
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - J8 -Be boerderij &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot; Inleiding Werd in de tweede jaargang van ons Bulletin eenartikel gewijd aan de in 1829 verdwenen boerderij&quot;De Preekstoel&quot; aan de oostkant van Zeist, hieron-der zal aandacht worden geschonken aan een - even-eens afgebroken - boerderij in het westen van onzewoonplaats. Eigenlijk: vlak over de grens Zeist-De Bilt, staande op het gebied van laatstgenoemddorp, aan de Utrechtseweg. Aangezien echter veelgrond van bedoelde boerderij binnen Zeist was gele-gen en de eigenaars en bewoners veelal Zeistenarenwaren, is een bespreking in het Bulletin m.i. ze-ker op zijn plaats. &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot;: een merkwaardige naam,maar zulke zijn er wel meer, bijv. die van &quot;De Gan-zenkuil&quot; te Amersfoort (vroeger) of van &quot;De Schou-dermantel&quot; bij Bunnik.

Deze laatste naam zou duidenop de reismantel, welke in vroeger eeuwen als een&quot;in natura&quot; -betaling moest worden geschonken doorde pachter van die boerderij aan de utrechtse gees-telijken-eigenaren. Was zoiets ook het geval metde blauwe boezelaar, het blauwe schort? Waarschijnlijk ligt het met onze &quot;blauwe schortel-doek&quot; op wat &quot;lager niveau&quot;; ik moge hier citeren wat ds E.E. Gewin daarover schreef 1): &quot;..... Reeds in een acte van omstreeks 1650, vind ik het goedde Blauwe Schorteldoek vermeld (schorteldoek iseenvoudig boezelaar). Als overlevering werd mijeens verteld, dat de naam ontleend is aan 't feit,dat daar ter plaatse een kind in een blauwe schortgevonden is. De overlevering, die aldus den naam van&quot;de Schorteldoek&quot; verklaart, zal zich misschien ver-gissen met het feit, dat in 1825 aan een vondelingte De Bilt den naam &quot;Schorteldoek&quot; is

gegeven;&quot;de Schorteldoek&quot; bestond toen reeds 2). Zonderlinggenoeg, vond ik in 1786 vermeld, &quot;de Klomp, thansgenaamd de BI. Sch.&quot;. Ik ben geneigd hier aan eenVergissing te denken; in elk geval moet dan het
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