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Voorwoord
Het 25-jarig bestaan van de Van de Poll-Stich
ting - stichting ter bestudering van de Zeister
geschiedenis - was aanleiding tot de organisatie
van de tentoonstelling 'Hoe oud is Zeist?'.
Zij wordt gehouden onder auspiciën van de
Zeister Stichting voor Kunst en Kultuur en is ge
organiseerd door de tentoonstellingscommissie van
de Van de Poll-Stichting.
De Van de Poll-Stichting is de Stichting voor
Kunst en Kultuur bijzonder erkentelijk voor de ge
boden mogelijkheid tot expositie en voor verkre
gen hulp en medewerking. De Raad van Beheer van
de Van de Poll-Stichting is de tentoonstellings
commissie, bestaande uit:
mej. Q.A.M. Oostvogel, G. Becker, G.A.M. van
Bueren, J.J.B. Fluitman, J.D.H.G.C. Geerlings,
E.R.C. Halberstadt-,. mr. H.B. van Rhijn, D.R. de
Ridder, drs. Th.G.P.M. Ruys, W.A. Storm de
Grave, L. Visser, dankbaar voor veel werk, met gro
te kennis en enthousiasme verricht.
Het is de eerste maal dat een zo groot aantal
voorwerpen, die met de Zeister geschiedenis samen
hangen, zijn bijeengebracht. Eens te meer blijkt,
uit tentoonstelling en uit de artikelen van deze
uitgave , hoe belangwekkend lokale geschiedenis is
en hoe belangwekkend die van Zeist. Eens te meer
blijkt ook, hoeveel lacunes er nog zijn en hoeveel
werk er nog voor de Van de Poll-Stichting te doen
is.
Het hier gebodene moge daartoe een stimulans
zijn.
De voorzitter van de Raad van Beheer
van de Van de Poll-Stichting,
Dr. A.A.H. Stolk

Ten geleide
Deze uitgave is bedoeld om de bezoeker van de
tentoonstelling 'Hoe oud is Zeist?' enige extra
informatie te geven over de geschiedenis van
Zeist.
Het is uiteraard niet mogelijk geweest alle as
pecten van de Zeister historie hierin te betrek
ken, noch om volledig te zijn in hetgeen wel behan
deld is. Met name bleek het moeiltjk het dageltjks le
ven van de Zeistenaar 'toonbaar' te maken, hoewel
er nog veel verhalen over oud Zeist rondgaan.
Bij de samenstelling van deze tentoonstellings
uitgave is onder meer gebruik gemaakt van artike
len van de oud-archivaris van de Van de Poll
Stichting, dr. K.W. Galis, en van drs. J. Bertoen,
mr.dr. J. Meerdink, prof.dr. J.Ph. de Monté
verLoren en de heer L. Visser.
Los toegevoegd aan deze uitgave is een over
zicht van de tentoongestelde voorwerpen en doku
menten.
De tentoonstellingscommissie heeft bij de orga
nisatie van deze expositie medewerking gekregen
van vele bruikleengevers: de Rijksarchieven te
Den Bosch en Utrecht, het Nederlands Dokumentatie
centrum voor de Bouwkunst te Amsterdam, de Konin
klijke Bibliotheek in Den Haag, het Rijksmuseum
de Gevangenpoort in Den Haag en vele particulieren,
instellingen en bedrijven, welke bij de Zeister
geschiedenis betrokken zijn.
voor de Van de Poll-Stichting,
Th.G.P.M. Ruys.

Oktober 1976.

De oudste gegevens over Zeist
De eerst bekende oorkonde waarin Zeist genoemd
wordt, is gedateerd 23 maart 838: graaf Rodgar
schenkt de Sint Maarten kerk te Utrecht verschil
lende goederen in de gouw Leomeriche, en ontvangt
daarvoor andere goederen van deze kerk, onder meer
in Zeist, levenslang in gebruik tegen betaling van
cijns. Al wordt de naam Zeist dus voor het eerst :in
in 838 genoemd, bewoning was er al veel eerder.
We weten daar helaas weinig van, maar in de
vorige eeuw is bij de spoorweg aanleg ter hoogte
van Rijnwijk, nabij de Bunzing, in de omgeving
van de Brouwerij en later ook in Den Dolder op
het terrein van de Willem Arntsz-hoeve prehisto
risch scherven materiaal gevonden. Opmerkelijk is,
althans wat de eerstgenoemde vindplaatsen aangaat,
dat deze worden aangetroffen bij de oude (Kromme)
Rijn-arm, welke tot in de vroege middeleeuwen met
een boog langs de Zeister Dorpsstraten liep:
deze kromming is in de Dorpsstraat nog te her
kennen.
Bij de grondboringen heeft men op de platte
grond al die kronkelende waterlopen kunnen recon
strueren. In de middeleeuwen veranderde dit land
schap in een gebied van poelen, moerassen en ve
nen; later in bouw- en weilanden en broekland e.d.
Eeuwenlang hebben percelen als Cattenbroek, Mid
delbroek, Zeisterbroek en namen als Zeisteroever,
Lage Grond en 't Natte Bos aan de vroegere situa
tie herinnerd.
De Dorpsstraat werd al in de 14e eeuw aange
duid als 'de strate tot Zeijst' of als 'de Zetjs
ter straat', toen nog niet doorkruist door de
as van het 17e eeuwse Slot Zeist, welke as nage
noeg van Bunnik tot Soesterberg loopt.
De naam straat wijst erop, dat onze Dorpsstraat
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Portret-zegel van Petronella van Zeyst uit het
jaar 1327 (foto J. van Assen, R.A. Noord-Brabant)
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reeds toentertijd geplaveid geweest is, hetgeen
des te merkwaardiger is, omdat zij niet, zoals
de Arnhemse Bovenweg, de Hogeweg en de Oude
Arnhemseweg, deel uitmaakte van de grote heer
weg van Keulen naar Utrecht. De Dorpsstraat is
mogelijk ontstaan als een laad- en losplaats
langs de rivier.
Aan de Zeister straat werd in 1180 de eerste
stenen, romaanse kerk gebouwd op de huidige kerk
heuvel. Er was daar een houten voorganger (moge
lijk zelfs meer dan één) geweest, zoals uit bo
demonderzoek bleek. Deze oude kerk werd na 6½
eeuw, in 1840, afgebroken en vervangen door de
tegenwoordige neogotische. Doch de kerktoren is
- achter het pleister - nog grotendeels twaalfde
eeuws.
In die eeuw horen we ook voor de eerste maal
van het geslacht van Seijst, ongetwijfeld wonende
op het oude Slot, een vierkante woontoren. De
enige afbeelding welke hiervan bewaard is, is een
schetsje op een kaart uit 1540.
Men moet zich Zeist in deze en volgende eeuwen
voorstellen als een klein dorp met aan de noord
oost kant zandvlakten en heidevelden en hier en
daar een boscomplex, en klei- en drassige landen
aan de zuid-west zijde. De Dorpsstraat (in de 17e
eeuw 28 huizen) was het wooncentrum, zich uit
strekkend van de kerk aan het ene einde tot de
verdwenen boerderij 'de Preekstoel' (bij 'Schoon
oord') aan het andere eind. Oostelijk ervan had
men de schaarweide voor het vee; westelijk de
brink, met de Standerdmolen, en nog westelijker
de eng, met bouwlanden. Daar lag ook het oude
woongebied de Kroost.
Toch was Zeist binnen het Nedersticht belang
rijk. Voor de middeleeuwen al was er een ding
plaats of rechtplaats, waarschijnlijk op de kerk
heuvel, v6órdat daar een kerkje werd gebouwd. Ook
vermoeden sommigen dat de latere uithof van het
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Vrouwenklooster bij De Bilt (waarvan in 1317 Pe
tronella van Seijst priores was) zulk een ding
plaats was: namelijk Dijnselburg, in oude akten
ook als dingslo geschreven. Opvallend is dat tot
de Franse tijd de provinciale galg in Zeist stond
ter plaatse van het huidige sanatorium.
Een ander feit dat wijst op het belang van het
kleine, maar oude Zeist is dat hier de Utrechtse
bisschoppen eigenhandig de kerkklokken mpesten
luiden ten teken dat zij het wereldlijk gezag
over het Sticht hadden aanvaard (het kerkelijk
gezag ontvingen zij in de Utrechtse Domkerk).
Zulks gebeurde bijvoorbeeld in 1496, 1517 en 1524.
Bovendien hadden de bisschoppen eeuwenlang een
'hof' in Zeist, op de Brink nabij de oude Rijn
oever, waar pachters en anderen jaarlijks van
heinde en ver het verschuldigde kwamen afdragen.
In 1328 deed dit hof niet meer dienst als zodanig:
het hofgerecht werd toen gehouden op de naburige
Zeisterbrug (de Koppelbrug), nabij de Brugakker.
Het gerecht van Gouwenhoven (Couwenhoven) wordt
voor het eerst in een vijftiende eeuws dokument
genoemd.
Het dorp Zeist (in 1748 111 huizen) lag, in
rechte lijn gemeten, een Duitse mijl van de stad
Utrecht, 'doch, wegens de kromte en zandigheid
der wegen, mag men het wel omtrent twee uuren gaan
rekenen', aldus in 1772 de beschrijving in de 'Te
genwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden'.
Al sedert de middeleeuwen telde Zeist een aan
tal ambachtsheerlijkheden, zoals Kersbergen, Cat
tenbroek en De Breul, ongelijk van grootte en im
portantie. Daarbinnen lagen enkele versterkte, in
de 16e eeuw als ridderhofsteden erkende behuizin
gen: Zeist, Kersbergen en Blikkenburg.
Op de volgende bladzijden wordt hier verder op in
gegaan.
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Uit de rechtsgeschiedenis
Het middeleeuwse kerspel Zeist, waartoe ook
Driebergen en Rijsenburg behoorden, bevatte meer
dere territoriale rechtskringen en een viertal
kastelen, die later door de Statenvergadering van
Utrecht officieel als ridderhofsteden werden er
kend, te weten het Slot Zeist, Kersbergen, Blik
kenburg (eigenlijk is de juiste naam Bliekenburg,
wat oude Zeistenaren nog steeds zeggen) en het
Kasteel Rijsenburg.
'Het Slot' behoort tot die zeldzame ridderhof
steden, welke niet in leen werden gehouden, maar
die vrij iigen goed, met andere woorden eigendom,
waren van de bezitters. Dientengevolge komt het
niet voor in de leenregisters. Bovendien is het
middeleeuwse archief van het Slot blijkbaar ver
loren gegaan, zodat wtj over de geschiedenis daar
van in dit tijdperk vrijwel niets weten.
'Kersbergen' was later ook allodiaal goed,
maar hier weten wij, dat dit huis aanvankelijk te
leen werd gehouden van de Heren van Abcoude. Tus
sen 1392 en 1418 is het echter omgezet in een vrtj
eigen goed.
'Bliekenburg' is, zover als onze bronnen terug
gaan, altijd leengoed geweest en is dit gebleven
tot de opheffing van het leenstelsel. Reeds vóór
1340 blijkt dit huis in leen gehouden te worden
van de Heren van Abcoude. Toen de goederen en
rechten van de Heren van Abcoude in 1459 overgin
gen op de bisschop-landsheer werd Bliekenburg een
Stichts leen.
In 1536 werd het middeleeuwse Slot Zeist, in
1537 Bliekenburg en in 1538 Kersbergen door de
Staten van Utrecht als ridderhofsteden erkend.
Dit hield in, dat de bezitter ervan, mits hij
edelman was, zitting kon nemen in de Statenverga
dering van het gewest in het lid der ridderschap.
Voorts genoten de ridderhofsteden vrijdom van
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huisgeld, een belasting op huizen, ook vrijstel
ling van bieraccijns voor op het huis en in de
bijgebouwen te drinken bier en tenslotte het ex
clusieve recht van de jacht op alle gronden in
een kring met een straal van 200 roeden rondom
het kasteel. Een Stichtse roede is 3,756 m, dus
± 750 m.
Toen Willem Adriaan van Nassau plannen maakte
om het inmiddels vervallen middeleeuwse Slot door
het tegenwoordige te vervangen, verkreeg hij van
de Statenvergadering vergunning om het recht van
ridderhofstad over te brengen op zijn te bouwen
nieuwe Slot, dus op het tegenwoordige gebouw. Bij
de opstelling van de lijsten van ridderhofsteden
was als vereiste gesteld, dat het betreffende
huis moest voorzien zijn van een gracht, een op
haalbrug en een poort.
Toen het tegenwoordige Slot gebouwd werd, had
den deze verdedigingswerken hun militaire waarde
verloren. Toch heeft Willem Adriaan van Nassau
formeel nog aan de genoemde eisen voldaan.
Wat de territoriale rechtskringen in het ker
spel Zeist betreft, de kern daarvan werd gevormd
door het lage gerecht van dien naam dat zich in
handen van de bisschop-landsheer bevond en waarin
onder andere het Slot gelegen was. De gerechtsver
gadering bestond hier aanvankelijk uit de meetel
lende geërfden; later uit een schepenbank. De mid
deleeuwse bezitters van het Slot zijn dus nooit
- een veel voorkomende misvatting - Heer van Zeist
geweest.
Verder bevond zich in de middeleeuwen in Zeist
een laag gerecht van de Heren van Abcoude, waarin
onder andere het goed Kersbergen gelegen was.
De hoge rechtsmacht binnen het kerspel Zeist
bevond zich in handen van de bisschop-landsheer en
diens rechtsopvolgers,te weten Karel V en Philips
II en daarna de Staten van Utrecht. In 1677 droe
gen deze laatsten de hoge jurisdictie over Zeist
en Driebergen - en dus ook over de genoemde am-
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bachtsheerlijkheden, met uitzondering van Rijsen
burg - over aan Willem Adriaan van Nassau (graaf
sinds 1679) en wel in vrije eigendom voor een be
drag van f 5.000,--, zodat Zeist een allodiale hoge
heerlijkheid werd.
In de opgesomde ambachtsheerlijkheden bleef dus
de lage jurisdictie berusten in handen van de res
pectieve ambachtsheren, terwijl de hoge rechts
macht aldaar - Rijsenburg uitgezonderd - aan de
Vrijheer van Zeist kwam.
Na de verkrijging van de hoge jurisdictie deed
Van Nassau een galg oprichten ten noorden van de
Arnhemse Bovenweg, ongeveer ter plaatse waar te
genwoordig hotel 'Het Kerckebosch' staat. Ook
schafte hij een compleet stel martelwerktuigen,
een pijnbank met toebehoren, aan. Immers ook p�ni
ging mocht alleen toegepast worden bij verdenking
van zware misdrijven, welker berechting tot de ho
ge jurisdictie behoorde. Deze pijnbank met toebe
horen is in 1876 door het gemeentebestuur van
Zeist aan het Rijk geschonken ter plaatsing in de
Gevangenpoort in Den Haag.
In 1767 werd de hoge heerlijkheid Zeist door
de toenmalige eigenaar - Cornelis Schellinger,
die deze in 1746 van de Nassau's gekocht had verkocht en in 1768 overgedragen. Daarbij behield
de verkoper echter de hoge en lage rechtsmacht in
Driebergen aan zich. Driebergen werd toen dus een
afzonderlijke hoge heerlijkheid.
Behalve de reeds genoemde binnen het kerspel
Zeist gelegen normale lage rechten, treft men ook
daar het merkwaardige verschijnsel aan van de mi
niatuur ambachtsheerlijkheden. Een soort overgang
tussen deze laatste en de grotere lage gerechten
vormt de ambachtsheerlijkheid 'De Breul', gelegen
op de grens met Driebergen. Deze was nog geen
86 ha groot en werd te leen gehouden van de Heren
van IJsselstijn. De ambachtsheer stelde er een
schout aan, terwijl het gerecht gevormd werd door
twee aldaar geërfde gerechtslieden.
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Martelwerktuigen, welke in 1876 overgedragen zijn aan de Gevangenpoort
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Een voorbeeld van een miniatuur ambachtsheer
lijkheid vormde het gerechtje 'De Kroost', gelegen
bij de grens met De Bilt aan de Kroostweg.
Het goed De Kroost was een Stichts leen,
uitgegeven met lage rechtsmacht daarover.
Deze miniatuur ambachtsheerlijkheid besloeg
nog geen 22 ha en er stond maar één huis in.
Zelfs binnen de vrij kleine lage heerlijkheid
Cattenbroek lag een miniatuur ambachtsheerlijkheid
geheten Cockaertshoeve. Deze had slechts een opper
vlakte van ongeveer 14 ha en zij bestond, zoals de
naam reeds aanduidt, uit één boerderij. Cockaerts
hoeve lag aan de Koelaan ter hoogte van Blieken
burg. De lage rechtsmacht over deze hoeve werd van
het Sticht te leen gehouden.
In Zeist bevond zich voorts in de kern van het
dorp een merkwaardig grootgrondbezit, het goed tot
Zeisterstraat, dat, voorzover wij weten, van nie
mand te leen werd gehÓuden en dat dus vrij-eigen,
met andere woorden allodiaal, goed moet zijn ge
weest. Het strekte zich uit vanaf de Oude Kerk tot
ongeveer aan de Bliekenburgerlaan (-steeg) en wel
ter weerszijden van de Dorpsstraten. Dit groot
grondbezit was in een soort erfpacht uitgegeven in
percelen op welke onder andere de huizen aan de
Dorpsstraten waren gebouwd. Men duidde dit groot
grondbezit later aan als de grondheerlijkheid van
de Zeisterstraat. Men had hier echter geenszins te
doen met een heerlijkheid in de gebruikelijke be
tekenis van het woord, want er was geen jurisdic
tie aan dit bezit verbonden. Met de grondheer be
doelde men de eigenaar van de in erfpacht uitgege
ven percelen en met grondheerlijkheid duidde men
diens eigendomsrecht aan op de tot deze bezitting
behorende grond. Wanneer één van de erfpachters
zijn recht van erfpacht aan een ander wilde over
dragen moest hij daarvoor toestemming hebben van
de grondheer.
Ook in Zeist hebben markeverhoudingen bestaan.
De Zeister geërfden hadden gebruiksrechten op de
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heidevelden welke zich ten noorden van Zeist uit
strekten. Deze gemeenschappelijk gebruikte gronden
werden begrensd door terreinen, waarop de buren
van Soest, de poorters van Amersfoort en de geërf
den van Leusden gebruiksrechten hadden. De bewus
te heidevelden waren, als zijnde woeste gronden,
domein van de bisschop-landsheer en diens rechts
opvolgers krachtens het wildernisregaal.
De uit rechtshistorisch oogpunt ·belangrijkste
rechtshandeling, die zich in de middeleeuwen in
Zeist afspeelde, was de volgende. Een nieuwe bis
schop van Utrecht was bij zijn intocht volgens ou
de gewoonten verplicht zijn wereldlijk gezag over
het Nedersticht eigenhandig in te luiden met de
kerkklok in de toren van de Zeister kerk. Het
recht van klokkeslag was een belangrijk landsheer
lijkrecht, want dit betekende, dat de landsheer
het recht had om door middel van klokgelui zijn
onderzaten op te roepen om hun dingplicht, hun
heervaartplicht en hun verplichting tot landweer
te vervullen. Het luiden van de banklok in Zeist
was, althans in de latere middeleeuwen, tot een
symbolische daad geworden, want het klokluiden
werd toen niet meer beantwoord door een bijeenko
men van 's bisschops onderzaten. Toch stonden de
Staten van Utrecht erop, dat een nieuwe bisschop
deze vorm van aanvaarding van zijn wereldlijk ge
zag niet achterwege liet. De bisschop verscheen
hiertoe in Zeist te paard in volle wapenrusting
met een bij een landsheer passend gevolg. Een no
tariële acte van 24 september 1524 legt vast hoe
Hendrik van Beieren, tot bisschop van Utrecht ver
kozen, deze ceremonie verrichtte. Aangekomen in de
kerk van Zeist begaf hij zich naar het hoofdaltaa�
knielde daar en sprak een gebed uit. Vervolgens
ging hij naar de toren, nam daar het klokketouw
in handen, dat voor deze gelegenheid omwonden was
met een schone servet, en luidde de banklok.
10

De hofsteden
In 1772 werd bij de wed. Isaak Tirion te .Am
sterdam het twaalfde deel uitgegeven van de 'Te
genwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden'.
In dit standaardwerk wordt onder meer het Over
kwartier van de provincie Utrecht beschreven, van
welk gebied ook de huidige Utrechtse Heuvelrug
deel uitmaakt. Enkele fragmenten hieruit, welke
betrekking hebben op de ridderhofsteden Zeist '
.
Blikken
burg en Kersbergen en de niet riddermatige
hofsteden Rijnwijk en Wulperhorst zijn hieronder
aangehaald.

HET HUIS TE ZEIST
"Een we1,,n1,,g ten zuidweste van de kerk, ten einde
van het dorp, staat het Huis te Zeist, thans een
zeer schoon en aanzienlijk hedendaagsch gebouuJ,
van eene uitmuntende bouworde. 't Ligt in zeer
weeldige en wijduitgestrekte plantagiën, en geeft,
voor zig, een breede laan, met een ijzeren hek
van den gemeenen weg afgescheiden. Te wederzijde
deezer laan plagt vet weiland te zijn, dat thans
grootendeels door de woningen der Broedergemeen
te beslagen is. Aan de linkerhand, als men de
laan opgaat, is de Buitenplaats Bekenrojen, van
den Wel Edelen Gestrengen Heer Hendrik Verbeek,
Raad in de Vroedschap der Stad Utrecht. Verder
heeft het Huis twee groote vleugels, ter regter
zijde tot keukens stallingen, en, ter linker,
tot eene orangerie geschikt, welke, tot het
volbouwen der nieuwe zaal, der Broedergemeente
tot haare vergadering gediend heeft. Agter het
huis is een fraai Bloemperk, met twee Kabinet
ten of Tuinhuisjes op elken hoek. Dit alles is
in eene ruime gragt, of breeden vijver, die te
11

wederzijde eene Kaskade heeft, elk met twee
schoone liggende Reuzen- of Rivier Gods-beelden
versierd, besloten. Hier agter is een lommer
rijk en somber bosch van zwaare beukenboomen.11
HET HUIS BLIKKENBURG
"Op eenigen afstand ten zuiden van het Huis te
Zeist hadt men eertijds het Riddermatig Huis
Blikkenburg, waar van thans nog eenig overblijf
zel te zien is: namelijk een zware vierkante
poort met een rond Koepeltoorentje er boven.
Op de plaats van het huis staat thans eene
boeren wooning. 'Er zijn aanteekeningen, die
melden, dat het Huis te Blikkenburg, of Blijcken
burg, in den jaare 1340, door een' Heer uit het
oud en vrugtbaar geslagt der Wulven, gebouwd zij.
Eene zijner dogteren zoude met Fredrik van Zuilen
getrouiJd, en deezes nakomelingschap van Blijcken
borg genoemd zijn. Doch het schijnt zekerder, dat
de Heer van Gaasbeek, als Leenheer regt op dit
Huis gehad, en hetzelve dan den Utrechtschen Bis
schop, ten behoeve van het Utrechtsche Bisdom,
heeft opgedragen. 11
HET HUIS KERSBERGEN
"Een weinig ten noorden van het huis Zeist, en
even ten westen der Dorpskerke, vindt met de
Ridderhofstad Kersbergen, of Carsbergen: ook
Catsbergen genoemd. Dezelve is onder de Heer
lijkheid van Zeist niet begrepen. Men stelt ge
meenlijk, dat het oudtijds het Jagthuis der
Utrechtsche Bisschoppen ware. 't Is egter zeker,
dat het reeds vroeg bezeten is door het Geslagte
van Renesse, zijnde door Vincent van Renesse van
12
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Everdingen� omtrent den jaare 1498� overgegeven
aan Dirk van Zuilen van Hermelen� die getrouwd
was met Maria van Renesse van Zeist en van
Carsbergen. "
1
' Het Huis� schoon niet van den nieuwsten zwier�
vertoont zig deftig een aanzienlijk; is een
regelmatig vierkant gebouw; en heeft een ronden
toren nevens zig. Men komt op het voorplein door
een sierlijk ijzeren Hek� over eene steenen Brugge. 11
DE HOFSTEDEN WULPERHORST EN RIJNWIJK
"In dezelve zi-Jn de Hofsteden Wulperhorst� toe
behorende aan den Wel Edelen Gestrengen Heer
Kollonel W.N. Pesters; en Rhijnwijk� van den
Heer Alexander Dorbolijn� lang bewoond door
Fransche Geestelijken� van de Orden der Kart
huizers� die weigerende de bekende Bulle
Unigenitus aan te nemen� Vrankrijk verlaten
hadden."
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De vestiging van de BroeJnge111eente
Het was voor het dorp Zeist een gedenkwaardige
dag, toen daar in het voorjaar van 1745 een reis
koets stopte, waarvan de inzittenden, twee defti
ge burgers met hun vrouwen, inlichtingen inwonnen
over de heerlijkheid Zeist. Een gedenkwaardige
dag, want Cornelis en Jacob Schellinger kwamen zo
min of meer tot de ontdekking, dat de hoge heer
lijkheid Zeist te koop was, op een ogenblik, dat
zij teleurgesteld uit het land van Kleef naar
Heerendijk terugkeerden, omdat de koopplannen met
betrekking tot een landgoed bij Kleef niet waren
.doorgegaan. Daarmee was de verwachting, dat in
die streken een Broedergemeente zou kunnen worden
gevestigd, vervlogen en nu deed zich hier een tot
dusver ongekende mogelijkheid voor. De Broederge
meente te Heerendijk, waar Jacob de benodigde
gronden voor in erfpacht had verkregen en de aan
bouw ervan had bekostigd en die onder de hoge be
scherming van Maria Louise van Oranje stond, had
het in de baronie IJsselstein niet gemakkelijk.
De stedelijke regering van IJsselstein verbood
het aanleggen van eigen begraafplaats en afgezien
daarvan hadden de Broeders ook tegenwerking van
de Hollandse Synode.
In de provincie Utrecht - IJsselstein behoorde
destijds kerkelijk tot Holland - zouden de zaken
enigszins anders komen te liggen en wanneer Cor
nelis Schellinger bereid zou zijn de vrije en ho
ge heerlijkheid Zeist voor de Broedergemeente aan
te kopen, zou van een inmenging van de zijde der
overheid weinig te duchten zijn. In een dergelij
ke heerlijkheid had men immers binnen zekere
grenzen het recht in eigen hand, stond slechts
onder de landsregering, in dit geval de Staten,
van wie een tegemoetkomende houding werd verwacht.
Cornelis Schellinger koesterde van zijn kant
15

de wens zich uit ZlJn .Amsterdamse zaken - hij was
groothandelaar in ijzer - terug te trekken en te
midden van een Broedergemeente op een eigen land
goed zijn dagen te slijten.
Schellinger, Leonhard Dober (tot 1741 'General
Altester' der Broeder Uniteit ) en Graffman onder
handelden in de loop van de zomer eerst te Zeist
met de rentmeester der bezitting en later, toen
men met deze over de koopsom niet tot overeen
stemming kon geraken, met de eigenaar Willem Adri
aan graaf van Nassau, in diens woonplaats Bergen
(N.H.). Daar werd dan ook op 29 augustus 1745 de
koop van Zeist voor f 157.000,-- gesloten. Toen
de overdracht aan Cornelis Schellinger op 18 de
cember voor notaris Overvest te Utrecht plaats
vond, was F.W. Neisser, daartoe uit Marienborn
naar Zeist gezonden, reeds bezig maatregelen te
treffen 'zur Ausführung der äussern und innern
Gemeine-Einrichtung', tevens rustte op hem de
taak de in het volgende jaar op het Slot te hou
den synode voor te bereiden en alles gereed te
maken voor de ontvangst van Zinzendorf en zijn
pelgrimsgemeente. Een en ander vereiste veel zorg.
Zeist was niet bestemd om slechts een doorgangs
huis voor komende en gaande zendelingen en het
conferentie-oord van een opwekkingsbeweging te
zijn, hetgeen Heerendijk in feite was. Men wilde
hier een echte nederzetting stichten, waar de am
bachtsnijverheid en de handel der veelal eenvou
dige Duitse handwerkslieden en het welgestelde le
ven der rijke .Amsterdamse vrienden der gemeente
elkaar konden treffen in een gemeenschappelijke
vroomheid.
Op 10 april 1746 kwam Zinzendorf op het Zeis
ter Slot aan en bewerkte daar, teruggetrokken, de
op de komende synode te behandelen onderwerpen.
Enige weken bracht hij te .Amsterdam door bij broe
der Cornelis van Laer, bezig met Nederlandse en
zendingsaangelegenheden. Intussen had Cornelis
Schellinger op 25 april van de .Amsterdamse Broe16

Blikslagerij en blikwarenwinkel in het Broederhuis
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dergemeente afscheid genomen en ziJn intrede in
het Slot te Zeist genomen. De twee vleugels van
dit gebouw werden tot huisvesting der gemeentele
den, die vanuit andere gemeenten naar Zeist wer
den gezonden, ingericht.
Na Schellinger volgden de afgevaardigden ter
synode, die van 12 mei tot 16 juni in het Slot b�
eenkwam. De meesten van de 97 broeders en 64 zus
ters, die uit de gehele ,Broeder Uniteit deze be
langrijke conferentie bijwoonden, verbleven in
het Slot.
Als laatste gasten arriveerden te Zeist Zinzen
dorf's vrouw, Erdmuth Dorothea, zijn dochter
Benigna en verdere leden van zijn schoonfamilie
uit Ebersdorf. In de avond van 11 mei opende de
graaf in de grote zaal van het Slot de synode.
Na het einde der synode bleven verschillende
gemeenteleden in het Slot wonen, ik noem de Neis
sers, Jan Graffman, de Thomsons, de laatsten spe
ciaal belast met het toezicht op het onderhoud
der tuinen. De ongehuwde zusters werden in de
rechter Slotvleugel ondergebracht. In maart 1747
kwam er een zevental 'ledige Schwestern' bij.
Ook enige echtparen vestigden zich in de eerste
maanden van 1747 in het Slot. Belangrijk nam de
gemeente in aantal toe, toen op 8 mei 37 ongehuw
de broeders van Heerendijk naar Zeist kwamen, 4
mei voorafgegaan door de eerste gehuwde gemeente
leden uit die kolonie. De meisjeskostschool uit
Amsterdam volgde iets later, zij vond ook onder
dak in de rechter vleugel en ging in augustus
naar Heerendijk. De ongehuwde broeders hielden 7
mei in Heerendijk hun afscheidsliefdemaal en bega
ven zich zondag 8 mei op weg naar Zeist met als
wachtwoord: 'Der Herr verkündiget dir, dass der
Herr dir ein Raus bauen will'. Volgens het plan
zouden zij voorlopig het huis van de schout be
trekken (het vroegere Veelzigt). Omdat dat ech
ter nog niet geheel gereed was, werden zij onder
gebracht in de vroegere koetsierswoning en de
18

stallen van het Slot (de tegenwoordige Brouwerij),
die door hen Bethlehem werd genoemd. Voor het
broederhuis werd op 14 mei 1748 de eerste spade
in de grond gestoken, de eerste steen werd op 22
augustus 1748 gelegd. De eerste steenlegging voor
het ZQsterhuis vond op 8 oktober 1748 plaats. In
ditzelfde jaar werd met de bouw van verschillende
particuliere huizen een aanvang gemaakt.
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Austerlitz
Het dorp Austerlitz, aanvankelijk Marmontville
geheten, heeft zijn ontstaan te danken aan de in
richting van een militair kamp door generaal A.F.
L. de Marmont in juni 1804. In verband met de
door Napoleon voorgenomen inval in Engeland moest
in midden Nederland een kampement worden gesticht.
De Marmont koos daarvoor de heide ten oosten van
Zeist. Hier liepen vanouds wegen in verschillende
richtingen (verlengde Odijkersteeg, de Oude Post
weg (nog in Austerlitz), de Woudtweg (van Vollen
hove langs het Witte Huis tot nabij café de Pyra
mide) en de Traay).Het terrein helde langzaam af
(afwatering!) tussen de hoogtelijnen van 20 en
10 m + NAP, leende de bodem zich voor het aanbren
gen van beplanting en werd op een diepte van 10 à
15 m uitstekend drinkwater aangetroffen (de pomp
in Austerlitz is de laatst overgeblevene van 30
geslagen waterputten).
Het kamp was gevestigd op de plaats van het te
genwoordige dorp Austerlitz en strekte zich uit
van het Noordhout tot aan de verlengde Odijker
steeg, een afstand van 2½ km over een breedte van
500 m. De grote witte legertent van De Marmont
stond ongeveer ter plaatse van het café Bonaparte.
De thans nog bestaande fraaie Beukenlaan, de Kam
perlinie, vormde de NO-begrenzing van het kamp.
Hoewel de legermacht 20.750 man telde, was de ne
derzetting veel groter omdat tal van neringdoen
den zich bij het kamp vestigden. Bovendien kwamen,
vooral op zondagen, duizenden burgers van heinde
en ver de militaire manoeuvres aanschouwen. Een
bijkomend voordeel was dat met de faeces der mili
tairen de schrale heidegrond tot landbouwgrond kon
kon worden ontgonnen; door het continentale stel
sel beleefde de landbouw een gulden tijd!
Teneinde een afwisseling te brengen in het
20

voortdurend exerceren kocht De Marmont een ter
rein in de nabijheid en liet door het gehele le
ger aldaar een heuvel in de vorm van een pyrami
de opwerpen met een omtrek van 400 voet en een
hoogte van 70 voet (d.i. ± 23 m), gekroond door
een houten obelisk van 40 voet. Binnen een maand
was het karwei geklaard. De houten obelisk werd
in 1808 gesloopt. In 1893 liet J.B. de Beaufort,
burgemeester van Woudenberg, de pyramide restau
reren; toen werd ook de stenen obelisk opgericht.
De troepen, 1 Bataafse en 2 Franse divisies,
waren nauwelijks een jaar in het kamp gelegerd
omdat ze in 1805 (op 2 december) moesten deelne
men aan de slag bij Austerlitz. Daarna is er nog
enige tijd een kleinere legereenheid in het kamp
geweest, waarvoor inmiddels houten barakken wa
ren gebouwd, maar de grote bloei keerde niet te
rug. In 1806 werd het gebied dat oorspronkelÎjk
tot de jurisdictie van Driebergen had behoord en
in 1772 deel uitmaakte van de 'heidelanden' van
Zeist, tot stad verheven door Lodewijk Napoleon,
die ook de naam Austerlitz aan de plaats gaf. In
1811 werd Austerlitz bij keizerlijk decreet toe
gevoegd aan de gemeente Zeist. De eerste burger
van Austerlitz was Etienne de Fineda, gouverneur
van de stad Austerlitz; hij verdiende f 1.785,-
per jaar (vergelijk een dagloner met f 3,60 per
week). In 1812 waren er 235 inwoners, ten dele
oud-soldaten. Merkwaardig is dat er geen nazaten
van oorspronkelijk Franse bewoners meer wonen.

21

22

,.
\

..J •'.J

!
�/·

/.��-,.

I

'

i
/

,{

:1

;�--3,_,___

,·.,,··

\

tî.
;-,_
_
,,.,.
------ -.

\

:/:·

/

'••

/
;-"-!

23

De buitenplaatsen
In de 18e en 19e eeuw begon Zeist een ander ge
zicht te krijgen. Op gronden waar tevoren uitge
strekte heidevelden hadden gelegen, werden grote
bossen aangelegd ( zie de kaart uit omstreeks 1805,
blz.22/23:opvallend zijn de as van het Slot - onder
meer de huidige Slotlaan - en de ge zichtslaan van
het huis 'Beek en Royen', de laan van Beek en
Royen).
Voor 1800 stonden er in Zeist, naast de ridder
hofsteden (het Slot Zeist, Blikkenburg en Kersber
gen) enkele grote hui zen, zoals 'Beek en Royen',
'Lommerlust', 'Rijnwijk', 'Schaerweijde', 'Veel
zigt' (het vroegere 'Bogaertslust'), 'Wulperhorst'
en (in Huis ter Heide) 'Zandbergen'. In 'Veel zigt'
dat stond waar nu het politiebureau staat, heeft
in juli 1672 Lodewijk XIV, de Zonnekoning, gelo
geerd tijdens zijn veldtocht tegen de Republiek
der Zeven Provinciën.
De buitenplaatsen van de rijke Amsterdamse
kooplieden ontstonden in de 17e en 18e eeuw voor
al in waterrijke streken, bijvoorbeeld aan de Am
stel en de Vecht. In de 19e eeuw was het wonen aan
de Utrechtse Heuvelrug in trek, mede als gevolg
van de bebossing. Zo werd ook in Zeist een groot
aantal buitenplaatsen aangelegd: 'Schoonoord' en
'Hoog Beek en Royen' werden gebouwd door respec
tievelijk mr. O. van Romondt en de heer A. Voom
bergh. De heer J.B. Stoop liet 'Molenbosch' bou
wen (1836), de heer J.A. van der Mersch 'Heere
wegen' (1848) en de familie Nepveu 'Ma Retraite'
(dat i� 1896 werd vervangen door een nieuwe vil
la in Italiaanse stijl). In 1854 werd in opdracht
van Josua van Eik het oude 'Kersbergen' afgebro
ten om plaats te maken voor de nieuwe villa
'Kersbergen'. En om nog een enkel voorbeeld van
de vele Zeister buitenplaatsen te noemen: Het huis
'De Brink' dateert. van ,1856.
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Niet alleen de huizen, ook de tuinen imponeer
den door hun vormgeving. Na de Franse Le Notre
tuinen, zoals bijvoorbeeld de oorspronkelijke
tuinen van het Slot Zeist (van Marot), was in de
negentiende eeuw de Engelse landschapsstijl in de
mode gekomen. Zo heeft J.D. Zocher jr. in deze
stijl de parken aangelegd van 'Blikkenburg', 'De
Breul', 'Hoog Beek en Royen', 'Molenbosch',
'Schaerweijde' en van het Slot; A. van Lunteren
die van 'Beeklust' en 'Wulperhorst' en J. Copijn
de parken met serpentine-vijver van 'Pavia'. In
de streek tussen Utrecht en de Grebbe, met haar
vele mooie buitenplaatsen, werd Zeist 'de parel
der Stichtse Lustwarande' genoemd.
Het binnenpersoneel van een buiten bestond al
gauw uit een tiental mensen: huisknechten, keuken
meiden, keukenmeisjes, dienstboden en eventueel
een kindermeisje en een gouvernante. Daarnaast
kon men er nog vaak een koetsier en een palfre
nier aantreffen. Zo was halverwege de vorige
eeuw Hein van Barneveld palfrenier bij de familie
Nepveu op 'Dijnselburg', voor vier gulden per
week, van welk bedrag f 1,50 voor huishuur afge
trokken werd. Tenslotte liepen er nog verscheide
ne tuinknechten rond.
De buitenplaatsen waren aangelegd rondom het
oude dorp, waarvan de belangrijkste wegen de bei
de Dorpsstraten en de Voor- en Achterheuvel waren
(de laatste heet thans Emmastraat). Hier en in
een aantal kleinere stegen en straten, zoals de
Hartesteeg, de Jufferstraat, de Maurikstraat, de
Oude Arnhemseweg, de Pompstraat en de Lommer
steeg woonde de 'echte' Zeistenaar. Van een
'doorsnee Zeistenaar' kan moeilijk gesproken wor
den, omdat ook binnen deze groep duidelijk sprake
was van rangen en standen. Dit kwam al tot uiting
in de namen van straten: zo vroegen de bewoners
van de Herenstraat in 1924 aan de gemeenteraad
hun straatnaam te veranderen in Herenlaan, omdat
hun straat toch wel voldoende niveau had (hetgeen
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Zilveren beker t.b.v. de avondmaalsviering, ge
schenk van het echtpaar jhr. J.E. Huydecoper van
Zeist en M.I.A.J.C. baronesse Taets van Amerongen,
aan de hervormde kerk in 1835 (foto H. Kortlandt

1975)
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bovendien voor de pensionhouders gunstiger was:
Zeist, het dorp waar de straten lanen heten).
Rond 1900 ontstond bij de gasfabriek de Transvaal
buurt, waar de straten werden genoemd naar beken
de Boerengeneraals (o.a. Botha en De Wet), naar
de president van Oranje Vrijstaat (Steyn) en die
van Transvaal (Paul Kruger). Deze laatste was
kort voordien door de Zeister bevolking bij het
station Driebergen-Zeist enthousiast toegejuicht.
Aan de Hogeweg en in het Wilhelminapark werden om
streeks deze tijd minder grote villa's gebouwd.
Ook in de twintigste eeuw werden nog wel grote
villa's gebouwd: jonkheer E.L. de Geer bouwde
'Kerckebosch', mr. J.J. Clotterbooke Patijn van
Kloetinge(burgemeester van Zeist van 1894 tot
1919) 'Veldheim' en mr. C.J. baron van Tuyll van
Serooskerken (burgemeester van Zeist van 1919 tot
1934) 'Pasadena'. In Huis ter Heide werd door de
bekeride architect Robert van 't Hoff (represen
tant van 'de Stijl') de voor die tijd zeer opval
lende betonvilla aan de Amersfoortse Straatweg
ontworpen.
Momenteel worden de meeste buitenplaatsen, met
uitzondering van 'Blikkenburg' en 'Molenbosch',
niet meer particulier bewoond. Het huis 'Hoog
Beek en Royen' is nu de ambtswoning van de burge
meester van Zeist. In een groot aantal huizen ziJn
scholen, kantoren, instellingen en instituten on
dergebracht. Verscheidene buitenplaatsen zijn afge
broken: het huis 'Kersbergen' verdween in 1934 bij
de bouw van het villapark Kersbergen, 'Veelzigt'
heeft plaats gemaakt voor het politiebureau. Waar
'Schoonoord' stond staat nu het gebouw van de
rijksscholengemeenschap en het nieuwe bejaarden
tehuis Heerewegen staat nabij het huis 'Heerewe
gen'.
Onduidelijk is het lot van de nu leegstaande
buitenplaatsen 'Pavia', 'Nijenheim', het 18e eeuw
se, momenteel gekraakte 'Lommerlust' en het on
langs gedeeltelijk afgebrande 'Ma Retraite'.
27

Nering en an1bacht
In de middeleeuwen bestond Zeist uit een aan
tal boerenhoeven, terwijl aan de Dorpsstraat, op
de grens van de klei- en zandgronden, een aantal
kleine woningen van schaapsherders en keuterboer
tjes en van de pastoor en de herbergier stond,
Er was een molen en rond 1550 kende Zeist een
mandenmaker. In 1644 komen we 'bije-luijden'
(imkers) tegen, De handel werd bedreven door
rondtrekkende marskramers en vanuit de markten
in de omgeving. Er waren wat grote behuizingen,
maar met name de bouw van het Slot bracht ruime
re werkgelegenheid met zich mee: niet alleen de
huishouding, ook de tuinen (waarbij een karper
vijver) vroegen om nogal wat mankracht.
In 1683 bestond er al een schippersdienst op
Utrecht; ook was rond deze tijd een hoefsmid in
Zeist werkzaam. Aan de Dorpsstraat lag het loge
ment 'Het Hof van Holland', terwijl aan de
noordkant van het sterrebos (ongeveer ter plaat
se van de Voorheuvel) sprake was van een 'tabaks
schuur', Landbouw en veeteelt bleven echter de
belangrijkste bron van inkomen voor de Zeistena
ren; veel schapendriften leidden naar de uitge
strekte heidevelden (bijvoorbeeld de huidige
Schaerweijdelaan, de Sanatoriumlaan en de Oude
Woudenbergse Zandweg). Aan de weg van Utrecht
naar 'Amersfoort lagen de herbergen 'Het Panhuys'
en 'Het Huys ter Heyde'.
Een tweede belangrijke wijziging in het leef
en werkpatroon van de Zeistenaar werd veroor
zaakt door de komst van de Evangelische Broeder
gemeente, Onder hun leden bevonden zich veel am
bachtslieden, zodat er van de aanvang af een ze
kere klein-industrie ontstond, zoals een kleer
makerij, een schoenmakerij en een brouwerij, Ook
kwamen er in de loop der jaren enkele winkels op
de pleinen, waaronder een galanteriewinkel en
28
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Handbrandspuit, welke door de gemeente Zeist in 1897 werd aangeschaft

een blikwarenwinkel.
Timmerlieden rond deze tijd waren Willem Has
selman en Matthijs Verdonk, Abraham Sier was
schrijnwerker, Rutger Blanken metselaar. In 1771
had de vleeshouwer Jan van Scherpenzeel een sla
gerij en paardenstal aan de Dorpsstraat; hier
stond ook de herberg 'De Zwaan'. Van Calcer was
goud- en zilversmid. Omstreeks 1800 stonden er
nabij de Zeister Grift een lijmerij, een bleke
rij en een oliemolen. Een inventarisatie van de
veeteelt in deze tijd: 1 ram, 152 hamels, 141
schapen, 63 lammeren, 2 ezelinnen, 5 stieren,
3 ossen, 268 koeien, 54 vaarzen, 164 kalveren,
6 hengsten, 51 ruinen, 31 fokmerries, 77 merries,
10 hengstveulens en 11 merrieveulens, op een to
taal van circa 1600 Zeistenaren.
De derde ontwikkelingsfase hangt samen met de
bouw van de vele buitenplaatsen in de eerste
helft van de 19e eeuw. Ook deze brachten weer de
nodige bedrijvigheid met zich mee: huispersoneel,
stal- en tuinknechten, maar ook stalhouders, za
delmakers, pensionhouders, herbergiers en winke
liers konden hier hun brood gaan verdienen; het
toerisme ging zich ontwikkelen. Uit deze tijd
stamt ook het hotel 'De Broedergemeente' (nu
'Hermitage'). Op het Broederplein was een zeep
ziederij en een kaarsenmakerij gevestigd, ter
wtjl vanuit de Broedergemeente ook een metaalgie
terij en een 'steenen kagchelfabriek' opgericht
werden.
De tweede helft van de 19e eeuw werd geken
merkt door het ontstaan van collectieve voorzie
ningen: bestond er voor deze tijd wel een dorps
schooltje aan de Dorpsstraat en waren er in 1828
al gemeentelijke brandreglementen opgesteld, veel
werd er van gemeentewege niet gedaan. De meeste
voorzieningen zijn door de kerken en door parti
culieren ontwikkeld: de gasfabriek (1859), het
protestants weeshuis (1864), de nutsspaarbank
(1865), het kinderherstellingsoord 'Bethanië'
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(1873), de paardentram (1879), het blindeninsti
tuut 'Prins Alexanderstichting (1884), de V.V.V.
(1895), het ziekenhuis (1896) en de telefoon
(1896). Het christelijk sanatorium dateert van
1903, het blindeninstituut 'Bartiméus' van 1915.
Zeist wenste geen industriestad te worden,
vestiging van industriën werd dan ook niet in de
hand gewerkt. Er waren wat kleinere bedrijven,
zoals de bierbrouwerij 'De Leeuw' aan de Emma
straat, de azijnfabriek 'De Ster' aan de Maurik
steeg, de stoombandweverij en -vlechterij van
C.W. Anton & Co. aan de Weeshuislaan en de rij
tuigfabriek van de gebr. Uitman aan de Juffer
straat.
Er was in de vorige eeuw nogal wat werkeloos
heid, dronkenschap en dergelijke. De Algemeene
Armencommissie (het 'Soephuis' van 1865) en par
ticuliere weldadigheid (de zogenaamde armendagen,
gevolgd door de particuliere werkverschaffing, op
touw gezet door de oud-gouverneur generaal van
Ned.-Indië I.D. Fransen van de Putte, en de drank
bestrijding geleid door mejuffrouw H.W. Crommelin
vanuit Kersbergen) probeerden hier wat verbete
ring in te brengen.
De hierna volgende tabellen uit het 'verslag
van de toestand der gemeente Zeist over het jaar
1896' geven enig inzicht in de werkgelegenheid b�
de verschillende in Zeist gevestigde fabrieken en
ambachtsbedrijven.
Naast deze fabrieken en ambachtsbedrijven had
Zeist rond de eeuwwisseling een sterk ontwikkel
de dienstverlenende sector, met vele pensions en
verscheidene hotels en uitspanningen.
De grotere industriën (de goud- en zilverver
werkende industrie, de metaalverwerkerij en de
pharmaceutica) dateren pas uit de 20e eeuw. Zo
ook de zeepfabriek 'De Duif' in Den Dolder (1902)
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I. Opgaaf der fabrieken binnen de gemeente en van
derzelver toestand in het jaar 1896.

Soort der fabrieken.

Namen
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c,�
der eigenaars.

M.1V.

Bierbrouwerij .......
Boekdrukkerij........
Fayence kachels- en
ornamentenfabriek
Gasfabriek..........
Koornmolen ........
Koornmolen en lijnkoekenfabriek.....
Koorn- en moutmolen
Kunstmineraalwaterfabriek ...........
Linnen- en katoenen
bandfabriek .......
Metaalgieterij, enz...
idem
.. .
Snelazijnmakerij ....
Stoomwasscherij ....
....
idem
Zeepziederij.........
Waterleiding ........
idem .. . . . . . .
Rijwielenfabriek ....
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- - lhanddraaimachine.

C. W. Anton & Co.50 - stoom 2 16 2 51¼ 44 - - - - - - 2
firma Schulz.
8- stoom - - - - 1 petroleu=otor.
J. van Ginkel.
1- - - - - - - 2 kuipen, 1 van 800
H. H. Liefrink .
en 1 van 1200L.inh.
7 351 stoom 1 20 1
W. G. Burger.
1;
1
4
1
6
317 idem
A. van Melsen.
1 ketel van 45.48HL.
4- - - - 2
A. J. de Bruijn.
en 1 van 112.20 "
Utr. Water!. Mij. 3-1stoom 2 42 2 45 A. A.H.Boissevain. 1- idem 2 40 2 47 brand n .
Adler & v. d. Brink.17
! -iidem 1 12 1 ±10 Tengevolge
gissing opgegeven.
1
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II. Opgaaf van de voornaamste ambachten, benevens van
het getal der daarbij gebezigde arbeiders:
SOORT
VAN

AMBACHTEN.
Barbiers en kappers
Bloemkweekers.
Boekbinders
Bakkers .
Horlogemakers.
Huisschilders .
Kamerbehangers .
Kleermakers .
Koperslagers, enz.
Mandenmakers .
Metselaars .
Meubelmakers
Pompenboorders
Poeliers
Photographen
Porseleinschilders.
Rietdekkers
Schoenmakers
Schrijnwerkers .
Slagers.
Smeden
Steenhouwers
Stoffenverwers .
Stalhouders en voerlieden
Timmerlieden
Tailleuses
WasscheJijen.
Wagenmakers
Zadelmakers

Aantal
van
iedere
soort.
5
5
3
28

4

5
7
10
9
1
9
3
6
2
3
1
1
17
2
12
9
1
1
6
12
8
7
2
3

GETAL ARBEIDERS.
VOLWASSENEN.

M.
-

10

2
39

-

35
14
17
19
-

29
3
33

-

10
5
15
33
2

-

18
61

-

4
6
7

1

v.
-

-

-

16

22

-

1
1

KINDEREN.

M.
-

1
5

-

8
5
7
5

-

2
1

-

-

5

-

9
8

-

-

-

9

-

4
-

1

Aanmerkingen.

v.
-

-

-

-

-

21
2

-

Ultimo December 1896 bedroeg het aantal geldige arbeids
kaarten 119.
Omtrent het mvoeren van nieuwe werktuigen of verbete
ringen bij het fabrieks- of ambachtswezen kunnen geene
mededeelingen gedaan worden.
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