
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 43 Herinneringen aan &quot;De Koppel&quot; te Zeist Niets is er meer van terug te vinden. De lande-lijke Koppeldijk, de molen, het sluisje, de oer-oude gebouwtjes van &quot;De Klomp&quot;, de brug over dezeister vaart, de grote stenen duiventil, die daarverloren op een weiland stond. Alles is verdwenen.Ja, misschien is ter plaatse nog wel in een vergra-ven vaart een sluisje te vinden; maar wat dan nog?een stuk mooi en karakteristiek landelijk Zeist isvolkomen verdwenen. Wat we er voor in de plaatskregen is woonruimte I Hoe ons nageslacht, bij een inaantal sterk verminderde bevolking, daarover zaldenken, kunnen we ons wel ongeveer voorstellen. Intussen is dat gebied bij de Koppeldijk, deZeister Brug, Vinkenbuurt en Kroostweg niet alleenkarakteristiek en mooi geweest, al vanaf de middel-eeuwen, ja juist in die middeleeuwen vormde hetgebied

om &quot;De Koppel&quot; een centrum, naast dat van deKerk. De Zeister Brug had een zeer eigen functie. Daar op de hoek van de Koppeldijk en de Kroostweg,waar de Grift de Koppeldijk bereikte en de weg bijde brug een rechte hoek maakte, lag tot na het mid-den van de vorige eeuw een kleine &quot;herenbehuizing&quot;.Iets tussen een buiten en een herenboerderij, Hetgoed heette &quot;De Koppel&quot;, eigenlijk de &quot;GrooteKoppel&quot;, zulks in tegenstelling tot de &quot;KleineKoppel&quot;, ook wel &quot;De Snep&quot; geheten, die zich verder-op bevond, ongeveer ter plaatse waar de Noordweg ende Kroostweg samen komen. Die &quot;Koppel&quot; was het ouderlijke huis van GuidoFridolin Verbeek, werktuigkundig ingenieur, theoloog,zendeling in Japan en in de zogenaamde Meijiperiodeeen der belangrijkste medewerkers van de keizerlijkeregering bij de emancipatie, de verwestelijking vandat land. In het

boekje over de &quot;Nederlandse inslagin de Broedergemeente te Zeist in de 18e eeuw&quot; heb-ben we al even aandacht voor hem gevraagd. We komen hier op hem terug, omdat in de zeer uit-voerige engelse biografie van hem door W.E, Griffis 1)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 44 - het tweede hoofdstuk &quot;De Koppel&quot; geheel aan zijnjeugd is gewijd en ons op &quot;De Koppel&quot; brengt in dedertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw.Daarmee leren we het huidige Zeist-West en hetleven van een zeister familie tegen het midden vande 19e eeuw op een dergelijk buitentje uit een en-gelse bron kennen. In de middeleeuwen behoorden de daargelegen lan-derijen aan het Kapittel van St Jan te Utrecht.In 1347 vinden we een erfpachtsuitgifte van &quot;4morgen land op de Coppel aan de Coppelweg&quot; en in1388 een gelijksoortige vermelding 2). In 1483worden 2 kampen land &quot;aan de brugweg bij de Coppel&quot;door Willem van Wynssen aan Thymen van de Haerovergedragen. Gesproken wordt van &quot;2 campen landbij Zeysterbrugge&quot; 3). Van de Haer is monnik vanOostbroek en verkrijgt het land

ten behoeve van deabt en het convent van die abdij. In de 16e eeuw is gedurende generaties een fami-lie Gysberts ter plaatse een belangrijke grondbe-zitter. Uit het verhandelde op een rechtszittingvan de officiaal van de bisschop van Utrechtblijkt dat in 1505 Gysbert Gysbertsz. &quot;op dieCoppel&quot; geland is 4). In 1517 betaalt deze&quot;Gysbertsz. Gysbertsz. op dye Coppel&quot; - volgensde rekening van de Staten van Utrecht - 3 guldenhuisgeld in het Sticht Utrecht 5). Dat &quot;huisgeld&quot;betaalt hij dus voor zijn woonhuis aan de Coppel.Het Register van de uitzetting van het huisgeldin het Sticht Utrecht vertelt ons dat in 1525Gysbert Gysbertsz. Coppel, voor 3 huysen en Gys-bert Gysbertsz. jonge (dus blijkbaar zijn zoon),voor I5 huys wordt aangeslagen 6). Met een DirckGysbertsz. op te Coppel, die in 1573 &quot;twaalfcleyne parthijen van landen van den convente (vanOostbroek) gebruijct&quot; 7) zijn we dan

kennelijkbij een volgende generatie dezer familie beland.Dirck Gysbertsz. wordt in 1580 nog eens vermeldals gebruiker van diverse percelen land van de



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 45 - abdij Oostbroek 8). Utrechtse kapittels en de abdijOostbroek waren in de middeleeuwen bekende groot-grondbezitters in Zeist en omgeving. Maar de zeister brug, de brug over de zeisterGrift bij de Koppeldijk en de Breesteeg (de latereKroostweg), maakte dit deel van Zeist tot een be-langrijk administratief en gerechtelijk centrum. Debisschop van Utrecht bezat te Zeist een &quot;hof&quot;, datwil zeggen een administratief centrum waar de af-drachten,van horigen, later pachters, moesten plaats-vinden en waar het &quot;hofgerecht&quot; over geschillendaagde. De gemeenschappelijke, bij de zeister boerenin gebruik zijnde gronden, de zogenaamde markegron-den, behoorden aan de bisschop en de afdrachten voorhet gebruik ervan (zandhamelen en stroyelgeld 9))vonden eveneens op deze Zeister Brug plaats. Datdie brug werkelijk de ons bekende

brug over de zeis-ter Grift was, blijkt uit de reeds vermelde oorkondevan 1483, 3) en 10). Het hofgerecht daagde in het begin van de I4e eeuwnog met &quot;hijen&quot; (horigen). De gerechtsvergaderingvond altijd plaats op St Maartensavond (11 november).We vinden voor 1320 bijvoorbeeld een zitting vanhet hofgerecht vermeld. Waarschijnlijk is het hofding(gerecht) opgeheven tussen 1379 en 1426. Het komt dannamelijk niet meer in de rentmeestersrekeningen vande bisschop voor. Eeuwen later verkoopt Cornelis Schellinger de HoogeHeerlijkheid Zeist aan Maria Agnes von Zinzendorf enkoopt in dat zelfde jaar 1767 - behalve het grotemiddenhuis op het Broederplein van Matthijs Beuning- van mr Van Nes, advocaat bij het Hof van Utrecht,een &quot;heere- en boerenplaats, genaamd de Groote enKleyne Koppel&quot; met heel wat landerijen 11). Schel-linger was blijkbaar doende de door de verkoop vanZeist vrijgekomen

gelden te beleggen, te zelfder tijddat hij zich op het Broederplein vestigde. Het is deze bezitting nu die in 1826 in handenkomt van Carl Heinrich Wilhelm Verbeek (1797-1864);de omstandigheid dat Schellingers dochter Maria















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 52 - ge pergola, en genoten van eikaars geluk en God'svrede. Winterse dagen werden meestal op het ijs metschaatsen rijden doorgebracht, maar tegen de avondin de gezellige schemer, verzamelden wij ons om dekachel om met heel ons hart ons geluk op &quot;De Koppel&quot;te genieten. Vader vertelde ons dan allerhande ver-halen en we zongen heel wat bekende en geliefdeliedjes. Nadat de lampen waren aangestoken, warenwe allen aan het lezen en aten appels, noten enperen&quot;. Toch kende dit ouderlijk huis geen weelde, hetwerk in de huishouding werd meest door de gezins-leden zelf uitgevoerd. Men leefde er eenvoudig,maar op een hoog niveau. Zoals dat met de meestenederlandse jongens uit welgestelde families hetgeval is, leerde Guido vloeiend en correct de viertalen nederlands, engels, frans en duits gebruiken.Hij koos de een of

de ander al naar gelang hem ditvoor het doel, dat hij voor ogen had, paste: con-versatie, zaken, devotie, of om de diepste gevoe-lens van zijn hart uit te drukken. Voor dit laat-ste maakte hij altijd gebruik van het duits. Laterin zijn leven was het voor Guido Verbeek altijd eenraadsel, dat sommige mensen met heel weinig ontwik-keling zich zo voornaam konden voelen, omdat zetoevallig wat geld bezaten of personeel in diensthadden. In later tijd schreef iemand die Verbeekvan zeer nabij kende: &quot;Dikwijls heb ik de heerVerbeek horen zeggen, dat &quot;De Koppel&quot; hem voorzijn latere leven had bedorven. Onder het lezenvan een boek over het leven op het land in vroe-ger tijd, zoals dit beschreven is door Jane Austenin haar romans en door mrs Gaskell in Crawford,heb ik hem meermalen horen opmerken hoezeer ditalles hem deed denken aan het gezelschapsleven teZeist in zijn jeugd&quot;. Guido was een groot

liefhebber van de natuur eneen vriend voor de vele dieren op en om &quot;De Kop-pel&quot;. Hij reed paard, maar genoot in het bijzon-der van het kijken naar de gang van raspaarden en



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 53 - uitvoeringen van paardendressuur. Zijn vader waseen goed ruiter en hijzelf had alle gelegenheid totpaardrijden. Op gouden vleugels trokken de gelukkige jarenvoorbij. Het gezin wordt ten gevolge van vertrek,ziekte en dood opgebroken; &quot;De Koppel&quot; gaat over inhanden van vreemden. Na enige jaren wordt het ge-hele terrein omgezet in gewoon weiland. Niets vanhet huis is nu (1900) overgebleven dan een paarbomen en een nieuwe duiventil 21). Zo'n gelukkige jeugd kende weinig schokkendegebeurtenissen. Niettemin is het altijd nog eenwonder, dat jongens groot worden. Moet men er zichniet over verbazen, dat ze meestal nog ontkomen aande gevolgen van hun gevaarlijke ondernemingen? Dekleine Guido ontsnapte op een haar na aan de dood.Het landschap wordt in Holland gekenmerkt door slo-ten in plaats van

heggen. De aarde is hier immersals een spons. Toen hij nog maar twee jaar oud was viel Guidoin een van die vele sloten op &quot;De Koppel&quot;, tuime-lend van de kleine brug naar het weiland, waar zijnbroer met de ezel stond. Gelukkig voor Japan en demensheid werd de kopje-onder-gegane &quot;baby&quot; er, zijhet dan ijskoud en half verdronken, nog tijdig uit-gehaald. Hoewel Guido's vader in Duitsland was geboren enhij en veel van zijn familieleden luthers waren,was er geen lutherse kerk in Zeist. Men ging altijdter kerke bij de Broedergemeente, van welke gemeenteook verschillende verwanten der Verbeek's lid waren.De vijf oudere Verbeek-kinderen werden - wanneerde tijd daarvoor gekomen was - de een na de ander,naar hun oom, die in Amsterdam luthers predikantwas, gezonden om daar onderricht en bevestigd teworden 22). Guido en zijn jongere broer hadden het voorrechtom samen in

de Broedergemeente te Zeist te wordenbevestigd en tot het H. Avondmaal toegelaten teworden. Dit was veel meer naar zijn smaak, want van





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 55 - gezelligheid. Ieder jaargetijde had zijn attracties. De komstvan de ooievaars, de zoet geurende bloemen, hetleven onder.de bomen, de heerlijke groenten, desappige bessen - zoals deze alleen in Holland wor-den gekweekt - kenmerkten het voorjaar en de vroegezomer. Dan werden in de zomer en de herfst het rij-pe fruit, de manden vol noten en de gebraden dui-ven, eenden en ganzen gedeeld met de familie in destad. Oud en jong deed mee aan de spelletjes, die buitenwerden gedaan. Op mooie zomeravonden met maanlichtwerden nederlandse en duitse liederen gezongen engemusiceerd met een plezier en een genoegen als al-leen in een grote familie kan worden gevonden. Nietminder aantrekkelijk waren de winters. Van hunvroegste kindsheid af keken de kinderen naar dewindwijzers om te zien of de wind uit het

noordenblies. Dan zou het immers gaan vriezen en konden zijschaatsen rijden. Wanneer het dan ging sneeuwen,terwijl het ijs al sterk genoeg was om hen te dra-gen, waren ze blij als zij de trouwe knecht metzijn grote bezem bezig zagen om een baan voor deschaatsliefhebbers te vegen (Dit alles dus op devaart, in de jaren tussen 1830 en 1850, J.M.) Be-halve de moeder kon iedereen schaatsen rijden. Bijstrenge vorst maakten de kinderen en soms de helefamilie met vrienden en kennissen grote tochten enkwamen dan 's avonds thuis &quot;zonder ooit moe te zijngeworden&quot;. In de zomer maakte Guido graag grote wandelingen.Wanneer jonge neven en nichten op &quot;De Koppel&quot; logeer-den, ondernam hij lange toeren. Op ongeveer tweeuur gaans van Zeist lag een grote heuvel, die desoldaten van Napoleon hadden opgeworpen gedurende defranse bezetting. De jongen Guido stelde voor

daar-heen te wandelen om er de zon te zien opgaan. Jon-gens en meisjes moesten wel heel vroeg en in hetdonker opstaan om de tocht te beginnen en de weg erheen was niet alleen eenzaam, maar het grootste deel









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 59 - lijden in 1919. In zijn brieven spreekt hij herhaaldelijk over degelukkige dagen als gast op &quot;de Koppel&quot; doorge-bracht: &quot;It is 51 years since I left Holland. Itwas in Juli 1866... It gives me also a great dealof pleasure when I think of the pleasent times Ispent at the Koppel, my uncle's place, when I wasyet a boy&quot;, schrijft hij in 1917 uit Yokohama. Enin 1918: &quot;I am now 78 years old and it is now 52years since I left Holland hut I always rememberwith the greatest pleasure the times spent in Zeistand on the Koppel, where I spent weeks at the timeduring the vacations&quot;. Mathilde, een andere zuster van Wilhelm Verbeek teZwolle, gehuwd met M.D. Voskuil, had een dochter,die met de Hernhutter predikant C.H. Jensen, teZeist, was getrouwd. Ook deze nicht kwam op &quot;DeKoppel&quot; logeren en van

haar gaat het verhaal, datzij als kind wat pauweveren mocht gaan oprapen entoen denkend een veer van de pauw te bemachtigen opdiens staart trapte, waarop de pauw tot haar schrikal zijn mooie veren verloor. Alles &quot;small talk&quot; ongetwijfeld, maar kleine weer-spiegelingen door de generaties heen van het gelukdat vele neven en nichten behalve de eigen kinderenop &quot;De Koppel&quot; - men vindt haar plaats zelfs nietmeer - mochten genieten. J. Meerdink NOTEN 1. W.E. Griffis, Verbeek of Japan, Edinburgh enLonden, 1901 2. Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, I, blz,50 en 59 3. idem, blz. 33 4. idem, blz. 383 5. idem, blz. 424
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