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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS (Periode november 1978 tot en met november 1979) Woensdag 13 december 1978 kwam de Raad van Beheer inhet Slot bijeen. Belangrijke punten van bespreking wa-ren de activiteiten der verschillende werkgroepen, dearchiefwerkzaamheden en de drie publikaties, die opstapel stonden, te weten een nieuwe aflevering van deBronnen voor de Geschiedenis van Zeist, een boek vandr Meerdink over de 18de-eeuwse tekenaar Johannes deBosch en een Historische Schets van Katholiek Zeist,door drs Th. Ruijs. Het dagelijks bestuur kwam tijdens deze verslagperio-de enkele malen bijeen. De vergadering van 1 december1978 was grotendeels gewijd aan de agenda voor de ver-gadering van de Raad van Beheer. Op vrijdag 4 mei 1979 vergaderde het dagelijks be-stuur over het afscheid van burgemeester Stolk als

voor-zitter, de afwikkeling van de inventaris van het pandKrullelaan 28 en de uitgave van de drie boekwerken alsbovenvermeld. Over het laatste punt werd ook nog verga-derd op 5 november. Vrijdag 11 mei vond in het Slot een bijzondere bijeen-komst plaats, waarin door de Raad van Beheer afscheidwerd genomen van mr dr A.A.H. Stolk, die gedurende velejaren het voorzitterschap had bekleed, een functie,waaraan een einde was gekomen door zijn pensioneringals burgemeester van Zeist. Bij die gelegenheid werdaan de heer Stolk het verzoek gericht opnieuw tot deRaad van Beheer te willen toetreden, aan welk verzoekdeze inmiddels heeft voldaan.                        r . Op donderdag 17 mei hield voor onze Stichting drsW.J.H. Ververs, werkzaam bij de Rijksdienst voor Oud-heidkundig Bodemonderzoek, een lezing over de opgraving





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 jarige leeftijd, mr H.L.L. van Hoogenhuyze. De heer VanHoogenhuyze heeft onze Stichting, eerst als penning-meester en later als vice-voorzitter, van het begin afaan gediend. Door zijn grote toewijding en zijn grotebelangstelling voor de geschiedenis van Zeist zal zijnnaam bij de Van de Poll-Stichting ongetwijfeld blijvenvoortleven. De archiefwerkzaamheden maakten ook in deze verslag-periode weer goede vorderingen. De dames Mollen enBertoen, alsmede de heer Scharten waren regelmatig inhet Slot aanwezig om het archief bij te werken of be-zoekers te ontvangen. De persverslagen zijn bij mevrouwMollen in goede handen en mevrouw Bertoen werkt gesta-dig aan het inrichten van de iconografische atlas. In deze verslagperiode zijn vier nieuwe bulletinsverschenen. Het aantal begunstigers is met ongeveer 400 nagenoeggelijk gebleven. H.

Emmer,Secretaris VERSLAGEN WERKGROEPEN Verslag van de Archeologische Werkgroep over 1979 Reeds in het verslag over het vorig jaar - zie onsBulletin, 9, 1979, pag. 23 - was sprake van de &quot;Landes-aufiiahme&quot; op de Leusderhei en omgeving, waarbij toeneen aantal, mogelijke, grafheuvels werd ontdekt. Ditonderzoek werd verricht door mensen van de R.O.B. 1) teAmersfoort en nadien door leden van de A.W.N. 2), afd.Utrecht e.o. De heer H. Fokkens schrijft daarover inhet jaarverslag 1979 van genoemde afdeling: &quot;Deze ac-tiviteiten resulteerden tot op heden in de ontdekkingvan nog eens tien mogelijke grafheuvels, zodat er nu









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 vier topografische puzzles in de omgeving van de oude Bunnikse Kerkwegonder Zeist; tevens een weerwoord op desbetreffende artikelenvan dr D.R. Klootwijk te Bunnik ^) (I) Dit artikel is geschreven n.a.v. de critiek, die drD.R. Klootwijk, te Bunnik, in enkele nummers van T.R.&L. X) (KI.I,II,III) uitbracht op hetgeen wij over deoude kerkweg van Bunnik naar Zeist geschreven hebben inons boek 'De Oude Kerk te Zeist', deel I, 25-28 (zieook bij O.K.Z.). Daar de bedoelde critiek met name ooktopografische bijzonderheden betreffende de omgevingvan de genoemde kerkweg op zeis ter gebied aan de ordestelde, wil ik daar graag in ons Bulletin in een vier-tal paragrafen wat weerwerk mijnerzijds op geven, ter-wijl ik bij een latere gelegenheid een korter essayhoop te schrijven over de oude bunnikse kerkweg zelf. ?^L

Cattenbroeker Kerkweg, Koppeldijk, Waterigeweg Van Bunnik uit gezien was de Waterigeweg het laatstegedeelte van de werkelijk oeroude kerkweg van daar naarde zeis ter kerk. En toen later, in de 12e eeuw, de ge-bieden Stoetwegen en Cattenbroek ontgonnen en bevolktwerden, konden de mensen uit Stoetwegen uiteraard viade Tiendweg en het op zeister bodem liggende gedeeltevan de oude bunnikse kerkweg, en dus tenslotte ook viahet laatste gedeelte daarvan, t.w. de Waterigeweg, terkerke gaan (O.K.Z. I, 5, 6, 27-30). En iets dergelijks x) Een lijstje van de in dit artikel gebezigde afkor-tingen, en eveneens een lijstje van de voor dit artikelgeraadpleegde kaarten, vindt men hierna, direct volgendop de tekst van het artikel zelf. Het afgekorte woord'blz.' is in de verwijzingen weggelaten.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Schetskaartje, naar dat van de heer Klootwijk bij zijnopvattingen betreffende de Cattenbroeker Kerkweg, hetPastorieland en de Cockaertshoeve (zie KI. II, blz. 9). 11



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 dwars door het gebied van Cattenbroek, tussen de Hack-wetering (inhet zw) en de Koppeldijk (in het noordoosten)en dat deze Kersbergensteeg dan, voor 1677, een rechtevoortzetting zou hebben gehad, die de gezochte Catten-broeker Kerkweg zou zijn geweest, en die van het genoem-de raakpunt van de Kersbergensteeg en de Koppeldijk, innoordoostelijke richting z'n loop zou hebben gehad, entenslotte ergens bij de kerk z'n bestemming zou hebbenbereikt (pl.1; KI. II 1-3, 13-15). Aldus de gissing vande heer Klootwijk. Ik meen echter, na mijn laatste desbetreffende onder-zoek, dat deze gissing van de heer Klootwijk niet al-leen niet nodig, maar ook bepaald niet juist is, omdatde kaart van Van Diepenem (uit 1645) ons een heel anderbeeld van het betreffende gebied geeft (pin 2, 4). Opdeze kaart zien we, wel slechts een klein gedeelte vanhet laatste

stuk zuidwestwaarts van de Waterigeweg vanvoor 1677, maar dan toch juist dat gedeelte, waarop de(met name genoemde) Koppeldijk toen (voor 1677) welterdege op de Waterigeweg blijkt te zijn uitgekomen,ja, dat de Waterigeweg zelfs nog een 50 meter, na deaansluiting van de Koppeldijk, verder had doorgelopen(pl. 2). En ook de bekende kaart van B. de Roij, wel getekendin 1677, maar, afgezien van de ingetekende grenzen vande juist gestichte hoge Heerlijkheid van Zeist en Drie-bergen, toch nog geheel naar de situatie van voor degrote wijzigingen, die de aanleg van het Slot-complexdaar weldra zou veroorzaken, geeft hetzelfde beeld vande uitmonding van de Koppeldijk op de Waterigeweg tezien als de kaart van Van Diepenem uit 1645 (pl. 3). Behalve deze beide kartografische bewijzen, dat deKoppeldijk voor 1677 al op de Waterigeweg uitkwam,vonden we daarvan ook een oorkondelijk bewijs in eenrechterlijke acte van

23 april 1648, waarin sprake isvan een stuk land, dat ten zuidwesten belendde aan deKoppeldijk en ten zuidoosten aan de Waterigeweg (R.A.Utr., Rechterl. Arch. Zeist, sub dato); ook dit kanalleen mogelijk zijn geweest, wanneer deze beide be- 12



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 ^>\ 1 oej:^^^ _|1 (Pastorieland) 1 Blikkenb. a (O (OudeKerkweg)°(De Cockaerts- steeg (O (Catbr teo ri-ek) 7; -\U) CD(O hoeve) a 9 co P 0 r* 0)9 - < (Cockaerts-o //hoeve) Rj 1 Tiendweg (1645) --------Il '^K- ^0 il (Wulper-horst) ? 2. Copie van de detail van de kaart van Van Diepenem(1645), waarop aan de noordoostzijde blijkt, dat toen-maals (dus al voor de vele wijzigingen hier ter plaat-se in 1677 V.) de Koppeldijk op de Waterigeweg uitmond-de (n.b. op bijgaand kaartje zijn de niet bij VanDiepenem voorkomende namen tussen haakjes geplaatst). 3. Copie van een detailvan de kaart van De Roijuit 1677 (voordat men indat zelfde jaar met deaanleg van het Slot-com-plex was begonnen), waar-op de aansluiting van deKoppeldijk in de tijdvoor 1677 bij de Wate-rigeweg nogmaals wordtbevestigd. 13





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 het pastorieland 21 morgen bedroeg , en in de acte vanverkoop van het pastorieland dd. 23 maart 1681 aan deeerste Nassau, Heer van Zeist, wordt de oppervlaktevan het (toen al voormalige) pastorieland als 'omtrent20 morgen' aangegeven (O.K.Z. III 286, en idem 313 nt120). Ik houd mij hier aan die 21 morgen, d.i. 17.90HA. Uit dezelfde bronnen kennen we ook de verschillendebelendingen van het pastorieland. In afwijking vanO.K.Z. III, 289 noem ik ze nu als volgt (vgl. pi. Amet O.K.Z. III pi. 104). Ten noordoosten grensde het pastorieland aan de'grondheerlijkheid' van de (gezamenlijke percelen vande) Zeisterstraat (Dorpsstraat); de grens tussen diebeide grondgebieden werd gevormd door de, pal achterde percelen van de zuidwest-zijde van de Dorpsstraatlopende zeer oude sloot, die op de kaart van Zeist uit1802 nog duidelijk staat aangegeven; deze sloot

begonaan de Waterigeweg, en liep vandaar in zuidoostelijkerichting, terwijl het voormalige pastorieland aan dezuidwestelijke kant van de sloot grensde (pi. 4). Ten noordwesten grensde het pastorieland aan deWaterigeweg, te beginnen bij de zoeven genoemde sloot,en verder doorlopende tot het voormalige einde (tot1677) van de Waterigeweg (pi. 4). Ten zuidwesten grensde het pastorieland aan een weg,die haaks bij het voormalige eind van de Waterigewegom-boog in zuidoostelijke richting-, een weg, dieonder meerdere namen voorkomt (waarover later), maarwaarvoor ik hier, om verwarring te voorkomen, de aan-duiding '330-meter-weg' gebruik. Het pastorieland lagdus ten noordoosten van deze weg, en de voormaligeCockaertshoeve lag ten zuidwesten er van (pi. 4). En ten zuidoosten grensde het pastorieland, blijkensde gegevens uit de bovengenoemde bronnen uit 1580/82en 1681, voor een deel aan land van Blikkenburg en voor

eenander deel aan land van een ander, maar waar deze belen-dingen ergens in het landschap gelegen hebben, blijktuit de genoemde bronnen niet.                               . , ; 1*















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 gens deze opgaven van De Roij 17 morgen (14.50 HA.).Daar komen dan nog twee, buiten het hoofdgedeelte vande hoeve- en in eikaars verlengde gelegen- en samenzich tot de Hackwetering uitstrekkende, lange, smallestroken grond bij, met een gezamenlijke oppervlakte van35 morgen-, maar die zijn voor ons, bij het onderhavigeonderwerp, niet ter zake dienende. De heer Klootwijk heeft zich echter op een andere wij-ze, en ook met een andere uitkomst, met de Cockaerts-hoeve ingelaten. Wat de maten betreft ging hij daarbijuit van een andere passage uit de 'Verklaring' uit 1480(Brn I, 126), waaruit blijkt, dat de Cockaertshoeve be-stond uit twee stukken land, resp. 14 en 4 morgen groot,die 'vierkant aan elkander opstrekkende' hebben gelegen,tezamen dus 18 morgen, die de heer Klootwijk op 16 HA.afrondde (15.30 HA. ware hier beter geweest), en

(inverband met het woord 'vierkant' uit de 'Verklaring')op 400 meter breed en 400 meter lang stelde (pi. 1; KI.II, 3, 5-7, 9). Dat betekende voor hem echter, dat deCockaertshoeve 100 meter breder geweest zou moeten zijndan de breedte, die hij voor het boven-liggende pastorie-land- en dan de lengte van de tussen-liggende 300-meter-weg (door mij op 330 meter gesteld) had aangenomen. Hijmaakte daarvan een schetskaartje, waarop hij verduide-lijkte, hoe hij zich die 'bredere' Cockaertshoeve hadingedacht (pi. 1)-, maar ik meen, dat ook dat niet volte houden is. Want noch aan de zuidoost-kant, noch aande noordwest-kant was er voor een bredere breedte dan300 (330) meter plaats. Aan de zuidoost-kant immers grensde de Cockaertshoevestrak aan de Groeneweg, aan de overkant waarvan hethierna te bespreken 'land van St Pieter' lag (pi. 6);daar kan dus geen gedeelte van de Cockaertshoeve hebbengelegen. En aan de

noordwest-kant grensde de Cockaertshoevevanouds aan een, 16 morgen groot stuk land, dat eigen-dom van het Convent van Oostbroek was, en dat we al vanbegin 15e eeuw af vermeld vinden (Brn I, 135 (1406);raadpleeg verder de index); in de bedoelde oorkonden 22





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De Roij ons in 1664 nog laat zien: gelegen tussen deGroeneweg ten zuidoosten en het verlengde van de Wate-rigeweg ten noordwesten, en overeenkomende met de lengtevan de noordwest-zuidoost lopende noordoostelijke grens-weg van de Cockaertshoeve, die ik hiervoor, in paragraafII, als de 330-meter-weg heb aangeduid (zie pi. 4). Daar-om kan de door de heer Klootwijk gegiste breedte van deCockaertshoeve van 400 meter ook nooit hebben bestaan. Dat de Cockaertshoeve in de 'Verklaring' van 1480 alseen 'vierkant' vermeld wordt (Brn I, 326), behoeft onsniet te verwonderen, als we weten, dat het woord 'vier-kant' in het middelnederlands evenzeer en even vaak debetekenis 'rechthoek(ig)' heeft gehad, als wat wij,planimetrisch, 'vierkant' noemen (Verwijs en Verdam:Middelnederlandsch Woordenboek, sub voce). Ik zei al, dat wij, anders dan de

heer Klootwijk dedoor ons op basis van de gegevens van de 'Verklaring'uit 1480, als oppervlakte van de Cockaertshoeve moetenaannemen 15.30 HA. wat, gedeeld door een breedte van330 meter, een lengte (noordoost-zuidwest) van 465 metergeeft. Afgaande op de gegevens van de kaart van De Roij(1664) vonden we echter een oppervlakte van 14.50 HA.,wat, bij een breedte van 330 meter een lengte van 440meter geeft. Ik vermoed, dat de laatste berekening, om-dat ze aan een speciale tekening ontleend is, wel debeste zal zijn. En via de lengtemaat kunnen we, althansbij redelijke benadering, ook de plaats vinden, waar dezuidwestelijke grens van de Cockaertshoeve heeft gele-gen, welke trouwens ook op de kaart van De Roij uit 1664weer door een rechte grens-sloot aangegeven staat (pi.6). , De Cockaertshoeve is, evenals het hiervoor besprokenpastorieland, in of kort na 1677 door de eerste Nassau,Heer van Zeist,

aangekocht, en uit het manuaal van hetoudschildgeld over 1685 (Brn II, 266) vernemen we, dathij van de (immers 14.50 HA. grote) Cockaertshoeve 8morgen (= 7 HA.) in eigen gebruik hield, en het overigegedeelte O2 HA.) verpachtte. Van de eerstgenoemde 7 HA. 24=



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 werden 3.30 HA. voor een zuidwest-waartse uitbreidingvan het Slot-complex gebruikt (zie het slot van para-graaf II), en de overige 3.70 HA. mogelijk voor deaanleg van de 'achter-gezichtslaan' van het nieuweSlot-in-aanleg (nu de Koelaan) en voor de weidse bebo-ming en beplanting aan beide zijden van deze vorste-lijke allee (voorzover deze althans op grond van deverdwijnende Cockaertshoeve was gelegen, of zou komente liggen. De oude behuizing van de Cockaertshoeve, die (zoalsgezegd) in de zuidwestelijke hoek van het gebied, bijde slingerbocht in de Groeneweg stond, is daar, on-danks de annexatie- en de wijzigingen binnen het ge-bied van deze hoeve in 1677 v., ook nadien altijdblijven staan. Wel is de. naam 'Cockaertshoeve' vroegerof later verkort tot 'Ue Hoef', welke naam we voor heteerst op de 18e eeuwse kaarten van Praalder en

vanHuguenin aantreffen, en in feite tot heden toe nogsteeds de naam van een boerderij is, die wel niet meer(zoals het voorheen steeds met De Hoef geweest was)enigszins noordoostelijk van de Tiendweg staat, maardie nu naar vlak aan de zuidwestelijke kant van deTiendweg verplaatst schijnt te zijn, nl. van het, uit1830 daterende verlengstuk van de Tiendweg, die tevo-ren nooit verder dan tot de Groeneweg had gelopen,maar die in genoemd jaar tot de Koelaan werd doorge-trokken (O.K.Z. I, 29). Op de kaarten van na 1830 totheden toe staat deze hoeve De Hoef dus pal ten zuid-westen van deze 'verlengde' Tiendweg. Ik heb tot nog toe altijd gedacht, dat de oude hoe-ve De Hoef aan de Tiendweg omstreeks 1830 afgebrokenen door een nieuw boerenhuis, dat dan toen aan deandere kant van de Tiendweg zou zijn gebouwd, zou zijnvervangen. Maar, vooruitlopend op wat ik hierna in para-graaf IV, sub 4, hoop mee te delen over de

verschil-lende verplaatsingen, die dit gedeelte van de Tiendwegin de loop der jaren heeft ondergaan-, kan ik nu al welzeggen, dat de hoeve De Hoef, die in de reeks van eeuwenvan haar bestaan, natuurlijk wel meerdere malen zal zijnvernieuwd, desondanks nog altijd op precies dezelfde . 25





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Gebezigde afkortingen Brn = Bronnen van de Geschiedenis van Zeist, I en II,bijeengebracht voor Ph.J.C.G.van Hinsbergen e.a., uitg.Van Gorcum, Assen, 1957, 1967. O.K.Z. = H.J. van Eekeren en ds P. Kuijper: De OudeKerk te Zeist, 4 dln, uitg. Van de Poll-Stichting,Zeist, 1974-1978. T.R.&.L. = Tussen Rijn en Lek, Tijdschrift voor deGeschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek;uitg. Historische Kring van dezelfde naam. Kl.I. = dr D.R. Klootwijk: Uit de geschiedenis vanterrein en omgeving van het Lyceum Schoonoord aliasDe Preekstoel; in T.R.&.L. 11e jrg, nr 2/3, juli 1977,7-44. KI.II = Idem: De Oude Kerk te Zeist; in T.R.&.L. 11ejrg, nr 4, nov/dec. 1977, 1-19. P.K. = ds P. Kuijper: De oude kerkweg tussen Zeist enBunnik, weerwoord op voornoemd artikel (KI. II); inT.R.&.L. 12ejrg, nr 3, 4, nov. 1978, 1-24. KI.III = dr D.R. Klootwijk: De oude kerkweg

tussenZeist en Bunnik (antwoord aan ds P. Kuijper, ziehiervoor); in T.R.&.L. 13e jrg, nr 2, juni 1979,14-19. Geraadpleegde kaarten Cornelis van Berck: kaart van land van St Pieter, be-lend aan de Groeneweg, de Blikkenburgersteeg en deTiendweg (1571); R.A. Utr.: arch. kapittel van StPieter, cat. nr 555; fotocopy in Brn I naast blz. 48;fotocopy in arch. Van de Poll-Stichting, Zeist, kaartnr 3. Jan van Diepenem: kaart van het gebied ten zuidwestenvan het pastorieland en Blikkenburg tot onder Bunnik,en de loop van de Groeneweg door dit gebied (1645);R.A. Utr., cat. nr 425-18; fotocopy in arch. Van de 27



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Poll-Stichting Zeist, kaarten nrs 14, 15. Bernardus de Roij: kaart van de Cockaertshoeve onderZeist (1664); R.A. Utr., cat. nr 2147, kaart i; nagete-kend exemplaar in arch. Van de Poll-Stichting Zeist. Bernardus de Roij: kaart van de Heerlijkheid Zeist enDriebergen (1677, kort v65r de grote veranderingen tengevolge van de aanleg van Slot en Slotpark); R.A. Utr.,cat. nr 206x; nagetekend exemplaar gedrukt en uitgege-ven door de Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 23aldaar. J.G. Praalden kaart van Zeist tussen de Bovenweg en deBrakel, en tussen Kersbergen en De Breul (1770); R.A.Utr., cat. nr 2095; fotocopy in arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 26 aldaar. P. Huguenin; kaart van het gebied van Wulperhorst (18eeeuw); arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 25. J. Petersen en C. Torssell; kaart van Zeist (dorp enomgeving Slot (1802); arch.

Gem. Zeist; R.A. Utr., cat.nr 1072; arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaartennrs 37-40. Topografische Dienst; topografische kaart, blad Amers-foort, waarop o.m. Zeist (1848); arch. Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 51. Van Giessen/Huys; kaart van Zeist, 6 bladen (1861); arch,Van de Poll-Stichting Zeist, kaart nr 55. J. Kuyper; Gemeente-atlas der Nederlanden, deel Utrecht,kaart van Zeist (1875); arch. Van de Poll-StichtingZeist, kaart nr 58. Topografische Dienst; topografische kaart van Zeist,Bunnik en Driebergen (1932); arch. Van de Poll-Stich-ting Zeist, kaart nr 102. 2d







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 3. De. oprichting van stoomwasserij Burger aan de Noordweg Zijn zoon, Wilhelmus Geerlof Burger (Zeist 1861-Zeist1932) verzocht op 3 april 1889 (3) het college vanb. en w. van de gemeente Zeist om een vergunning totoprichting van &quot;eene stoomwasscherij&quot; op het perceelkadastraal bekend Sectie G nr 968 te Zeist (Noordweg).Op 17 april 1889 vindt om 12.00 uur de hoorzittingplaats, waarbij gelegenheid werd gegeven tot het in-brengen van eventuele bezwaren tegen het oprichten vangenoemde stoomwasserij. Op deze zitting verschenen:Willem Dorresteijn en Cornelis van Ooyen. Beide herenmaakten bezwaar &quot;uit hoofde, dat het hun toebehoorendevee door het drinken van het vuile afgevoerde water inde aangrenzende sloot nadeelige gevolgen zou kunnenondervinden, welk bezwaar door den veearts Hoogland,te Utrecht, gedeeld

wordt&quot;. Daarop verzoekt de burge-meester van Zeist op 30 april 1889 de districtsveeartsvoor de provincies Gelderland en Utrecht te Utrechtnaar aanleiding van het gerezen bezwaar een onderzoekin te stellen. 1 mei 1889 deelt de districtsveeartsmede dat &quot;wanneer het afvalwater, van de eventueel opte richten wasscherij en bleekerij, voordat het in dewatertocht afvloeit, van schadelijke bestanddeelenwordt ontdaan, de gezondheidstoestand van het vee datuit die watertocht dan mocht drinken geen gevaar zalloopen&quot;. Onder die voorwaarde verleent het college vanb. en w. dan op 6 mei 1889 vergunning tot de oprich-ting van &quot;eene stoomwasscherij aan den Noordweg alhier&quot;. Hoe deze wasserij eruit zag, weten we heel nauwkeuriguit de omschrijving behorend bij het verzoek van 3april 1889: &quot;De beweegkracht welke zal worden aangewend is eenestoommachine, geplaatst in de machinekamer aan de

west-zijde van het gebouw. Verder is het gebouw in de bene-denverdieping ingericht voor wasscherij en stamperijvoor goederen en bijbehorende complete inrichting alsspoelderij, filteratie inrichting enz., terwijl de bo-venverdieping stoomdrogerij bevat met strijkzaal enmangelkamer&quot;. 31





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Wasserij Burger bezat veruit deL: meeste personeelsleden.Ook de omzet zal wel het grootste geweest zijn. 5. Uitgroei tot landelijk wasserijbedrijf 1918-1940 Het bedrijf heeft in deze periode een klantenkring,die de grenzen van de regio Utrecht ver overschrijdt. De N.V. Stoomwasscherij Burger beschikt in 1931 overeen geheel gemoderniseerde en vernieuwde fabriek aan deNoordweg met aan de overzijde een garage voor devrachtauto's die dagelijks de particuliere was ophalenen brengen. Tegenover de wasserij staat de bedrijfs-woning, waarvoor op 11 januari 1913 de eerste steen isgelegd. In dit pand ging toen het echtpaar Burger-Havens Wasserij Burger 1931: Totaal aanzicht van de geheelgemoderniseerde en vernieuwde fabriek (CollectieL. Visser, Zeist). 33



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 wonen. Het bedrijf telde in 1931 250 personeelsleden engenoot een landelijke bekendheid. Toen de oprichter in 1932 overleed volgden zijn zoons,L.W. Burger (Zeist 1895- ) en C.G.H. Burger (Zeist1896-1975) hem op als directeur. Als bedrijfsleider wa-ren in het bedrijf zijn zoonsi W.G. Burger (Zeist 1897-Zeist 1946 en P.M. Burger (Zeist 1901- ) werkzaam. Het bedrij f bezat steeds de modernste machines. Het waseen echt familiebedrijf. Door goede service wist menhet bedrijf tot grote bloei te brengen. Het leverdeeen aanzienlijke bijdrage aan de werkgelegenheid teZeist. Het bedrijf mocht zich tooien met het predicaat&quot;Hofleverancier&quot;. Wasserij Burger, droogmachine speciaal voor badgoe-deren, prentbriefkaart ca 1931, (Collectie L. Visser,Zeist). 34



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 6. De periode 1945-1971 Na de tweede wereldoorlog herstelde ook het wasserij-bedrijf zich spoedig. De nadruk bleef liggen op de par-ticuliere was. De Minister van Economische Zaken gingzich met de prijsstelling bemoeien. De opkomst van dewasmachine en de wasserette alsmede de sterke loonkos-tenstijging bij dit arbeidsintensieve bedrijf deed dedirectie besluiten tot een koerswijziging. Tot deze di-rectie was inmiddels de derde generatie in de personenvan W.G. Burger en J.G. Burger toegetreden. Burger-Zet-lin linnenverhuur N.V. trachtte een nieuwe markt van in-stellingen zoals hotels, verpleegtehuizen en ziekenhui-zen aan te boren. Men verhuurde het linnengoed en wastehet als het vuil was. Ook in de wasserij-sector kwam ereen verschuiving van particuliere was naar was van in-stellingen. Toen bij de viering van het 75-iarig bestaan in 1964(8) de

oudste directeur, C.G.H. Burger, tot Ridder in deOrde van Oranje-Nassau werd benoemd, telde het bedrijf200 personeelsleden. Korte tijd later, 1 juli 1965, werdeen filiaal te Dordrecht geopend. Het bedrijf expandeer-de. Intussen verdwenen de wasmeisjes, die voor een deelper autobus uit Utrecht gehaald werden, langzaam enkwamen de mannelijke gastarbeiders ervoor in de plaats.Filialen te Amsterdam., N.V; Beumac, en te Wageningen volgden. In deze periode werd ook een groot bedrijfsrestaurantgebouwd. In 1969 verliet J.G. Burger de wasserij en werd direc-teur van N.V. Stoomwasserij en chemische wasserij v/hA. van Melsen en Zoons aan de Kroostweg te Zeist. C.G.H. Burger was inmiddels voorzitter van de raad van com-missarissen geworden. Zijn zoon W.G. Burger was toen deenige directeur. In het fusietijdperk werd ook wasserij Burger in eengroter geheel opgenomen. 35



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Wasserij Burger, Overzicht mangelafdeling, prent-briefkaart ca 1931 (Collectie L. Visser, Zeist). 7. Onderdeel van een textielconcern 1971-heden In 1971 verzorgde wasserij Burger wekelijks 70.000 a80.000 kg was (9). Het aantal werknemers was gedaaldtot 150, overwegend mannen. De particuliere was hadmen in 1969 afgestoten. Alleen instellingen verspreidover heel Nederland werden bediend. Het bedrijf werddoor het concern Blydestein Willink N.V. te Enschedeovergenomen. Per 15 juni 1971 trad W.G. Burger alsdirecteur af. Te Zeist werd kort nadien wasserij &quot;DeLelie&quot; aan de Leliestraat nr 38a overgenomen.Thans zijn er tevens vestigingen te Dordrecht enHilversum. 36







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Aantekeningen 1. Als eerste wordt genoemd: Petrus Christiaan van Cal-ker (Zeist 1778-Zeist 1863), bleker, zijn zoon enkleinzoon waren eveneens bleker bij De Koppel onderZeist: Nederland's Patriciaat (60) 1974, blz. 185e.v. 2. Archief van de Parochie van de H. Joseph te Zeist,lijst (zooveel mogelijk) aangevende het getal en dewoonplaatsen der Kath: gemeentenaaren van Zeist inmaart 1868. 3. Archief van de gemeente Zeist, Agenda gemeente Zeist,1889, inv. no 238, stuk no 541/25 J, 4. Verslag van den toestand der gemeente Zeist over hetjaar 1891, door burgemeester en wethouders aan denRaad dier gemeente, ingevolge art. 182 der gemeente-wet, aangeboden. Zeist, C. Avis Jzn 1892, blz. 74. 5. Idem, 1896, Zeister Boek- en Kunsthandel J.F. Mars-man 1897, blz. 76. 6. Idem, 1901, L. Steenbergen, Zeist, blz. 72. 7. Idem, 1911, L. Steenbergen, Zeist,

blz. 96-97. 8. Nieuwe Zeister Courant 5 augustus 1964. 9. Nieuwe Zeister Courant 4 september 1970; Kamer vanKoophandel en Fabrieken voor Utrecht en Om.streken,Handelsregister, dossier no. 3007. Ikdankdeheer L. Visser te Zeist voor zijn hulp bijhet samenstellen van dit artikel. 39



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Nieuwe aanwinsten In het afgelopen jaar ontving onze stichting de vol-gende geschenken, grote en kleine; waarvoor onze harte-lijke dank. 1. Aquarel van het Bethanieplein, Zeist, met gezicht ophet oude station en de gasfabriek. In de oorlogsja-ren gemaakt door een onderduiker. Geschenk van mevrouw De Jong-van Baaren. 2. Archiefbescheiden betreffende J.H. van Lennep, oud-inwoner van Zeist, redacteur van de Navorscher, wet-houder van Zeist van 5-9-1865 tot 5-7-1870.Ontvangen van het Academisch Historisch Museum teLeiden, 12-7-1979. 3a.   Souvenirs du Chateau de Zeijst, foto-album. b. Lithografie &quot;Overblijfsels van de RidderHofstadBlikkenburg.&quot; c. Lithografie &quot;Poortje Ridderhofstad Blikkenburg.&quot; d. Lithografie &quot;Het Dorp Seist.&quot; e. Tekening &quot;Het Huis Bliekenborgh MDCXLVI.&quot; f. Plattegronden

van 't Slot Zeist, 1:200. Opgemeten en in tekening gebracht 1920-1921. 3 kaarten, op een daarvan situatie terrein 1:2000. 3a t/m 3f geschonken door H.M. baron Taets van Ame- rongen. 4. De oude vlag van de Katholieke Arbeiders Beweging(K.A.B.) afdeling Zeist. Aangeboden door oud-wethouder en N.K.V.-voorzitterH.J. de Goede. 5. Fotokopie van het archief van de Parochie van deHeilige Familie J.M.J. te Zeist. Aangeboden door Mr. Dr. V.A.M, van der Burg.6a. Veertig jaar Figi N.V. b. Foto IJsvereniging Zeist. Groep, begin dezer eeuw. c. Foto 25-jarig bestaan van de Kon. Zeister Harmonie,14/15 augustus 1907. d. Krantenverslag met foto's van het gouden feest vande Kon. Zeister Harmonie. e. Diploma van de installatie als padvinder van J.H. 40







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De oude kerkweg tussen Zeist en Bunnik In het eerste gedeelte van dit artikel (ons Bulletin,1980, nr 1) merkte ik al op, dat de oude kerkweg tussenZeist en Bunnik er al sinds de kerstening van onze land-streek moet zijn geweest, daar de oude buurtschap Bunnik,bij de eerste organisatorische opzet en indeling van hetbisdom Utrecht, bij de parochie Zeist kwam te behoren;waar de Bunnikers dus ter kerk moesten gaan, totdat zij,enkele eeuwen later, ca 1200, een eigen parochie met eeneigen kerk kregen. Tot zolang diende de oude weg van .Bunnik naar Zeist hun tot kerkweg. Deze weg telde bij-zonder veel hoeken en bochten, en was tengevolge vandie grillige loop zeker anderhalf maal zo lang als dehemelsbrede afstand tussen het begin en het eind ervanbedroeg. En het was niet alleen een kerkweg, maar hijzal in die oude tijden stellig ook 'Kerkweg' zijn

ge-noemd, wat vrijwel bij alle oude kerkwegen het geval ge-weest is. Wel is er reden om aan te nemen, dat deze'Kerkweg', ook al voor 1200, althans voor een aanmerke-lijk deel, mede 'Groeneweg' heeft geheten, zoals hiernazal worden aangetoond. Maar de weg als geheel, van z'nverre begin onder Bunnik tot z'n einde bij de kerk vanZeist, moet toch wel v66r alles 'Kerkweg' hebben gehe-ten, welke naam, evenals de naam 'Oude Kerkweg', ook inveel latere tijd nog voor gedeelten van deze weg voor-komt. Van deze oude Bunnikse Kerkweg nu is de tegenwoordigeWaterigeweg, van Bunnik uit gezien, het laatste onder-deel, namelijk het gedeelte, waarlangs men, van Bunnikuit, de zeister kerk tenslotte bereikte, en daarom zalde Waterigeweg v56r 1200 ook wel 'Kerkweg', in de zinvan 'Bunnikse Kerkweg', hebben geheten, terwijl deWaterigeweg later, namelijk na de ontginning van hetonder Zeist gelegen Cattenbroek (12e eeuw), ook

als'Cattenbroeker Kerkweg' ging fungeren (O.K.Z.I., 27 v.;zie ook hierna). De heer Klootwijk echter, wiens artikelover de onderhavige materie hier in bespreking is, endie overigens wel, met mij, van mening is, dat deWaterigeweg het slotstuk van de oude, van Bunnik komende ^3











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 haakse hoek een 150 meter. En bezien we nu ten aanzienvan deze kwestie ook de bekende kaart van B. de Roij uit1677, dan vinden wij ook daarop, weliswaar op veel klei-nere schaal maar toch duidelijk, hetzelfde beeld. Ookdeze kaart geeft, hoewel in 1677 getekend, toch kenne-lijk nog de situatie weer van voordat men in dat jaarmet de aanleg van het Slot-complex zou beginnen, engeeft dus, evenals de genoemde kaart uit 1645, de oudetoestand weer, met dezelfde lengte van de Waterigeweg,en met dezelfde aansluiting van de Koppeldijk, als in1645. En daar het al zeer onwaarschijnlijk, ja vrijweluitgesloten, is, dat er in deze omgeving ooit tevoreneen ingrijpende wijziging in de wegen-situatie heeftplaatsgehad, mogen we het mijns inziens wel voor zekeraannemen, dat de aansluiting van de Koppeldijk aan deWaterigeweg al direct bij de aanleg van de

Koppeldijkin de 12e eeuw in het voornemen zal hebben gelegen enten uitvoer zal zijn gebracht. Trouwens, waarom zou mendat in de 12e eeuw niet hebben gedaan? Waarom zou mentoen de mogelijkheid, die het zo dicht in de nabijheidliggende laatste gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg(dus de Waterigeweg) bood, om deze ook voor de catten-broekse kerkgangers te gaan gebruiken, niet met beidehanden hebben aangegrepen? Mij dunkt: niets lag meervoor de hand dan dati Het bespaarde immers al de moeiteen al de tijd en al het geld, dat de aanleg van eenandere, een aparte kerkweg voor de Cattenbroekers, onge-twijfeld met zich mee zou brengen. Er sluit zich echter bij het voorgaande nog een anderekwestie aan, te weten de vraag, hoe wij het, pal tenzuidoosten van de Waterigeweg gelegen hebbende, pasto-rieland zo nauwkeurig mogelijk kunnen localiseren. Ditpastorieland lag in z'n geheel op het (latere en

ookgrotere) terrein van het Slot-complex, waarin het in1677 vlg. ook in z'n geheel is opgegaan. De bronnen le-veren ons nogal wat gegevens betreffende dat voormaligepastorieland; ik noem hier twee stukken met name, name-lijk 1) een kerkelijk stuk uit 1580/1582 (Brn II, 171),en 2) de acte van verkoop van het pastorieland aan Wil- 48



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 lem Adriaan van Nassau, de eerste Heer van Zeist, doorde Staten van Utrecht toegestaan in 1677 en feitelijkgeworden in 1681 (Arch. Van de Poll-Stichting, Zeist,afd. kastelen); deze - en ook andere gegevens zijn ech-ter toch onvoldoende gebleken, om er een punctueel juistbeeld van het pastorieland uit te distilleren. - Aller-eerst al wat betreft de 0]ppewlakte ervan. Het genoemdestuk uit 1580/1582 noemt een oppervlakte van 21 morgen,en in de genoemde verkoopacte van 1681 wordt een groottevan 'omtrent 20 morgen* vermeld (n.b. een oppervlaktevan 22 morgen, in KI. II, 6 genoemd), is mij niet uit debronnen gebleken). Voor mijn berekeningen houd ik het(bij willekeurige keuze) maar op de oppervlakte van 21morgen, dit is 17.90 ha. - Wat de belendingen betreft, het volgende: 1) Ten noordoosten grensde het pastorieland aan degrondheerlijkheid (de

gezamenlijke grondpercelen) van de Zeisterstraat (= Dorpsstraat); ik meen, dat we de zuid-westelijke zijde daarvan (die dus tegen het pastorielandaanlag) niet moeten zoeken bij de Lageweg (die waarschijn-lijk uit 1677 stamt), maar bij een - op de kaart van Zeistvan 1802 nog duidelijk voorkomende - pal achter de perce-len van de Dorpsstraat lopende sloot, die bij de Waterige-weg begon en in zuidoostelijke richting liep (archief Vande Poll-Stichting, afd. kaarten, nrs 37-40; ook bij ditart. pi. 4), en die voor een gedeelte ook thans nog be-staat; van welke sloot ik ook bij de verdere berekeningenuitga. 2) Ten noordwesten grensde het pastorieland aan deWaterigeweg, te beginnen bij de hiervoor genoemde sloot,en lopende tot de eerder genoemde haakse hoek bij hettoenmalige einde van de Waterigeweg; maar we vernemennergens met zoveel woorden, wat de toenmalige lengte vande Waterigeweg was, en dientengevolge kenden we dus,

al-thans tot voor kort, ook de lengte (noordoost-zuidwest)van het naastgelegen pastorieland niet nauwkeurig. 3) Ten zuidwesten grensde het pastorieland aan de weg,waarin de Waterigeweg zich, bij de genoemde haakse hoek,in zuidoostelijke richting voortzette. Deze weg, die tus-sen het pastorieland ten noordoosten en de Cockaertshoeve 49





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 me afstand was van het punt, waar de Koppeldijk (wanneerde Waterigeweg langer geweest zou zijn) op deze weg zouzijn uitgekomen (volgens mij zou dat nog een hiaat vanminstens 100 meter zijn geweest). Maar nu de kaarten vanVan Diepenem (1645) en van De Roij (1677) ons op een on-weersprekelijke wijze hebben aangetoond, dat de Koppel-dijk voor 1677 wel terdege op de Waterigeweg uitkwam ennu we door meting op betrouwbare kaarten weten, dat deWaterigeweg, van de genoemde noordoostelijke grenssloottot de Koppeldijk 750 meter en van de Koppeldijk tot dehaakse hoek van voor 1677 nog eens 50 meter dat is dus,v66r 1677, in totaal 800 meter lang is geweest, is hetduidelijk, dat de breedte van het voormalige pastorie-land (oppervlakte 17.90 ha gedeeld door lengte 800 meter)slechts ca 225 meter is geweest (zie pi. 4). Hier blijktdus uit, dat

de breedte van het pastorieland niet maat-gevend is geweest voor de lengte van de ten zuidwestenervan gelegen ' 300-meter-weg', hetgeen wel gezegd kanworden van de, aan de andere zijde van de bedoelde weggelegen, 330 meter brede Cockaertshoeve (zie hierna). Entrouwens, achteraf gezien, steunde onze vroegere opvat-ting, dat het pastorieland dezelfde breedte als delengte van z'n zuidwestelijke grensweg zou hebben gehad,eerlijk gezegd, op geen enkel feitelijk gegeven. En wezeiden hiervoor al, dat de in de genoemde stukken uit1580/1582 en 1681 opgegeven zuidoostelijke belendingenvan het pastorieland (deels gronden van Blikkenburg endeels van een ander) niet meer te localiseren zijn; maaromdat de Heer van Zeist in 1677 vlg. niet alleen hetpastorieland, maar ook allerlei gronden in de naaste om-geving daarvan heeft aangekocht (zie A.W. van de Bunt:'Willem Adriaan van Nassau', lezing, uitgave Van de

Poll-Stichting, 1955, 10, 11), was het hem stellig mogelijkom zijn Slot-complex een goede 100 meter breder aan teleggen dan de breedte van het pastorieland ooit geweestwas. - Nog zij opgemerkt, dat Willem Adriaan van Nassau,de eerste Heer van Zeist, in 1677 vlg. ook eigenaar is ^gev/orden van de genoemde Cockaertshoeve, pal ten zuid-westen van de '300-meter-weg', en dat hij de meest 51



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 noordoostelijke 330 x 100 vierkante meter van het gebiedvan deze hoeve bij zijn Slot-complex heeft getrokken omdaar ook in zuidwestelijke richting enige uitbreidingaan te geven. De lengte van het Slot-complex kwam zo-doende, evenals die van het daar ten noordwesten naast-gelegen gedeelte van de Waterigeweg, 900 meter te bedra-gen, hetgeen, gezien de breedte ervan van 330 meter, be-tekent, dat het Slot-complex een oppervlakte van 29.70ha kreeg, aanzienlijk meer dus dan het pastorieland te-voren had gehad (zie pi. 5). N.B. Iets minder dan dehelft van het gebied van het in 1677 vlg. aangelegdeSlot-complex, namelijk alles wat ten zuidwesten van detegenwoordige Hernhuttersingel ligt, wordt thans al velejaren in beslag genomen door de zeister sportvelden; indit historische artikel wordt dat gedeelte echter nogbij het Slot-complex inbegrepen,

omdat dit laatste hiernog naar z'n vroegere toestand als een &quot;geheel&quot; wordtopgevat. Het hiervoor door mij (gemakshalve) als '330-meter-weg' aangeduide (en sinds 1677 in het Slot-complex ver-dwenen) gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg wordt ineen stuk uit 1480 vermeld onder de naam 'Oude Kerkweg';dit weg-gedeelte nu, dat (zoals we zagen) bij het toen-malige einde van de Waterigeweg begon, zette zich aanhet einde van z'n 330 meter lengte, via een tweede haak-se hoek, in zuidwestelijke richting voort in een volgendweg-gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg, dat we op dekaarten van Van Berck (1571) en van Van Diepenem (1645)leren kennen onder de naam Groeneweg (ons Bulletin 1980,nr 1, 11 pi. 1 en 13 pi. 3). De meest noordoostelijke100 meter van deze weg is echter in 1677 vlg. in hettoen aangelegde Slot-complex mede ten ondergegaan, maardoordat de Waterigeweg tezelfdertijd 100 meter

zuidwest-waarts werd verlengd, en het niet-ontstane eind daarvandoor een nieuw aangelegde weg, die eveneens 330 meterlang was, met de, immers 100 meter verkorte Groenewegwerd verbonden (en wel juist ter plaatse waar van deandere zijde de Blikkenburgersteeg op de Groeneweg uit-kwam) , bestaat er dus sinds 1677, 100 meter ten zuid- 52



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 westen van de plaats waar de verdwenen verbindingsweg(330-meter-weg) had gelegen, een nieuwe verbindingswegtussen de Waterigeweg en de Groeneweg, die echter halver-wege door de loodrecht er doorheen aangelegde Koelaanonderbroken werd, zoals het nog heden het geval is. In de situatie van voor 1677 grensde de Groeneweg indeze contreie, (ten zuidoosten) de eerste 100 meter aanland van Blikkenburg en van daar verderop tot de Tiend-weg aan het - in ons Bulletin 1980, nr 1, 1 breedvoerigbesproken - land van St Pieter (ons Bulletin 1980, nr 1,pin 2 en 4), terwijl hij aan de noordwestzijde langs deCockaertshoeve liep (zie pi. 6). Dit gedeelte van deGroeneweg kennen we mede onder de naam Oude Kerkweg(1480, enz., steeds als zuidoostelijke belending van deCockaertshoeve (Brn I en II; zie de registers). DezeCockaertshoeve lag derhalve,

zoals ons nu gebleken is,zowel aan de noordoost- als aan de zuidoostkant aan deOude Kerkweg. Uit de zoeven bedoelde, ook door de heerKlootwijk aangehaalde, oorkonde van 2 december 1480 eneen daaraan toegevoegde 'Bepaling' vernemen we, dat deCockaertshoeve uit twee delen was samengesteld, resp. 14en 4 morgen groot, welke 18 morgen (= 15.30 ha) aldaar'vierkant aan elkaar opstrekkende' hebben gelegen (BrnI, 325, 326), waarbij de heer Klootwijk er mij terechtop attendeert, dat uit de genoemde 'Bepaling' blijkt, datde Cockaertshoeve ook nog voor een gedeelte van haarzuidwestzijde aan dezelfde Oude Kerkweg (Groeneweg) heeftgelegen (KI. II, 3, 4); waarover hierna meer. De heer Klootwijk, die de oppervlakte van de Cockaerts-hoeve op 16 ha afrondde - die aan het woord 'vierkant' inde genoemde 'Bepaling' uit 1480 de inhoud van 400 x 400meter gaf en die ook de breedte van de Cockaertshoeve op300 meter en

niet op 330 stelde en die bovendien de tenzuidoosten van de Cockaertshoeve lopende Groeneweg eldersonder Zeist localiseerde (zie ons Bulletin 1980, nr 1) - ,meent nu, dat het 'vierkant' van de Cockaertshoeve, datdus zijns inziens te breed was (400 meter) om bij denoordoostelijke grensweg (zijns inziens 300 meter) volle- 53





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 komt, te weten van een hoeve van 16 morgen, waarvan hetConvent in 1540 en in 1600 de eigendom had, maar waarvande post van 1685 meedeelt, dat toen de Heer van Kersber-gen 11 van de 16 morgen bezat, terwijl een ander toen deoverige 5 morgen in bezit had. Het bedoelde, voorheen 16morgen grote gebied van Oostbroek, dat we al van begin15e eeuw af als noordwestelijke belending van deCockaertshoeve vermeld vinden, zal dus, evenzeer als nade verkoop van het gedeelte van 11 morgen (voor 1664),ook voordien altijd al aan de Cockaertshoeve hebben ge-grensd ter plaatse van de hiervoor genoemde streep, dieDe Roij op zijn kaart van 1664 in het verlengde van deWaterigeweg, en op een afstand van 330 meter, parallel metde Groeneweg (Oude Kerkweg) heeft getekend. Met anderewoorden: ook aan de noordwestzijde was geen sprake van

eenbreder gebied van de Cockaertshoeve dan de genoemde 330meter. - N.B. Dat het Convent van Oostbroek ook na deoverdracht van de genoemde 11 morgen aan Kersbergen nogverschillende keren als noordwestelijke belending van deCockaertshoeve wordt vermeld, behoeft niet te verwonde-ren, omdat ook hiervan zal gelden, wat ik al eerder inander verband opgemerkt heb, dat het zo menigmaal voor-kwam, dat dergelijke belendingen uit oudere oorkondelijkebeschrijvingen van dezelfde materie letterlijk werdenovergenomen, ook wanneer er zich intussen wijzigingenhadden voorgedaan. Wij zagen al, dat de Cockaertshoeve, volgens de genoem-de 'Bepaling' van 1480, 18 morgen, dit is 15.30 ha grootwas, waaruit volgt dat, bij een breedte van 330 meter,de lengte (noordoost-zuidwest) dus 465 meter zou hebbenbedragen. Dat dit gebied in de genoemde 'Bepaling' als'vierkant' wordt aangeduid, lijkt wat vreemd, maar isdat toch niet,

omdat het woord 'vierkant' in het middel-nederlands een uitgebreider betekenis heeft gehad danalleen wat wij er thans planimetrisch onder verstaan;het betekende namelijk evenzeer wat wij 'rechthoek(ig)',als wat wij 'vierkant' noemen (Verwijs en Verdam, subvoce; een ander voorbeeld in O.K.Z. II, 106). - Ik noem- 55



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 de hiervoor al de ons sinds kort bekende speciaal-kaart van de Cockaertshoeve, getekend door B. de Roijin 1664, dus nog voor de aanleg van het Slot-coraplex(R.A. Utr,, Topogr. Atlas nr 2147, kaart 1). Op dezekaart, waar de desbetreffende beambte van het R.A., deheer H. de Lanoy Meyer, mij op attendeerde en waar weerg gelukkig mee zijn, staan namelijk niet alleen eenoverzicht van het hele gebied van de Cockaertshoeve,maar ook de afzonderlijke percelen van deze hoeveop aangegeven: 6 percelen binnen- en 2 percelen buitenhet 'vierkant' van deze hoeve (zie pi. 6), met de op-pervlakte van elk dezer percelen erbij vermeld. Opdeze kaart nu blijkt de gezamenlijke oppervlakte van de6 percelen binnen het 'vierkant' 17 morgen (= 14,50 ha)te hebben bedragen, hetgeen betekent, dat, bij de breed-te van 330 meter de lengte van de hoeve

(noordoost-zuidwest) 440 meter moet hebben bedragen. Daar de me-trieke opgaven in de oorkonde van 1480 afgerond en dieop de kaart van 1664 veel gedetailleerder en precieserlijken te zijn, houd ik mij in het onderhavige gevalhet liefst aan de zoeven genoemde maten bij De Roij».Uiteraard kunnen met name, doordat het oppervlak van deCockaertshoeve geen feilloze rechthoek is geweest, ookde door mij genoemde maten niet helemaal nauwkeurig uitde bus zijn gekomen, maar van belang is, dat de noord-west-zuidoost lopende zuidwestelijke grens van het ge-noemde vierkant van de Cockaertshoeve ongeveer bij hetzuidwestelijke einde van de merkwaardige slingerbocht,die de Groeneweg, blijkens de oudere kaarten, ietsvoor de afslag van de Tiendweg ter anderer zijde, blijktte hebben gemaakt, en .,. dat klopt bijzonder goed metde gevonden lengte (noordoost-zuidwest) van 440 metervan het 'vierkant' van de

Cockaertshoeve voor 16771 Dusook op dit punt heeft de kaart van 1664 ten aanzien vande Cockaertshoeve zeer verduidelijkend gewerktl - Watde bedoelde slingerbocht in de Groeneweg betreft, die opalle drie de oudere kaarten (1571, 1645, 1664) en vooralop de eerste twee ervan, nogal gechargeerd gestroom-lijnd is getekend, maar die op jongere kaarten, zoalsvan J.G. Praalder (1770; R.A. Utr., fotocopie in arch.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Van de Poll-Stichting, kaart nr 26) en die van P.Huguenin (18e eeuw; arch. Van de Poll-Stichting, kaartnr 25) met twee haakse hoeken, dicht bij elkaar, dusmeer als een knik in de weg, staat aangegeven, waarvanhet korte verbindingsstukje een klein deel van de zuid-westelijke grenslijn van de Cockaertshoeve vormde. Ditkleine tussenstukje in de bocht van de Groeneweg ismijns inziens, hetzij het meer afgerond of meer hoekigis geweest, als het in de 'Bepaling' van 1480 genoemdegedeelte van de, daar Oude Kerkweg genoemde Groeneweg tebeschouwen, waardoor deze weg, waarvan we gezien hebbendat hij ook aan de noordoostelijke en aan de zuidweste-lijke kant van de Cockaertshoeve heeft gelopen, ook nogvoor een klein gedeelte aan een derde-, namelijk aan dezuidwestelijke kant van deze hoeve belend is geweest. De Cockaertshoeve is in - of kort

na - 1677, evenals(zoals we zagen) het aangrenzende pastorieland, doorWillem Adriaan van Nassau, de eerste Heer van Zeist, aan-gekocht, hetgeen blijkt uit een post uit het manuaal vanhet oudschildgeld over 1685 (Brn II, 265/66; vgl. ookeen post op een rekening uit 1596/97; idem 209). In debedoelde post uit 1685 staat aangetekend, dat de Heervan Zeist van de (immers 14.50 ha grote) Cockaertshoeve8 morgen (= 7 ha) in eigen gebruik hield, en het overigegedeelte (7^ ha) verpachtte. Van de eerstgenoemde 7 hawerden er 3.30 ha voor een zuidwest-waartse uitbreidingvan het Slot-complex gebruikt, en van de overige 3.70 hawordt wel niet vermeld, waartoe de Heer van Zeist zebestemde, maar wellicht heeft hij deze voor de aanlegvan de 'achter-gezichtslaan' van z'n Slot (nu de Koelaan)en voor de weidse beboming en beplanting aan de beidezijden van deze vorstelijke allee nodig gehad, voorzover deze op grond van de

Cockaertshoeve was komen teliggen.                                                                                                        ;=>, . Volgt de vraag, of het hiervoor besproken gedeelte vande Oude Kerkweg (Groeneweg), dat zo pal langs de zuid-oostzijde van de Cockaertshoeve liep, nog in het tegen-woordige landschap terug is te vinden. Uit het voorgaande 57r







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Blik in de dusgenaamde Kromme Slinger, een in devorige eeuw aangelegde, bochtige bosweg van de Blik-kenburgerlaan naar de Tiendweg, zulks ter vervangingvan een, iets meer zuidoostelijk, rechtuit tussendezelfde wegen in gelopen hebbend, gedeelte van devoormalige Groeneweg (Oude Kerkweg); de foto dateertuit 1907. 60





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 onjuiste en geheel misplaatste grenzen van de door DeRoij op de bedoelde kaart getekende gerechten, enz. (vgLook O.K.Z. III, 268-270), ten gevolge waarvan de Statenvan Utrecht (I) genoodzaakt waren uit te spreken, dat debedoelde kaart van De Roij niet als bewijsstuk in ge-rechtelijke aangelegenheden zou mogen gelden. En al be-trof het in ons geval een andere tekening van De Roijdan de in de genoemde Inleiding besprokene, dat neemtniet weg, dat de betrouwbaarheid van De Roij's werk,juist bij zijn 'tijdgenoten-opdrachtgevers', in voorko-mende gevallen kennelijk toch wel wat beneden de maat isgeweest.' Om nu op de Oude Kerkweg (Groeneweg) terug te komen -we zagen dat deze zich op de kaart van Praalder (1770)nog niet gewijzigd had tot de latere Kromme Slinger -maar nog in z'n oude rechte loop voortzette, namelijkvan de

Blikkenburgerlaan tot de Tiendweg; maar te begin-nen bij de, op deze kaart hoekig getekende dubbele knik(even voor de afslag van de Tiendweg) liep onze kerkweg,evenals reeds op de kaart van Van Diepenem (1645),' overeen afstand van 700 meter in zuidwestelijke richting,hier niet meer rechttoe-rechtaan, maar met een lange,maar zeer geleidelijke afwijking, een tikkeltje meerzuidelijk gaande, vrij merkwaardige bocht, die op talvan latere kaarten, en in feite ook nu nog is terug tevinden. Dit gedeelte van de oude Bunnikse Kerkweg (tus-sen de Tiendweg en de bunnikse grens) wordt in twee oor-konden, resp. uit 1692 en 1695, uitdrukkelijk als &quot;Groe-neweg of Kerkweg&quot; vermeld, en wel als zijnde de noord-('west)elijke belending van het gebied van Wulperhorst(arch. Van de Poll-Stichting, afd, kastelen enz., subWulperhorst, nrs la en 2), op welk gebied te eniger tijdhet (nog altijd bestaande) buiten van dezelfde naam

isverrezen, en ook het bijbehorende park is aangelegd, tengevolge waarvan er nogal wat is veranderd. Maar het ge-luk dient ons toch in zoverre, dat de loop van de Groene-weg (Kerkweg) ook in dit gebied nog goed te herkennen is,zij het, dat we, omdat Wulperhorst thans al lange tijdmilitair terrein met 'verboden toegang' is, op de desbe- ?62'V



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 -tbe Ho^i Tiend -         vVEcj l/u» pet -TOv!s-t Tekening, waarop onder meer het gebied van Wulper-horst, met name naar de desbetreffende 18e eeuwsekaart van P. Huguenin (arch. Van de Poll-Stichting,kaart nr 25); langs dit gebied liep de Groeneweg(Oude Kerkweg) van de Tiendweg tot de grens vanBunnik, om zich ter anderer zijde van die grensvoort te zetten. 63



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 treffende kaarten aangewezen zijn, willen we het lerenkennen. Bijzonder van belang is hiervoor de (reeds ge-noemde) 18e eeuwse kaart van Wulperhorst, getekend doorP. Huguenin, waarop blijkt, dat men bij de landschappe-lijke aanleg van deze buitenplaats althans de sporen vanonze Groeneweg (Kerkweg) goeddeels heeft gespaard, het-geen de topografische kaart van 1932 op haar beurt nogeens bevestigt. De genoemde kaarten van Van Diepenem(1645), Praalder (1770) en Huguenin (18e eeuw) en ook detopografische kaart van 1932 geven, wat de Groeneweg be-treft, duidelijk een onderlinge herkenning en aanvulling.Op de topografische kaart zet de Kromme Slinger van devorige etappe zich hier in een tweede etappe voort, maarwe kunnen daar geen ooggetuige van zijn vanwege het ge-noemde militaire verbod. Alleen kunnen we er, wanneer

wevan de Koelaan de Tiendweg ingaan en de tweede zijwegrechts bereiken en inblikken (meer mag niet), een deelvan dit tweede gedeelte van de Kromme Slinger zien, dat,in tegenstelling met het eerste gedeelte, nog door veleoude en hier en daar nog enkele zeer oude beukebomenwordt geflankeerd. Wat ons in het gebied van Wulperhorstnog aan sporen van de oudere, rechte verbinding tussende Tiendweg en de bunnikse grens, dus van de Groenewegof Kerkweg zelf rest, kunnen we (nog altijd vanwege hetmilitaire verbod) weer alleen van de topografische kaart,waarop vlak langs-, en hier en daar zelfs samenvallendemet dit tweede gedeelte van de Kromme Slinger, nog ietsvan die aard is te zien, dat misschien een pad, of anderseen waterloop, voorstelt, maar dat in elk geval eenblijk van een nog rudimentaire aanwezigheid van de oudeGroeneweg is, mede gezien z'n richting, die hier nog Tekening, naar verschillende

kaarten samengesteld:een reconstructie van de gedeelten van de Groeneweg(Oude Kerkweg) op Bunniks gebied, te beginnen bijde grens tussen Zeist en Bunnik, dan in noordweste-lijke en westelijke richting lopende naar de oudeBunnikse brug over de Kromme Rijn, voorts via hetdorp Bunnik en de zuidwestelijke buurtschap, tothet einde nabij de hoeve De Tureluur. 6.4 ?



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 zie voor onderschrift blz. 64 m





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 geweest, een 'evergreen' van en rondom deze weg, die im-mers langs velden en door bossen kerkwaarts liep. En deoudste vermeldingen, die ik van deze naam heb aangetrof-fen, zijn die op de kaarten van 1571 en 1645, op welkehij voorkomt bij dat gedeelte van de weg, dat (voor 1677)haaks aansloot bij het zuidoostelijke eind van de doormij genoemde '330-meter-weg' en dat later (na 1677) be-gon bij de 100 meter meer zuidoostelijk gelegen Blikken-burgerlaan, in beide gevallen zuidwest-waarts lopende totaan en zelfs tot over de bunnikse grens. Wij kunnen, wat ons onderwerp betreft, niet dankbaargenoeg zijn, dat de kaart van Van Diepenem uit 1645 onsbewaard is gebleven, omdat daarop nu juist zonneklaarblijkt, dat de Groeneweg (Oude Kerkweg) z'n loop ook opbunniks gebied voortzette. We konden dit trouwens ookgevoegelijk vermoeden, want voor

1200 bestond er immersgeen kerkelijke grens tussen Bunnik en Zeist, omdatBunnik toen nog slechts een buurtschap binnen de paro-chie Zeist was, en de bunnikse parochianen, die in hunhele buurtschap verspreid woonden, hadden er natuurlijkbehoefte aan, dat hun kerkweg zo dicht mogelijk bij hunwoningen liep; en daarom moet de kerkweg, die we hier-voor op zeister gebied hebben leren kennen, ook op bun-niks gebied een redelijk lang vervolg hebben gehad. Menlette er op, dat tekenaar Van Diepenem de Groeneweg opz'n kaart, na de grens met Bunnik te hebben bereikt, opbunniks gebied gewoon doortekende, eerst nog even inzuidwestelijke richting, maar dan met een 'forse bocht'naar het westen; en het is alsof het er hem bepaald omte doen was om ons van elke twijfel te verlossen, wantbehalve dat hij op zijn kaart, op zeister gebied, tottwee keer toe de naam Groeneweg bij de Oude Kerkweg hadgezet, schreef hij deze naam

ook nog eens op het bunnik-se gebied op de kaart, te weten bij de genoemde 'forsebocht'. En terwijl ik de naam 'Kerkweg' voor deze wegeigenlijk nergens onder Bunnik heb aangetroffen (ik heber trouwens niet speciaal naar gezocht), blijkt de naam'Groeneweg' (die immers een andere naam voor dezelfdeweg was), op de kaart van 1645, Zeist en Bunnik als het 67





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 bomen (zie pi. 9), die kennelijk nog dateren uit de tijddat de Groeneweg, hier onder Bunnik, nog intact was, endie ons doen vermoeden, dat de hele Groeneweg, zoalsdeze zich oudtijds door het vlakke land onder Bunnikuitstrekte, door schaduwrijke bomen geflankeerd is ge-weest. De genoemde waterloop, die er dus nu nog is,geeft, met al z'n hoeken en bochten, nog altijd de loopvan de voormalige Groeneweg, zoals we die van de kaartvan 1645 kennen, feilloos aan. We hebben intussen dezeloop van de Groeneweg, door de ontdekking van de overge-bleven waterloop op de kaart van 1932, hiervoor alteruggevonden van af de grens met Bunnik tot dichtbijde Kromme Rijn. Welnu, ook daar zette de weg, gezien dewaterloop op de kaart, zich, niet ver bezijden - enparallel met - de Kromme Rijn, nog weer een paar honderdmeter in noordwestelijke richting voort,

om dan (nogaltijd blijkens de kaart) over te gaan in de eveneenszeer oude, hier Tolhuisweg hetende, weg, die dan ookmijns inziens niet anders dan als een, de eeuwen doorin stand gebleven en nu geheel bij het moderne verkeeraangepast, stukje van de oude Groeneweg (Kerkweg) vanduizend jaar geleden is te beschouwenl - En zoals deTolhuisweg de mensen ook nu nog altijd (via een haaksehoek) bij de oude bunnikse brug brengt, zo deed deGroeneweg (Kerkweg) dat al vele eeuwen geleden de mensenvan toen ook. Dat de Groeneweg (Kerkweg) de bunniksebrug wel moest passeren, is overigens vanzelfsprekend;de buurtschap Bunnik lag oudtijds immers voor verreweghet grootste deel ten zuidwesten van de Kromme Rijn, enwel, van de brug komende: eerst het dorp van die naam,en dan - daar weer ten zuiden en zuidwesten van - hetbunnikse boeren-achterland; alle parochianen, die eer-tijds in dat bunnikse land woonden,

moesten natuurlijkde bunnikse brug over, om hun pelgrimage naar hun kerkte maken (zie pi. 9).                                                               - En ook in dit (grootste) deel van Bunnik, aan de over-zijde van de brug, komt uiteraard de vraag weer op onsaf, of we ook hier de Oude Bunnikse Kerkweg alsnog kun-nen terugvinden, temeer omdat het voor de hand ligt, dat 69







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 In het kader van de nieuwe raadhuis-plannen zullende panden Ie Dorpsstraat 15, 17 en 19 gerenoveerd wor-den. Dit betreft onder meer het naast de vroegereapotheek Oldeman gelegen vorige gemeentehuis van Zeist,uit 1878. Het voormalige post- en telegraafkantoor van Zeist(Ie Dorpsstraat 21) en de daarnaast gelegen pandengenummerd 23 en 25 zullen afgebroken worden; op hethierdoor vrij komende terrein zal gedeeltelijk vervangen-de nieuwbouw komen. Uitgangspunt bij de plannen zal zijn, dat de karakteris-tiek van de Ie Dorpsstraat gehandhaafd blijft. Het collegevan Burgemeester en Wethouders, zal zich over het ontwerpvan het bouwplan laten adviseren door de Bond Heemschut. Ruijs de Ie Dorpsstraat rond 1890; het huis rechts op de foto(waarin onder meer een stalhouderij was

gevestigd) is af-gebroken bij de bouw van het gemeentehuis van Stuivinga(1908). 72







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Clara gaf zich na de eerste wereldoorlog veel moeitevoor het tijdelijk onderbrengen van uitgehongerde duit-se kinderen in zeister gezinnen. Veel genegenheid gingook uit naar hun &quot;achterburen&quot;, de Evangelische Broe-dergemeente, en in het bijzonder lag het HernhutterKinderhuis de freules Van de Poll na aan het hart. Jo was zeer muzikaal, een uitstekend pianiste, metvele leerlingen uit het patriciaat van Zeist en denaaste omgeving. Daarmee wil ik niet zeggen dat defamilie Van de Poll zich exclusief opstelde, het tegen-deel was eerder het geval. Sinds haar komst naar Zeistis mede en vooral door haar het muziekleven in deze ge-meente op gang gekomen. De oprichting van een afdelingZeist van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunstmet haar &quot;zangschool&quot; (1871), van het Koninklijk Zeis-ter Harmonie Muziekgezelschap (1882)

is zonder de fami-lie Van de Poll ondenkbaar. Freule Jo assisteerde boven-dien de koorrepetities van Toonkunst steeds op de piano.En niet alleen dat op deze wijze in Zeist een band tus-sen &quot;heren en burgers&quot; gelegd werd, de bemoeienissender Van de Polls bij het stimuleren der muziekbeoefe-ning ging zo ver dat op &quot;Beek en Royen&quot; ook lessen inhet bespelen der diverse blaasinstrumenten werden gege-ven. Ja, bij het aanstellen van beambten bij de &quot;Kos-mos&quot; werd ook wel eens op de muzikale kwaliteiten vande sollicitanten als mogelijke leden voor het K.Z.H.M,gelet. De Van de Polls wisten banden te smeden, die inhun betekenis slechts door een goed verstaander van dietijd kunnen worden begrepen. De tijd was toen eenmaal an-ders. Bij warm, zonnig zomerweer, zaten de freules inde serre met hun hoeden op ten einde hun teint te spa-ren.                                                                                         

     .,, Grootvader Van de Poll, de amsterdamse burgemeester,was regent geweest van het Burger Weeshuis, waar de heldvan Antwerpen, Jan van Speyk, was opgevoed. Van de wei-nige overblijfselen van die man werd een stukje been opsterk water in &quot;Beek en Royen&quot; bewaard. Jaarlijks werdhet sterke water bij apotheker Huber in de Dorpsstraat ver-verst. Een beetje bizar, maar het paste zo goed bij de sterkaan traditie gehechte, vriendelijke en gemoedelijke Vande Poll-familie. Gemoedelijk: overbuurman Herman Meer-dink stond de oude heer Van de Poll toe een windwijzer op hf5





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De Ververij Deze begint met een lakenververij, die zich in detweede helft van de 17e eeuw bevond aan de zuidoostzij-de van de 2e Dorpsstraat. Veel andere huizen waren erdaar ter plaatse toen niet. De tijden waren in het beginvan de zeventiger jaren op het utrechtse plattelandslecht. De bevolking en haar nijverheid hadden te lij-den gehad van de aanwezigheid van het franse leger in1672 en 1673. Dat zal dan ook wel de reden zijn ge-weest, dat sinjeur Pieter van de Vegt, koopman te Am-sterdam, enkele jaren (1672, 1673 en 1676) grondrenteaan de eigenaar van het &quot;goed tot Zeisterstraat&quot; 2),Gerrit van Oostrum vanMoersbergen, schuldig was, toende heren Abraham Verbeek en Cornelis van Oosterwijk inapril en mei 1676 de opstal, drie stukken land en hetgereedschap van een ververij, van hem overnamen 3).Verbeek en Van Oosterwijk waren

lakenreders in Utrecht,zoals Van de Vegt dat wel in Amsterdam zal zijn geweest. Op 2 februari 1677 vindt er een volgend transportplaats voor het gerecht van Zeist. Pieter van de Vegtdraagt dan, met consent van de Heer Van Moersbergen alsgrondheer van Zeist(erstraat) aan dezelfde AbrahamVerbeek nu samen met Dirk van Oosterwijk een huis engetimmerte, genaamd &quot;de Ververij&quot;, met opstal en ge-reedschappen over. Dit huis houden wij voor de oudstevoorganger van &quot;Beek en Royen&quot;. De families Verbeek enVan Oosterwijk en het door hen uitgeoefende bedrijfzullen we eerst eens wat nader bezien. Abraham Verbeek 4), geboren in 1646 en overleden in1723 te Utrecht, was in 1666 te Utrecht gehuwd metMaria van Antwerpen (overl. 1672). Zijn zuster Lavina(1646-1710) was in 1667 met Dirk van Oosterwijk (1640-1693) getrouwd. De kopers van &quot;de Ververij&quot; waren duszwagers. Verderop in deze

geschiedenis zullen we Hen-drik van Singel (1675-1753) tegenkomen, ook al betrok-ken bij de gronden en opstallen aan de Dorpsstraat. Hijis in 1704 getrouwd met Abraham's dochter Jacomina(geb. 1676). De naamgever van het huis &quot;Beek en Royen&quot;: HendrikVerbeek (1708-1788; afb. 2) was een kleinzoon van 77





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 zich te Zeist zo druk maakte met de lakenververij. Ookzij waren actief in de lakenhandel. Hun vader en groot-vader worden te Amsterdam als kooplieden in engelse&quot;manufacturen&quot; genoemd. In de 18e eeuw werd Nederlanddoor engelse lakens overstroomd. Zeer tot schade van denederlandse nijverheid. Laten we dus eerst eens zienwat die lakennijverheid in het Utrecht der 18e eeuw be-tekende. De utrechtse textielnijverheid De stad Utrecht had in die textielindustrie in de 17een 18e eeuw een van de belangrijkste bronnen van inkom-sten en werkgelegenheid 6). Er werden zijden, halfzij-den, wollen- en halfwollen stoffen vervaardigd. Al wa-ren er duizenden werknemers bij betrokken - Pringsheim7) spreekt zelfs van +^ 10.000 - fabriekmatig in de te-genwoordige zin van het woord vond dat weven en spinnenniet plaats. Veel werk werd door de grote

&quot;reeders endrapeniers&quot; (die de wol of zijde kochten, de stoffenvervaardigden en deze verhandelden) in huisindustrieuitbesteed. De zijdefabricage door Van Mollem hebben we als uit-zondering al vermeld. Er bestond een grote behoefte aanwollen stoffen (lakens) voor kleding en dekking en inde 17e en 18e eeuw vormden de Nederlanden een centrumvoor de vervaardiging daarvan. Amsterdam en vooral ookLeiden namen in dit opzicht een belangrijke plaats in;daarnaast vormde ook Utrecht een centrum voor deze nij-verheid. Hierbij was men er bijzonder op gesteld omzijn vaste afzetmarkten te behouden, terwijl de gildenstreng de hand hielden of trachtten te houden aan devastgestelde beloningen voor spinners, wevers, ververs,enz. Toen de economische situatie zich in de loop der18e eeuw voor de Nederlanden minder gunstig ontwikkeldehad dit uiteraard ook repercussies op de lakennijver-heid. Er ontwikkelt zich een

provinciaal protectionisme.Zo requestreren de utrechtse fabrikanten in 1753 bij hunstaten provinciaal tegen de maatregel van de Staten vanHolland, waardoor alle leden van de regering en offici-anten verplicht worden tot het dragen van inlands(d.w.z. hollands) laken. De gecommitteerden van de 79











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 bij de Heer van Driebergen, met nog een stuk strekkendevan deAruhemseweg tot aan de Bovenweg&quot;. &quot;Bruynwijk&quot; Of George Bruyn het zo prettig heeft gevonden datJacomina Verbeek, dochter van de oude Abraham en echt-genote van Hendrik van Singel op 28 augustus 1725 aanJacob Bramo een huis en wagenschuur verkoopt, gelegennaast het huis &quot;Bruynwijk&quot;, op grond van de Heer vanZeist, lijkt ons te betwijfelen. Jacob Bramo kocht in 1733 de herberg naast de kerk inZeist 12) en was misschien ook in 1725 al op een herberguit. Daarbij was George bezig zijn buitenplaats vorm tegeven, hetgeen ook uit de naamgeving van het huis&quot;Bruynwijk&quot; in deze acte blijkt. Daarom zal ook wel devoorwaarde zijn opgenomen dat er nooit &quot;ligten&quot; of ven-sters uitziende op de Erve van de (let wel I)

plaats&quot;Bruynwijk&quot; zullen mogen worden gemaakt, en ook de&quot;ligten&quot;, uitzichten of vensters van &quot;Bruynwijk&quot; nietmogen worden belemmerd. Omstreeks 1723,moet de buiten-plaats &quot;Beek en Royen&quot;, waaronder begrepen het huis metomliggend terrein tussen Lageweg en Dorpsstraat, bene-vens terreinen tussen Driebergseweg en Arnhemse Boven-weg, al hebben bestaan, zij het onder die naam&quot;Bruynwijk&quot;, en in omvang nog niet zo groot als hetlater onder Hendrik Verbeek werd. Hoe het huis er indie tijd uitzag is niet bekend. De tegenwoordige aan-blik moet uit de tijd van Hendrik Verbeek dateren. Hendrik Verbeek Deze Hendrik Verbeek, kleinzoon van Abraham Verbeek,zal het huis omstreeks 1730, enige tijd voor zijn huwe-lijk met Justina Clara van Royen (1732) verworven heb-ben. Hij was te Utrecht een groot heer: Domheer van hetKapittel ten Dom, kanunnik van St Pieter,

lid van devroedschap in de veertiger jaren, in de zeventiger ja-ren van de eeuw en mogelijk al veel eerder *) burgemees- 84





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Zeyst, oost-, noord-, en westwaarts tot langs de gemeeneheyde zuydwaarts en een gedeelte oostwaarts zoals het-zelve onder deze Geregten (van Zeist) gelegen is&quot;. Diezelfde maand koopt hij opnieuw grond, nu van ArienJanss. van der Veer: drie morgen bouwland en twee morgenheiveld, gelegen achter het dorp Zeist over de Bovenweg.In 1742 koopt hij zeven morgen land van de - niet al teruim bij kas zittende - Heer van Zeist Willem Adriaangraaf van Nassau. Alles gronden met beplantingen tussen,wat tegenwoordig Arnhemse Bovenweg en Driebergseweg heet,gedeeltelijk misschien tussen 2e Hogeweg en 2e Dorps-straat (dit laatste nemen we ten minste aan)wanneer in deacte van de &quot;tuinties agter de Huysjens&quot; wordt gesproken» Dan komt er een wisseling in de Heerlijkheid Zeist:Cornelis Schellinger vervangt Willem Adriaan van

Nassau.Schellinger verhuurt weiland en verkoopt een eiken walmet &quot;Eyke Caphout en Beukeboomen, lang ongeveer 200 m&quot;aan Hendrik Verbeek. De omschrijving is enigszins cryp-tisch: de wal is &quot;lang omtrent 53 Roeden, breed omtrent4 Roeden (15 m), ten Eynden de Hoogeweg, Regt over hetNieuwe Moolenbosch; vlak voor het Bos''van welgemeldeHeer Verbeek, daartegen aangeland, schietende van descheijding van de zelve wal, tot aent Eynde van 't Bos,of Hoogeweg, ten eynde de Moolenweg&quot;. Mogelijk hebbenwe hier te doen met een wal waarop later de huizen langsde Molenweg werden gebouwd. Hendrik Verbeek verwerftoverigens ook gronden in de omgeving, waar nu &quot;Schaer-weyde&quot; en het Chr. Sanatorium langs de Utrechtseweg lig-gen (Bulletin Van de Poll-Stichting III, pag. 35). Hendrik en Justina Clara hebben niet alleen hun namenaan maar ook hun stempel op &quot;Beek en

Royen&quot; gezet. Zijhebben, zoals dat destijds in regentenfamilies gebrui-kelijk was, afwisselend te Zeist en in Utrecht gewoond.Hendrik bereikte een hoge leeftijd, en zag zijn laatstejaren verzuurd door de patriottische woelingen in en omUtrecht 14). Justina Clara werd niet ouder dan 39 jaar.Het gezin had drie kinderen, waarvan de zoon al vroegoverleed en de jongste dochter Jacoba Elizabeth (1742-1803) in 1761 trouwde met mr Maarten Weveringh, schepente Amsterdam. Zij was in tweede echt gehuwd met mr Engel-bert Fran^ois van Berckel (1726-1796), pensionaris van 86





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 hoek begraafplaats. Westelijk van deze begrenzing vindenwe de eigendonimen en beplantingen van de Heer van Zeist.De begrenzingen naar het noorden en het oosten wordendoor &quot;gemeene heyde&quot; bepaald. Trouwens achter de Krake-lingweg en de Woudenbergseweg tegenover de begraafplaatsworden geen begrenzingen aangegeven. Ook thans nog is inhet terrein die oude aanleg gedeeltelijk herkenbaar. Wenoemen het Laantje zonder Eind, oudtijds ook Verbeeksspoor geheten; de kom die we daar ter hoogte van hetJagersbuis aantreffen: de &quot;koekepan&quot;; in het Zeisterbosmet de waterloop (thans vrijwel droog) in de richtingvan het hertenkamp. Daarnaast een aantal lanen in hetbos, die wellicht ook nog op de oude aanleg teruggaan.Hier en daar vinden we op de kaart e-en tuinornament,een obelisk of iets wat daarop lijkt. In

totaal over-heerst de indruk dat Hendrik Verbeek mede en misschienwel in de eerste plaats de schepper van het Zeister Bosis geweest. Lopen we even op de geschiedenis vooruit dan vindtdit ook wel zijn bevestiging in hetgeen later met debezitting is gebeurd: de stichting van het buiten &quot;HoogBeek en Royen&quot;, eind twintiger jaren der 19e eeuw, deafsplitsing van &quot;Pavia&quot; van &quot;Hoog Beek en Royen&quot; in devijftiger jaren, en de koop van het Zeister Bos in de20e eeuw door de gemeente Zeist van de eigenaars van&quot;Pavia&quot;. Albert Voombergh voor &quot;Hoog Beek en Royen&quot; enzijn dochter mevrouw Pauw van Wieldrecht-Voombergh voor&quot;Pavia&quot; zijn hierbij de sleutelfiguren. Achter het huis &quot;Beek en Royen&quot; is minder terrein be-schikbaar. Men bevindt zich daar in de onmiddellijkeomgeving van het Zeister Slot, bijna op het eigenlijkevoorterrein. Toch heeft Hendrik

Verbeek nog kans geziendaar een formele tuin, met een kom en geschoren hagenaan te leggen. Hij heeft daartoe ook nog terrein achterde huizen van de Dorpsstraat in bezit. Het valt op dathet huis op de kaart vrij lang gestrekt is, het aan dedriebergse zijde gelegen perceel heeft er dan ook welbij gehoord. Het had toen nog geen verdieping (zoals opde prent in het album van Mourot uit de twintiger jarender 19e eeuw duidelijk te zien is, afb. 5) en zal totorangeric en stalling hebben gediend. 88













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 1950, 1969 17. A.J.S. van Lier, de Fundatie van de Vrijvrouwe vanRenswoude binnen de stad Utrecht, 1754 - 28 april -1954 18. Zie hiervoor: J, Meerdink o.c, pag. 25. In een pam-flet uit die tijd wordt hij uitgescholden voor&quot;omgekeerde lakenwinkel&quot;, hetgeen op de transforma-tie van de lakenververij tot het buiten &quot;Beek enRoyen&quot; kan duiden. 19. De kaart is afgedrukt in &quot;Hoe oud is Zeist&quot;, Van dePoll-Stichting, 1976 94



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 95



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 2. Hendv-ik Verbeek 1708-1788^ burgemeester van Utrecht 96



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 97





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 / A/ -^z- &quot;Beek en Royen&quot;, + 1822, lithografie van Houtman naareen tekening van T. Soeterik, in de atlas van Mourotmet gezichten in de provinaie Utrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

