
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 De kartografie van Zeist Deze titel belooft meer dan in onderstaande regelsgeboden wordt. Het is mijn bedoeling alleen kaarten tebeschrijven uit de tijd voor 1900, die Zeist en naasteomgeving betreffen. Moderne kaarten en kaarten van ge-deelten van Zeist blijven buiten beschouwing. Het &quot;Leitmotiv&quot; van dit artikel is aan te tonen deontwikkeling van vage, schetsmatige en onnauwkeurigeweergave van het oude Zeist naar steeds grotere nauw-keurigheid, duidelijkheid en volledigheid. Hierbij wordt de uitgebreide kaartencollectie van deVan de Poll-Stichting op de voet gevolgd. Deze verzame-ling is enkele jaren geleden door mij chronologischgerangschikt en van een voorlopige catalogus voorzien.Ir B. van Wijk heeft dit werk voortgezet en afgerondmet een zeer uitgebreid overzicht van alle kaarten. Het oudste Zeist Zeist wordt in de bronnen het eerst in 838 vermeld.In de

bekende Gids van Kraal komt een oudere vermeldingvoor: het jaar 808, toen Karel de Grote in Nijmegen ophet Valkhof het Paasfeest vierde. De Utrechtse bisschopRicfried was daar ook en keerde via Eist, Arnhem, Rhe-nen en Zeist huiswaarts. Helaas heb ik deze mededelingin geen enkele bron bevestigd gevonden. Misschien isiemand anders gelukkiger. Van het middeleeuwse Zeist zijn geen kaarten bekend.Zou er ooit een kaart tevoorschijn komen, dan is hetnog de vraag, of wij er veel aan zouden hebben, want inde Middeleeuwen was het kaartwerk erg primitief. Toch is er over het middeleeuwse Zeist zoveel bekend,dat wij ons een vrij gedetailleerde voorstelling kunnenmaken van de geografische situatie destijds. Na 838wordt Zeist in de bronnen voor het eerst weer genoemdin 1028 en dan nog een paar keer voor 1200. Na 1200verandert dit geheel en worden Zeist en onderhorigentalloze malen vermeld. 41



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Het Zeist van toen kunnen wij als volgt beschrijven.In de eerste plaats was er de Steenstraat met de OudeKerk (de huidige Dorpsstraten). De Heerweg of Bovenwegvormde toen de voornaamste verbinding naar het oosten. De overgang tot het eveneens zeer oude agrarischewesten van Zeist vormde de Brink. De Vinkenbuurt(Eygen) en de Kroost worden al in 1259 genoemd, de Kop-pel en de Koppelweg in 1347, de Kroostweg en de Noord-weg in 1371. Dit gebied viel onder het bisschoppelijkgerecht. Daarnaast bestonden meer naar het oosten degerechten Cattenbroek en Stoetwegen. De Zeisterbrug, op het snijpunt van Koppelweg en Kop-peldijk, wordt sinds 1328 telkens genoemd. Vandaarstrekte zich een smalle landstrook uit tot de Vinken-buurt aan de Kromme Rijn met de toepasselijke naam vanBrugakker. Waarschijnlijk heeft hier de oude verbindingmet Utrecht gelopen, omdat

de weg over De Bilt toen tedrassig was, gelijk dat ook het geval was met de Bene-denweg oostwaarts naar Driebergen. De weg liep dan ver-der van de Vinkenbuurt via Zeisteroever, het gebiedlangs de Kromme Rijn westelijk van Bunnik en al heelvroeg (1239) vermeld. Ook andere Zeister punten noemen de middeleeuwsebronnen, zoals de Hakswetering en de hofstedenCockaertshoeve, Couwenhoven en Brakel. U ziet het, voldoende gegevens om zich een voorstel-ling te maken van de middeleeuwse situatie. De zestiende eeuw De oudst bekende kaart van Zeist en omgeving is vanomstreeks 1540. Zij omvat het gedeelte der provincieUtrecht, gelegen tussen de stad Utrecht, Zeist, DeVuursche en Loosdrecht. Het is meer een landschap dan een landkaart. Deplaatsen worden aangeduid met kerken, boerderijen enbomen. De bisschopsstad ligt rechtsboven. Zeist aan delinkerkant. Het is allemaal erg schetsmatig, maar tochinteressant om iets uit die tijd te

hebben. Op de voorgrond ziet men Sint Maartensdijk, toen ook 42



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 al straatdorp, en daarboven prijken de buurten Oude- enNieuwe Wetering, die ook nu nog onder Maartensdijk res-sorteren. Dan komt De Bilt met zijn molen, en bovenaanis er de verbinding (via Vrouwenklooster en Oostbroek),tussen Utrecht en Zeist, die ten onrechte &quot;Steenwech&quot;wordt genoemd, want dat was zij pas ±n_ Zeist. Zeistzelf wordt aangeduid met een kerk en vlak daarnaast eentoren (dus geen kasteel) . Mogelijk was het oude slotalleen maar een donjon. Over de exacte ligging hiervanzegt de kaart ons niets. Er wordt slechts aangeduid,dat Zeist behalve een kerk ook een donjon bezat. Van dezelfde tijd (1542) dateert de kaart, gemaaktdoor landmeter Jacob van Deventer. Het is een eersteweergave van de hele provincie met het noorden aan debovenkant, dus meer een landkaart in de huidige beteke-nis, maar dan erg summier en zonder wegen. Dan komt de

kaart van Christiaan 's Groten (circa1573), waarop wel wegen voorkomen, maar die kloppenniet. De Woudweg, destijds een rechtstreekse verbindingtussen De Bilt en Woudenberg, loopt direct op Zeistaan. De Bovenweg zet zich vanaf Zeist voort in de rich-ting van Maartensdijk. De weg Utrecht-Maartensdijk ont-breekt en De Bilt en Driebergen ontbreken eveneens. Tenslotte is er de kaart uit 1594, waarvan J. vanDiepenem in 1646 een kopie maakte. Zij omvat het gebiedtussen Utrecht, Zeist, Doorn, Leusden, Amersfoort enSoest. Het is weer een soort landschap met het noordenbovenaan. Hier laat de Woudweg het op een grote heuvelgelegen Zeist links liggen en men herkent de Zeisterpunten Dinslaecken (Dijnselburg) en het Panhuis. Deverbinding Utrecht-Amersfoort is nog niet de spatrechteweg uit 1652, maar een bochtige weg via de Leusderberg,die ongewoon uitvoerig is getekend met een flink aantalmoeilijk thuis te brengen namen als Noortgraven,

Win-terstruycken. Klein en Groot Breest (?) enz. 43



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Hornhovius De kaart van Hornhovius uit 1599 betekent een flinkestap voorwaarts. De hele provincie wordt afgebeeld meteen duidelijk onderscheid tussen de agrarische gebiedenten zuiden van Zeist, Driebergen en Doorn, alsmede rondWoudenberg en Scherpenzeel enerzijds, en de woestegronden daartussen, aangeduid door heuveltjes. Wegen,plaatsen en rivieren staan er duidelijk op en er wordennu voor het eerst ook verbindingen met name genoemd,zoals de Rijzenburger en Odijker Steeg. Daarentegenmoeten belangrijke wegen zoals de Benedenweg en deWoudweg het zonder aanduiding stellen. Zeer uitvoerig is de kaart voor de Langbroeker Wete-ring. Hier worden vele buitens aangeduid. In Zeist wor-den Blikkenburg en Kersbergen als kastelen weergegeven,Zeist zelf alleen als dorp. Bestond de donjon toen nietmeer? Ik vraag mij wel af, of Hornhovius, wat Zeist be-treft,

wel erg gelukkig is geweest. De Woudweg komtweer te dicht bij de oude dorpskern en de eeuwenoudeBovenweg schittert door afwezigheid. Blikkenburg ligteen heel eind ten westen van de Zeister kerk in plaatsvan ten zuiden daarvan. De flauwe bocht, die de wegnaar Utrecht bij de Oude Kerk maakt, is bijna loodrechtgeworden. En zo uitvoerig is de kaart nu ook weer niet,dat er ruimte zou zijn voor de wegen in Zeist-West. Bernard de Roy In de zeventiende eeuw gebeurt er een hele tijd nietsen dan plotseling komt de kartografie van Zeist in eenstroomversnelling door het uitstekende kaartwerk van DeRoy. De landmeter Bernard de Roy (uitspraak De Rooi)maakte in 1677 een &quot;Caerte van de Hoge, Lage en Middel-bare Jurisdictie van Seyst ende Driebergen&quot;. In 1699verscheen zijn kaart van de provincie Utrecht, waarvoorde opmetingen in de jaren 1676 tot 1695 werden ver-richt. De Roy geeft ons voor het eerst een uitvoerige en 44



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 betrouwbare weergave van het toenmalige Zeist. Het isondoenlijk hier de hele kaart te beschrijven, maar ikwil toch enkele punten noemen waaruit u duidelijk zalworden, welk een grote vooruitgang het werk van De Royheeft betekend. Aan de grens met De Bilt zien we de hofstede BlauweSchorteldoek en de herberg De Klomp aan de ingang vande spatrechte sinds 1652 aangelegde Amersfoortse Wegmet de bekende &quot;vakken&quot;. Dat waren rechthoekige stukkenterrein aan weerskanten van deze weg, welke aan gega-digden werden verkocht en in het huidige landschap nogterug te vinden zijn. Op een van die vakken ontstond deherberg Huis ter Heide. In Zeist-West worden nu voor het eerst de wegen dui-delijk en met name weergegeven: de Noordweg, de Bree-steeg (Koppelweg), de Koppelsluis en de Koppeldijk. Nogniet de tweede herberg De Klomp, die Zeist destijdsrijk

was. De Seyster Vaart (Grift) staat er nauwkeurigop, evenals de Kroostweg, waarvan de naamsaanduidingechter naar de Utrechtse Weg is verschoven. De Seyster-weg (Utrechtse en Driebergse Weg) en de (Arnhemse) Bo-venweg lopen nu netjes evenwijdig naast elkaar. DeWoudweg blijft op gepaste afstand van Zeist, zoals hijthans nog door de Austerlltzse bossen loopt. Anderepunten zijn de molen (aan de Molensteeg), de Beltes-steeg (Couwenhovenlaan), de Tiendweg, de Kersbergen-steeg, de kastelen Kersbergen en Blikkenburg. Ook het&quot;Huis te Zeist&quot; staat erop, maar nog zonder de ge-zichtslanen (Koelaan en Slotlaan). De kaarten van 1677 en 1699 zijn in wezen gelijk,maar iets verschillend getekend. Op de kaart van 1677ontbreken terreinaanduidingen, zoals heuveltjes en bo-men, die de kaart van 1699 wel vertoont. Ook worden de&quot;vakken&quot; op de kaart van 1677 nog maar provisorischaangeduid. De achttiende eeuw In de

tweede helft van deze eeuw was Isaak Tirion debekende uitgever van het standaardwerk &quot;Tegenwoordige 45



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Staat der Vereenigde Nederlanden&quot;. Voor de landkaartendaarin heeft De Roy model gestaan, ze zijn echter min-der uitvoerig en nauwkeurig. Dit is ook het geval metde &quot;Nieuwe Kaart van de Kwartieren van Eemland en 'tOverkwartier in 't Sticht van Utrecht&quot;, anno 1772 uit-gegeven te Amsterdam bij dezelfde Isaak Tirion. Zelfs de foutieve plaats van de Kroostweg is van DeRoy overgenomen. Er staan storende fouten in de kaart,die bij De Roy niet voorkomen. De Driebergse Weg zetzich voorbij Zeist niet voort, hij gaat over in de Arn-hemse Bovenweg en heet verderop Kroostweg. De Kroostwegzelf ontbreekt. Op een dergelijk voor Zeist belangrijkpunt klopt Tirion dus helemaal niet. Ik vermoed, dat deonzorgvuldigheid van Hornhovius' kaart, gecombineerdmet De Roy's verkeerde aanduiding van de Kroostweg voordeze vergissing verantwoordelijk is. Blijkbaar kende

demaker van de kaart de situatie in Zeist niet. In tegenstelling tot Tirion betekent de kaart vanJ.G. Praalder uit 1770 wel een verbetering. Zij omvathet oostelijk gedeelte van Zeist en is de uitvoerigstekaart, die wij tot dusver over onze woonplaats bezit-ten. Wij zien het Slot met zijn gezichtslanen (Koelaanen Slotlaan), de huizen Kersbergen, Blikkenburg, Rhijn-wijk en Wulperhorst, de hoeven De Bunzing, De Preek-stoel (tegenover de Molenweg), Schaalenburg (laterKleine Breul), Brakel, De Hoef (aan de Tiendweg) en(niet met name genoemd) Stoetwegen en Zomerdijk. Ookworden afgebeeld het Molenbosch, de nabijgelegen molen.De Breul en Beek en Royen met gezichtslaan. Er zijn enkele tekortkomingen. Zo staan aan de Steen-straat maar enkele huizen Ingetekend en de gebouwen vande Broedergemeente ontbreken geheel, terwijl zij toenal een heel eind gevorderd waren. Een mooie westelijke aanvulling op Praalders kaartvormt het &quot;Plan van het

Campement bij Zeyst betrokkenden 23 juny 1787&quot;. Het was toen de tijd der patriottenkort voor de komst van de Pruisen. De patriotten warenin de stad Utrecht de baas en de naar Amersfoort uitge- 46



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 weken Staten legerden toen troepen op strategische pun-ten rond Utrecht, zoals in een kamp te Zeist, dat onge-veer ter plaatse van het huidige sanatorium lag. Daaraan danken wij deze mooie kaart, die vooral inte-ressant is door de nauwkeurige weergave van Zeist-Westen de aanduiding van de bodemgesteldheid, namelijk wei-de, bouwgrond, hoog- en laaghout en heuvels. De hoevenGrote en Kleine Koppel, De Kroost en Zijdewegh wordenvoor het eerst met name aangeduid. Veranderd aanzien van Zeist Sinds de Middeleeuwen vormden de Boven- en Benedenwegde overgang tussen het agrarische zuiden en het hogergelegen &quot;woeste&quot; noorden met zijn onafzienbare heide-velden en zandheuvels. Dat was het uitgestrekte gebied tussen Zeist, Soesten Leusden. Hier lieten de boeren uit de omgeving hunschapen weiden en staken zij er plaggen. De Zeisterboeren

kozen daartoe de route langs de Schapendrift(Sanatoriumlaan), Molensteeg (Molenweg) en Heidesteeg(Heideweg). De grenzen in dat gebied stonden niet vast en de zes-tiende en zeventiende eeuwse bronnen vermelden geschil-len hierover, waarbij namen vallen als &quot;de Heetberch,de Strylo tegens Amersfoort, de Eselenberch, de Wlnter-struycken en de Weerdin&quot;, namen, die men terugvindt opde kaart van 1594. In de achttiende eeuw werd een gedeelte van dat ge-bied ontgonnen en bebost. In de eerste plaats het ter-rein rond de &quot;vakken&quot; van de nieuwe Amersfoortse Weg.En dan het grote trapeziumvormige slotpark, dat zichten noorden van de Zeisterstraat uitstrekte. Dit bebos-te terrein met zijn vele paden werd in de lengte door-sneden door de gezichtslanen van het Slot en Beek enRoyen en hield plotseling op bij de huidige Krakeling-weg. Heel duidelijk is dat te zien op de &quot;Situatiekaartder Genie&quot; van 1790, nummer 7.

Dit nummer betreft Zeisten omstreken (er zijn ook nummers voor de wijdere omge-ving) . 47



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Het nog niet beboste terrein ten noorden van de Bo-venweg is alles &quot;zandduynen&quot; of &quot;hooge zand&quot;. Ook hetterrein van het latere Austerlitz. Daar hoefden deFransen geen bos te kappen voor hun grote leger-plaats ... De percelen van Zeist-West worden scherpweergegeven met een groot aantal gebouwen. De Zeister-straat is nu voor het eerst volgetekend. Men ziet Veel-zigt met een hele rij huizen aan de westkant. Ook deBrink vertoont verscheidene huizen. De afsplitsing vande Woudenbergse Weg vanuit de Slotlaan is al heel dui-delijk af te lezen! Links op de kaart loopt nog de spatrechte Amersfoort-se Weg van 1652. De Utrechtse Weg vertoont bij De Blau-we Schorteldoek en de herberg De Klomp een eigenaardige&quot;knik&quot;, die ook al voorkomt op de kaart van De Roy. Denieuwe Amersfoortse Weg, die thans als een gezichtslaandirect op het huis

Vollenhove aanloopt, is op de kaartal aangegeven. Het zal niet lang meer duren, of dezeweg komt voor de oude weg in de plaats. Althans voorhet laatste gedeelte: dat is nu nog waar te nemen inhet nog bestaande stuk van het landgoed Vollenhove.Door die wegverlegging is ook de knik verdwenen. Deze mooie kaart is kennelijk onvoltooid gebleven,want naast grote nauwkeurigheid zijn er grote leemten.Zo klopt van het Slot en de Broedergemeente bitter wei-nig. En van de Bovenweg ontbreekt het westelijk gedeel-te. De Franse tijd Uit 1802 dateert het &quot;Plan van Zeist&quot;, een kopergra-vure door C. Forssell, naar J. Petersen. Dit is de eer-ste kaart, die de kern van Zeist gebouw voor gebouwnauwkeurig laat zien. Zij omvat het Slot, de Broedergemeente, de Zeister-straat en naaste omgeving. De Zeisterstraat is nu intwee delen gesplitst door het Rond, toen nog een doorwater omgeven &quot;echt&quot; rondeel. Verscheidene gebouwenzijn met name

aangeduid, zoals de Oude Kerk, het Hofvan Holland (logement naast de kerk), Boogaars Lust





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 litz hebben plaatsgehad. Op de achtereenvolgende kaarten is duidelijk te zien»dat dit ook buiten Austerlitz geschiedde en dat de ont-ginning hoofdzakelijk neerkwam op bebossing. De negentiende eeuw De kaart van J. van der Monde (1827) Net als op de kaart van 1802 wordt ook hier het cen-trum van Zeist afgebeeld. Het was toen de gezapige engegmoedelijke Biedermeiertijd van koning Willem I. Er zijn overal van die rustgevende landhuizen ont-staan langs de wegverbindingen met De Bilt en Drieber-gen, zoals wij die kunnen zien op de prenten van Mourot(1829). De kaart toont ons Schoonoord, Klein Schoon-oord, Sparrenheuvel en Hoog Beek en Royen aan de Drie-bergse kant. Het is merkwaardig hoe weinig er sinds deFranse tijd is veranderd in het dorpscentrum zelf. Welis er een rij huizen ontstaan aan de oostzijde vanNooitgedacht. Het lijkt of die aan de westkant van

deLaan van Beek en Royen staan, maar dat komt, doordatdeze laan niet juist is &quot;&quot;ingetekend en wat naar links isverschoven. De kaart van de hofstede Hoog Beek en Royen en aangren-zende gronden Deze kaart van juli 1830 is zeer nauwkeurig en eenwelkome aanvulling op die van Van der Monde. Aan hetRond is een huis getekend met een uitspringend gedeeltein het midden, dat ook voorkomt op de kaart van 1802 enop een prent uit 1823. Mogelijk hebben de dames Walkartnog in hetzelfde huis gewoond, want dat had ook zo'nuitspringend gedeelte over twee verdiepingen, net alsop de prent anno 1823. De huizenrij, die Van der Mondeaan de Laan van Beek en Royen plaatste, staat nu duide-lijk aan Nooitgedacht. De Voorheuvel ontwikkelt zich als tweede centrum:hier staan al verscheidene huizen. 50
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