




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 15 - wech C=Driebergseweg, G.}, daer zuydtwaerts naestgelandt is JoncKer Bartholomeus van de Wael endenoortwaerts die van Vrouweclooster, ...&quot;4].N.B. Met de Kompasrichtingen nam men het vroegerniet zo nauw. In plaats van &quot;oosteynde&quot; en &quot;west-eynde&quot; b.v. zouden wij liever spreken van&quot;noord-oost&quot; en &quot;zuidwest&quot;. - Ter verduidelijking: heedt--velt, heetveld = heide. Des papen land werd na deReformatie het kerkeland van Zeist, 8 morgengroot. Hedewegen is, naar ik vermoed, het latereHeerewegen; voorheen dus bezit van het Vrouwen-klooster. Het land van jhr Van de Wael is hetperceel &quot;De Breul&quot;. Volgens een akte van 18/6-1637 huurt AnthbnisSenthen van Dijck van de Zeister kerk voor 6 jaren8 morgen land, gelegen in Zeist op Herewegen,strekkende van de Herenweg (=Driebergseweg, G.)tot aan het heetveld. Deze Anthonis, zoon vanSent

Gijsberts van Dijck en broer van kerkmeesterClaes Senthen van Dijck kwam uit een groot gezin;in 1640 wordt hij vermeld als gerechtsman van deheerlijkheid De Breul. De 8 morgen (= 68086,3 m^}kerkeland komen we aanstonds weer tegen.Na vele jaren, n.1. pas in 1745, vinden we weereen spoor; de Heer van Zeist, Willem Adriaan vanNassau, verkoopt dan zijn heerlijkheid ca. aande koopman Cornelis Schellinger, zoals: een huisen hofstede met 33 morgen land, gelegen onderStoetwegen, grenzend oostwaarts aan het Kerkelandvan Zeist en ten westen aan de &quot;Preekstoel&quot;. Hetland van de boerderij de &quot;Preekstoel&quot; strektezich n.1. ook uit ten noorden van de Driebergse-weg. En al deze landen behoorden tot het gerechtStoetwegen (dat weer onder Zeist hoorde], waarvande kern evenwel bij de Tiendweg lag en dat door-liep tot bij de Kromme Rijn. Kort en goed: in dezeakte is sprake van een perceel van 33 morgen,d.w.z. het voormalige perceel Molenbosch plus











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 20 Noten: (1) R.A. Utrecht; recht, archieven no 1259 en1261. (2) Bronnen, I, pag. 64. . (3) Idem, II, pag. 93. Hedewegen = Heidewegen? (41 Idem, II, pag. 170. (5) Deze gegevens ontleende ik aan het artikel,,;-^ van ds P. Kuyper jr : &quot;Waar lag het oude kerkeland van Zeist ?&quot;. Zeister Nwbl., 19/4-1950, pag. 2. (6D R.A. Utrecht; recht, archieven no-1267. (73 zie ook J.B. Christemeyer: &quot;Het Lustoord ,tusschen Amstel en Grebbe ...&quot;. Leiden,1836; pag. 131. (83 R.A. Utrecht; recht, archieven no 1261. (9 3 Hier volgt een korte stamboom van deze fami-lie. Petrus Judocus van Oosthuyse (geb. 21/5-1763 Meulebeke, gest. 17/12-1818 Den Haag,begraven Rijsenburg3, huwde 13 Henrica Smitsin 1788 te Den Haag en 2 3 Margaretha de Jongh(geb. 9/10-1769 flaassluis, gest. 27/11-1846Den Haag, begraven Rijsenburg3 in 1792 teMaassluis. Hun kinderen

waren: mr JohannesPetrus Josephus (geb. 1792 Den Haag, gest.y,a . ongehuwd 19/2-1814 Breda, begraven Rijsen- burg3; Henry (geb. 1794 Den Haag, gest. 1796Den Haag3; Henrica Piternella Veronica (geb. 24/9-1793Den Haag, gest. 6/12-1829 Den Haag, begravenRijsenburg3. Deze dochter huwde op 15/9-1814 te Rijsenburg met Jacobus Josephus vanRijckevorsel (geb. 8/2-1785 Den Bosch, gest.1862 Ubbergen3. Dit echtpaar kreeg 10 kinde-ren.(103 Bronnen, II, pag. 272.                      .... sr.Ht




