
Seijst 1988. - Dl. 18 De BisschopshofAmersfoort Bij het lezen van een artikel van wijlen J.M. Rein-boud in het Heemschut-nummer &quot;Amersfoort, monumenten-stad&quot; 1) trof mij de overeenkomst tussen het vroeg-mid-deleeuwse Amersfoort en Zeist; nadien is eerstgenoemdeuitgegroeid tot een stad (sinds 1259 stadsrechten),terwijl de andere een dorp - zij het een volkrijk - isgebleven. Reinboud wijst erop, dat Amersfoort ontstond aan deEem, aan een doorwaadbare plaats, een voorde (ter hoog-te van de huidige Havik), waar het landverkeer oost-west vice versa passeren kon. Voor het eerst wordt dezeplek in 1028 genoemd en in 1203 een &quot;curtis&quot; of bis-schopshof. In 1317 echter schonk de utrechtse bisschopzijn hof aan de amersfoortse parochiekerk van St Joris,daar hij elders beschikken kon over een versterkt huis.Nu was er ten tijde van Karel de Grote - in 777 - alsprake van een &quot;villa&quot; in de streek Flethite. Zo'nfrankische villa

besloeg dikwijls vele honderden hecta-ren. &quot;Ze omvatte om te beginnen een vroonhof. Dat waszowel het eigen huis van de heer, met de daarbij beho-rende landbouw-, veeteelt- en andere gronden, als hetbestuurscentrum hiervoor en voor het eraan onderhorige hoevenland.....Een vroonhof of &quot;curtis&quot; moet een heel dorp op zich zijn geweest...&quot;. Is nu de latere bisschopshof identiek aan de franki-sche vroonhof ca.? Belangrijke hulpbronnen zijn, vol-gens Reinboud, plaats-, water- en veldnamen. De oudebisschopshof lag nabij de St Joriskerk; in de 8e eeuwwerd &quot;curtis&quot; vertaald als &quot;hovastat&quot;, hofstede. Dezenaam komt nog altijd voor aan de noordwestkant van dekerk, waar het nog steeds &quot;Papenhofstede&quot; heet. Dichterbij heet een straat &quot;Vijver&quot; en een ander &quot;Lavendel-straat&quot;, wat een verbastering kan zijn van &quot;lavande&quot;,wasplaats in de rivierbocht. Zo ook de oude

namen&quot;breul&quot; en &quot;bree&quot;. &quot;In de karolingische richtlijnenvoor villae staat met name het beheer en onderhoud ge- 25



Seijst 1988. - Dl. 18 noemd van de &quot;brogilum&quot; of &quot;breul&quot; bij elke vroonhof;van oorsprong wildpark, later omheinde ruimte voor vee.Een met &quot;breul&quot; gecombineerde naam, die we ook van ko-ningshoven elders kennen, is die van &quot;bree&quot; of &quot;brede&quot;,akkerland dat tot de vroonhof behoorde&quot;. De &quot;brede&quot; lagpal aan de westzijde van de huidige amersfoortse bin-nenstad en de Breul besloeg het zuidelijke deel van diebinnenstad; een deel van de Langestraat door het cen-trum heette voorheen Breulstraat. In Amersfoort stondvoorbij de Brede een grenspaal, waar lang geleden eengerechtsplaats - met galg en rad - was, nu de Boezem-berg. De frankische villa ofwel curtis was omgeven door eenaantal &quot;foreesten&quot;, bosachtige jachtdomeinen, waarvaner vier met name zijn vermeld, zoals &quot;Hengistscoto&quot;(dat wil zeggen Henschoten bij Woudenberg) en &quot;Fornhe-se&quot; (dat

wil zeggen Hees onder Soest). Verder kan noggenoemd worden de &quot;Koppel&quot;, de weidegronden aan deoever van de Eem, terwijl de bekende archeoloog-histo-ricus Halbertsma 2) ook nog melding maakt van &quot;woestEigen&quot; op de Amersfoortse Berg - dus aan de westkantvan de nederzetting - en van de Amersfoortse Eng, deakkers op de uitlopers van deze Berg aangelegd. Deutrechtse bisschop was grondheer van dit gebied, maarals zijn lokale vertegenwoordiger had hij uit een dernotabele families een schout aangesteld, die op de Hofwoonde. Later wordt de schout &quot;miles de Amersvort&quot;,ridder van Amersfoort, genoemd. Zeist Wat is er - na deze lange amersfoortse uitweiding -van de zeister bisschopshof te vertellen? Veel gegevensomtrent de bezittingen van de bisschop van Utrecht inZeist zijn te vinden in de &quot;Bronnen voor de geschiede-nis van Zeist&quot; 3). Uit oude acten, vermeld in die&quot;Bronnen&quot;, blijkt,

dat al in 838 de bisschop er bezithad, aangezien hij toen aan een zekere graaf Rodger zeshoeven - met de onvrije gezinnen (vronen) en het land -in vruchtgebruik schonk. Trouwens, de vermelding toen 26





Seijst 1988. - Dl. 18 omstreeks 1300 ontving - voornamelijk in natura -blijkt uit de notities van de bisschoppelijke rentmees-ter uit 1328: 17 rammen, 23 varkens, 20 mud haver, 8mud rogge en aan tijnzen 4 pond plus aan bede 6 pond,13 schelling, 4 denier. Later werden de pachten alle ingeld voldaan. Na de opheffing van de Hof kwam de naam&quot;hof tot Zeyst&quot; of &quot;bisschopshof&quot; zelfs in de 17e eeuwnog wel voor. Waar lag deze bisschopshof? Dank zij een kaart in hetRijksarchief te Utrecht - ook afgebeeld in Dekker'sboek op pag. 70 - weten we dat tamelijk nauwkeurig.Paulus Ruys tekende ca 1664 de voormalige hof aan hetbegin van de Kroostweg (toen &quot;Den Brenck&quot; genoemd) bijde Utrechtseweg, schuin tegenover de tegenwoordige VanReenenweg, beter nog: tegenover de Brinkweg. Op 19eeeuwse kaarten omvatte het perceel De Brink onder meerde vroegere Hof; nu is het blijkbaar het terrein van dekinderboerderij. K.W.

Galis De vroegere Bisschopshof ± 1664 28



Seijst 1988. - Dl. 18 De situatie ± 1860 De situatie ± 1986 1) Den Brenck (nu Kroostweg), 2) Brinkweg, 3) Utrechtseweg, 4) Molenwegh (nu Van Reenenweg), 5) &quot;De Brink&quot;, 6) Griftlaan, 7) Kinderboerderij 29i



Seijst 1988. - Dl. 18 Noten 1) J.M. Reinboud: Over de oorsprong van Amersfoort.Heemschut, 60, 1983, no 10 (oktober), pag. 162-164 2) H. Halbertsma: Zeven eeuwen Amersfoort?, 1959, pag.7-18 zie ook F. Leyden: Het ontstaan der Nederlandschesteden... Tijds. Kon. Ned. Aardr. Gen., 58, 1941,no 2, pag. 143, 147 3) Deel I, o.a. pag. 35/36, en vele pagina's; ook deelII 4) C. Dekker: Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen.Zutphen 1983, pag. 35, 69-75, 167-174, 453-466 5) De buitenplaats Schaerweyde aan de Utrechtsewegheette in 1796 nog Brinkenberg. De nieuwe naam werdaan de buitenplaats gegeven door Bernardus Sluyter-man, toen deze de bezitter was geworden van het ge-recht Scharweide en de buitenplaats. 6) Tijns, tins, cijns of census: Hieronder verstaat mendat wat de boer verschuldigd was aan zijn grondheer,en betaalde in natura of (later) in geld. Het kwamin de plaats van vroon- of herendiensten. 7) Rau: Kleine Kapittelen en
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