
Seijst 2001. - Dl.31 GEMEENTELIJKE HERINDELING, R.P.M. RHOEN 200 I-i De gemeentelijke herindeling van Qemeentelijke herindeling iseen actueel onderwerp in deprovincie Utrecht. DrieUtrechtse gemeenten zijn per Ijanuari 2001 opgeheven. Degemeente Vleuten-De Meern isbij Utrecht gevoegd en degemeente Harmeien bij Woer-den. De gemeenteMaartensdijk verloor eveneenshaar zelfstandigheid. Zij komtbij de gemeente De Bilt. Degemeente Maarssen verlooreen gedeelte van haar grondge-bied dat grenst aan het indus-trieterrein Lage Weide aanUtrecht. De beweegredenen van depolitiek om gemeenten opte heffen, staan vaaklijnrecht tegenover de argumentenvan de dorpsbewoners die gekant zijntegen annexatie van hun gemeentedoor          een          buurgemeente. Tegenstanders benadrukken meestalhet feit dat zij een hechte dorps-gemeenschap vormen met een eigencultuur, die men niet kwijt wil raken.Bestuurlijke herindeling is echtereen proces dat niet te stoppen valt.Wie wil weten welke gemeentensinds 1830 zijn opgeheven raadplegehiervoor Vuga's AlfabetischePlaatsnamengids van Nederland. Regionale herindeling is niet ietsvan deze tijd. Twee honderd jaargeleden, rond 1800, ging deprovincie Utrecht voor het eerstbestuurlijk op de schop. Wie denkt dat de huidige gemeente Zeistdaaraan is ontkomen, vergist zich.De gemeente Zeist zoals die nubestaat, wordt gevormd door devroegere gerechten Zeist,

Stoet-wegen, Kattenbroek en De Breul ende in 1806 opgerichte gemeente (erwerd ook gesproken over stad endorp) Austerlitz. Een gerecht isenigszins te vergelijken met eenhuidige gemeente. Oorspronkelijk lagen binnen degrenzen van de huidige gemeente devoormalige middeleeuwse gerechtenZeist (ook wel Zeisteroever ge-noemd). Kroos (De Kroost), Zeister- 'straat, Stoetwegen, Kattenbroek(soms Kouwenhoven genoemd),Kokkertshoeve, S. Pieter, Scherp-weide (verbasterd tot Schaarweide),Vierhoeven en (De) Breul ofWeerdorp. ersbergen was geen gerecht, maar vormde sinds 1677 «2^^/« ^ \





Seijst 2001. - Dl.31 5eijst 2001-1 GEMEENTELIJKE HERINDELING. R.P.M. RHOEN Breiil met Zeist verenigd. In die jarenspreekt men van de gemeente vanZeist, Stoetwegen en Kattcnbroek (ofook wel: Zeist c.s.). Bij de staatsregeling van 1801herkregen de plaatselijke besturenhun zelfstandigheid. In een akte van5 november 1802 wordt weergesproken over het gerecht van Zeistin de oude betekenis. Zcials zal blijken,was dat maar voor enkele jaren. In1805 veranderde de staatsregelingalweer Een gemeentelijke herinde-ling van het departement Utrechtwerd door de minister van Erediensten Binnenlandse Zaken voorbereid.In zijn circulaire van 8 november 1809nodigde de landdrost van Utrecht deplaatselijke besturen uit hun meriingkenbaar te maken over de toekom-stige gemeentelijke indeling. Menmocht aangeven of men zelfstandigblijven wilde of dat samenvoegingmet andere gerechten gewenst werd(' of het belang en het gerief derIngezetenen of andere omstandigheden medebrengen') en zo ja met welkegerechten. Het antwoord moest voorof op 20 november binnen zijn! De gerechten Stoetwegen enKattcnbroek maakten aan delanddrost van het departementUtrecht in november 1809 inverband met de plannen voor degemeentelijke herindeling, kenbaardat men niet met andere gerechtenwilde worden samengevoegd, bietgerecht van Kattcnbroek schreefTer beantwoordingh van LJWHoogu).missive van den 8 van

Slagtmaayid1809 rakende het geven vanconsideratien en advies bij de oplumdenzijnde              organisatie              der gemeentebestuuren, dient dat ditgerecht zedert onheugelijke jaarenaltoos een vrijgerecht heeft [sic]geweest, voorts een vrij en allodiaalgoed van den heer van voorz- gerechten eijndelijk het grootste verlangen desingezetenen, dat het zelve op zich zelveblijve bestaan en geenzins zoudeverhoopen van dit hun zedertonheugelijke jaaren vrije recht te worden verstoten en met anderegerechten te wordet} gecombmeerl, enhierrnede 7\iet na alvoorensverscheijdene in deze het meestbelanghebbende ingezeteiien ie hebbengehoord en alles derzelve gevoelens indeeze overeeyistemmende i'ertrinm'ende berigten voldaan te hebben /.../'. Het gerechtsbestuLir van Stoet-wegen verzond een haast exactdezelfde brief. Gerechtsheer van Kattcnbroekwas Mr Willem Nicolaas Pesters(1754-1831) en van StoetwegenJhr.Mr Gerard Cornelis Wttewaalvan Stoetwegen (1780-1863).Vreemd genoeg wordt in de brief vanhet gerecht Stoetwegen gesprokenover de vrouwe van het gerecht. Hetkan zijn dat men de moeder vanGerard Corrielis Wttewaal vanStoetwegen, Catharina Cornelia vanVoorst (1743-1823), sinds 1803weduwe van de vorige gerechtsheerMr Ferdinand Wttewael (1733-1803)hiermee bedoelde. Volgens huidige begrippen was het







Seijst 2001. - Dl.31 GEMEENTELIJKE HERINDELING, R.P.M. RHOEN Kattenbroek. De namen van de voormaligegerechten werden in de 19&quot; eeuwnog gebruikt voor het aanduidenvan kadastrale secties (sectie B Zeist;sectie D Austerlitz; sectie E (De)Breul; sectie F Stoetwegen en sectieG Kattenbroek) en als wijk-aanduiding in het bevolkingsregister.R.P.M. Rhoen aan te geven. De belangrijkheid wasgeringer: in 1759 stonden er tweehuizen en het aantal inwonersbedroeg volgens schatting tien (in1829: twaalf huizen en 68 inwo-ners). Wat betreft het schoutambtvormde dit gerecht een personeleunie met het gerecht Zeist. Austerlitz werd in 1811 bij degemeente Zeist gevoegd. Oorspron-kelijk viel het grondgebied van ditdorp onder Driebergen. Bij descheiding van de hoge heerlijkheidZeist-Driebergen in 1768 (Austerlitzbestond nog niet) hadden de Statenvan Utrecht bepaald dat deOdijkerweg 'Berg- en Rhijnu/aarts' degrens zou vormen tussen de beidehoge heerlijkheden. De burgemees-ter van Zeist schreef op 29 december1831 dan ook aan gedeputeerdestaten dat 'de Gemeente Austerlitz nietonder de Ambachtsheerlijkheid Zeijstkan worden getrokken, en wel opgrond, dat Austerlitz, bij de vestigingdoor Koning Lodewijk tot eene Stad, grootendeeb van de Jurisdictie vanDriebergen is afgenomen [??.]'? Ditwordt bevestigd in een transportaktevan 31 mei 1806 waarin vermeldstaat 'Kamp te Zeijst onder de gerechtevan

Driebergen'. Onvrijwillige samenvoeging vangemeenten kan lang voelbaarblijven. Zeker als een plaats eeneigen identiteit bezit. Rond dejaarwisseling van 2000 verklaardeAusterlitz zich voor enkele dagenonafhankelijk van Zeist. Hetgeen alseen ludieke actie moet wordengezien. Het Utrechts Nieuwsbladkopte op 30 december 1999 met:Austerlitz, al 150 jaar de blindedarmvan Zeist'. Na het herstel van de Neder-landse onafhankelijkheid in 1813stond de gemeentelijke indeling inde provincie alweer op de agenda.Op 1 januari 1818 werd Utrechtopnieuw gemeentelijk heringedeeld.Onder de gemeente Zeist vielenAusterlitz, De Breul, Stoetwegen en BONNEN EN LITERATUUR Archief der gemeente Zeist. 1599-1905. inv.nrs. 2. 3. 4 (f. 96. 177 en 209), 40, 139 (f. 10), 297, 301 en 435: Gemeentearchief Zeist. Archief van het Huis Zeist, 1677-1953. inv.nr. 26: C.fl.Z. A.N. Beets e.a. (redactie). De archieven in Ulrechl. p. 3-4, Alphen aan den Rijn 1985. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een instilutioneet-geogralische studie, p. 453-466, s.1. 1983. Qeschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780. biz. 85 e.v., Utrecht 1997. D.T. Koen, Inventaris van de archivalia afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht, ;4S9-/8//: Utrecht 1985. E.B.F.F, V/ittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridder- hofsteden en heerlijkheden, deel 2, 's- Cravenhage 1912. Het Utrechts Nieuwsblad, 30

december 1999,


