








Seijst 1989. - Dl.19 gen. Op dat gedeelte van de Utrechtseweg is overigensnog meer te doen. Nemen wij aan dat mevrouw Scharff hethuis naast Veelzicht (het tegenwoordige politiebureau,destijds Boschzigt geheten) verwierf, dan zien wij datin datzelfde jaar 1815 Boschzigt zelf door A.G. vanMeurs (ook al een bewoner van de Herengracht, ditmaalop no 408) met meubels en al wordt verkocht aan de we-duwe A.C. Boudaen van Ghesel, een dame die aan hetJanskerkhof te Utrecht woonde. Haar familie koopt vanJohannes van Laer achter haar huis, met uitgang op deKerkweg, nog drie woningen, stalling en koetshuis, bij-behorende grond en nog een tuin. Tenslotte verkoopt de koopman en &quot;zaagmolenaar&quot; J. duPree te Utrecht aan de bekende in de Dorpsstraat wonen-de metselaar Ruth Blanken huis en erf aan de &quot;GrooteUtrechtscheweg te Zeist&quot;, ten noorden grenzende aan hetbuitengoed Lommerlust. Er werd

dus in dat jaar 1815heel wat onroerend goed langs de Utrechtseweg en vooralin de omgeving van de Dorpsstraat verhandeld. De welge-stelde logementhouder en landeigenaar Jacob van Kreel,die zijn herberg naast de kerk in 1815 aan Jan Mouthaanoverdoet, brengt de hofstede De Brink, de latere bui-tenplaats en daarbij behorende &quot;daghuurderswooning&quot; inveiling, ook al aan die Utrechtseweg. Al die veranderingen wekken niet de Indruk dat dedruk der omstandigheden de zeister bevolking zwaar be-lastte. Kopen en verkopen doen eerder denken aan be-langstelling van het stedelijk patriciaat om zich inZeist te vestigen. Een streven dat eerst in de twinti-ger jaren tot volle ontwikkeling kwam. Daarnaast bleefvoor velen de armoede bestaan, die de franse tijd ken-merkt: de daghuurders, bosarbeiders, houthakkers in hunplaggen hutten en de door de armbesturen bedeelden. Destichting van de buitenplaatsen tussen de

twintiger enzestiger jaren van de vorige eeuw betekende ongetwij-feld een verruiming van de werkgelegenheid en een be-langrijke stimulans voor de ambachtelijke en handel-drijvende middenstand. Maar tevoren kwam de kleinedorpsgemeenschap (in 1815) nog even onder spanning testaan. 33







Seijst 1989. - Dl.19 vraagt hem naar zijn papieren en Th. Sluyter antwoordzijn naam is Jan ver der Pol, geboortig van Schravelandoud 26 jaren en sta voor zijn persoon in en de volgendedag weer de waarschijnlijke dezes (onleesbaar), ditgeval heeft vier weken geleden ook bij hem plaats ge-had, toen dezelve tog is opgepakt en weggebragt en daarde wet zegt hij zijn knegt moet aangeven schijnt hijzulks niet te willen doen hoewel hij zulks zeer welweet en zig altoos met deserteurs ophoud&quot;. Wij hebben het al gezegd: deserteurs en boeren wistenelkaar te vinden. Erg enthousiast om de strijd tegen Napoleon te wagenwas men bij ons bepaald niet. De Officier is goed boosen schrijft Van Bern de volgende dag al terug, zegt hemdat hij een behoorlijk proces-verbaal van het voorge-vallene dient op te maken en toe te sturen ten eindedie boer te kunnen vervolgen &quot;althans indien er enigbewijs is, dat het een deserteur is&quot;.

Betreurd wordtdat de burgemeester geen kennis heeft gegeven van het-geen er vier weken geleden is gebeurd. Dat zou ook nogin bovengenoemd proces-verbaal kunnen worden opgenomenmet vermelding van de naam van de desbetreffende deser-teur en waarheen hij is opgebracht. Alles dient zo goedmogelijk te worden &quot;gerechercheerd&quot;. Nauwkeurig moetworden opgegeven wat in beide gevallen heeft plaatsge-vonden en onder welke omstandigheden. Iets anders nu: Burgemeester Van Bern schrijft op23 maart aan de Procureur in eerste aanleg - het gaatdan over de mogelijke franse gezindheid der Zeistena-ren - dat de ingezetenen zeer goed gezind zijn en ge-hecht aan het tegenwoordige gouvernement. Wel meldt hijdat als vreemdeling hier woont: F. Hubert, een franseknegt (sic !) en voormalig politiefunctionaris te Am-sterdam, wiens gezindheid niet te verzekeren is. MaarVan Bern neemt de gelegenheid waar een

bijzonder feitonder de aandacht van de Procureur te brengen. L. On-derboven had de &quot;dienaar&quot; (veldwachter) op het volgendeop een muur gekladde maar leesbare versje opmerkzaamgemaakt: 36



Seijst 1989. - Dl.19 &quot;Moet ik het lieve Leeven dervenIk agt het een geringe zaakOf ik om Cesar's glorie sterveOf m'in een dwingeland vermaak.&quot; Bepaald niet vleiend voor de nationale gevoelens ende nieuwe koning (een nawee uit de patriottentijd, dieterm &quot;dwingeland&quot;?) . Dat men om de glorie van CesarNapoleon niet veel gaf is eerder begrijpelijk. UitAmersfoort, waar de rechtbank zetelt, komt als reactie&quot;dat het veersje maar moet worden overgewit, opdat hetuit het oog kome&quot;. Van Bern wordt aanbevolen scherp tedoen surveilleren en de Officier van Justitie zou weleens willen weten waarom de gewezen commissaris vanpolitie, in casu Hubert, zo vaak naar Amsterdam gaat. Politietoezicht op vreemdelingen achtte men striktnoodzakelijk en angst voor spionnen ging de autoritei-ten na februari meer en meer in haar greep krijgen. Devraag is of de bevolking er zich bijzonder druk ommaakte. Maar

bezorgd is men wel. Van Bern moet immers(31 maart) per omgaande aan de Officier van Justitiemelden: &quot;hoedanig de geestesgesteldheid van de inwoon-deren der gemeente is, of er ook schrikwekkende gerug-ten worden uitgestrooid. Zo ja, welke? En wie de ver-spreiders van dezelve zijn, alsmede de oorsprong vandezelve. Of er ook in de gemeente zijn, die op eeniger-lei wijze trachten de gemoederen tegen de bestaandeorde van zaken voor in te nemen of door daden (en) ge-sprekken of eenige oproerige gedragingen, door het dra-gen van Leuzen anders dan die welke thans algemeen ge-bruikelijk door het zingen van liedjes die strekkinghebben het vorige regeringsstelsel of den Persoon vanNapoleon Buonaparte aan te Prijzen of door het aanhef-fen van oproerige geschreeuw zich vijandig betoonentegen die Tegenwoordig Gouvernement. Verder verzoek ikU.W.E. zorgvuldig agt te geven op de vreemdelingen inuw

gemeente, om het Eve van welk een Natie, mij eenenauwkeurige leyst van dezelve te doen toekomen met op-gave van hunne middelen van bestaan, op hunne betrek-kingen en gesprekken ten sterkste te doen agt slaan en 37












