




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 68 - Maar dat district Zeyst omvat dan behalve ons dorp; Amersfoort 8584 zielen - grondvergadering (Zeyst 1256 - Driebergen 405 Rij senburg 48 Bunnik en Vegten 598 &quot; Stoetwegen en Cattenbroeck 84 &quot; Odijk 260 &quot; Amelisweert 20 &quot; Rijnauwen 14 Oudwulve en Waye 64 Houten en Het Goy 61 1 Schonauwen 140 &quot; Wulve 47 Heemstede 62 Schalkwijk 660 Tul en 't Waal 192 Honswijk 130 &quot; Slagtmaat 22 &quot; Rheenen 1630 - Oostbroek en De Bilt 100 1 &quot; - ]7 leden voor de lid 2 leden - 3 - 2 We zien dus dat nietZeyst in een district Amers-foort, maar juist Amersfoort, ondanks zijn 8584 in-woners, in een district Zeyst is ondergebracht. Ver-der dat Stoetwegen en Cattenbroeck niet bij het dorpZeyst zijn ingedeeld en in een andere combinatie vandorpen leden voor de grondvergadering kiezen. Tenslotte de nietigheid

van de provincie Utrecht (zesleden op de 126 representanten) in de Nationale Ver-gadering. . : , , 2. Het rapport van de agent van Nationale Oeconomieuit 1800 Zeist; Fabryken: 1 looyerij, 1 lijmkokerij, 1 zijdetwij- nerij, 1 weverij van zijde doeken, weverijen van







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 71 - 13. Fabrieken: 1 fabriek van zijderederij, floret-ten stoffen, linten, koord en banden. Debiet 5 a 6000 gids. - 1 loyerij staat stil, 1 olie-molen staat stil, 1 zeepsiederij, circa 2000ton, 1 kaarssemakerij 18000 pond, 1 lijmfabriek20.000 pond, 1 bierbrouwerij staat stil. 14. Ambachtslieden: Knegts er onder gerekend: 17timmerlieden, 6 ververs, 6 kleermakers, 6 zeep-zieders, 3 schrijnwerkers, 2 verlakkers, 3kaarssenmakers, 2 tinnegieters, 1 wagenmaker, 13 metselaars, 6 lijmzieders, 1 horlogiemaker,1 blikslager, 2 hoefsmeden, 1 leydekker, 1goud- en zilversmit, 4 leerloyers, 1 linnenwe-ver, 6 schoenmakers, 5 bakkers, 1 slagter, 1 za-delmaker, 2 handschoenmakers, 2 olieslagers, 1 doctor, 1 boekbinder, 1 loodgieter. (Een totale beroepsbevolking aan ambachtsliedenvan 96, waarvan een derde in de bouwvakken; inde

voedingsmiddelensector waren 6 personenwerkzaam. Het uitoefenen der geneeskunde werdte Zeist blijkbaar als ambacht gewaardeerd. DeBroedergemeente zal overigens wel V7eer een be-langrijk deel van de ambachten hebben geleverd;J.M.).13. Wagens met een en twee paarden: 30 wagens met 2 paarden. Geene karren. 16.  Slachtvee: Geene.                                                               , 17. Molens: 1 windkoommolen. 18. Lengte en breedte van de gemeente: De Heyde enAusterlitz hieronder gerekend omtrent I5 uurenlengte en breedte. 19. Naam polders: Geene.                                           , f , . 20. Ligging polders t.o.v. het boezemwater: Geene. 21. Waarin het boezemwater zich ontlast: Door deBisschopswetering in den Krommen Rhijn; ook inde Zeystervaart. 22. Sluizen en watermolens: Geene. 23. Hoogte waterstand in de winter: Geene. 24.  Soorten grond: 350 morgen zandgrond en 300

ditokleygrond, 49 morgen zandgrond en 120 morgenkleygrond is weyland, geen hooiland, 69 morgen



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 72 - kleygrond en 469 morgen zandgrond is bosschen(hoe valt deze oppervlakte te rijmen met de.350 morgen eerst genoemd?; J.M.); het meestesparrenbosschen. Heyde, veengrond, geene; hetoverige is publieke heyde. 25.  Soorten granen en andere producten: 800 mudtarwe, 1390 mud rog, 75 mud garst, 420 mudhave, 222 mud boonen en erwten, 1930 mud boek-weit, 5390 mud aardappelen. 26.  Soorten houtgewassen: Alle brandhout, en insparre timmerhout. 27. Soorten delfstoffen: Geene. 28. Opbrengst koren en hooi: Geen hooi. Het koornna de gis, hier voren opgegeeven. 29. Wegen: De algemeene weg is de Arnhemse Zandwegvan Driebergen na de Bilt, niet goed te rij-den als dat de kley onbruikbaar is; aan weers-zijde bouwland. Drie roeden breed en een uurgaans. 30. Verbindingen te water: Geene. 31. Vaardiepte Waterwegen: Geene. En

de van deZeystervaart hier voren gezegd. 32. Schuthoogte waterwegen: Door de Bildse sluis. De vragen 33 tot en met 38: Jaagpaden langs rivie-ren enz., overzetveren, doorwaadbare plaatsen, rivie-ren die in zee uitmonden, waar eb en vloed merkbaarzijn, bekende hoogste stormvloeden worden alle met&quot;geene&quot; beantwoord. Het formulier ten slotte ondertekend op 8 augus-tus 1815 door burgemeester F.N. van Bern. Of hij het alles even zorgvuldig gedaan heeft?Hier en daar kon deze burgemeester nog wel eens eensteekje laten vallen. Was het sluisje ifi de ZeisterVaart er niet? En was er ook geen jaagpad? In 1800in ieder geval wel, want toen maakte - volgens hetrapport van de agent van Nationale Oeconomie - deheer Pesters zo veel bezwaren tegen dat pad overzijn terrein. Zou hij uiteindelijk toch zijn zinhebben gekregen en daarmee de beurtschipperij op





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 74 - en pastel-teekenwerk van leden der Broedergemeente,orgelkaarsen, zeep, waslicht, schoenwas, lijm,koperwerk en hout-inlegwerk. Het meeste nog echt ambachtsnijverheid, veel inen om de Broedergemeente uitgeoefend. Maar in deeconomische nood der tijden in grote moeilijkhe-den geraakt. Niet voor niets wordt in de negenti-ger jaren met verdere aanbouw op de pleinen ge-stopt. In het verdere verloop van de 19e eeuw zullenmet de verdere voortgaande industrialisatie, deontwikkeling van de stoommachine en de fabriek-matige massa-productie, ook deze typische Broeder-gemeente-ambachten ten ondergaan. J. Meerdink 1) Zie hiervoor: G.A. Evers, Utrecht als koninklij-ke residentie, Utrecht 19A], bladz. 139 e.v. Sparrenheuvel Ter gelegenheid van de opening van het nieuwekantoor van de Vereniging van Ziekenfondsen aande Driebergseweg,

alhier, verscheen in mei 1979een extra nummer van het maandblad 'Inzet'. Daarinkomt onderstaand artikel voor over &quot;Sparrenheuvel&quot;dat ook de lezers van ons bulletin mogelijk zalinteresseren. De redactie &quot;Sparrenheuvel, klein landhuis met classicis-tische trekken, verhoogde middenpartij. Chinesebalcons- daterend uit het midden van de 19e eeuw.Landschapspark&quot;. Aldus luidt de omschrijving van Sparrenheuvelin het monumentenregister.


