






Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 64 Frans Nicolaas van Bern (1787 - 1851)













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 70 Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 - 1902)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 71 zijn dochter Jeanne Loulse Cgeb. 1857 en gest. 1932)en haar echtgenoot Jhr Frederik van Reenen (gsb.1650 en gsst. 1916] -waarmee zijn in Den Haag op 18mei 1878 was gehuwd- bewoners van &quot;Schaerweyde&quot;.Van Reenen was tevens directeur van de verzekerings-maatschappij &quot;Cosmos&quot;. Het dichtbij liggende &quot;Welge-legen&quot; had als bewoner Johan H. Fransen van dePutte en later diens zuster mevr. Digna van Tets, geb.Fransen van de Putte (geb. 1852 en gest. 1923} alsbewoonster. In het begin van deze eeuw werd het huisverbbuwdi blijkens de muurankers Waarschijnlijk in1908. Hoe &quot;Schaerweyde&quot; ca. er in die jaren uitzag tonende toen al: bestaande prentbriefkaarten, waarop thee-koepel, vijver, de tuin, de witte villa en dergelij-ke te zien zijn. 19]. Terwijl een enthousiast wande-laar schreef 20] : &quot;Uit den

Kroostweg keerend,treft U weer 't majestueuze van de boomrijke omge-ving, als ge aan den Utrechtscheweg op den hoogenwal tusschen 't geboomte 't sierlijk tuinhuisje vanSchaerweyde ontdekt. Door 't ijzeren hek wat verder,gaat de breede oprit onder 't hoog gewelf der beu-ken naar den huize Schaerweyde, waar gij de heerlij-ke schoonheid van Zochers kunst kunt bewonderen. Demooie waterpartijen, de grootsche doorzichten, be-vallige heuVels en bekoorlijke plekjes, al die won-deren door dien groeten tuinarchitect gewrocht, bren-gen verrukking te weeg bij elkeen die 't voorrechtheeft er te mogen wandelen. Maar ook de moestuin,waar ge naast een drietal plantenkassen, een reeksvan vruchtenkassen en nog tallooze fraai gevormde,rijk beladen vruchtboomen kunt vinden, heeft denbesten naam&quot;. Die beste naam dankte de tuin, etc.aan tuinbaas J.A. Kors, die onder andere in 1902 opde Groots Nationale Tuinbouwtentoonstelling op

hetlandgoed &quot;Kersbergen&quot; voor zijn inzending een zil-veren medaille, beschikbaar gesteld door Z.K.H, dePrins der Nederlanden, won. Het bezit van jhr Van Reenen bestond toen, blijkensakten en dergelijke uit de &quot;hofstede Schaerweide&quot; ende &quot;hofstede Welgelegen&quot;, boomgaarden, moestuinen.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 &quot;Schaerweyde&quot; omstrseks 3903 (boven) en in 1973 (onder)













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 80 tsr Schari vroeger een veen- en moerasgebied.-En voor het Gooi zie men I. Tirion, dl 5.(4) Men zie ook nog W. van Iterson: &quot;De historischeontwikkeling van de rechten op de grond in deprovincie Utrecht&quot;. Leiden, 1932j dl 1, band 2)pag. 523-540.Over de levensloop van B. Sluyterman (zie pag. 38)vernam ik nog het volgende: In 1801 e.v. woondenSluyterman en zijn vrouw Katharina (Christina ?) Jus-tina van Ewijck op kasteel Vleuten (hun eigendom ?).Op 26 augustus 1801 kocht onze ex-drost de allodialeambtsheerlijkheid Lange en Ruige Weide, totaal 1172morgen (waaronder Driebruggen, hhgebrug en Korten-hoven of Kortenhoef), voor f. 5.500,--* Nadien noem-de hij zich Sluyterman van Langeweide. In 1801 washij ook advocaat aan het Hof van Utrecht. Een oomvan zijn vrouw was mr Wouter Valckenier, burgemeestervan Amsterdam (t 1802). (9) Ad a)

H. (van) Hoornenburg was gehuwd met AnnaBitter, familie van de Zeister drost Damhoff*Ad b) H. Koelman komt in een opgave van 1754(oud archief gemeente Zeist) voor onder dedrankverkopers alhier. Zie ook A.J. Servaas vanRoyen in de &quot;Navorscher&quot; van 1918, dl 68i pag...(12) Van Dam en De Roo hadden ook in Rijsenburg be-langen. In 1796 werd het gelijknamige kasteelverkocht &quot;aan Justus Hendrik Wiedeman, die hethuis op zijn beurt over deed aan Willem van Damten behoeve van Hendrik de Roo. Deze laatsteschijnt er van te hebben afgezien, zodat Willemvan Dam Rijsenburg, na het kasteel te hebben la-ten slopen, in 1800 verkocht aan Pieter Jodocusvan Dosthuyse&quot; (zie J;R. Clifford Kocq van Breu-gel: &quot;Kasteleriboek provincie Utrecht&quot;, 38 drukiUtrecht, 1948i pag. 172). EEN GELUKKIG EN.VOORSPOEDIG 1974
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