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- 19 - meente Zeist en in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist bevinden zich een aantal acten,waarin het volgende staat te lezen.Omstreeks 1700 was waar schijnlijk Cornelis Evert-se van Smoorenburg herbergier in &quot;Het Huys terHeyden&quot;, want op 15 februari 1729 maakt zijn we-duwe Annetje Berendse (toen herbergierster) eenacte van uitkoop op met haar stiefzoon Jan Corne-lisz. van Smoorenburg (verwekt bij Hendrickje Lub-berts). Evenwel, Annetje hertrouwt, want in een ac-te van 4 mei 1733 lezen we, dat Annetje Berendsen,gehuwd met Andries Meessen van den Berg, wonendein &quot;onze&quot; herberg, overdraagt wegens achterstalligepachtgelden aan Joost Taets van Amerongen, heervan Natewisch (deze was dus de eigenaar) enig veld-gewas, meubilair en landbouwgereedschap.Circa

1740 was mogelijk mr. Justus Vermeer eige-naar; in elk geval was Gijsbert Vlashoff, gehuwdmet Grietje Wouterse, toen waard. Deze waard, dien. b. van 1736-1738 diaken was geweest, kreeg indat jaar ruzie met de Zei ster Kerkeraad van de Ge-reformeerde (=Ned. Herv. ) Kerk. wegens wangedrag.Hem werd verboden, aan het H. Avondmaal deel tenemen, o. a. omdat hij - met de bakker - had ge-lachen tijdens de catechisatie, maar vooral daar hijdoor &quot;het uytbraeken van vuyle en lasterlijke scheld-woordenzijn Eerw. (=ds. A. Metelercamp; in Zeiststaande van 17 26--|-13/1 1744) beledigt hadde, endegehoort als ook uyt andere verklaaringe dat gemel-de Vlashoff zeer qua elijk van een waerdig predikanthadde gesproken . ,...&quot;. Op de classis-vergaderinggeroepen eiste Vlashoff &quot;onbeschaemdelijk dat dendeputatus (ds. ) Kluppel en Ds. Metelercamp zoudebuyten staan, als wanneer hij de vergaedering ietswilde voor

stellen&quot;. Dit werd 'geweigerd en hem ge-zegd &quot;dat hij uyt de vergaedering zoude vertrekken,hetwelk, wanneer hij hertnekkig weygerde, heeftmen zulx van hem niet kunnen obtineeren dan metherhaalde bedr eygingen van hem door de sterke handtdes heer drosten van Zeyst er uyt te zullen laeten

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 20 - setten&quot;3). Misschien had hij ook wel de &quot;Ordonnantieop het vieren ende onderhouden van de Sondag, tenPlattai Lande&quot; (van 6 december 1692 en veranderdop 29 februari 1732) overtreden en zich niet gehou-den aan artikel 8: &quot;Gelijck oock bij desen verbodenwordt allen ende eenen yegelijcken den geheelen Son-dag ende geboden Vier-dagen verscheydene spelen tedoen in Herbergen ofte Tavernen, noch met Dobbel-steenen ofte Kaerten te spelen, oock op generhandeInstrumenten, mitsgaders te danssen ende andere on-geoorloofde wulpsheden te plegen&quot;. Was in 1743 nogafwijzend beschikt door het Hof van Utrecht op Vlas-hoff' s verzoek om een acte van indemniteit, in 1744kreeg de gewezen waard, toen al verhuisd naar Oost-veen, de acte wel. Na deze &quot;Seitensprung&quot; terug naar onze herberg.

Opverzoek van de erfgenamen van mr. J. Vermeer werdbij acte van 3 september 1745 een schatting vastgelegdvan de helft van een &quot;hofstede met huys, schuur, bak-huys, heetvelden (= heide), enz. , zijnde een tap stedegenaamd Het Huys ter Heyden aandaiBerg onder Seyst&quot;.Deze helft werd getaxeerd op f. 3. 500, --. Tot de erf-genamen behoorde Cornelis Vermeer, getrouw^d metJohanna Margaretha Vreeland; hun dochter was jkvr.Aletta Vermeer. - In 1754 was Jacomina van Alffen,echtgenote van Gerrit van Ravenswaay, tijdens diensuitlandigheid waardin in de herberg, In 1760 krijgt Huis ter Heide een ander heer. Bij actevan 26 april van dat jaar transporteert jkvr. Alettavoornoemd, te Utrecht, aan Carel Gustaaf Falck, wo-nend op Zandbergen, de herberg, gelegen onder Zeistaan de Amersfoortse brede, nieuwe rijweg op de A-mersfoortse berg, grenzende oostwaarts aan Sandber-gen (aan de noordkant van de weg I) en

westwaarts aande vakken van het Pannehuis. Ook nu, zoals in andereacten, wordt de bepaling van 165 2 herhaald: nl. dat -afgezien van het Panhuis - geen andere herbergen mo-gen worden gebouwd tussen Zeist en Amersfoort. - Pie-ter Pelt was er in 1766 herbergier: want toen sloot hijeen overeenkomst met C. G. Falck; wederom ging het

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 23 - nige protestanten, die daar zeer verspreid wonen&quot;?).Maar 't was niet alles koek en ei; ook toen al was eraf en toe geluidshinder, getuige bv. de volgende me-dedelinguit 1873 (dochookvele jaren daarvoor in. kran-ten te vinden 8): KENNISGEVINGDe Burgemeester van Zeist, Brengt ter kennis der ingezetenen dat de practischeoefeningen van het detachement van het Regiment VeldArtillerie, in garnizoen te Utrecht, op de Zeister-Heide zullen aanvangen op den 20 Juny e. k. en dat bijdie oefeningen p^evuurcl zal worvden met o-etroldcen pe-schut in de rigting van het &quot;Huis ter Heide&quot; naar dentoren van Oud Leusden, welke rigting duidelijk zal wor-den aangegeven door paaltjes en kielspittingen, terwijlgedurende het vuren het onveilig terrein naauwkeurigzal worden aangegeven door het plaatsen van een zes-tal vlaggen. ..... &quot; Later

werd het schietterrein verlegd, maar toen kwamer iets anders voor in de plaats (al bracht dat ookvoordelen met zich mee)o In 1901 ging het lokaaltrein-tje Utrecht-Zeist rijden; er werd ook een, voor dietijd modern, stationnetje bij de Amersfoortseweg ge-bouwd, dat eveneens de naam Huis ter Heide kreeg 9).Terwijl in 1902 de wegen bij dat station werden vol-tooid door de n, v. Bosch en Duin tot exploitatie vangronden aldaar; de aanbesteding had f. 60. 000, -- be-lopen. 10). Het hotel za-g er toen al uit zoals het tothet einde bleef, n. 1. met een grote veranda langs degehele voorgevel, waarboven zich over de hele breedteeen balkon bevond, In de voortuin stonden, onder hetzware geboomte, ijzeren tafeltjes en stoelen en schom-mel, wip en andere speelwerktuigen ontbraken evenmin9). Achter het grote, wat ouderwetse huis, stond de,al vermelde, paardestal; er was een moestuin, etc. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw doorde

duitse bezetter s gebruikt; en al werd daarna het ho-tel weer geopend, de gang was er uit. De Amersfoortseweg werdbreder en breder en steeds drukker; de rus-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

