achterheuvel, Hoogen weg. Nooit Gedacht,Jufferstraat, Broeder- en Zusterplein nog eenaangename toer en ging, na halt te hebben gehou- _den in het Rond voor het Logement van den heerSchneider, alwaar door den president

der kommis-sie nog woorden van hulde en dank gesproken wer-den, hoogst bevredigd uiteen. Alles is in de bes-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 66 - te orde en zoncfer ongelukken afgeloopen&quot;. In hetzelfde nummer van de Weekbode treffen wijeen verslag aan over de zojuist opgerichte schut-terij . Maandag om 6 uur in de namiddag werd eenbezoek gebracht aan de schietbaan, waar de compag-nie door het gemeentebestuur &quot;in oogenschouw werdgenomen en na de inspektie tweemaal defileerde&quot;.De burgemeester gaf aan de commandant &quot;zijne inge-nomenheid over de houding en reeds verkregen oefe-ning der schutters te kennen. De kompanjie zag erzeer net uit. Ten half 8 ure was men in de komder'gemeente teruggekeerd&quot;. Dit was een impressie uit het Zeist van 1869. Ikheb het verslag over de feestelijkheden groten-deels in eigen woorden weergegeven en slechts ge-deelten letterlijk geciteerd. Dit verklaart ookhet verschil in spelling. De Weekbode is namelijkbij de

beschrijving van het feest dermate uitvoe-rig, waar het details betreft, dat ik het voor deleesbaarheid beter vond niet alles over te nemen. Voor de niet-kenners van het oude Zeist volgt hiernog een korte toelichting bij de route der feest-gangers. Het dorp was toen nog maar klein. De hele gemeentetelde ruim 5000 zielen. Austerlitz was feitelijkde enige buurtschap. Een gedeelte van de bevolkingwoonde verspreid over de buitens en boerderijen.Zeist zelf lag enigszins ingedrukt tussen hetmachtige complex van Slot en Broedergemeente enaan de andere kant de zwaar beboste Slotlaan.Het Rond met zijn beide Dorpsstraten was toen noghet centrum van het dorp. Het valt op, dat defeestgangers vooral die. straten aandeden, waar demeeste mensen, woonden. Zo nam men de vrij eenzameMontaubansteeg om de enige straat te bereiken, diein bevolkingsdichtheid met de oude Zeister dorps-
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 79 - terwijl Gedeputeerde Staten van Utrecht er op 12september mee Instemden. Zodat in oktober 1973met de sloop kon worden begonnen; in november washuize Heerewegen verdwenen. Het aannemersbedrijf Heijmerink is thans bezigmet de bouw van het bejaarden-complex ter plaatse;op 11 juni van dit jaar werd daartoe de eerstespade in de grond gestoken door de 89-jarige damesHylkema en Reysenbach. Zo eindigt de geschiedenis van een 125-jaar bestaanhebbend landhuis en zijn bewoners, met hun lief enleed; en begint de geschiedenis van het gelijknami-ge tehuis voor bejaarden, met hun lief en leed.Het laatste blijft, het eerste - het stenen hulsel -wisselt. K.W. Galis Noten: (12) Een aanvulling op de genealogie Van der Mersch.Op pag. 53 onder II, 1: Arnold Adriaan stierfAerdenhout 4/3-1918 en zijn echtgenote jkvr.Anna 'Maria Wilhelmina Jacoba Backer

stierf ookaldaar 27/1-1929 op huize &quot;Westerhoeve&quot;.(18) R. van Luttervelt: De Stichtsche Lustwarande, Amsterdam, 1949; pag. 144.[19] Op pag. 58, regel 6 van boven staat abusieve-lijk 18gB_ genoemd.Bij nader inzien betwijfel ik, of inderdaad het zo-genaamde kerkeland van Zeist [zie pag. 15 en 19)opgegaan is in het Heerewegen-perceel. In het oud-archief van onze gemeente - waaraan ook de vorigegegevens zijn ontleend - vond ik, dat op 10 okto-ber 1720 door de Gereformeerde [=Hervormde3 Kerkalhier onder andere werd verkocht 8 morgen bouw-land onder Stoetwegen aan de Hoogeweg; het kerke-land derhalve. Aan wie is mij niet bekend; hetland kan toen zeer wel bij &quot;De Breul&quot; zijn gevoegd.Terwijl dan het Molenbosch-Heerewegen-areaal (de33 morgen) het stuk &quot;Preekstoel&quot;-perceel aan de
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