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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 5 - geld op. Bij de afsplitsing in 1842 verloor de pa-rochie Bunnik ongeveer 2/3 deel van het aantal pa-rochianen. Financieel was het duidelijk een minderernstige aderlating. Jacobus Aloysius Zoon(1782- 1858), pastoor te Bunnik (1834-1853), heeft/.ich altijd een voorstander betoond van de oprich-ting van een parochie te Zeist. 3. De parochiegrenzen van Zeist in 1842 Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1842, no8/2000 (vgl. ook Koninklijk Besluit van 14 october1842, no 5/1590), was toestemming verleend tot hetoprichten van een r.k. parochie te Zeist. Sinds1837 hadden zeister katholieken hiervoor geijverd.Kerkrechtelijk (2) geschiedt dit op 14 october 1842door Inocentius Ferrieri &quot;Kamerheer honorair vanZijne Heiligheid Paus Gregorius XII, vice-superiorder Hollandsche Zending, Zaakgelastigde van

den H,Stoel bij Z.M. den Koning der Nederlanden enz. enz.&quot;op verzoek van de aartspriester van Utrecht, Gijs-bert Antoon Vermeulen (1832-1843) (3), die daartoe23 maart 1842 een brief had gericht aan genoemdeFerrieri, waarin hij uiting gaf van &quot;het groot envurig verlangen van de katholieke inwoonders vanhet dorp Zeijst, Provincie Utrecht&quot;, alsmede datomliggende pastoors, in het bijzonder die van Bunnik,daartegen geen bezwaar koesterden, maar integendeel&quot;goedgekeurd en aanbevolen&quot;. Geconstateerd wordtvoorts dat de katholieken van Zeist in staat geachtkunnen worden een pastoor te onderhouden. Tot de parochie Zeist behoren in beginsel allekatholieken, die binnen de burgerlijke gemeenteZeist wonen. Tot de parochie Bunnik blijven evenwelbehoren degenen die wonen in dat gedeelte van Zeist&quot;dat gelegen is ten zuiden eener oude Grift de

Haks-wetering in eene regte lijn, van daar tot aan deOdijkerbrug, en gevolglijk de Vinkenbuurt en deboerderijen en woningen aan de Kromme Rijn, en aande Odijkerbrug&quot;. Tot de in 1837 opgerichte r.k.statie Soesterberg blijven behoren &quot;Allen die wonen









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 9 - op het r.k. kerkhof aanwezig. De tweede echtgenoteen de dochter van N.P. Heymans liggen er met hem be-graven. Uit deze feiten wordt duidelijk dat het kerkbestuurvanaf 1884 overgegaan is tot de uitgifte van eigengraven ter financiering van de kerkfabriek. Een centrale plaats op het r.k. kerkhof wordt in-genomen door het priestergraf, waarachter tegen dekerkhofmuur uit 1855 een kruisbeeld staat. Hierinliggen vijf priesters begraven: F. Cohu, eerste pas-toor van Zeist na de hervorming, 1842 tot 1&quot;3-7-l858;W, Jansen, pastoor van 1891 tot 1907 (overl. 31-7-1908);G. Reinders, pastoor van 1907 tot t 29-9-1933; mgrdr J. Stolte, huisprelaat, geb. 14-12-1831, overl.20-2-1951; K.G.Th. Meurs, pastoor van de parochievan de H. Familie J.M.J. 30-10-1951 tot t 21-6-1953. De naam Van Rijn zijn we in dit

artikel al eerdertegengekomen. Op het kerkhof L. Rij 4, gr. 3, ligteen grafkelder met een gebroken grafsteen erop. Detekst op de grafsteen luidt: &quot;Hier rustAntonius van RijnGroote weldoenervan deParochie van ZeistOverleden den 6 April 1877in den ouderdom van 86 jarenenzijn broederAdrianus van RijnOverleden te Schalkwijk den 11 November 1879in den ouderdora van 84 jarenwiens mildadigheid niet minderdankbaar herdacht zal worden. Zalig zijn de barmhartigenwant zij zullen barmhartigheid verwerven. Hatth. V. 7.&quot;



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 10 - Pastoor F. Cohu heeft grote tegenslagen gekend. Op27 augustus 1856 richt hij zich tot de aartsbisschopmgr Zwijsen, met een verslag van de diefstal gepleegdin de kerk in de nacht van 25 op 26 augustus 1856. Indie zelfde brief spreekt hij ook over het faillisse-ment van het amsterdamse bankiershuis Roothaan, waar-door de parochie van de H. Joseph in moeilijkhedengekomen is. Tevens bracht Cohu opnieuw de perikelenmet betrekking tot het r.k. kerkhof aan de orde. Deparochie komt er echter weer bovenop. De eerste pas-toor na de hervorming van Zeist zal betrekkelijkjong sterven. In een brief van 4 juli 1358 deelt J.Hartman, de voormalige aartspriester van Utrecht, deaartsbisschop, die op &quot;Huize Rijsenburg&quot; te Drieber-gen verblijft, mede, dat pastoor F. Cohu (1801-1858)&quot;gisterenavond ten IO5 ure in eene hevige

bloedspuwing&quot;de dood gevonden heeft. Zijn opvolger wordt MartinusPutman (1821-1869), die tevoren kapelaan te Bunnikgevjeest is. 5. De inventaris van de parochie van de H. Joseph teZeist, 29 september 186 1 Onder pastoor Putman wordt in 186 1 een inventarisvan de parochie-eigendommen opgemaakt, die berust inhet archief van het aartsbisdom Utrecht, waaruit telezen valt, hoe de parochie van Zeist zich ontwikkeldhad. De inventaris is getekend door de pastoor en dekerkmeesters N. Noster, W. van Thiel, P. van Ling enJ. Hissink. In het parochie-archief worden bewaard:&quot;De stukken van 't gouvernement waarbij de nieuv/ op-gerichte statie van Zeijst wordt erkend&quot;. Er blijktonder meer ook uit dat de aartsbisschop op 14 juni1855 vergunning heeft verleend tot het instellen vande broederschap de H. Rozenkrans. Ook een verzoekvan 18 januari 1356 tot het instellen van een 40-urengebed is door de

aartsbisschop gehonoreerd. Of deaartsbisschop ingegaan is op een verzoek van 13 augus-tus 1857 om de nieuw geplaatste kruisweg in te zege-nen is niet bekend. De bewijzen van de eigendommen









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 14 - aartspriesterschap Utrecht en in het parochie-archief te Soesterberg. L.J, Rogier, De aartspriesterschappen van deHollandse Zendingen; A A U, L X II (1938), blz.129-162. V.A.M, van der Burg, De grondaankoop voor de eer-ste r.k. kerk na de hervorming in 1843 te Zeist;Nieuwe Zeister Courant 4 raaart 1977, blz. 5.V.A.M, van der Burg, Het r.k. kerkhof aan deUtrechtseweg; Nieuwe Zeister Courant 1 juli 1977blz. 5. Dit ligt er nog op het r.k. kerkhof, R. Rij 3, gr.3. Blijkens de grafsteen die zich nog in goedestaat bevindt, liggen er begraven: Maria HerminaGrasveld, geb. 19-6-1856, overl. 25-6-1885;Aloysia M.J. Grasveld-Mittweg, geb. 8-5-1825,overl. 28-2-1883; Wilhelmus Theodorus Grasveld,geb. 6-11-1809, overl. 13-12-1893.V.A.M, van der Burg, Het r.k. liefdegesticht enmeisjesschool aan de Utrechtseweg (1906-1921);Nieuwe Zeister Courant 11

november 1977, blz. 5. Geertruida Adriana Heymans-Suidgeest (1827-1906)
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 20 - Jaarverslag van de secretaris (Periode oktober 1977 tot november 1978) Op 20 oktober 1977 kwam de Raad van Beheer in hetSlot bijeen. Een belangrijk gedeelte van de vergade-ring was gewijd aan de bespreking van de activitei-ten der verschillende werkgroepen. Op 24 november sprak voor ons de heer A. Graafhuis,adjunct-gemeente-archivaris van Utrecht, over hetonderwerp &quot;Recht en slecht in de stad Utrecht rond dezestiende eeuw&quot;; een voorbeeld van historisch onder-zoek op het gebied van misdaad en straf. Het dagelijks bestuur is in deze verslagperiodeverscheidene malen in vergadering bijeen geweest. In de vergadering van 6 april 19 78 kwamen onder an-dere ter sprake de archiefwerkzaamheden en de publi-katies. De vergaderingen van 22 juni en 8 september warengrotendeels gewijd aan de inventaris in het

pandKrullelaan 28 en de bestemming van dit perceel. Het dagelijks bestuur nam het besluit het pandKrullelaan 28 te verkopen, zulks naar aanleiding vande verhuizing van mejuffrouw Van Heerde naar een be-jaardentehuis. In verband hiermee werd aan de makelaars Dijkhuisen Lettinga en de bouwkundige Klinkvis gevraagd eentaxatierapport op te stellen, dat 18 juli 1978 werduitgebracht. Op 4 oktober kwam de Raad van Beheer voor de twee-de maal in deze verslagperiode bijeen en in deze ver-gadering werd het dagelijks bestuur gemachtigd hetpand Krullelaan 28 tegen de taxatiewaarde te verko-pen en schikkingen te treffen aangaande de inventa-ris.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 21 - Op 6 oktober vergaderde het dagelijks bestuur inaanwezigheid van mevrouw Mollen-Hengeveld en deheren Galis en Knijper met de heren Andries enGraafhuis. Er werd onder andere overeengekomen, dateen nieuwe aflevering van de &quot;Bronnen voor de ge-schiedenis van Zeist&quot; op 31 december 1978 persklaarzou zijn. Op 21 juni werd in het Slot een lezing verzorgddoor de heer F.A. Groen, werkleider van de StichtingHistorisch Boerderij-onderzoek voor de provincieUtrecht. Deze lezing had betrekking op historische boerde-rijen in het gebied van de Kromme Rijn en Lopiker-waard en hield verband met de dagexcursie daarheen,welke op 23 juni plaatsvond. Wegens de grote belang-stelling werd deze excursie op 29 september her-haald. Op 12 oktober vond in het Slot een bijeenkomstplaats,

waarin twee nieuwe publikaties van deStichting aan het publiek werden aangeboden, name-lijk &quot;De Straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijnmonumenten&quot; van onze penningmeester, de heer L.Visser en het vierde en laatste deel van &quot;De OudeKerk van Zeist&quot;. In oktober was de Van de Poll-Stichting vertegen-woordigd op Niveau-1978. Op 22 november hield mr dr H. Emmer, secretarisder Stichting, in de congreszaal een lezing overhet onderwerp &quot;De oudste prentbriefkaarten, geschie-denis van het ontstaan en de ontwikkeling van ditmedium in de negentiende eeuw&quot;.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 23 - VERSLAGEN I^RKGROEPENArcheologische werkgroep In het afgelopen jaar werd weinig aan &quot;Landesauf-nahme&quot; gedaan, daar de groep &quot;zandgronden&quot; van deArcheologische Werkgemeenschap Nederland, afdelingUtrecht, waartoe ook mijn zegsman, de heer W. Donse-laar, behoort, &quot;slapende&quot; was. De laatste maandenevenwel was er weer enige activiteit. In 1976 name-lijk waren terreinverkenners van de R.O.B, teAmersfoort, op zoek naar grafheuvels in de gemeenteSoest - v/aar men reeds in 1878 &quot;officieel&quot; tumulihad ontgraven - doorgedrongen op zei ster grondgebied,waar zij nabij Wallenburg een aantal heuveltjes op-merkten; zij het zeer onduidelijk afstekend tegenhet loopvlak. Daar nu zijn de heren Fokkens, Donse-laar en enkele anderen met verder

onderzoek bezig.Het gaat om een twaalftal - mogelijke - grafheuvels.Een grondiger onderzoek is temeer gewenst, daar devrees bestaat, dat door bosbouwwerkzaamheden het ge-bied &quot;verstoord&quot; kan worden. De heuveltjes liggen ongeveeer op de 20 meter-hoogtelijn boven N.A.P., dat wil zeggen vrijwel opde &quot;top&quot; van de Heuvelrug in onze omgeving; de heu-vel van de Pyramide van Austerlitz ligt weliswaarhoger, namelijk op 49,6 plus N.A.P., maar bijvoor-beeld de buurtschap zelf ligt slechts op gemiddeld12,5 plus N.A.P.. Het onderhavige terrein is kenne-lijk deel van een grote tumuli-streek, want in hetGooi, De Vlasakkers, Soesterberg, De Treek, Leusden,Wallenburg (?) en Dijnselburg werden - en worden geluk-kig - deze heuvels aangetroffen. K.W. Galis









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 27 - Logies gelden en mogen dus zo niet geplaagd worden,want dat geven wy om daar van vry te zyn: Zo gyVriend Jaap dus naar myn Raad wilt luisteren, moetgy doen zo als ik en spreeken eens met den een ofander in de Stad toen ik voorleden ben te Markt ge-weest, heeft de Lanter my gezegt: wel Louw wat zytgyl. geduldig; als gy dat alles zo verdraagt, zullenzy U heel en al op de kop zitten, is het nog nietgenoeg, dat, die Heeren van de voorstemmende Ledenuit je luy naam spreken, zonder dat je 'er van weet,en om en U zo zoeken te bedriegen, of moet je luy Udoor Militairen nog laten kaal plukken, en dat om onsdie het wel met je voorhebben ongelukkig te maken;als je lui wys waart zou het nu net de tyd zyn, omook eens van je aftespreeken; maar dan moetje deMilitairen eerst kwyt zyn, en daar toe alle

te zamende handen in een slaan, en zeggen dat je niet langerde verdrukking der Soldaten wilt verdragen, dat dieHeeren geen regt hebben om U zo te plagen, dewyl jeLogies en Servies Gelden betaalt. Zo doende zoude 'er ook eens kans zyn voor hetPlatte Land om hunne bezwaren en klagten gebeterdte krygen, maar daar willen die AmersfoortscheJonkers niet aan, dat zou wat ver buiten hun schreefgaan, als het de Boer te wel ging. Zie daar VriendJaap dat is wat de Lanter my gezegt heeft, my dunkthy heeft gelyk, spreekt gy 'er ook eens met de eenof ander in de Stad over. Nu, ik schryf nog wel eensnader, De Vrouw en de Kinderen laten U groeten Ik blyf U Vriend LOUW. Wij willen nu eerst in grote lijnen iets over dePatriottentijd in Utrecht vertellen om ons daarnaaan de analyse van het zeister pamflet te wijden 1).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 28 - De Patriottentijd 1785-87 in Utrecht en omgeving Het is niet eenvoudig omalwat zich in de jaren1785-1787 in onze zeis ter omgeving afspeelde in eenalgemeen kader te plaatsen. Patriotten en Prinsge-zinden zijn algemene en in veel opzichten weinigzeggende benamingen, waaraan de meeste Nederlanderseen vage notie verbinden. Het binnentrekken derfranse troepen in 1795, de omwenteling en de napo^leontische periode overschaduwen veelal de roerigetijd, die daar direct aan voorafging. Nu moet wordengezegd, dat de situatie in die tachtiger jaren der18e eeuw nogal ingewikkeld was. Verschillende stro-mingen en krachten deden zich tegelijkertijd geldenen geven een versluierd totaal-beeld. Toch moeten we, willen we onze zeister &quot;boer&quot;kunnen begrijpen een paar forse lijnen trekken omduidelijk te maken waar het om ging. Het

isnodig daartoe een ogenblik terug te gaan tot hetjaar 1674. De Fransen en hun koning Lodewijk XIV had-den het land verlaten. De hollandse waterlinie warenze niet doorgekomen. Maar weinig heldhaftig was hetgedrag der landprovincies en de daarin gelegen ste-den geweest. Zonder enig verweer werden de stads-sleutels 2) de grote Zonnekoning overhandigd. Alsstraf kregen dientengevolge de stadsregeringen enook Utrecht toen in 1674 nieuwe reglementen, waarinwerd vastgesteld, dat de stadhouder uit hem doorde stadsregering aan te bieden voordrachten de be-noeming van burgemeesters en vroedschapsleden zoudoen. In de praktijk was het in Utrecht zelfs zovergekomen dat de stadhouder van te voren gepolst werdover de personen, die hij op die voordrachten ge-plaatst zou willen zien. Zo ging het in het groot enhet klein. In Utrecht had een man als Willem Nicolaas Pesters,vroedschapslid en luitenant-stadhouder:

de&quot;Stichtse Sinterklaas&quot; uit veel pamfletten, zeer gro-te invloed. Hij maakte daarvan gebruik door als hetuitkwam zijn bedienden op profijtelijke wijze aan











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 33 geval wel om een &quot;mini-oorlogje&quot; direct voor het be-gin van de moderne tijd met zijn napoleontische enwereldoorlogen. De thans in Amersfoort zetelende Staten legerdenin 1787 te Zeist twee escadrons ruiterij onder bevelvan generaal Van der Tuyl en verder nog twee esca-drons garde-dragonders in Zeist en Driebergen. UitGelderland werden in en om Zeist ook nog diverseregimenten en bataljons ondergebracht. Tenslotte wa-ren het vierde regiment onder bevel van generaal-majoor Van Monster en het vijfde onder bevel van degraaf Van Efferen in Zeist en bij Amersfoort gele-gerd. Het is hier niet de plaats de militaire stra-tegie van de Staten uiteen te zetten. We volstaanmet te vermelden dat het in de bedoeling lag strate-gische punten om Utrecht heen te bezetten en datZeist in die omsingeling

een belangrijk centrumvormde. Om een onverhoedse aanval van de troepen uitZeist tegen te gaan werden zelfs de bruggen over deVecht bij Breukelen, Maarssen en Zuilen afgebroken. De utrechtse regenten hadden in juni 1787 de Rijn-graaf van Salm als generaal aangesteld over alhet krijgsvolk in de stad. Geregeld 5) hadden erschermutselingen plaats tussen de beide partijen; zovond er op 14 mei een ruitergevecht plaats bij DeBilt, waarbij aan beide zijden enkele cavalleristengewond werden. In de tweede helft van juni 1787 werder door de amersfoortse Staten een groot legerkamptussen Huis ter Heide en Zeist ingericht, We zullendit kamp ongeveer ter hoogte van het christelijksanatorium op de (toenmalige) heide moeten zoeken,met stellingen, die naar het noord- en zuid-westenwaren gelegen. Het was vanuit Utrecht goed zichtbaar.Op de tweede omloop van de Domtoren werd

immers eentelescoop geplaatst en tegen betaling mochten deutrechtse burgers vanaf de toren een blik naar hetkamp werpen. Het lijkt een beetje ongeloofwaardig wan-neer daarbij vermeld wordt, dat ze daarbij de was-vrouwen bij hun tobben de was voor de soldaten konden







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 36 - vroedschapsleden, waaronder ook Verbeek, hadden hetin Utrecht niet gemakkelijk. Ze liepen het gevaarin hun persoonlijke eigendommen te worden aange-tast en waren ook het voorwerp van schimpdichten.We citeren hieruit een gedeelte waarin Verbeekvoorkomt: &quot;Lijst der respectabele oude Vroedschap der Stad Utrecht&quot;, Een onverstandig Hoerenbeest..Jan Frederik van Beeck, heer van Dijkveld Een vrek, een huychelaar, een vrijgeest...Arnoud Loten Een ongeleerde Lakenwinkel 7)...Hendrik Verbeek Een burger-beul, een lompe schinkel...Abraham Jacob van der Dussen van Darthuizen enz.Aan de afgezette vroedschapsleden werden ook be-perkingen opgelegd. Hen werd verboden de stad teverlaten. Gevreesd werd dat ze, eenmaal buiten destad, zich in verbinding zouden stellen met deamersfoortse Staten om aan het utrechtse

bewind eeneind te maken. Zo wordt bijvoorbeeld op 16 maart1787 uit naam van het college van gecommitteerdeneen redres bij de vroedschap ingediend, waarbij ge-protesteerd wordt, dat de Staten van Utrecht &quot;nogsteeds overleg plegen met H. Verbeek...&quot;. OnzeHendrik Verbeek zat veilig op &quot;Beek en Royen&quot;, maaranderen kwamen ongelukkiger te pas. Het oud-lid van de vroedschap mr O.W.P. Falck wasook met zijn familie naar Zeist uitgeweken, maarkeerde terug, omdat hij als schepen voor een verga-dering van het gerecht werd geconvoceerd. Toen hijin de stad terugkwam zag hij tot zijn verbazing hoezelfs zondags door jong en oud aan de (geschuts-)-batterijen werd gewerkt. Falck kreeg een brief vanzijn vrouw uit Zeist, waarin stond dat troepen naarUtrecht op mars waren* Bang dat hij bij te verwach-ten gevechten in de knel zou komen, probeerde hijals stalknecht vermomd uit de stad weg te

komennaar zijn familie in Zeist. Hij wandelde de Witte-Vrouwenpoort door, maar werd herkend en bij hetKruisgasthuis (ter hoogte van de tegenwoordige





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 38 - een invloed van de burgerij op de benoemingen vanvroedschapsleden geen sprake. De regenten hieldenalles in eigen hand. Dat staat duidelijk in de zin:&quot;...ten is hen niet genoeg dat zij de Burgers opeene schelmsche wyze bedrogen hebben, met kwanswyshen tegen den Prins aan te zetten en het voordeelvoor zich te houden&quot;. Die ellendige regenten bedrogende burgers in de stad en nu - uitgeweken naar hetland - spannen ze met de Staten samen, die verant-woordelijk zijn voor de militaire ellende hier inZeist. Dat is de kern van de zaak. Louw raadt zijnvriend aan in de stad heil en heul te zoeken. Het is me niet duidelijk geworden wie daar met &quot;deLanter&quot; kan worden bedoeld, een utrechtse patriotkennelijk, die vriend Louw in de stad tot verzet envrijmoedigheid heeft opgemonterd. Duidelijk hebben wete maken met een

pamflet, waarin getracht wordt deonrust op het platteland om Utrecht wat aan te bla-zen, ten einde de militaire druk om de stad heen teverlichten. De eerste zinnen van de brief stellen ons nog voorde vraag of we hier te maken hebben met een inleiding,die een zo huiselijk mogelijk verhaal fingeert, of datop bepaalde gebeurtenissen in de politieke strijdwordt gezinspeeld. De naam &quot;Kees&quot; doet ons in laatst-genoemde richting zoeken. &quot;Keezen&quot; werden de Patriot-ten door hun tegenstanders genoemd, maar zij zelf ge-bruikten dat scheldwoord ook wel als een eretitel. Enmisschien duidt het woord op de waakzaamheid, als dievan een keeshond. Toen in juni 1786 de stemming onderde utrechtse burgers tussen voor- en tegenstandersvan het nieuwe stadsreglement steeds feller werd, gin-gen bijvoorbeeld verschillende Patriotten als kente-ken van hun politieke gezindheid een zilveren kees-hond je aan hun

horloge hangen. In dit geval zou de in-leiding op een bepaalde tijdelijke tegenslag van depatriottische beweging te Utrecht in 1786 of 1787 kun-nen duiden. In de wir-war van de gebeurtenissen - destrijd om de stadsreglementen, de acties tegen de af-





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 40 - naneef van onze utrechtse oud-burgemeester HendrikVerbeek, werd de moeder van Guido Fridolin Verbeek,de emancipator van Japan. Onze drost moest na de komst van de Pruisen inseptember 1787 met vele andere Patriotten de wijknemen naar het buitenland. Hij ging echter nietnaar Frankrijk, zoals velen, maar naar Engeland 10).Het is aan te nemen dat hij over een wel versnedenpen beschikte en ook hij zou best en misschien eer-der nog dan Burman, schrijver van het pamflet ge-weest kunnen zijn. Als drost was hij uiteraard nauwbetrokken bij de situatie van de boeren in zijnHeerlijkheid en politiek was hij zeker geen vriendvan Hendrik Verbeek. Ten slotte: de voor de deur van Verbeek &quot;verloren&quot;brief wordt terecht gebracht door W.v.D. Wie zouzich onder deze initialen kunnen verschuilen? Wezouden kunnen denken aan de

vroedschapsraad Willemvan Dam, Heer van Isselt. Van Dam was met Burmaneen der weinige niet-afgezette Raden en evenmin alsBurman op 2 augustus 1786 op de Neude aanwezig. Hijzou zelfs in aanmerking kunnen komen om het pamfletgeschreven te hebben. Voor zover bekend had hij even-wel niet veel banden met Zeist. Daarom zouden wemisschien de voorkeur moeten geven aan de latereschout der Heerlijkheid Zeist, Wouter van Dam 11), diein de jaren 1789-1797 in functie was. Als &quot;aspirant&quot;-schout zou hij in aanmerking kunnen komen de brief tehebben gevonden en terecht te hebben gebracht. Besluit Alle oorlogstoerustingen en het wapengekletter lie-pen uiteindelijk op niets uit. Na de aanhouding vanPrinses Wilhelmina bij de Goejanverwellesluis, waar-door zij op 28 juni 1787 werd verhinderd naar DenHaag te reizen, escaleerde de situatie snel. Op be-vel van haar broer, de koning van Pruisen, trekt

op13 september een pruisisch leger de Republiek binnen.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 43 Herinneringen aan &quot;De Koppel&quot; te Zeist Niets is er meer van terug te vinden. De lande-lijke Koppeldijk, de molen, het sluisje, de oer-oude gebouwtjes van &quot;De Klomp&quot;, de brug over dezeister vaart, de grote stenen duiventil, die daarverloren op een weiland stond. Alles is verdwenen.Ja, misschien is ter plaatse nog wel in een vergra-ven vaart een sluisje te vinden; maar wat dan nog?een stuk mooi en karakteristiek landelijk Zeist isvolkomen verdwenen. Wat we er voor in de plaatskregen is woonruimte I Hoe ons nageslacht, bij een inaantal sterk verminderde bevolking, daarover zaldenken, kunnen we ons wel ongeveer voorstellen. Intussen is dat gebied bij de Koppeldijk, deZeister Brug, Vinkenbuurt en Kroostweg niet alleenkarakteristiek en mooi geweest, al vanaf de middel-eeuwen, ja juist in die middeleeuwen vormde hetgebied

om &quot;De Koppel&quot; een centrum, naast dat van deKerk. De Zeister Brug had een zeer eigen functie. Daar op de hoek van de Koppeldijk en de Kroostweg,waar de Grift de Koppeldijk bereikte en de weg bijde brug een rechte hoek maakte, lag tot na het mid-den van de vorige eeuw een kleine &quot;herenbehuizing&quot;.Iets tussen een buiten en een herenboerderij, Hetgoed heette &quot;De Koppel&quot;, eigenlijk de &quot;GrooteKoppel&quot;, zulks in tegenstelling tot de &quot;KleineKoppel&quot;, ook wel &quot;De Snep&quot; geheten, die zich verder-op bevond, ongeveer ter plaatse waar de Noordweg ende Kroostweg samen komen. Die &quot;Koppel&quot; was het ouderlijke huis van GuidoFridolin Verbeek, werktuigkundig ingenieur, theoloog,zendeling in Japan en in de zogenaamde Meijiperiodeeen der belangrijkste medewerkers van de keizerlijkeregering bij de emancipatie, de verwestelijking vandat land. In het

boekje over de &quot;Nederlandse inslagin de Broedergemeente te Zeist in de 18e eeuw&quot; heb-ben we al even aandacht voor hem gevraagd. We komen hier op hem terug, omdat in de zeer uit-voerige engelse biografie van hem door W.E, Griffis 1)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 44 - het tweede hoofdstuk &quot;De Koppel&quot; geheel aan zijnjeugd is gewijd en ons op &quot;De Koppel&quot; brengt in dedertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw.Daarmee leren we het huidige Zeist-West en hetleven van een zeister familie tegen het midden vande 19e eeuw op een dergelijk buitentje uit een en-gelse bron kennen. In de middeleeuwen behoorden de daargelegen lan-derijen aan het Kapittel van St Jan te Utrecht.In 1347 vinden we een erfpachtsuitgifte van &quot;4morgen land op de Coppel aan de Coppelweg&quot; en in1388 een gelijksoortige vermelding 2). In 1483worden 2 kampen land &quot;aan de brugweg bij de Coppel&quot;door Willem van Wynssen aan Thymen van de Haerovergedragen. Gesproken wordt van &quot;2 campen landbij Zeysterbrugge&quot; 3). Van de Haer is monnik vanOostbroek en verkrijgt het land

ten behoeve van deabt en het convent van die abdij. In de 16e eeuw is gedurende generaties een fami-lie Gysberts ter plaatse een belangrijke grondbe-zitter. Uit het verhandelde op een rechtszittingvan de officiaal van de bisschop van Utrechtblijkt dat in 1505 Gysbert Gysbertsz. &quot;op dieCoppel&quot; geland is 4). In 1517 betaalt deze&quot;Gysbertsz. Gysbertsz. op dye Coppel&quot; - volgensde rekening van de Staten van Utrecht - 3 guldenhuisgeld in het Sticht Utrecht 5). Dat &quot;huisgeld&quot;betaalt hij dus voor zijn woonhuis aan de Coppel.Het Register van de uitzetting van het huisgeldin het Sticht Utrecht vertelt ons dat in 1525Gysbert Gysbertsz. Coppel, voor 3 huysen en Gys-bert Gysbertsz. jonge (dus blijkbaar zijn zoon),voor I5 huys wordt aangeslagen 6). Met een DirckGysbertsz. op te Coppel, die in 1573 &quot;twaalfcleyne parthijen van landen van den convente (vanOostbroek) gebruijct&quot; 7) zijn we dan

kennelijkbij een volgende generatie dezer familie beland.Dirck Gysbertsz. wordt in 1580 nog eens vermeldals gebruiker van diverse percelen land van de



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 45 - abdij Oostbroek 8). Utrechtse kapittels en de abdijOostbroek waren in de middeleeuwen bekende groot-grondbezitters in Zeist en omgeving. Maar de zeister brug, de brug over de zeisterGrift bij de Koppeldijk en de Breesteeg (de latereKroostweg), maakte dit deel van Zeist tot een be-langrijk administratief en gerechtelijk centrum. Debisschop van Utrecht bezat te Zeist een &quot;hof&quot;, datwil zeggen een administratief centrum waar de af-drachten,van horigen, later pachters, moesten plaats-vinden en waar het &quot;hofgerecht&quot; over geschillendaagde. De gemeenschappelijke, bij de zeister boerenin gebruik zijnde gronden, de zogenaamde markegron-den, behoorden aan de bisschop en de afdrachten voorhet gebruik ervan (zandhamelen en stroyelgeld 9))vonden eveneens op deze Zeister Brug plaats. Datdie brug werkelijk de ons bekende

brug over de zeis-ter Grift was, blijkt uit de reeds vermelde oorkondevan 1483, 3) en 10). Het hofgerecht daagde in het begin van de I4e eeuwnog met &quot;hijen&quot; (horigen). De gerechtsvergaderingvond altijd plaats op St Maartensavond (11 november).We vinden voor 1320 bijvoorbeeld een zitting vanhet hofgerecht vermeld. Waarschijnlijk is het hofding(gerecht) opgeheven tussen 1379 en 1426. Het komt dannamelijk niet meer in de rentmeestersrekeningen vande bisschop voor. Eeuwen later verkoopt Cornelis Schellinger de HoogeHeerlijkheid Zeist aan Maria Agnes von Zinzendorf enkoopt in dat zelfde jaar 1767 - behalve het grotemiddenhuis op het Broederplein van Matthijs Beuning- van mr Van Nes, advocaat bij het Hof van Utrecht,een &quot;heere- en boerenplaats, genaamd de Groote enKleyne Koppel&quot; met heel wat landerijen 11). Schel-linger was blijkbaar doende de door de verkoop vanZeist vrijgekomen

gelden te beleggen, te zelfder tijddat hij zich op het Broederplein vestigde. Het is deze bezitting nu die in 1826 in handenkomt van Carl Heinrich Wilhelm Verbeek (1797-1864);de omstandigheid dat Schellingers dochter Maria















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 52 - ge pergola, en genoten van eikaars geluk en God'svrede. Winterse dagen werden meestal op het ijs metschaatsen rijden doorgebracht, maar tegen de avondin de gezellige schemer, verzamelden wij ons om dekachel om met heel ons hart ons geluk op &quot;De Koppel&quot;te genieten. Vader vertelde ons dan allerhande ver-halen en we zongen heel wat bekende en geliefdeliedjes. Nadat de lampen waren aangestoken, warenwe allen aan het lezen en aten appels, noten enperen&quot;. Toch kende dit ouderlijk huis geen weelde, hetwerk in de huishouding werd meest door de gezins-leden zelf uitgevoerd. Men leefde er eenvoudig,maar op een hoog niveau. Zoals dat met de meestenederlandse jongens uit welgestelde families hetgeval is, leerde Guido vloeiend en correct de viertalen nederlands, engels, frans en duits gebruiken.Hij koos de een of

de ander al naar gelang hem ditvoor het doel, dat hij voor ogen had, paste: con-versatie, zaken, devotie, of om de diepste gevoe-lens van zijn hart uit te drukken. Voor dit laat-ste maakte hij altijd gebruik van het duits. Laterin zijn leven was het voor Guido Verbeek altijd eenraadsel, dat sommige mensen met heel weinig ontwik-keling zich zo voornaam konden voelen, omdat zetoevallig wat geld bezaten of personeel in diensthadden. In later tijd schreef iemand die Verbeekvan zeer nabij kende: &quot;Dikwijls heb ik de heerVerbeek horen zeggen, dat &quot;De Koppel&quot; hem voorzijn latere leven had bedorven. Onder het lezenvan een boek over het leven op het land in vroe-ger tijd, zoals dit beschreven is door Jane Austenin haar romans en door mrs Gaskell in Crawford,heb ik hem meermalen horen opmerken hoezeer ditalles hem deed denken aan het gezelschapsleven teZeist in zijn jeugd&quot;. Guido was een groot

liefhebber van de natuur eneen vriend voor de vele dieren op en om &quot;De Kop-pel&quot;. Hij reed paard, maar genoot in het bijzon-der van het kijken naar de gang van raspaarden en



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 53 - uitvoeringen van paardendressuur. Zijn vader waseen goed ruiter en hijzelf had alle gelegenheid totpaardrijden. Op gouden vleugels trokken de gelukkige jarenvoorbij. Het gezin wordt ten gevolge van vertrek,ziekte en dood opgebroken; &quot;De Koppel&quot; gaat over inhanden van vreemden. Na enige jaren wordt het ge-hele terrein omgezet in gewoon weiland. Niets vanhet huis is nu (1900) overgebleven dan een paarbomen en een nieuwe duiventil 21). Zo'n gelukkige jeugd kende weinig schokkendegebeurtenissen. Niettemin is het altijd nog eenwonder, dat jongens groot worden. Moet men er zichniet over verbazen, dat ze meestal nog ontkomen aande gevolgen van hun gevaarlijke ondernemingen? Dekleine Guido ontsnapte op een haar na aan de dood.Het landschap wordt in Holland gekenmerkt door slo-ten in plaats van

heggen. De aarde is hier immersals een spons. Toen hij nog maar twee jaar oud was viel Guidoin een van die vele sloten op &quot;De Koppel&quot;, tuime-lend van de kleine brug naar het weiland, waar zijnbroer met de ezel stond. Gelukkig voor Japan en demensheid werd de kopje-onder-gegane &quot;baby&quot; er, zijhet dan ijskoud en half verdronken, nog tijdig uit-gehaald. Hoewel Guido's vader in Duitsland was geboren enhij en veel van zijn familieleden luthers waren,was er geen lutherse kerk in Zeist. Men ging altijdter kerke bij de Broedergemeente, van welke gemeenteook verschillende verwanten der Verbeek's lid waren.De vijf oudere Verbeek-kinderen werden - wanneerde tijd daarvoor gekomen was - de een na de ander,naar hun oom, die in Amsterdam luthers predikantwas, gezonden om daar onderricht en bevestigd teworden 22). Guido en zijn jongere broer hadden het voorrechtom samen in

de Broedergemeente te Zeist te wordenbevestigd en tot het H. Avondmaal toegelaten teworden. Dit was veel meer naar zijn smaak, want van





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 55 - gezelligheid. Ieder jaargetijde had zijn attracties. De komstvan de ooievaars, de zoet geurende bloemen, hetleven onder.de bomen, de heerlijke groenten, desappige bessen - zoals deze alleen in Holland wor-den gekweekt - kenmerkten het voorjaar en de vroegezomer. Dan werden in de zomer en de herfst het rij-pe fruit, de manden vol noten en de gebraden dui-ven, eenden en ganzen gedeeld met de familie in destad. Oud en jong deed mee aan de spelletjes, die buitenwerden gedaan. Op mooie zomeravonden met maanlichtwerden nederlandse en duitse liederen gezongen engemusiceerd met een plezier en een genoegen als al-leen in een grote familie kan worden gevonden. Nietminder aantrekkelijk waren de winters. Van hunvroegste kindsheid af keken de kinderen naar dewindwijzers om te zien of de wind uit het

noordenblies. Dan zou het immers gaan vriezen en konden zijschaatsen rijden. Wanneer het dan ging sneeuwen,terwijl het ijs al sterk genoeg was om hen te dra-gen, waren ze blij als zij de trouwe knecht metzijn grote bezem bezig zagen om een baan voor deschaatsliefhebbers te vegen (Dit alles dus op devaart, in de jaren tussen 1830 en 1850, J.M.) Be-halve de moeder kon iedereen schaatsen rijden. Bijstrenge vorst maakten de kinderen en soms de helefamilie met vrienden en kennissen grote tochten enkwamen dan 's avonds thuis &quot;zonder ooit moe te zijngeworden&quot;. In de zomer maakte Guido graag grote wandelingen.Wanneer jonge neven en nichten op &quot;De Koppel&quot; logeer-den, ondernam hij lange toeren. Op ongeveer tweeuur gaans van Zeist lag een grote heuvel, die desoldaten van Napoleon hadden opgeworpen gedurende defranse bezetting. De jongen Guido stelde voor

daar-heen te wandelen om er de zon te zien opgaan. Jon-gens en meisjes moesten wel heel vroeg en in hetdonker opstaan om de tocht te beginnen en de weg erheen was niet alleen eenzaam, maar het grootste deel









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 59 - lijden in 1919. In zijn brieven spreekt hij herhaaldelijk over degelukkige dagen als gast op &quot;de Koppel&quot; doorge-bracht: &quot;It is 51 years since I left Holland. Itwas in Juli 1866... It gives me also a great dealof pleasure when I think of the pleasent times Ispent at the Koppel, my uncle's place, when I wasyet a boy&quot;, schrijft hij in 1917 uit Yokohama. Enin 1918: &quot;I am now 78 years old and it is now 52years since I left Holland hut I always rememberwith the greatest pleasure the times spent in Zeistand on the Koppel, where I spent weeks at the timeduring the vacations&quot;. Mathilde, een andere zuster van Wilhelm Verbeek teZwolle, gehuwd met M.D. Voskuil, had een dochter,die met de Hernhutter predikant C.H. Jensen, teZeist, was getrouwd. Ook deze nicht kwam op &quot;DeKoppel&quot; logeren en van

haar gaat het verhaal, datzij als kind wat pauweveren mocht gaan oprapen entoen denkend een veer van de pauw te bemachtigen opdiens staart trapte, waarop de pauw tot haar schrikal zijn mooie veren verloor. Alles &quot;small talk&quot; ongetwijfeld, maar kleine weer-spiegelingen door de generaties heen van het gelukdat vele neven en nichten behalve de eigen kinderenop &quot;De Koppel&quot; - men vindt haar plaats zelfs nietmeer - mochten genieten. J. Meerdink NOTEN 1. W.E. Griffis, Verbeek of Japan, Edinburgh enLonden, 1901 2. Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, I, blz,50 en 59 3. idem, blz. 33 4. idem, blz. 383 5. idem, blz. 424
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 68 - Maar dat district Zeyst omvat dan behalve ons dorp; Amersfoort 8584 zielen - grondvergadering (Zeyst 1256 - Driebergen 405 Rij senburg 48 Bunnik en Vegten 598 &quot; Stoetwegen en Cattenbroeck 84 &quot; Odijk 260 &quot; Amelisweert 20 &quot; Rijnauwen 14 Oudwulve en Waye 64 Houten en Het Goy 61 1 Schonauwen 140 &quot; Wulve 47 Heemstede 62 Schalkwijk 660 Tul en 't Waal 192 Honswijk 130 &quot; Slagtmaat 22 &quot; Rheenen 1630 - Oostbroek en De Bilt 100 1 &quot; - ]7 leden voor de lid 2 leden - 3 - 2 We zien dus dat nietZeyst in een district Amers-foort, maar juist Amersfoort, ondanks zijn 8584 in-woners, in een district Zeyst is ondergebracht. Ver-der dat Stoetwegen en Cattenbroeck niet bij het dorpZeyst zijn ingedeeld en in een andere combinatie vandorpen leden voor de grondvergadering kiezen. Tenslotte de nietigheid

van de provincie Utrecht (zesleden op de 126 representanten) in de Nationale Ver-gadering. . : , , 2. Het rapport van de agent van Nationale Oeconomieuit 1800 Zeist; Fabryken: 1 looyerij, 1 lijmkokerij, 1 zijdetwij- nerij, 1 weverij van zijde doeken, weverijen van







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 71 - 13. Fabrieken: 1 fabriek van zijderederij, floret-ten stoffen, linten, koord en banden. Debiet 5 a 6000 gids. - 1 loyerij staat stil, 1 olie-molen staat stil, 1 zeepsiederij, circa 2000ton, 1 kaarssemakerij 18000 pond, 1 lijmfabriek20.000 pond, 1 bierbrouwerij staat stil. 14. Ambachtslieden: Knegts er onder gerekend: 17timmerlieden, 6 ververs, 6 kleermakers, 6 zeep-zieders, 3 schrijnwerkers, 2 verlakkers, 3kaarssenmakers, 2 tinnegieters, 1 wagenmaker, 13 metselaars, 6 lijmzieders, 1 horlogiemaker,1 blikslager, 2 hoefsmeden, 1 leydekker, 1goud- en zilversmit, 4 leerloyers, 1 linnenwe-ver, 6 schoenmakers, 5 bakkers, 1 slagter, 1 za-delmaker, 2 handschoenmakers, 2 olieslagers, 1 doctor, 1 boekbinder, 1 loodgieter. (Een totale beroepsbevolking aan ambachtsliedenvan 96, waarvan een derde in de bouwvakken; inde

voedingsmiddelensector waren 6 personenwerkzaam. Het uitoefenen der geneeskunde werdte Zeist blijkbaar als ambacht gewaardeerd. DeBroedergemeente zal overigens wel V7eer een be-langrijk deel van de ambachten hebben geleverd;J.M.).13. Wagens met een en twee paarden: 30 wagens met 2 paarden. Geene karren. 16.  Slachtvee: Geene.                                                               , 17. Molens: 1 windkoommolen. 18. Lengte en breedte van de gemeente: De Heyde enAusterlitz hieronder gerekend omtrent I5 uurenlengte en breedte. 19. Naam polders: Geene.                                           , f , . 20. Ligging polders t.o.v. het boezemwater: Geene. 21. Waarin het boezemwater zich ontlast: Door deBisschopswetering in den Krommen Rhijn; ook inde Zeystervaart. 22. Sluizen en watermolens: Geene. 23. Hoogte waterstand in de winter: Geene. 24.  Soorten grond: 350 morgen zandgrond en 300

ditokleygrond, 49 morgen zandgrond en 120 morgenkleygrond is weyland, geen hooiland, 69 morgen



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 72 - kleygrond en 469 morgen zandgrond is bosschen(hoe valt deze oppervlakte te rijmen met de.350 morgen eerst genoemd?; J.M.); het meestesparrenbosschen. Heyde, veengrond, geene; hetoverige is publieke heyde. 25.  Soorten granen en andere producten: 800 mudtarwe, 1390 mud rog, 75 mud garst, 420 mudhave, 222 mud boonen en erwten, 1930 mud boek-weit, 5390 mud aardappelen. 26.  Soorten houtgewassen: Alle brandhout, en insparre timmerhout. 27. Soorten delfstoffen: Geene. 28. Opbrengst koren en hooi: Geen hooi. Het koornna de gis, hier voren opgegeeven. 29. Wegen: De algemeene weg is de Arnhemse Zandwegvan Driebergen na de Bilt, niet goed te rij-den als dat de kley onbruikbaar is; aan weers-zijde bouwland. Drie roeden breed en een uurgaans. 30. Verbindingen te water: Geene. 31. Vaardiepte Waterwegen: Geene. En

de van deZeystervaart hier voren gezegd. 32. Schuthoogte waterwegen: Door de Bildse sluis. De vragen 33 tot en met 38: Jaagpaden langs rivie-ren enz., overzetveren, doorwaadbare plaatsen, rivie-ren die in zee uitmonden, waar eb en vloed merkbaarzijn, bekende hoogste stormvloeden worden alle met&quot;geene&quot; beantwoord. Het formulier ten slotte ondertekend op 8 augus-tus 1815 door burgemeester F.N. van Bern. Of hij het alles even zorgvuldig gedaan heeft?Hier en daar kon deze burgemeester nog wel eens eensteekje laten vallen. Was het sluisje ifi de ZeisterVaart er niet? En was er ook geen jaagpad? In 1800in ieder geval wel, want toen maakte - volgens hetrapport van de agent van Nationale Oeconomie - deheer Pesters zo veel bezwaren tegen dat pad overzijn terrein. Zou hij uiteindelijk toch zijn zinhebben gekregen en daarmee de beurtschipperij op





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 74 - en pastel-teekenwerk van leden der Broedergemeente,orgelkaarsen, zeep, waslicht, schoenwas, lijm,koperwerk en hout-inlegwerk. Het meeste nog echt ambachtsnijverheid, veel inen om de Broedergemeente uitgeoefend. Maar in deeconomische nood der tijden in grote moeilijkhe-den geraakt. Niet voor niets wordt in de negenti-ger jaren met verdere aanbouw op de pleinen ge-stopt. In het verdere verloop van de 19e eeuw zullenmet de verdere voortgaande industrialisatie, deontwikkeling van de stoommachine en de fabriek-matige massa-productie, ook deze typische Broeder-gemeente-ambachten ten ondergaan. J. Meerdink 1) Zie hiervoor: G.A. Evers, Utrecht als koninklij-ke residentie, Utrecht 19A], bladz. 139 e.v. Sparrenheuvel Ter gelegenheid van de opening van het nieuwekantoor van de Vereniging van Ziekenfondsen aande Driebergseweg,

alhier, verscheen in mei 1979een extra nummer van het maandblad 'Inzet'. Daarinkomt onderstaand artikel voor over &quot;Sparrenheuvel&quot;dat ook de lezers van ons bulletin mogelijk zalinteresseren. De redactie &quot;Sparrenheuvel, klein landhuis met classicis-tische trekken, verhoogde middenpartij. Chinesebalcons- daterend uit het midden van de 19e eeuw.Landschapspark&quot;. Aldus luidt de omschrijving van Sparrenheuvelin het monumentenregister.
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