










Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 5 6 - eigenaars geworden van Schaerweyde ca. Zij tracht-ten hun bezit uit te breiden -zoals al bleek- enKochten b.v. in 1804 een huis met hof op de Brink,tussen Scharweyde en Konijnenbergh gelegen. 1806 Dan sterft Willem van Dam -in leven secretarisvan Zeist- en zijn erfgenamen laten diens be-zittingen taxeren, o.a., zo meldt een akte vanca. 12 juni 1806, l van 't goed Scharweyde, met detiend en 3^ morgen weiland. Goed voor f. 2.500,--. 1810 Er komen nu hiaten in onze kennis. Het volgen-de feit, uit april 1810, is wederom een taxa-tie, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Hendrik de Roo (overleden in Amsterdam op 2 februarivan dat jaar], van o.m. de helft van de buitenplaatsScharweyde met nieuw gebouwd herenhuis, stallen enboerenwoning; de taxatie bedroeg f. 6.500,--. N.B.Er is dus een nieuw huis gebouwd, zo omstreeks 1807.Van Sluyterman's

buiten is geen afbeelding bekend,maar dit. tweede, herenhuis zien wij-naar Ikvermoeden helaas ten dele- weergegeven op een gravure vanMourot van +_ 1829 13). Op bedoelde gravure is. be-halve het ronde koepeltje aan de weg, door het ge-boomte zichtbaar een bepleisterde bakstenen villa,blijkbaar in de trant van het -verdwenen- huis&quot;Veelzigt&quot;, naast de Oude Kerk. Gezien de situatiekijken we tegen de zijgevel aan, als tenminste ditgebouw op dezelfde plaats heeft gestaan als hethuidige Schaerweyde. Zie afbeelding op blz. 57. 1811 Blijkens een akte van 22 juni, waarin eenovereenkomst wordt vermeld over de scheidingvan de nagelaten boedel van H. de Roo, bezat deze o.a. de helft in de buitenplaats Scharweydemet het herenhuis, enz., gelegen onder Zeist op deBrink, van de Utrechtseweg tot de Woudenbergsewegzich uitstrekkend. En de helft in de tiend Schar-weyde, grof en smal, gelegen onder Stoetwegen enleenroerig

aan Beverweerd. Wordt vervolgd.                                        Dr. K.W. Galis
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 60 - Utrechtseweg.Schapendrift v/dBrink0. Arnhemseweg.Zandpad.&quot;Janekamp&quot;.Meyers. Van Tellingen.Koelman. R.k. kerk Bunnik.Van Dam's. (10) &quot;Utrechtsche Provinciale en Stads Almanakvoor het jaar 1886&quot;. Utrecht. 1885; pag.302/303. C11) Zie ook Bulletin 2. 1972; pag. 71. 72. (12) Deze hofstede bestond nog in 1830 en wasgelegen aan de westkant van de Schaerweyde-laan aan de Boven- alias Heren- aliasArnhemseweg. Reeds in 1794 staat het ver-meld als daghuurderswoning met bakhuis. - In1812 wordt genoemd de herberg &quot;De Hoop&quot;,gelegen op de heide. (13) M. Mourot: &quot; Gezigten van Buitenplaatsen enGebouwen, gelegen tusschen de Stad Utrechten de Grebbe......&quot;. Utrecht, 1829; 4e afl.




