
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 21 - De boerderij &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot; (II)25 november 1648; de oudste vermelding De kindskinderen van Zar (= zaliger, G.) MarichgenJansdr., laatst huisvrouw geweest zijnde van Zar An-thonis Hendricks, verkopen aan Gerrit Reijers eenerf en hofstede met een boomgaard, bepotinge en ge-boomte daarop staande, &quot;van outs genaempt de BlauweSchorteldoeck, daer de heeren Gemeente boven en hetconvent van Oostbroek beneden naest gelant zijn.Mitsgaders nog een huijsinge, berch en schuyr staen-de op de gront van Oostbroeck, welcke huijsingevoorz. Gerrit Reijers jegenwoordich bewoont&quot;. Let wel: &quot;van outs genaempt de Blauwe Schortel-doeck&quot;. En de boerderij en de naam waren dus toen albehoorlijk oud. Het is verleidelijk, de in de &quot;Bron-nen voor de

geschiedenis van Zeist&quot; vermelde Antho-nis Heyndrickss. - in 1556 en 1564 een erfje op deZeister Brink in pacht hebbend - te vereenzelvigenmet de overleden grootvader van 1648 5). 18 april 1650 Het convent van Oostbroek - de buren van GerritReijers - verkopen aan hem 6 morgen en 158 roedenland, strekkende van de B.S. tot de Noordweg. Thans dient even een zijsprong te worden gemaakt.Het zal namelijk verderop blijken, dat de Kroostnauxj verbonden is geweest met de B.S.; speciaal defamilie De Waal - met typerende voornamen als Wou-ter, Jan, Hendrik, Cornelis, Abraham, e.d. - speelthierbij een rol. Nu worden in 1624, 1631, 1637 en1640 Wouter Janss en Cornelis Janss, &quot;gerechtslie-den&quot; te Zeist, vermeld als grondbezitters in deKroost 6). In 1626 wordt Cornelis Wouterss, in 1627Bart Wouterss en in 1639 Jacob Wouterss genoemd(zonen van Wouter Janss?)

en van laatstgenoemde le-zen we, dat hij woonde in de Kroost en er in 1647bouwland kocht, strekkende van de Kroostweg over deNoordweg (d.w.z. doorgaande aan de andere zijde van





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 23 - drecht; in 1761 huurt zijn weduwe dit perceel op de-zelfde condities en in 1773 (waarschijnlijk dus ookin 1767) doet zij dat opnieuw. En volgens een aktevan 17-9-1760 huurde Hendrik van Nicolaas van Harden-bergh, te Amsterdam, 8 morgen bouwland, &quot;van outs ge-naemt De Kroost&quot;. Uit het vorenstaande blijkt wel,dat destijds de familie De Waal een gegoede - enblijkens de functies geziene - boerenfamilie was, ge-worteld in deze streek en met vele relaties met ditofamilies, waarvan men de namen thans nog hier tegen-komt. Hun landerijen lagen in de Kroost en grensdenwaarschijnlijk aan die van de B.S. Bij gebrek aan ka-dastrale kaarten is dat (nog) niet te reconstrueren. Toegangshek van de &quot;Blaauwe Schorteldoek&quot;(afbeelding in maandblad &quot;Oud Utrecht&quot;, 39, 1966; pag. 24)
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 36 - erkend en vervolgd. Zelfs in het kleine Zeist (ca1840 zo'n 3000 inwoners) waren ongeveer 20 afge-scheidenen; over een en ander is copie-correspon-dentie tussen burgemeester Van Bern en de Gouver-neur (= Commissaris des Konings) te Utrecht. Uiteen burgemeestersbrief van 2 december 1842 citeerik: &quot;Wat de Separatisten betreft - de ouderlingCornelis van den Berg heeft op mijne hofstede ge-naamd Den Blaauwen Schorteldoek, onder de gemeenteDe Bilt gewoond en, niettegenstaande hij nimmerdaartoe mijne toestemming had gevraagd, heb ikhem aldaar meer dan twee Jaren ongestoord zijnegodsdienstige vergaderingen laten houden; eenblijk, dat ik niet zo6 onverdraagzaam ben, als menmij in het adres wil doen voorkomen&quot;. Uit het schrijven blijkt verder, dat de afge-scheiden groep een kerkgebouw had gebouwd op

deVoorheuvel, daar zonder vergunning godsdienstoe-feningen hield (later erkend), dat de burgemees-ter hen persoonlijk dat enige malen had verbo-den en dat Van den Berg de leider van alle acti-viteiten was en al voor 1842 de B.S. had verla-ten en op Zeist was gaan wonen. Derhalve zal om-streeks 1836/38 Van den Berg op de boerderij heb-ben gewoond.                                                                 ^ v»;. In mei 1843 vestigde zich op de B.S. Helmertvan Maanen. Hij was geboren in Woudenberg op20-8-1804en gehuv/d op 8-5-1846 met Steventje van Meer-veld (geb. Rijsenburg 8-5-1823 en overl. Zeist19-12-1893). Het echtpaar kreeg elf kinderen,allen geboren op de B.S. in de jaren tussen 1846en 1868; de laatstgeborene, Evert op 14-4-1868,stierf te Zeist op 7-12-1936. Vader Helmert isoverleden op de B.S. op 25-7-1887 13). In 1899 werd de boerderij geheel verbouwd enmet het front naar de Utrechtseweg gezet.

Om-streeks die tijd was Rijk van Ettikhoven huurdervan de B.S.;van 1918 tot 1923 vind ik zijn weduweWillemijntje van Ettikhoven - van Dam als &quot;land-bouwster&quot; vermeld op de B.S., Utrechtseweg 1,De Bilt. Met haar zoon Geurt, vee-houder; deze







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 39 - van Ilelbergen: &quot;N.V. Slavenburg's bank, Utrecht,oud en nieuw&quot; in Jaarboek Oud-Utrecht, 1976; pag.80/81. (10) Gerlach Frederik van der Capellen, geboren ca1698, was de zoon van Steven Frederik van derCapellen, Heer van Schalkwijk en Mijdrecht (1663-1707), die in 1696 was gehuwd met Digna Elisa-beth Booth. (11) Waarom worden in onze gemeente eigenlijk nietmeer wegen of lanen vernoemd naar belangrijkepersonen uit onze lokale historie, zoals Jan deWaal, Sluyterman, Damhoff, Van Dam e.a.? (12) Op dit voorval, vermeld in het Oud-archief Zeist,maakte de Heer L. Visser mij attent, waarvoormijn hartelijke dank. (13) Enige genealogische notities: op 15-12-1737 krij-gen van de kerkeraad van Driebergen een verkla-ring van indemniteit, wegens verhuizing naarZeist, Jan Dirks . van Maanen

en zijn vrouw Grie-tie Frans (van) Voskuyl met hun kinderen Hendrinaen Johannes Claudius. - Voor schout, schepenen ensecretaris van Zeist machtigen op 29-9-1749, Pie-ter, Heyndereyntie en de minderjarige Johannesvan Maanen Huybert Voskuyl, timmerman te Utrecht,om voor hen de nalatenschap van Margaretha vanMaenen af te wikkelen (R.A., U., recht, archiefZeist, no 1261).- Op 29-10-1836 huwt te ZeistGerrit van Maanen (geb. Woudenberg 1807, landbou-wer, zoon van Hermanus Johannes en Dirkjen Vos-kuyl, te Woudenberg) met Jannigje Dorresteyn(geb. De Bilt 1811, wonend in Zeist, dochter vanSteven D. - 63 jaren, landman - en WillemijntjeKoudijs, te Zeist). (14) Ook de Van Ettikhoven's woonden reeds lang inZeist. In ons Oud-archief lezen we: op 5-2-1744krijgt Gerrigie van Ettikhoven (geb. De Bilt,huisvrouw van Jan de Bree) een verklaring vanindemniteit wegens vertrek

naar Zeist van 't ge-recht van Oostbroek en De Bilt. Jan Anthonisz.de Bree zelf krijgt op 20-2-1744 zo'n verklaringvan het gerecht van Woudenberg wegens vertrek



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 40 - naar Zeist.- Op 3-4-1753 geeft het gerechtvan Zeist zo'n verklaring aan Jan de Breeen zijn kinderen Toon (Anthony?), Karel,Gerrit, Elizabeth en Frans; de laatste was8-3-1750 geboren; zou toen de moeder Gerri-gie zijn gestorven? - Reeds in 1785 en op-nieuw op 6-1-1803 gaf De Bilt zulk 'n ver-klaring af wegens vertrek naar Zeist aanAnthony de Bree, zijn vrouw ... van Ginkelen hun drie kinderen.- In 1823 wordt Elbertvan Ettikhoven vermeld als wonende aan deUtrechtseweg of in de Kroost; van 1791/93was hij diaken te Zeist. (15) W.L. van Nieuwenhuysen in maandblad Oud-Utrecht; 39, 1966; pag. 31. (16) Het boekje &quot;Openbare Verkooping van a) de hofstede &quot;De Blauwe Schorteldoek&quot;, .....&quot; is in het R.A. Utrecht (fotocopie in hetarchief van de Van de Poll-Stichting). De belangstellende lezer(es) moge nog

ge-attendeerd worden op het boek van P.V. vanWijk: &quot;Boerderijnamen, over hun oorsprong,geschiedenis en beteekenis&quot;; Oldenzaal, 1927.


