
















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 De eigenaar van &quot;Beek en Royen&quot; ziet af van het (ge-bruiks-) recht op het gedeelte van de grond, lopende &quot;totaan de paaltjes, welke door de eigenaar van voorschrevenhuizingen zijn gesteld geworden, tegen de beukehaag vanhet buitengoed Beek en Royen meergemeld, te rekenen vande muur van hetselve tot aan den eigendom van Mevrouw vanMeurs van Vollenhoven (ter plaatse van het tegenwoordigepostkantoor) met belofte om op dezelve grond nimmer enigregt van eigendom te zullen reclameren&quot;. De eigenaren van de Dorpsstraat-huizen verplichten zichonder meer een schutting te plaatsen vanaf de muur van&quot;Beek en Royen&quot; tot aan de eigendom van mevrouw Van Meursvan Vollenhoven. Men had dus blijkbaar op eigen gezagpaaltjes geplaatst en daarmee op de rechten van &quot;Beek enRoyen&quot; inbreuk gemaakt. Intussen gaat de

geschiedenis door. Een dochter van hetechtpaar Van Renesse-Straalman: J.G. Gravin van Renessevan Wilp erft &quot;Beek en Royen&quot;, maar sterft voor haar manWalraven Robbert van Heeckeren van Brandsenburg. Walravenblijft vruchtgebruiker tot zijn dood en bewoont &quot;Beek enRoyen&quot;. Hij overlijdt in 1845 en dan wordt de nalatenschapvan mevrouw Van Heeckeren van Brandsenburg door de nabe-staanden gescheiden en komt &quot;Beek en Royen&quot; op 20 septem-ber 1845 te Utrecht bij de ons reeds bekende notaris G.H.Stevens in openbare veiling. Uit het procesverbaal van die openbare verkoop nemen wede volgende omschrijving over: &quot;Het buitengoed genaamd Beek en Royen, bestaande in eenheerenhuizinge nommer 69, Stalling en Koetshuizen (dezestalling en koetshuizen zullen naast het huis aan de Drie-bergse kant gestaan hebben (vgl. de prent van Soeterikuit de atlas van Mourot, afb. 5), schuur en verdere

ge-timmerten, erven en grooten tuin beplant met vele vrucht-boomen en voorzien van broeiery tezamen groot vijf en ne-gentig roeden twintig ellen staand en gelegen in de ge-meente van Zeyst aan het einde der Dorpsstraat strek-kende uit dezelve tot aan de watersource van Zeyst of wa-terloop van Zeyst achter en langs denzelven tuin gelegenbelend aan de eene zijde den Rijtuigschilder Moen en aande andere zijde eene steeg - kadaster sectie G, nummer 297, 11











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 van de hand hebben gedaan. Zo wordt in 1820 door D. vanWijk een stalhouderij met woonhuis aan het begin van deLaan tegenover &quot;Beek en Royen&quot; gesticht. Op de scheiding van het bezit van het huis te Zeist en'^oog) Beek en Royen&quot; zijn wat kleinere huizen gebouwd.Zij worden aangeduid als de buurt genaamd Nieuw Zeist.Nooitgedacht heet in de volksmond ook nu nog wel deBuurt. De percelen van deze huizen lopen door tot aan deLaan van Beek en Royen. En daar moet in de jaren na 1820Van Wijk ook grond hebben verworven. Omstreeks het middenvan de eeuw ontstaan er de eerste huizen. Wat Laan van Beek en Royen 2 betreft: de grond voor debouw werd door de bekende zeister arts Frans Adriaan Snel-len gekocht van Teunis van Wijk, grondeigenaar te Zeist(acte voor notaris van Diggelen, Amersfoort 19 mei 1863).Het terrein, groot 10 roeden en 40

ellen, wordt omschrevenals tuingrond en gelegen in de &quot;buurt Nieuw Zeist&quot;. Deterreinen langs de Laan van Beek en Royen werden toen dustot het huidige Nooitgedacht gerekend. Er zijn enkelemerkwaardige voorwaarden bij de verkoop: in de genoemdepercelen zal &quot;nimmer sterken drank mogen worden verkocht,noch de stalhouderij uitgeoefend, of enige fabriekzaakdaargesteld mogen worden&quot;. Er wordt tevens een servituutvan uitgang van Nooitgedacht naar de Laan van Beek enRoyen en omgekeerd gevestigd. Ook aan Antonia Scherpenzeel,weduwe van Frederik Verdonk wordt bij dezelfde gelegenheideen perceel tuingrond verkocht. Deze rechten van uitgangnaar Nooitgedacht bij de verschillende woonhuizen hebbennog lang bestaan: het huis no 4, van 1853, beschikt erzelfs nu nog over. Het ziet er naar uit dat de Van Wijks grotere stukkengrond tussen Nooitgedacht en de Laan van Beek en Royen vande eigenaren van

&quot;Hoog Beek en Royen&quot; hebben kunnen ver-werven en er bij doorverkoop voor zorgden dat hun stalhou-derij, kort na 1845 met een diligence-onderneming opUtrecht uitgebreid, aan de &quot;kop&quot; van de Laan geen concur-rentie zou ondervinden. Dr Snellen en later zijn zoon Karel, eveneens arts, wa-ren zeer bekende figuren in de zeister samenleving vanafhet midden der 19e tot diep in de 20e eeuw. De oude dokteroverleed in 1886, waarna zijn beide ongetrouwde dochters 16



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 Bertha en Agatha het huis in 1887 verwierven. Mijn vader,Johan Meerdink, de latere gemeente-architect, kocht hetvan haar in 1898. Van de Snellens zij hier tenslotte nogvermeld, dat een andere zoon van F.A. Snellen, hoogleraarin de oogheelkunde te Utrecht werd en als eerste ter be-paling van de visusscherpte gebruik is gaan maken van ingrootte steeds geringer wordende lettertekens. Blijven we bij de Laan van Beek en Royen: die werd ge-leidelijk volgebouwd met grotere en kleinere huizen langsde - wat we nu zouden noemen - ventweg. Verschillende van deze huizen verhuurden des zomers ka-mers aan pensiongasten uit de steden. In de periode datde Laan nog niet verhard maar een gewone zandweg was, afge-zet met hardstenen paaltjes ter hoogte van de Jufferstraaten de 2e Hogeweg, werd 's middags midden in de Laan theegedronken. Zelfs later werd dit nog wel

gedaan in de bermtussen vent- en middenweg. Een eind kwam aan het thee-drinken midden in de laan toen de weg verhard en voordoorgaand-verkeer geschikt gemaakt werd. Dat gebeurde in1914, nadat de mobilisatie was afgekondigd. Vele bouwwer-ken werden toen stilgelegd en mijn vader - de gemeente-architect - vertelde dat de vrijgekomen arbeiders - voorzover niet gemobiliseerd - werden ingezet voor het verhar-den van de Laan van Beek en Royen. Ik herinner me nog -als klein jonget'je - de vordering van paarden voor hetleger, die op de nog niet verharde Laan van Beek en Royenin 1914 plaats vond. Wat er in de daarop volgende decennia ter plaatse ge-beurde mag bekend worden verondersteld: asfalteringen,verbredingen, rooien van en nieuw beplanten met bomen,weg-verlegging en aan het verkeer aanpassen van de uit-monding bij de Driebergseweg. Dat de laan tussen Hogeweg en Jufferstraat, tussen depaaltjes dus, als voetenlaan werd

aangeduid lijkt me ver-klaarbaar: gaan kon men er alleen te voet. Waarom dit&quot;voeten&quot; evenwel een verbastering van de familienaam&quot;Voute&quot; 30) zou zijn, werd me niet duidelijk. De naam Vouteben ik in verband met &quot;Beek en Royen&quot; nergens tegengeko-men. Wel hebben we de familie Voet van Winssen ontmoet enhet is begrijpelijk, dat zeistenaren in het begin van de19e eeuw, gewend als zij waren de Laan naar de families 17





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 6. Kaart van de Hofstede &quot;Hoog Beek en Royen&quot;en aangrenzende gronden, 1820 20


