
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 33 - Huize &quot;Schaerweyde&quot; Inleiding Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van 't be-zoek, in het voorjaar van 1972, aan onze Stichtingin het Slot door de heer en mevrouw Sluyterman vanLangeweyde - wonende te Hessen-Heisingen in deDuitse Bondsrepubliek - om inlichtingen in te win-nen over een voorvader, Bernardus Sluyterman. Dezewas drost van Zeist geweest en zou hebben gewoondop &quot;Schaerweyde'&quot;. Enige correspondentie nadien be-zorgde ons een foto van het portret van de drost ,benevens enkele gegevens, welke in dit artikel zijnverwerkt, tezamen met materiaal uit het Rijks-archief te Utrecht (recht, archief Zeist, 1261],uit de Notulen van het Gerecht,, en later van de Gemeen-te, van Zeist, uit de Notulen van de Gereformeerde(Ned. Herv.) Kerk alhier, uit het eigen stichtings-archief (vnl. 20e eeuws), enz. Aan de noordzijde van de

Utrechtseweg, onder no75, schuin tegenover de Brink, staat de wittebuitenplaats &quot;Schaerweyde&quot;. De naam van dit bui-ten is een belangrijke in de geschiedenis van onzegemeente. Hij duidt er nl. op, dat ongeveer terplaatse op de &quot;weyde&quot; - d.w.z. geen weiland, maarheide, heetveld - door de Zeister boeren vroegerhet vee werd &quot;geschaard&quot;. De betekenis van dit woord vindt de lezertes] inieder goed nederlands woordenboek. Bijvoorbeeld:&quot;scharen van vee: in een gemene weide, de schaar-weide, brengen&quot; 1). Het was' een zeer verbreid inzwang zijnde term, bv. in het Gooi, in Friesland2] en in Hattem 3]. Opvallend is, dat als pendant van de schaarweideten westen van het vroegere dorp er ook een tenoosten aanwezig was en wel ter hoogte van het la-ter ontstane Molenbosch-Schoonoord.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 35 - Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg en Drie-bergen (?}, met als oostelijke grens de huidigeBunsinglaan-Heideweg-HoogKanje-noordwaarts dehei in. De noordwestelijke grens zou geweest zijnde Schapendrift (= Sanatoriumlaan] -noordwaartsde hei in over de oude Woudweg alias WoudenbergseZandweg heen. Want ten westen van de Schapendriftlag de Eng, hef bouwlandgebied, dat doorliepzuidwestwaarts de Kroost in en waartoe ook behoor-den de Brink-landen, terwijl men daar verderaan de zuidkant' veel broekland, dichtslibbenderivierarmen, boscomplexen, e.d. vond.Merkwaardig is wel, dat de oeroude, gemeenschap-pelijk bezeten, &quot;weide&quot; - in tegenstelling bv.tot de nabijgelegen &quot;eng&quot; en &quot;brink&quot; of &quot;brenk&quot; -nergens in akten wordt genoemd (men zie er de&quot;Bronnen voor de geschiedenis van

Zeist&quot; maar opna] en eerst ca 1675 in een handschrift in hetR.A. te Utrecht vermeld staatj aldus 7]: &quot;Onderde hooge heerlickheit van Seyst ende Driebergenwert versoght dat begrepen magh werden het ge-recht van Stoetwegen, behoorende aen den heerHamel, ende van Cattenbroeck ende Schaerweyde,behoorende aen den heer van Moersbergen,......&quot; Voorgeschiedenis Op een schetskaart van + 1750, aanwezig in dekaartenverzameling van onze Stichting, weergeven-de een aantal percelen langs de tegenwoordigeUtrechtseweg en Oude Arnhemseweg, is o.m. tussen&quot;Oude Hooge Weg na Drieberge ...&quot; en Utrechtse-weg geschreven &quot;Bouwland van den Brink&quot; en eenperceel van &quot;Graafman&quot;. Deze Graafman was onge-twijfeld de in die dagen levende schout vanZeist Jan Graafman (t 1788). De gronden ten noorden van de &quot;Oude Hooge Weg&quot;waren toen vnl. eigendom van d^

heer HendrikVerbeek [wonend op Beek en Royen}, voorheen vande familie Taets van Amerongen en door Verbeekgekocht van Maria Jacoba Pijnse van der Aa tot





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 37 Bernardus Sluyterman [1771-1845}





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 39 ^TT X i8z6 Huize &quot;Schaerweijde&quot;enomgeving 1. Utrechtse- of Hogeweg 2. KroostWBg 3. Schaerweijdelaan of Driftvan de Brink 1801 4. &quot;Van Reenenweg&quot; 5. Boven- of Hoge-Arnhemseweg of Oude B. Vijver 7. Koepel 8. Tolhuis 9. &quot;Welgelegen&quot;






