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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 3 -Jaarverslag van de Secretaris Periode november 1975 - november 1976 Deze keer zou ik willen afwijken van mijn gewoon-te in het jaarverslag strikt de hand te houden aande chronologische volgorde. Onze Stichting bestond in 1976 vijfentwintig jaaren in verband hiermee werd onder het motto &quot;Hoe oudis Zeist?&quot; op 16 oktober jl. een tentoonstellinggeopend in het Slot. Dit gebeurde in aanwezigheidvan een groot aantal begunstigers en andere belang-stellenden in de congreszaal. Onze voorzitter, burgemeester Stolk, sprak de o-peningsrede uit. Het is in het korte bestek vanhet jaarverslag niet mogelijk deze uitvoerige, zeerverzorgde en belangwekkende toespraak weer te geven.De voorzitter begon met de Van de Poll-Stichtinggeluk te wensen met het bereikte jubileum en zijndank uit te spreken voor het

vrijwillige werk, datde Stichting - bij gebreke van een gemeente-archi-varis - op het terrein van archief en antiquitei-ten verricht. In het verdere verloop van zijn redebehandelde de voorzitter vele aspecten, waaruithier een zeer onvolledige greep wordt gedaan: deinstelling van werkgroepen, de archief-bezigheden,onze publicaties, de wenselijkheid van contacttussen de Stichting en de Zeister bevolking, deaantrekkelijkheid van de locale geschiedenis, on-derwerpen, die nadere studie vragen enz. Daarna werd nog het woord gevoerd door de heerdrs Th. Ruys, de eigenlijke organisator van de ten-toonstelling. Vervolgens maakten de aanwezigen eenrondgang door de drie zalen van de expositie-ruimte,waar zeer veel belangwekkende documenten, kaarten,foto's en voorwerpen, de Zeister historie betref-fende, waren bijeengebracht. - De tentoonstellingis een groot succes geworden. Zij trok niet

minderdan 3800 bezoekers. Een woord van dank moet hier worden gericht totde leden van de tentoonstellingscommissie onder



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 4 - leiding van de heer Ruys, de heer Galis, en tot me-juffrouw Oostvogel, van de Zeister Kunststichting.Zij allen hebben zeer veel werk verzet voor het tot-standkomen van deze expositie. Op donderdag 11 december 1975 kwam de Raad van Be-heer in het Slot ter vergadering bijeen. Enkele vande voornaamste onderwerpen van bespreking waren: devacature ontstaan door het bedanken van dr Galis alsconservator, de wenselijkheid begunstigers van onzeStichting te activeren door het instellen van werk-groepen en de organisatie van een tentoonstellingnaar aanleiding van ons vijfentwintig-jarig bestaan. Op dinsdag 20 januari 1976 vergaderde het dagelijksbestuur. Verscheidene begunstigers bleken te hebbengereageerd op het beroep, dat de Stichting op hen hadgedaan zich als gegadigde voor een of

meer werkgroe-pen aan te melden. Zo konden alle werkgroepen metvoldoende leden worden samengesteld, te weten commis-sies voor archeologie, genealogie, archiefwerk, his-torisch onderzoek, publicaties, lezingen/excursiesen tentoonstellingen. Op 4 maart vergaderden de gegadigden met het dage-lijks bestuur en konden de verschillende commissiesdefinitief worden gevormd. Het is te hopen, dat inde toekomst deze decentralisatie van werkzaamhedengoede vruchten zal afwerpen. Op vrijdag 7 mei sprak voor ons prof. dr J.A. Huis-man in de Congreszaal over het onderwerp &quot;Plaatsnamenin Zeist in historisch en taalkundig perspectief&quot;.Deze lezing van een groot deskundige op dit terreinwerd door een goedbezochte zaal met aandacht gevolgd. Tijdens de bijeenkomst werden door Zeister midden-standsorganisaties aan de Stichting oude verenigings-vaandels

aangeboden. Op donderdag 20 mei vond de jaarlijkse excursieplaats. Ditmaal ging het per boot langs de Vecht innoordelijke richting. Het was een mooie tocht, waar-bij men de vele herenhuizen passeerde, die zozeer tot



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 5 - de schilderachtigheid van deze rivier bijdragen. -Helaas liet het mooie weer verstek gaan. De terug-tocht geschiedde per autobus; er werd ook een be-zoek gebracht aan kasteel Zuylen. Dit jaar was er nog een tweede excursie en welgedurende de gehele dag. Eerst bezichtigden dedeelnemers kasteel Ammersoyen, waar ook een koudelunch werd gebruikt. Daarop ging het naar de oudestad Heusden, waar de bezoekers werden rondgeleiddoor de heer Chr. Lith, hoofd van de afdelingstadsontwikkeling en restauraties. De excursiecommissie kan op twee zeer geslaagdeuitstapjes terugzien. Woensdag 23 juni woonde de secretaris een verga-dering bij, die in de collegezaal van de Fundatievan Renswoude te Utrecht plaatsvond en was uitge-schreven door de Stichtse Culturele Raad. De bedoeling was het oprichten

van een Provin-ciaal Historisch Tijdschrift. Een en ander bleekniet te verwezenlijken, omdat de meeste van deuitgenodigde vertegenwoordigers van de historischeVerenigingen en Stichtingen weinig voor het planvoelden. ? - Op woensdag 18 augustus vergaderde het dagelijksbestuur opnieuw in het Slot. Op deze bijeenkomstlegde de heer drs Th. Ruys een schema over metthema's voor de tentoonstelling. Hij gaf daarbijeen uitvoerige toelichting en tijdens zijn uiteen-zettingen bleek duidelijk, dat de tentoonstellingzeer goed te realiseren was. - De vergaderingtoonde zich tegenover de heer Ruys dankbaar voorhet vele door de tentoonstellingscommissie ver-richte werk. Het vertrek van dr Galis als conservator heeftdit jaar problemen opgeroepen, omdat de heerGalis niet alleen op gezette tijden in het Slot be-schikbaar was, maar ook met grote deskundigheidde archief-werkzaamheden behartigde,

op welk ge-bied nog zeer veel te doen is.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 6 - Er moest in deze leemte worden voorzien. Gelukkiigheeft de Stichting mevrouw drs J.Ch. Mollen-Hengevelduit Zeist bereid gevonden op bepaalde tijden in hetSlot aanwezig te zijn en een deel van de archief-werkzaamheden op zich te nemen. De Stichting steltdit zeer op prijs, temeer daar mevrouw Mollen deskun-dig is op het terrein van de documentatie. - Ook deheer K. Scharten, die de heer Galis nu al verscheide-ne jaren trouw heeft geassisteerd, is bereid op be-paalde tijden in het Slot aanwezig te zijn en zijnwerk voor de Stichting voort te zetten. In deze verslagperiode verscheen deel III van hetboek &quot;De Oude Kerk te Zeist&quot; en tevens verschenenvier nieuwe bulletins. In de Raad van Beheer deed zich een mutatie voor.In plaats van de heer Van Mastrigt, die in verbandmet zijn aftreden als wethouder ook de Raad van Beheerverliet,

werd benoemd wethouder L.W.L.F, van Heugten. Het aantal begunstigers is dit jaar toegenomen totongeveer 400. Deze ongekend grote stijging hangt onge-twijfeld samen met liet succes van de tentoonstelling. Het jaar 1977 nadert en wij hopen, dat in dit jaarhet derde deel van de &quot;Bronnen voor de Geschiedenisvan Zeist&quot; zal kunnen verschijnen. mr dr H. Emmersecretaris







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 9 - deel van de bestaande gebouwen afgebroken door detoenmalige eigenaar, jhr Barnaert. Ook het deel vande linkervleugel dat toen is blijven staan, \<raszeer bouwvallig toen J.J.H, van Reenen de heerlijk-heid in 1851 kocht. Hij restaureerde het huis gron-dig, waarbij het zijn tegenwoordige gedaante kreeg.Een eeuw lang bleef het Hof in het bezit van de VanReenens, tot het tenslotte door de gemeente werdaangekocht. Deze stond in 1955 het gebouw voor 99jaar in erfpacht af aan de Volkshogeschool, welke er al vanaf 1946 in was ondergebracht.........Het (kunstmatig) eiland waarop het Hof gelegen is,staat apart op de Rijksmonumentenlijst, omdat zichdaar nog belangrijke funderingsresten van de afge-broken gedeelten in de grond bevinden&quot; (1). Een boogbrug geeft toegang tot dit eiland en hetHof; zeer waarschijnlijk het originele

exemplaarvan circa 1650. Het Hof zelf is een witgepleisterdgebouw met een omlopend schilddak met pannen. Voor-en achtergevel hebben een vooruitspringend midden-stuk. Voor de ramen zijn groene luiken. De toe-gangsdeur zit in een uitbouw met pilasters. De be-planting bestaat - anders dan hier - voornamelijkuit loofbomen (linden, beuken e.d.). Verder mogeik verwijzen naar bijgaand gedeelte van een kaartvan Blaeu van +^ 1660 (met daarop getekend het inwerkelijkheid nooit voltooide complex) en de fotovan het Hof, waarvan de geschiedenis dus toch ver-bondenheid toont met die van ons Slot. dr K.W. Galis Noten; (1) Amsterdam, 1975; pag. 50, 51. (2) Zie &quot;De Speelwagen&quot;, 7, 1952; pag. 208. (3) A.W. van de Bunt: &quot;Willem Adriaan van Nassau,de stichter van het Slot van Zeist&quot;, Zeist,1955. (4) J. Belonje: &quot;Grenspalen in Hollands Noorder-kwartier&quot; in: &quot;De

Speelwagen&quot;, 6, 1951; pag.
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - J8 -Be boerderij &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot; Inleiding Werd in de tweede jaargang van ons Bulletin eenartikel gewijd aan de in 1829 verdwenen boerderij&quot;De Preekstoel&quot; aan de oostkant van Zeist, hieron-der zal aandacht worden geschonken aan een - even-eens afgebroken - boerderij in het westen van onzewoonplaats. Eigenlijk: vlak over de grens Zeist-De Bilt, staande op het gebied van laatstgenoemddorp, aan de Utrechtseweg. Aangezien echter veelgrond van bedoelde boerderij binnen Zeist was gele-gen en de eigenaars en bewoners veelal Zeistenarenwaren, is een bespreking in het Bulletin m.i. ze-ker op zijn plaats. &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot;: een merkwaardige naam,maar zulke zijn er wel meer, bijv. die van &quot;De Gan-zenkuil&quot; te Amersfoort (vroeger) of van &quot;De Schou-dermantel&quot; bij Bunnik.

Deze laatste naam zou duidenop de reismantel, welke in vroeger eeuwen als een&quot;in natura&quot; -betaling moest worden geschonken doorde pachter van die boerderij aan de utrechtse gees-telijken-eigenaren. Was zoiets ook het geval metde blauwe boezelaar, het blauwe schort? Waarschijnlijk ligt het met onze &quot;blauwe schortel-doek&quot; op wat &quot;lager niveau&quot;; ik moge hier citeren wat ds E.E. Gewin daarover schreef 1): &quot;..... Reeds in een acte van omstreeks 1650, vind ik het goedde Blauwe Schorteldoek vermeld (schorteldoek iseenvoudig boezelaar). Als overlevering werd mijeens verteld, dat de naam ontleend is aan 't feit,dat daar ter plaatse een kind in een blauwe schortgevonden is. De overlevering, die aldus den naam van&quot;de Schorteldoek&quot; verklaart, zal zich misschien ver-gissen met het feit, dat in 1825 aan een vondelingte De Bilt den naam &quot;Schorteldoek&quot; is

gegeven;&quot;de Schorteldoek&quot; bestond toen reeds 2). Zonderlinggenoeg, vond ik in 1786 vermeld, &quot;de Klomp, thansgenaamd de BI. Sch.&quot;. Ik ben geneigd hier aan eenVergissing te denken; in elk geval moet dan het





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 20 - Inrijhek en villa &quot;De Blaauwe Schorteldoek&quot; (foto's Galis, juni 1973)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 21 - De boerderij &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot; (II)25 november 1648; de oudste vermelding De kindskinderen van Zar (= zaliger, G.) MarichgenJansdr., laatst huisvrouw geweest zijnde van Zar An-thonis Hendricks, verkopen aan Gerrit Reijers eenerf en hofstede met een boomgaard, bepotinge en ge-boomte daarop staande, &quot;van outs genaempt de BlauweSchorteldoeck, daer de heeren Gemeente boven en hetconvent van Oostbroek beneden naest gelant zijn.Mitsgaders nog een huijsinge, berch en schuyr staen-de op de gront van Oostbroeck, welcke huijsingevoorz. Gerrit Reijers jegenwoordich bewoont&quot;. Let wel: &quot;van outs genaempt de Blauwe Schortel-doeck&quot;. En de boerderij en de naam waren dus toen albehoorlijk oud. Het is verleidelijk, de in de &quot;Bron-nen voor de

geschiedenis van Zeist&quot; vermelde Antho-nis Heyndrickss. - in 1556 en 1564 een erfje op deZeister Brink in pacht hebbend - te vereenzelvigenmet de overleden grootvader van 1648 5). 18 april 1650 Het convent van Oostbroek - de buren van GerritReijers - verkopen aan hem 6 morgen en 158 roedenland, strekkende van de B.S. tot de Noordweg. Thans dient even een zijsprong te worden gemaakt.Het zal namelijk verderop blijken, dat de Kroostnauxj verbonden is geweest met de B.S.; speciaal defamilie De Waal - met typerende voornamen als Wou-ter, Jan, Hendrik, Cornelis, Abraham, e.d. - speelthierbij een rol. Nu worden in 1624, 1631, 1637 en1640 Wouter Janss en Cornelis Janss, &quot;gerechtslie-den&quot; te Zeist, vermeld als grondbezitters in deKroost 6). In 1626 wordt Cornelis Wouterss, in 1627Bart Wouterss en in 1639 Jacob Wouterss genoemd(zonen van Wouter Janss?)

en van laatstgenoemde le-zen we, dat hij woonde in de Kroost en er in 1647bouwland kocht, strekkende van de Kroostweg over deNoordweg (d.w.z. doorgaande aan de andere zijde van





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 23 - drecht; in 1761 huurt zijn weduwe dit perceel op de-zelfde condities en in 1773 (waarschijnlijk dus ookin 1767) doet zij dat opnieuw. En volgens een aktevan 17-9-1760 huurde Hendrik van Nicolaas van Harden-bergh, te Amsterdam, 8 morgen bouwland, &quot;van outs ge-naemt De Kroost&quot;. Uit het vorenstaande blijkt wel,dat destijds de familie De Waal een gegoede - enblijkens de functies geziene - boerenfamilie was, ge-worteld in deze streek en met vele relaties met ditofamilies, waarvan men de namen thans nog hier tegen-komt. Hun landerijen lagen in de Kroost en grensdenwaarschijnlijk aan die van de B.S. Bij gebrek aan ka-dastrale kaarten is dat (nog) niet te reconstrueren. Toegangshek van de &quot;Blaauwe Schorteldoek&quot;(afbeelding in maandblad &quot;Oud Utrecht&quot;, 39, 1966; pag. 24)
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 36 - erkend en vervolgd. Zelfs in het kleine Zeist (ca1840 zo'n 3000 inwoners) waren ongeveer 20 afge-scheidenen; over een en ander is copie-correspon-dentie tussen burgemeester Van Bern en de Gouver-neur (= Commissaris des Konings) te Utrecht. Uiteen burgemeestersbrief van 2 december 1842 citeerik: &quot;Wat de Separatisten betreft - de ouderlingCornelis van den Berg heeft op mijne hofstede ge-naamd Den Blaauwen Schorteldoek, onder de gemeenteDe Bilt gewoond en, niettegenstaande hij nimmerdaartoe mijne toestemming had gevraagd, heb ikhem aldaar meer dan twee Jaren ongestoord zijnegodsdienstige vergaderingen laten houden; eenblijk, dat ik niet zo6 onverdraagzaam ben, als menmij in het adres wil doen voorkomen&quot;. Uit het schrijven blijkt verder, dat de afge-scheiden groep een kerkgebouw had gebouwd op

deVoorheuvel, daar zonder vergunning godsdienstoe-feningen hield (later erkend), dat de burgemees-ter hen persoonlijk dat enige malen had verbo-den en dat Van den Berg de leider van alle acti-viteiten was en al voor 1842 de B.S. had verla-ten en op Zeist was gaan wonen. Derhalve zal om-streeks 1836/38 Van den Berg op de boerderij heb-ben gewoond.                                                                 ^ v»;. In mei 1843 vestigde zich op de B.S. Helmertvan Maanen. Hij was geboren in Woudenberg op20-8-1804en gehuv/d op 8-5-1846 met Steventje van Meer-veld (geb. Rijsenburg 8-5-1823 en overl. Zeist19-12-1893). Het echtpaar kreeg elf kinderen,allen geboren op de B.S. in de jaren tussen 1846en 1868; de laatstgeborene, Evert op 14-4-1868,stierf te Zeist op 7-12-1936. Vader Helmert isoverleden op de B.S. op 25-7-1887 13). In 1899 werd de boerderij geheel verbouwd enmet het front naar de Utrechtseweg gezet.

Om-streeks die tijd was Rijk van Ettikhoven huurdervan de B.S.;van 1918 tot 1923 vind ik zijn weduweWillemijntje van Ettikhoven - van Dam als &quot;land-bouwster&quot; vermeld op de B.S., Utrechtseweg 1,De Bilt. Met haar zoon Geurt, vee-houder; deze







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 39 - van Ilelbergen: &quot;N.V. Slavenburg's bank, Utrecht,oud en nieuw&quot; in Jaarboek Oud-Utrecht, 1976; pag.80/81. (10) Gerlach Frederik van der Capellen, geboren ca1698, was de zoon van Steven Frederik van derCapellen, Heer van Schalkwijk en Mijdrecht (1663-1707), die in 1696 was gehuwd met Digna Elisa-beth Booth. (11) Waarom worden in onze gemeente eigenlijk nietmeer wegen of lanen vernoemd naar belangrijkepersonen uit onze lokale historie, zoals Jan deWaal, Sluyterman, Damhoff, Van Dam e.a.? (12) Op dit voorval, vermeld in het Oud-archief Zeist,maakte de Heer L. Visser mij attent, waarvoormijn hartelijke dank. (13) Enige genealogische notities: op 15-12-1737 krij-gen van de kerkeraad van Driebergen een verkla-ring van indemniteit, wegens verhuizing naarZeist, Jan Dirks . van Maanen

en zijn vrouw Grie-tie Frans (van) Voskuyl met hun kinderen Hendrinaen Johannes Claudius. - Voor schout, schepenen ensecretaris van Zeist machtigen op 29-9-1749, Pie-ter, Heyndereyntie en de minderjarige Johannesvan Maanen Huybert Voskuyl, timmerman te Utrecht,om voor hen de nalatenschap van Margaretha vanMaenen af te wikkelen (R.A., U., recht, archiefZeist, no 1261).- Op 29-10-1836 huwt te ZeistGerrit van Maanen (geb. Woudenberg 1807, landbou-wer, zoon van Hermanus Johannes en Dirkjen Vos-kuyl, te Woudenberg) met Jannigje Dorresteyn(geb. De Bilt 1811, wonend in Zeist, dochter vanSteven D. - 63 jaren, landman - en WillemijntjeKoudijs, te Zeist). (14) Ook de Van Ettikhoven's woonden reeds lang inZeist. In ons Oud-archief lezen we: op 5-2-1744krijgt Gerrigie van Ettikhoven (geb. De Bilt,huisvrouw van Jan de Bree) een verklaring vanindemniteit wegens vertrek

naar Zeist van 't ge-recht van Oostbroek en De Bilt. Jan Anthonisz.de Bree zelf krijgt op 20-2-1744 zo'n verklaringvan het gerecht van Woudenberg wegens vertrek



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 40 - naar Zeist.- Op 3-4-1753 geeft het gerechtvan Zeist zo'n verklaring aan Jan de Breeen zijn kinderen Toon (Anthony?), Karel,Gerrit, Elizabeth en Frans; de laatste was8-3-1750 geboren; zou toen de moeder Gerri-gie zijn gestorven? - Reeds in 1785 en op-nieuw op 6-1-1803 gaf De Bilt zulk 'n ver-klaring af wegens vertrek naar Zeist aanAnthony de Bree, zijn vrouw ... van Ginkelen hun drie kinderen.- In 1823 wordt Elbertvan Ettikhoven vermeld als wonende aan deUtrechtseweg of in de Kroost; van 1791/93was hij diaken te Zeist. (15) W.L. van Nieuwenhuysen in maandblad Oud-Utrecht; 39, 1966; pag. 31. (16) Het boekje &quot;Openbare Verkooping van a) de hofstede &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot;, .....&quot; is in het R.A. Utrecht (fotocopie in hetarchief van de Van de Poll-Stichting). De belangstellende lezer(es) moge nog

ge-attendeerd worden op het boek van P.V. vanWijk: &quot;Boerderijnamen, over hun oorsprong,geschiedenis en beteekenis&quot;; Oldenzaal, 1927.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 41 - Inleiding In dit bulletin zou ik u gaarne willen meenemen opeen historische tocht door Zeist-West aan de handvan foto's, die ik in 1969 en volgende jaren van dittoen nog agrarisch gebied heb gemaakt. Zeist is een oude plaats, die al in een acte uithet jaar 838 wordt genoemd. Er wordt daarin geen aan-duiding gegeven van een bepaald gedeelte van Zeist,maar er is alle reden aan te nemen, dat het agrari-sche Zeist-West even oud is als het Zeist rond deDorpsstraten. In de middeleeuwse geschiedbronnen vanaf de dertien-de eeuw weerklinken veelvuldig namen, die voor Zeist-West tot een begrip zijn geworden, zoals Brugakker(een lang en smal perceel grond), Couwenhoven (eengrote hoeve), Cattenbroeck (een ambachtsheerlijkheid),de Coppel (een grote hoeve), de Clomp (lange tijd eenherberg), de Zeister Brug (tot voor kort

Koppelbrug),de Croost (een grote hoeve), de Croostweg, de Noord-weg en de Brink. Tot ongeveer 1970 is dit Zeist-West een agrarischgebied gebleven, dat - afgezien van een wat dichterebebouwing - niet zo erg verschilde van de toestand inde middeleeuwen. De plotselinge overgang tot stedelijk gebied zalwel tot gevolg hebben gehad, dat er niet zoveel af-beeldingen van de oude situatie over zijn. Daarom hoopik, dat u dit bulletin met belangstelling zult door-kijken. Ik heb bij de foto's een toelichting gemaakten een kaart getekend, waarop de nieuwe situatie ge-projecteerd staat tegen de historische achtergrond enwaarbij geschiedkundige kanttekeningen zijn gevoegd.Niet alle foto's in dit bulletin zijn van mij; de num-mers 2, 6, 7, 8, II, 13 en 24 werden genomen door deheer W. Vlietstra. H. EmmerBIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT fTRECHT
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 62 -Toelichting bij de kaart 1. De Blauwe Schorteldoek, een onder De Bilt res-sorterende hoeve, die tot het begin van de20ste eeuw bestond. 2. De Bisschopsweg, een der beide &quot;droge&quot; ver-keerswegen tussen de Bovenweg en Utrecht. 3. Agter het Bos, een hoeve voorkomende op dekaart van het Campement van Zeist daterendevan 1787, de oudste uitvoerige kaart van Zeist-VJest en omgeving. 4. De Kroostweg liep van Zeist naar de hoeveCrosesteyn door het gebied van die hoeve heen. 5. De hoeve Crosesteyn zoals die voorkomt op debekende kaart van de landmeter en ingenieurBernard de Roy uit omstreeks 1690. 6. De boerderij De Kroost volgens de kaarten van1787 en later. 7. De hoeve Zydewegh volgens de kaart van 1787(thans hoeve Seyde). 8. Ten noorden van het kruispunt Noordweg-Kroost-weg-Koppelweg lag in 1787

de hoeve De Brink,naar men uit de kaart van 1787 zou kunnen op-maken. De veldminuut van 1849 duidt het gebiedten noorden van het kruispunt aan met de naamLandlust. De belangwekkende kaart van Van Gies-sen, daterend van 1861, waarop alle Zeisterpercelen vermeld staan, toont ons hier het goedRozengaarden, grenzend aan het huis Oirschot.Tegenwoordig ligt op deze plaats het oude huisRozenhoeve. 9. Het huis Nijenheim, dat ik het eerst aantrof opde kaart van Van Giessen, met een vrij uitge-strekt terrein tussen twee vletsloten. 10. Hier stond in de 18e eeuw de boerderij KleineKoppel. Later heet deze hoeve De Snep, wellicht



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 63 - omdat hij uitkeek op het eeuwenoude snavelvor-mige snijpunt van de Noordweg en de Koppelweg.Waarschijnlijk staat er nog wat van overeind. 11. De Koppelweg heette vroeger Breesteegh. 12. Hier lag vroeger de hoeve Grote Koppel (kaartvan 1787). 13. De duiventoren, die zich tot in onze eeuw hand-haafde en misschien hoorde bij de Grote Koppel. 14. De voormalige lijmfabriek, die in de 19e eeuwontstond op het terrein van de Grote Koppelevenals 15. De voormalige blekerij. 16. De korenmolen daterend uit de 19e eeuw, die inde laatste periode van zijn bestaan zijn wiekenmoest missen. 17. De voormalige herberg het Clompje, reeds vermeldin 1451 en tot omstreeks 1900 als herberg ge-bruikt. Niet te verwarren met de gelijknamigeherberg aan het begin van de oude AmersfoortseBergweg. 18. De Koppelbrug, in middeleeuwse acten

frequentvermeld als Zeister Brug. 19. De Lage Grond, een eeuwenoude naam. Door dit ge-bied liep tot voor kort een doodlopende weg. 20. De Brugakker, een eigenaardig lang en smal per-ceel grond, dat zich vanaf de middeleeuwen uit-strekte tussen de Koppelbrug en de nog tot Zeistbehorende Vinkenbuurt dichtbij de dorpskern vanBunnik. In vroeger tijden was de Brugakker detweede &quot;droge&quot; verbinding tussen Bovenweg enUtrecht; later is deze weg voor het verkeer ge-sloten. 21. De hoeve Couwenhoven aan de gelijknamige laan,die vroeger Beltes- of Baltessteegh heette.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 65 - De ambachtsheerlijkheid &quot;De Breul&quot; te Zeist - zijneigenaars en bewoners 1413-1977 x). Op de grens van de gemeenten Driebergen en Zeistligt een landgoed van ruim 30 ha, dat in de loopder geschiedenis beurtelings Broyel, Bruekel, Broe-del, Bruel, Bruedel, Bruijell, Breudell, Breundel(1), enz., en tenslotte vanaf het midden der negen-tiende eeuw definitief de Breul geheten is. Hetontleent ziin naam aan zijn oorspronkeli.ike hoeda-nigheid van broekland (moerassig, met gras of hout-gewas begroeid land), zoals dat ook het geval ismet bijv. Brielle (2). De oudste vermelding vandit goed dateert van 15.4.1413, wanneer Johan, Heervan Egmond en IJsselstein, zijn bastaardbroederWillem, beleent met gerecht en tienden daarvan (3).De ambachtsheerlijkheid de Breul behoorde derhalvetoe aan de Heer van IJsselstein en wel als

allodialelage heerlijkheid, hetgeen wel als exceptioneel op-gevat moet worden, daar dit van geen enkel goed indeze gebieden bekend is. Zulks hield in, dat de am-bachtsheer het recht had om een dagelijkse schoutaan te stellen en om uit de ingelanden van het be-trokken gebied de leden van het gerecht (de schepe-nen) aan te stellen (4). Toen op 28.2.1677 Willemvan Nassau, Heer van Odijk, door de Staten vanUtrecht beleend werd met de hoge en lage jurisdictievan de dorpen Driebergen en Zeist, behielden dereeds bestaande lage gerechten, zoals de Breul, huneigen ambachtsheren (5). Omtrent de oppervlakte van de heerlijkheid invroeger tijden worden we voor het eerst ingelicht in1680; zij bedraagt dan 100 morgen (ca 86 ha) (6).Betreffende bewoning en bebouwing van de Breul zijnslechts schaarse berichten overgeleverd, waarvan heteerste pas eveneens uit 1680 stamt, dat het bestaan * Met toestemming van de

schrijver overgenomen uithet maandblad van de Nederlandse Genealogische Ver-eniging &quot;Gens Nostra&quot;, (28) maart 1973, no 3.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 67 - zonder meer de Breul), dat in de loop der jarennog menige verandering heeft ondergaan (13), ver-keerde tegen het einde van de negentiende eeuw inzodanige staat van verval dat zelfs vrijdom vanbelasting werd gegeven (14). Latere eigenaarsherstelden het huis echter weer, bijv. in 1932door toedoen van de Zeister architect W. Hanrath,zodat het thans weer in uitstekende staat ver-keert, geheel ingericht voor zijn huidige bestem-ming. Keren wij terug tot de eigenaars van de Breul.Wij zagen reeds, dat van meet af aan leden vanhet Huis Egmond de ambachtsheerlijkheid in eigen-dom bezaten en te leen hielden. Zodoende was deheerlijkheid ook lange tijd in bezit van de Oran-je 's, aan wie immers door het huwelijk van Willemvan Oranje met Anna van Buren sinds 1551 de baro-nie IJsselstein toebehoorde, waaraan de Breulleenroerig was

(15). In 1795 gedurende de FranseRevolutie werd de baronie geconfisceerd. Het ge-recht de Breul werd drie jaar later vermoedelijkmet Zeist verenigd; in 1802 werd de oude toestandevenwel hersteld (16), welke tenminste tot 1808voortduurde blijkens het bewaard gebleven &quot;Proto-col van den Breuil 1728-1808&quot; (17). Als domeingoedwas het landgoed in 1798 nationaal eigendom gewor-den. Hierna volgt thans de lijst van hen, die deambachtsheerlijkheid de Breul in leen (1413-1798)en in eigendom (1798-1972) bezaten, waarbij dientopgemerkt te worden, dat we ons ten aanzien vande gegevens bewust beperkt hebben, tot wat de leenre-gisters en diverse akten bevatten. I. 1413-1798 1413 April 15. Willem van Egmond (18).1462 December 13. Derick van den Waell, burger teUtrecht (19).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 68 - 1470 April 29. Bij successie: Bertelmeus van den Wael, zoon van Derick voornoemd (20). Bij zijnoverlijden in 1493 ging de Breul over op zijnechtgenote Steven de Coninck (21). 1509 Mei 22. Bij successie: Dirc van den Waell,zoon van Bertelmeus voornoemd (22). 1553 Februari 22. Bij successie: Bartholomeus vanden Wael Johansz, neef van Dirc voornoemd(23). Als pachter 3.8.1559 genoemd: HenrickHenricksz. ter Bruggen (24). Na overlijden vanBartholomeus ging de Breul over op zijn zoonAdolph de Wael van Moersbergen en na diensoverlijden in 1636 op zijn erfdochter CatharinaMaria (25). Huize De Breul, + 1900 1640 September 20. Bij successie: Jonker Johan van Oostrum, heer van Moersbergen, Gerverscop, etc,ritmeester ten dienste der Verenigde Nederlan-den, echtgenoot van Catharina Maria voornoemd(26). 1647 September 10

(2 7). Bij successie: Jonker Adolphvan Oostrum, heer van Gerverscop, Breudijck,etc, onmondige zoon van Johan voornoemd (28).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 69 - 1680 Januari 28. Bij successie: Jonker Johan Gerardvan Oostrum, heer van Moersbergen, etc, zoonvan Johan voornoemd (29). 1680 Januari 28. Bij transport: Vrouwe Johanna vanGraveJohansdr., weduwe van Cornelis van Meerendonck,in leven schepen van 's-Hertogenbosch (30). 1728 April 3. Bij successie: Jonker Arnoldus Everar-dus van Grave, wonende te Utrecht, erfgenaam enneef van Johanna voornoemd (31). 173A Februari 23. Bij successie: Jonker Jan van Grave,mede-erfgenaam van Arnold Everard voornoemd; we-gens zijn &quot;innocentie&quot; werd het beheer gevoerddoor Jacobus de Roode en Willem Trees, geassu-meerde administrateurs over de nalatenschap vanArnold Everard van Grave (32). 1744 October 21. Bij successie: Wouter de Roode, wonende te Amsterdam, zoon van Jacobus voornoemden van Elisabeth

van der Hoog; erfgenaam vanArnold Everard van Grave (33). 1746 Augustus 27. Bij successie: David ten Hove, heervan Nieuwaal, minderjarige zoon van Mr Melchiorten Hove, heer van Rhynauwen en Sleburg, etc;11.9.1746 legt David ten Hove, meerderjarig ge-worden, de eed af (34) en vernieuwt deze met deledige hand 2.9.1768 (35). 1788 Juni 2. Bij successie: Mr Matthaeus Graswinckel,commissaris der stad Amsterdam, Mr Aelbrecht vanSlingeland, secretaris derzelver stad en NicolaesTersmitten, als executeurs testamentairs van Davidten Hove voornoemd (36). 1788 Juni 2. Bij transport: Mr Johannes Sebastiaan vanNaamen (37). 1793 Mei 6. Bij transport: Jan van Eyck en Maria Vin-kenbrink, echtelieden (38). II. 1798-1973 1811 Jan Kol, koopman te Utrecht (39). Op welke wijzehij de Breul verworven heeft, is niet gebleken





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 71 - 1940), kasteel Leeuwenhorst te Noordwijkerhout(1940-1943) en kasteel Neubourg te Gulpen(1943-1946). Thans biedt het tot ca 30 ha ge-krompen terrein van de Breul plaats aan de&quot;R.K. Scholengemeenschap de Breul&quot;, aan het&quot;Katholiek Internaat Katwijk de Breul&quot; enaan een woonhuis voor jezuieten, die in schoolen internaat of elders werkzaam zijn. bijlage Huwelijken ontleend aan het &quot;Protocol van den Breuil1728-1808&quot; 2.10.1735 Publicatie nopens het Huwlijk van Gysbert Willems van den Haan J.M. enCornelia Aartsz van Zwezering J.D. (no 5)13. 4.1743 Acte van Huwlijksrenuntiatie van Elbert Otten en Gerritje van Zoest (no 5x)8. 8.1744 Aanteken, der Huwelyksgeboden van Antonyvan Colenberg J.M. onder de Bilt enJohanna Philips van Kippersluize onderden Breuil (no 7)6. 5.1745 Aanteken, der

Huwelyksgeboden van ElbertOtten en Gerritje Jansz beide alhier(no 9)29. 5.1745 Publicatie en voltrekking van 't voorsz Huwelyk mitsgaders betoon gegeven (no 10)'9.11.1748 Aantekening der Huwelykse geboden vanAntony van Scherpenzeel wedr. aan de. Bild en Elizabeth van Broekhuizen jongedralhier (no 13)10.11.1748 Idem (no 14) 9.10.1751 Aant. der huwelyksgeb. van Elbert Scherm-berg wedr. alhier en Cornelia van ReekenJ.D. aan de Bilt (no 15)15. 2.1778 Huwelykscertificaat betr. Joannes Scherren-berg en Trijntje Claarenbeek (zonder no) P.J. Begheyn







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 74 - Haar onderwerp: &quot;De lusthof en tuin van het Loo&quot;en de prachtige dia's, die zij met grote kennis vanzaken toelichtte, maakten deze lezing tot een grootsucces. Het dagelijks bestuur vergaderde op 17 januari1977. Er werd onder andere gesproken over hetbeheer van het pand Krullelaan 28 en over de kwes-tie dat het aanbeveling verdiende een gedeelte vande boekerij van wijlen prof. verLoren te verkopen.Verder kwam ter sprake de wijze waarop de ver-schillende onderdelen van het archief moeten wordengeordend en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomst kwam mejuffrouw drs A.L.Jordens, de onlangs benoemde museumconsulente voorde provincie Utrecht, met het bestuur kennis maken.Er volgde een prettig gesprek en mejuffrouw Jordensverklaarde zich bereid de archiefcommissie

van ad-vies te dienen bij het ordenen van de bezittingenvan onze Stichting. Op 2 februari kwam de Raad van Beheer in eenspeciale zitting bijeen. Aanleiding hiertoe washet voorstel van het dagelijks bestuur een gedeeltevan de bibliotheek van wijlen prof. verLoren tedoen veilen door het Antiquariaat Beijers teUtrecht. Het gaat hier om de boeken, die aan onzeStichting zijn gelegateerd, maar buiten ons speci-fieke terrein vallen. De Raad van Beheer ging metdit voorstel akkoord. Op 28 april sprak voor ons drs T.J. Hoekstra,stads-archeoloog van Utrecht, over de opgravin-gen op het Vreeburg, die in 1976 plaatsvonden inverband met de bouwwerkzaamheden voor het Muziek-centrum. De aanwezigen volgden het boeiende endoor dia's begeleide betoog van de heer Hoekstramet grote belangstelling. Er waren contacten met andere organisaties ophistorisch gebied. Zo woonde mevrouw Mollen

namensonze Stichting een historische dag bij, die op 14











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 79 - ; ? V.. ? Het is de bedoeling dat hij zich thans gaat bezig-houden met de 19e eeuwse ontwikkeling van de Dorps-straten, waarbij de diverse daar gevestigde fami-lies, winkel- en ambachtsbedrijven zullen wordenbeschreven. De samensteller van dit overzicht maakte een kleinboekje gereed over de nederlandse inslag in deBroedergemeente Zeist in de 18e eeuw. Verder werkthij aan een studie over de tekenaar Joannes de Bosch(1713-1785), die de ons zo goed bekende serie teke-ningen van dorp en slottuinen vervaardigde. Materiaal werd verzameld op het Rijksarchief Utrecht(Broedergemeente-archief), het Gemeente-archief teAmsterdam, het Rijksbureau voor Kunsthistorischedocumentatie te Den Haag en het Rijksprentenkabinette Amsterdam. De door de dames Mollen en Blankenstijn verzameldeadvertenties zal hij nader analyseren, als

bouwste-nen voor de zeister sociale en economische historie. Naast de werkzaamheden van de heer Ruys ten aanzienvan de Dorpsstraten en de grote taak, die ons tenaanzien van de buitenplaatsen nog wacht, hopen we zomeer licht op de zeister geschiedenis in de 19e eeuwte kunnen werpen. J. MeerdinkWerkgroep publicaties Deze werkgroep bestond oorspronkelijk uit mevrouwdrs A. Schippers en de heren H.W.J. Jonker en K.Scharten. In de vergadering van de Raad Van Beheer op 20 oktoberwerd de heer mr dr V.A.M, van der Burg als lid toegevoegd Vergaderd werd er niet, omdat er niets te bespre-ken was. K. Scharten
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