
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 In het kader van de nieuwe raadhuis-plannen zullende panden Ie Dorpsstraat 15, 17 en 19 gerenoveerd wor-den. Dit betreft onder meer het naast de vroegereapotheek Oldeman gelegen vorige gemeentehuis van Zeist,uit 1878. Het voormalige post- en telegraafkantoor van Zeist(Ie Dorpsstraat 21) en de daarnaast gelegen pandengenummerd 23 en 25 zullen afgebroken worden; op hethierdoor vrij komende terrein zal gedeeltelijk vervangen-de nieuwbouw komen. Uitgangspunt bij de plannen zal zijn, dat de karakteris-tiek van de Ie Dorpsstraat gehandhaafd blijft. Het collegevan Burgemeester en Wethouders, zal zich over het ontwerpvan het bouwplan laten adviseren door de Bond Heemschut. Ruijs de Ie Dorpsstraat rond 1890; het huis rechts op de foto(waarin onder meer een stalhouderij was

gevestigd) is af-gebroken bij de bouw van het gemeentehuis van Stuivinga(1908). 72







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Clara gaf zich na de eerste wereldoorlog veel moeitevoor het tijdelijk onderbrengen van uitgehongerde duit-se kinderen in zeister gezinnen. Veel genegenheid gingook uit naar hun &quot;achterburen&quot;, de Evangelische Broe-dergemeente, en in het bijzonder lag het HernhutterKinderhuis de freules Van de Poll na aan het hart. Jo was zeer muzikaal, een uitstekend pianiste, metvele leerlingen uit het patriciaat van Zeist en denaaste omgeving. Daarmee wil ik niet zeggen dat defamilie Van de Poll zich exclusief opstelde, het tegen-deel was eerder het geval. Sinds haar komst naar Zeistis mede en vooral door haar het muziekleven in deze ge-meente op gang gekomen. De oprichting van een afdelingZeist van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunstmet haar &quot;zangschool&quot; (1871), van het Koninklijk Zeis-ter Harmonie Muziekgezelschap (1882)

is zonder de fami-lie Van de Poll ondenkbaar. Freule Jo assisteerde boven-dien de koorrepetities van Toonkunst steeds op de piano.En niet alleen dat op deze wijze in Zeist een band tus-sen &quot;heren en burgers&quot; gelegd werd, de bemoeienissender Van de Polls bij het stimuleren der muziekbeoefe-ning ging zo ver dat op &quot;Beek en Royen&quot; ook lessen inhet bespelen der diverse blaasinstrumenten werden gege-ven. Ja, bij het aanstellen van beambten bij de &quot;Kos-mos&quot; werd ook wel eens op de muzikale kwaliteiten vande sollicitanten als mogelijke leden voor het K.Z.H.M,gelet. De Van de Polls wisten banden te smeden, die inhun betekenis slechts door een goed verstaander van dietijd kunnen worden begrepen. De tijd was toen eenmaal an-ders. Bij warm, zonnig zomerweer, zaten de freules inde serre met hun hoeden op ten einde hun teint te spa-ren.                                                                                         

     .,, Grootvader Van de Poll, de amsterdamse burgemeester,was regent geweest van het Burger Weeshuis, waar de heldvan Antwerpen, Jan van Speyk, was opgevoed. Van de wei-nige overblijfselen van die man werd een stukje been opsterk water in &quot;Beek en Royen&quot; bewaard. Jaarlijks werdhet sterke water bij apotheker Huber in de Dorpsstraat ver-verst. Een beetje bizar, maar het paste zo goed bij de sterkaan traditie gehechte, vriendelijke en gemoedelijke Vande Poll-familie. Gemoedelijk: overbuurman Herman Meer-dink stond de oude heer Van de Poll toe een windwijzer op hf5





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 De Ververij Deze begint met een lakenververij, die zich in detweede helft van de 17e eeuw bevond aan de zuidoostzij-de van de 2e Dorpsstraat. Veel andere huizen waren erdaar ter plaatse toen niet. De tijden waren in het beginvan de zeventiger jaren op het utrechtse plattelandslecht. De bevolking en haar nijverheid hadden te lij-den gehad van de aanwezigheid van het franse leger in1672 en 1673. Dat zal dan ook wel de reden zijn ge-weest, dat sinjeur Pieter van de Vegt, koopman te Am-sterdam, enkele jaren (1672, 1673 en 1676) grondrenteaan de eigenaar van het &quot;goed tot Zeisterstraat&quot; 2),Gerrit van Oostrum vanMoersbergen, schuldig was, toende heren Abraham Verbeek en Cornelis van Oosterwijk inapril en mei 1676 de opstal, drie stukken land en hetgereedschap van een ververij, van hem overnamen 3).Verbeek en Van Oosterwijk waren

lakenreders in Utrecht,zoals Van de Vegt dat wel in Amsterdam zal zijn geweest. Op 2 februari 1677 vindt er een volgend transportplaats voor het gerecht van Zeist. Pieter van de Vegtdraagt dan, met consent van de Heer Van Moersbergen alsgrondheer van Zeist(erstraat) aan dezelfde AbrahamVerbeek nu samen met Dirk van Oosterwijk een huis engetimmerte, genaamd &quot;de Ververij&quot;, met opstal en ge-reedschappen over. Dit huis houden wij voor de oudstevoorganger van &quot;Beek en Royen&quot;. De families Verbeek enVan Oosterwijk en het door hen uitgeoefende bedrijfzullen we eerst eens wat nader bezien. Abraham Verbeek 4), geboren in 1646 en overleden in1723 te Utrecht, was in 1666 te Utrecht gehuwd metMaria van Antwerpen (overl. 1672). Zijn zuster Lavina(1646-1710) was in 1667 met Dirk van Oosterwijk (1640-1693) getrouwd. De kopers van &quot;de Ververij&quot; waren duszwagers. Verderop in deze

geschiedenis zullen we Hen-drik van Singel (1675-1753) tegenkomen, ook al betrok-ken bij de gronden en opstallen aan de Dorpsstraat. Hijis in 1704 getrouwd met Abraham's dochter Jacomina(geb. 1676). De naamgever van het huis &quot;Beek en Royen&quot;: HendrikVerbeek (1708-1788; afb. 2) was een kleinzoon van 77





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 zich te Zeist zo druk maakte met de lakenververij. Ookzij waren actief in de lakenhandel. Hun vader en groot-vader worden te Amsterdam als kooplieden in engelse&quot;manufacturen&quot; genoemd. In de 18e eeuw werd Nederlanddoor engelse lakens overstroomd. Zeer tot schade van denederlandse nijverheid. Laten we dus eerst eens zienwat die lakennijverheid in het Utrecht der 18e eeuw be-tekende. De utrechtse textielnijverheid De stad Utrecht had in die textielindustrie in de 17een 18e eeuw een van de belangrijkste bronnen van inkom-sten en werkgelegenheid 6). Er werden zijden, halfzij-den, wollen- en halfwollen stoffen vervaardigd. Al wa-ren er duizenden werknemers bij betrokken - Pringsheim7) spreekt zelfs van +^ 10.000 - fabriekmatig in de te-genwoordige zin van het woord vond dat weven en spinnenniet plaats. Veel werk werd door de grote

&quot;reeders endrapeniers&quot; (die de wol of zijde kochten, de stoffenvervaardigden en deze verhandelden) in huisindustrieuitbesteed. De zijdefabricage door Van Mollem hebben we als uit-zondering al vermeld. Er bestond een grote behoefte aanwollen stoffen (lakens) voor kleding en dekking en inde 17e en 18e eeuw vormden de Nederlanden een centrumvoor de vervaardiging daarvan. Amsterdam en vooral ookLeiden namen in dit opzicht een belangrijke plaats in;daarnaast vormde ook Utrecht een centrum voor deze nij-verheid. Hierbij was men er bijzonder op gesteld omzijn vaste afzetmarkten te behouden, terwijl de gildenstreng de hand hielden of trachtten te houden aan devastgestelde beloningen voor spinners, wevers, ververs,enz. Toen de economische situatie zich in de loop der18e eeuw voor de Nederlanden minder gunstig ontwikkeldehad dit uiteraard ook repercussies op de lakennijver-heid. Er ontwikkelt zich een

provinciaal protectionisme.Zo requestreren de utrechtse fabrikanten in 1753 bij hunstaten provinciaal tegen de maatregel van de Staten vanHolland, waardoor alle leden van de regering en offici-anten verplicht worden tot het dragen van inlands(d.w.z. hollands) laken. De gecommitteerden van de 79











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 bij de Heer van Driebergen, met nog een stuk strekkendevan deAruhemseweg tot aan de Bovenweg&quot;. &quot;Bruynwijk&quot; Of George Bruyn het zo prettig heeft gevonden datJacomina Verbeek, dochter van de oude Abraham en echt-genote van Hendrik van Singel op 28 augustus 1725 aanJacob Bramo een huis en wagenschuur verkoopt, gelegennaast het huis &quot;Bruynwijk&quot;, op grond van de Heer vanZeist, lijkt ons te betwijfelen. Jacob Bramo kocht in 1733 de herberg naast de kerk inZeist 12) en was misschien ook in 1725 al op een herberguit. Daarbij was George bezig zijn buitenplaats vorm tegeven, hetgeen ook uit de naamgeving van het huis&quot;Bruynwijk&quot; in deze acte blijkt. Daarom zal ook wel devoorwaarde zijn opgenomen dat er nooit &quot;ligten&quot; of ven-sters uitziende op de Erve van de (let wel I)

plaats&quot;Bruynwijk&quot; zullen mogen worden gemaakt, en ook de&quot;ligten&quot;, uitzichten of vensters van &quot;Bruynwijk&quot; nietmogen worden belemmerd. Omstreeks 1723,moet de buiten-plaats &quot;Beek en Royen&quot;, waaronder begrepen het huis metomliggend terrein tussen Lageweg en Dorpsstraat, bene-vens terreinen tussen Driebergseweg en Arnhemse Boven-weg, al hebben bestaan, zij het onder die naam&quot;Bruynwijk&quot;, en in omvang nog niet zo groot als hetlater onder Hendrik Verbeek werd. Hoe het huis er indie tijd uitzag is niet bekend. De tegenwoordige aan-blik moet uit de tijd van Hendrik Verbeek dateren. Hendrik Verbeek Deze Hendrik Verbeek, kleinzoon van Abraham Verbeek,zal het huis omstreeks 1730, enige tijd voor zijn huwe-lijk met Justina Clara van Royen (1732) verworven heb-ben. Hij was te Utrecht een groot heer: Domheer van hetKapittel ten Dom, kanunnik van St Pieter,

lid van devroedschap in de veertiger jaren, in de zeventiger ja-ren van de eeuw en mogelijk al veel eerder *) burgemees- 84





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Zeyst, oost-, noord-, en westwaarts tot langs de gemeeneheyde zuydwaarts en een gedeelte oostwaarts zoals het-zelve onder deze Geregten (van Zeist) gelegen is&quot;. Diezelfde maand koopt hij opnieuw grond, nu van ArienJanss. van der Veer: drie morgen bouwland en twee morgenheiveld, gelegen achter het dorp Zeist over de Bovenweg.In 1742 koopt hij zeven morgen land van de - niet al teruim bij kas zittende - Heer van Zeist Willem Adriaangraaf van Nassau. Alles gronden met beplantingen tussen,wat tegenwoordig Arnhemse Bovenweg en Driebergseweg heet,gedeeltelijk misschien tussen 2e Hogeweg en 2e Dorps-straat (dit laatste nemen we ten minste aan)wanneer in deacte van de &quot;tuinties agter de Huysjens&quot; wordt gesproken» Dan komt er een wisseling in de Heerlijkheid Zeist:Cornelis Schellinger vervangt Willem Adriaan van

Nassau.Schellinger verhuurt weiland en verkoopt een eiken walmet &quot;Eyke Caphout en Beukeboomen, lang ongeveer 200 m&quot;aan Hendrik Verbeek. De omschrijving is enigszins cryp-tisch: de wal is &quot;lang omtrent 53 Roeden, breed omtrent4 Roeden (15 m), ten Eynden de Hoogeweg, Regt over hetNieuwe Moolenbosch; vlak voor het Bos''van welgemeldeHeer Verbeek, daartegen aangeland, schietende van descheijding van de zelve wal, tot aent Eynde van 't Bos,of Hoogeweg, ten eynde de Moolenweg&quot;. Mogelijk hebbenwe hier te doen met een wal waarop later de huizen langsde Molenweg werden gebouwd. Hendrik Verbeek verwerftoverigens ook gronden in de omgeving, waar nu &quot;Schaer-weyde&quot; en het Chr. Sanatorium langs de Utrechtseweg lig-gen (Bulletin Van de Poll-Stichting III, pag. 35). Hendrik en Justina Clara hebben niet alleen hun namenaan maar ook hun stempel op &quot;Beek en

Royen&quot; gezet. Zijhebben, zoals dat destijds in regentenfamilies gebrui-kelijk was, afwisselend te Zeist en in Utrecht gewoond.Hendrik bereikte een hoge leeftijd, en zag zijn laatstejaren verzuurd door de patriottische woelingen in en omUtrecht 14). Justina Clara werd niet ouder dan 39 jaar.Het gezin had drie kinderen, waarvan de zoon al vroegoverleed en de jongste dochter Jacoba Elizabeth (1742-1803) in 1761 trouwde met mr Maarten Weveringh, schepente Amsterdam. Zij was in tweede echt gehuwd met mr Engel-bert Fran^ois van Berckel (1726-1796), pensionaris van 86





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 hoek begraafplaats. Westelijk van deze begrenzing vindenwe de eigendonimen en beplantingen van de Heer van Zeist.De begrenzingen naar het noorden en het oosten wordendoor &quot;gemeene heyde&quot; bepaald. Trouwens achter de Krake-lingweg en de Woudenbergseweg tegenover de begraafplaatsworden geen begrenzingen aangegeven. Ook thans nog is inhet terrein die oude aanleg gedeeltelijk herkenbaar. Wenoemen het Laantje zonder Eind, oudtijds ook Verbeeksspoor geheten; de kom die we daar ter hoogte van hetJagersbuis aantreffen: de &quot;koekepan&quot;; in het Zeisterbosmet de waterloop (thans vrijwel droog) in de richtingvan het hertenkamp. Daarnaast een aantal lanen in hetbos, die wellicht ook nog op de oude aanleg teruggaan.Hier en daar vinden we op de kaart e-en tuinornament,een obelisk of iets wat daarop lijkt. In

totaal over-heerst de indruk dat Hendrik Verbeek mede en misschienwel in de eerste plaats de schepper van het Zeister Bosis geweest. Lopen we even op de geschiedenis vooruit dan vindtdit ook wel zijn bevestiging in hetgeen later met debezitting is gebeurd: de stichting van het buiten &quot;HoogBeek en Royen&quot;, eind twintiger jaren der 19e eeuw, deafsplitsing van &quot;Pavia&quot; van &quot;Hoog Beek en Royen&quot; in devijftiger jaren, en de koop van het Zeister Bos in de20e eeuw door de gemeente Zeist van de eigenaars van&quot;Pavia&quot;. Albert Voombergh voor &quot;Hoog Beek en Royen&quot; enzijn dochter mevrouw Pauw van Wieldrecht-Voombergh voor&quot;Pavia&quot; zijn hierbij de sleutelfiguren. Achter het huis &quot;Beek en Royen&quot; is minder terrein be-schikbaar. Men bevindt zich daar in de onmiddellijkeomgeving van het Zeister Slot, bijna op het eigenlijkevoorterrein. Toch heeft Hendrik

Verbeek nog kans geziendaar een formele tuin, met een kom en geschoren hagenaan te leggen. Hij heeft daartoe ook nog terrein achterde huizen van de Dorpsstraat in bezit. Het valt op dathet huis op de kaart vrij lang gestrekt is, het aan dedriebergse zijde gelegen perceel heeft er dan ook welbij gehoord. Het had toen nog geen verdieping (zoals opde prent in het album van Mourot uit de twintiger jarender 19e eeuw duidelijk te zien is, afb. 5) en zal totorangeric en stalling hebben gediend. 88













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 1950, 1969 17. A.J.S. van Lier, de Fundatie van de Vrijvrouwe vanRenswoude binnen de stad Utrecht, 1754 - 28 april -1954 18. Zie hiervoor: J, Meerdink o.c, pag. 25. In een pam-flet uit die tijd wordt hij uitgescholden voor&quot;omgekeerde lakenwinkel&quot;, hetgeen op de transforma-tie van de lakenververij tot het buiten &quot;Beek enRoyen&quot; kan duiden. 19. De kaart is afgedrukt in &quot;Hoe oud is Zeist&quot;, Van dePoll-Stichting, 1976 94
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 / A/ -^z- &quot;Beek en Royen&quot;, + 1822, lithografie van Houtman naareen tekening van T. Soeterik, in de atlas van Mourotmet gezichten in de provinaie Utrecht
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