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TER INLEIDING.
In de latere jaren van zijn leven heeft wijlen de heer H.J. van ·Eekeren, in
leven leraar in de biologie aan het christel ijk lyceum te Zeist en jarenlang president-kerkvoogd van de hervormde gemeente aldaar, zich intensief bezig gehouden
met de ordening en inventarisatie van het kostbare archief van deze gemeente en
met het schrijven en publ iceren van tal van artikelen betreffende de Oude Kerk
van Zeist en aanverwante onderwerpen met name in 'Hervormd Zeist', de kerkbode van
deze plaatsel ijke gemeente.
Toen de Archief- en Studiecommissie van de Van de Poll-stichting, welke
stichting het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van
Zeist beoogt, van welke commissie de heer Van Eekeren een zeer

actief 1 id en

medewerker was, hem voorstelde, dat zij zijn artikelen en ruime verzameling aantekeningen zou bewerken tot een volledig boekwerk betreffende de Oude Kerk van Zeist
en dan verder ook voor de uitgave daarvan zou trachten te zorgen, was hij daar
verheugd over en stelde hij deze zaak gaarne in handen van deze commissie.
Bij het omvangrijke werk, dat de commissie hiermede op zich nam, is er gedurende de laatste jaren van het leven van de heer Van Eekeren nog menigmaal overleg met de schrijver geweest, maar helaas heeft hij de voltooi ing ervan zelf niet
meer mogen beleven. Op 19 mei 1969 is hij, die zulk een sympathiek medelid van de
Archief- en Studiecommissie was geweest, overleden.
Om financiële redenen bleek het niet mogelijk het gehele werk ineens in boekvorm te doen verschijnen. Besloten is tot uitgave in vier delen, waarvan het tweede, derde en vierde in loop van de jaren 1975 en 1976 het 1 icht zullen zien.
De opzet van het boek is zodanig, dat wij in de eerste hoofdstukken onze Oude Kerk, die nog altijd, evenals haar voorgangsters, op de bekende, unieke heuvel
op de grens van de Utrechtseweg en de Dorpsstraat verrijst, als het ware van buitenaf benaderen. In dit eerste deel wordt eerst de omvang van het kerspel besproken, waarvan de kerk in oude tijden en

sindsdien bij alle veranderingen ervan in

de loop der eeuwen het centrum was (hoofdstuk I); daarna wordt aandacht besteed
aan de oeroude kerkwegen, die uit de verschillende richtingen van het kerspel
naar de kerk hebben geleid (hoofdstuk I I); dan komt de heuvel aan de orde, waarop sinds de komst van het christendom in deze streken achtereenvolgens de verschillende kerkgebouwen steeds hebben gestaan (hoofdstuk I I I) en het kerkhof, dat er
gedurende vele eeuwen op de heuvel rondom de kerk is geweest (hoofdstuk IV); en
voorts de grote zwerfstenen, die in de kerkhoogte, onder de kerk, zijn aangetroffen (hoofdstuk V);

tenslotte ook de houten kerk(en), die aan de bouw van de

tufstenen kerk uit 1180 is of zijn voorafgegaan (hoofdstuk VI).
In het tweede deel komen dan de geschiedenis van de oude, in de kern nog

steeds bes taande, I"omaanse toren van 1180 (hoofds tuk VI I) en de gesch i eden i s van
de voormal ige, ook uit 1180 daterende, maar in 1841 afgebroken, romaanse kerk
(hoofdstuk VI I I) aan de orde en dat is dus wel het hart van het onderwerp van dit
boek.
In het derde deel volgt de bespreking van de graven en grafsteden uit de
voormal ige Oude Kerk (hoofdstuk IX), verder van het tegenwoordige neo-gotische
kerkgebouw, dat hier in de jaren 1841/1843 verrees (hoofdstuk X), en ook van de
goederen, die onze kerk c.a. in de middeleeuwen in eigendom heeft gehad (hoofdstuk XI).
In het vierde deel komt dan ook nog de geschiedenis van de beide herbergen
ter sprake, die gedurende vele eeuwen ten zuidoosten van de kerk hebben gestaan
(hoofdstuk XII) en van het voormalige huis 'Veelzigt', dat (ter plaatse van het
huidige pol itiebureau) de noordel ijke buur van de kerk is geweest (hoofdstuk
XI I I) .
Men zal daarbij kunnen opmerken, dat er tussen de geschiedenis van onze kerk en
die van deze buurhuizen tal van aanrakingspunten zijn.
Eveneens in het vierde deel zal men verschil lende overzichten aantreffen,
lijsten van pastoors uit de middeleeuwen en van predikanten van nadien, van schouten en van burgemeesters, van de herbergiers uit de beide herbergen en van de
achtereenvolgende bezitters en beIAioners van het genoemde huis 'Veelzigt', van
het oudere en tegenvJoordige Slot van Zeist en van het huis

'Kersbergen' , de over-

buren van de kerk. Aan het vierde deel zal bovendien nog worden toegSVoegd een
vol ledig register van al Ie persoons- en plaatsnamen, die in al Ie vier de delen
voo I"komen.
Noten (in hoofdzaak bronvermeldingen) worden in elke aflevering afzonderl ijk
gegeven. Door de wijze van uitgeven is het helaas noodzakel ijk geworden, dat de
vele in de tekst voorkomende verwijzingen naar andere bladzijder mede in de 1 ijsten van de noten achterin elk deel moesten worden verwerkt.
Zoals men reeds in het eerste deel kan zien, is er moeite gedaan om zoveel
mogel ijk i I lustraties en informatieve tekeningen bijeen te zamelen of ook te laten vervaardigen, terwijl daarbij bovendien een serie van korte beschrijvingen
van de i llustraties en tekeningen wordt gegeven. In de tekst van het boek wordt
regelmatig naar dit platenmateriaal verwezen, teneinde de lezers ook visueel
bij de aan de orde zijnde onderwerpen te betrekken.
De Van de Pol I-stichting hoopt op deze wijze, dank zij de omvangrijke voorarbeid van de heer Van Eekeren, een voor de geschiedenis van Zeist betekenisvolle bijdrage te mogen leveren, waarbij het haar oprechte wens is, dat de liefde
voorde geschiedenis van onze plaats, iflaarvan de Oude Kel-k altijd het middelpunt

.is geweest, erdoor zal worden gewekt, bevorderd en vermeerderd.
De Van de Pol I-stichting is bijzondere dank verschuldigd aan ds.P. Kuijper
te lochem, voorzitter van de Archief- en Studiecommissie, die het leeuwendeel
der werkzaamheden heeft verricht en aan prof. dr.J.Ph. de Monté verloren, die
helaas kort voor het verschijnen van dit eerste deel, in april 1974, is overleden.
De Van de Poll-stichting betreurt ten zeerste het verl ies van deze bekv'iame en
beminnel ijke persoonl ijkheid, die vanaf 1956 onder-voorzitter is geweest van de
Raad van Beheer van de stichting.
De Van de Pol 1-stichting brengt daarnaast dank aan een groot aantal andere
personen, die aan deze uitgave hebben medegewerkt.
De Raad van Beheer van de Van de Pol I-stichting,
dr.A.A.H. Stolk, voorzitter.
dr. H. Emmer

secretaris.

Hoofdstuk I

Het kerspel van de Oude Kerk te Zeist.

Het is niet in alle opzichten mogelijk om de Cjrenzen van het oorspronkelijke kerspel Zeist, waarvan de Oude Kerk van Zeist het geestel ijk centrum vormde,
nauwkeurig vast te stellen.
Zoals hierna (1) zal blijken, houd ik het voor zeer waarschijnlijk dat de
kerk van Zeist, en dus ook het kerspel Zeist, al zeer vroeg is gesticht. Het
kerspel Zeist zal, dunkt mij, één van de oerparochies in het oostel ijk deel
van het Sticht zijn geweest, en het zal derhalve aanvankel ijk aan slechts ènkele andere oerparochies hebben gegrensd.

Utrecht (Buurkerk, Klaaskerk, Vechten, De Bilt, Oostveen).
Dat zal dan in het westen (zie pl.2) gedurende de eerste eeuwen na de kerstening de éne stadsparochie van Utrecht zijn geweest. Nog in 1131 was er
slechts één parochie Trecht (Utrecht), t.W. die van de Buurkerk aldaar, waarvan omstreeks het midden van de 12e eeuw de St. Nicolaas-parochie met de Nicolai- of Klaaskerk als parochiekerk afqespl itst werd; de laatstgenoemde parochie
omvatte het zuidoostel ijke gedeelte van de stad Utrecht, het gedeelte van de
Vrijheid van de stad tussen de Vaartse Rijn en de Minstroom, en de buiten de
Vrijheid van de stad gelegen gebiedenvan Oost-Raven, Grote en Kleine Koppel,
Wulven, Oud-Wulven, Wulverbroek (voorzover thans onder Houten gelegen), Maarschal kerweerd , Slachtmaat, Vechten, Amelisweerd, De Bilt en Oostbroek (2).
Wat het zuidwesten van de oorspronkel ijke parochie Zeist betreft: hier hebben we te doen met de voormal iCje burqerl ijke gemeente Bunnik, t.W. vóordat deze op 1 januari 1964 met de voormal ige gemeenten Werkhoven en Odijk tot één
nieuwe burgerl ijke gemeente 'Bunnik' werd verenigd, welke voormal ige gemeente
Bunnik uit het daarvóór bestaan hebbende gerecht van Bunnik en Vechten was
ontstaan (3). Verderop in dit hoofdstuk zal worden aangetoond, dat de ooste1 ijke helft van deze voormal ige gemeente Bunnik tot omstreeks 1200 tot de oorspronkel ijke parochie Zeist heeft behoord (4); de westel ijke helft is echter
in oude tijden parochiaal altijd bij Utrecht geïncorporeerd geweest. In die
westelijke helft lagen immers Amelisweerd, Vechten, Slachtmaat e.d. (5), waarvan we hiervóór gezien hebben, dat ze bij de oerparochie van de Utrechtse Buurkerk, en na de splitsing daarvan bij de Utrechtse Klaaskerk hebben behoord.
Dáar waar het oostel ijke gedeelte van de voormal ige gemeente Bunnik, dat tot de
oerparochie Zeist behoorde, grensde aan het westel ijke gedeelte van de voorma1 ige gemeente Bunnik, grensde de oerparochie Zeist dus vóór omstreeks 1200 aan-
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vankelijk aan de oerparochie van de Utrechtse Buut'kerk, en sinds het midden
van de 12e eeuw aan de parochie van de Utrechtse Klaaskerk. - Aan de parochie
Houten heeft de oerparochie Zeist nooit gegrensd. Wel was Houten stel I ig ook
een oerparochie in deze contreie, gezien de grote omvang van dit kerspel en
ook de zeer vroege vermelding ervan op een goederenlijst van de Utrechtse St.
Maartenskerk uit 777

~

866 (6), maar het parochiaal tot Zeist behorende 005-

tel ijke gedeelte van de voormal ige gemeente Bunnik grensde daar toch net niet
aan. Dat was wèl het geval met het parochiaal tot Utrecht behorende westel ijke gedeelte van de voormalige gemeente Bunnik, want juist in het zuiden van
dit gedeelte lagen Slachtmaat en Vechtense Broek tegen de grens met Houten
aan (7). En ook de grote noordwestel ijke uitwas van de latere gemeente Houten,
waarin Maarschalkerweerd, de Koppel, Wulven, Oud-Wulven en Wulverbroek gelegen zijn (8), bleek hierboven tot de Utrechtse stadsparochie te hebben behoord.
In het midden--westen, t.W. daar waar de oer-parochie Zeist tegen De Bilt
aanlag, dat, zoals we hierv60r zagen, eveneens parochiaal onder Utrecht behoorde, grensde onze oerparochie dus 60k aanvankeI ijk aan de parochie van de
Utrechtse Buurkerk en na de spI itsing daarvan aan die van de Utrechtse Klaaskerk. Hier in De Bi lt oefende sinds 1122, krachtens een schenking van keizerin
Mathi lde, de 2 km ten zuid-zuidoosten ervan gelegen abdij Oostbroek het wereldlijk gezag uit (9). We weten echter uit gegevens van later'e tijd, n.l. uit
1544 (dus nog van v60r de reformatie), dat de oostgrens van het gerecht van De
Bi lt toch wat oostel ijker lag dan de oostgrens van de Utrechtse Klaaskerkparochie; tot twee keer toe is er nl. in getuigenverklaringen sprake van mensen, die in het gerecht van De Bilt (en dan stellig in het oostelijke gedeelte
daarvan) woonden, maar die onder de kerk van Zeist ressorteerden: 'Cornelis
Aerts2., woenende aen die Bilt . ....
hoert ..... '; en 'Direl< Cornelis2.

j

j

also hiJ getuge tot Zeyst ter lwrcken

woenende in de gerechte van de Bilte, en

hoert tot Zeyst ter kercken ..... ' (10).
In het n002"dwesten (en trouwens ook in het noorden en noordoosten, zie hierna) zal de grens vande parochieZeist (ziep1.2) gedurende vele eeu;vennauwelijks
nau\>'Ikeur'ig vastgesteld zijngeweest, omdat ze daar in de veen- en heidegebieden
door een soort 'niemands'land' liep, aan de
westen Oostveen

~ndere

(deoudenaamvoorMaartensdijk) lag;

811

zijde waarvan in het noordook Oostveen

O~aartensdijk)

behoorde oorsprankel ijk tot de éne stadsparochie van de Utrechtse Buurkerk, en
later, na de splitsing'daarvan, bléef het ook tot deze parochie behoren (11).
En zo is het dan duidel ijk dat de oerparochie Zeist in het westen over de hele
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I inie, van het zuidwesten tot het noordwesten, overal aan de Utrechtse stadsparochie(s)

heeft gegrensd.

Leusden (Baarn en De Vuursche, Soest en Hees, Amersfoort).
Ik merkte reeds op, dat ook de grens van de oorspronkelijke parochie Zeist
in het noorden en noordoosten in oude tijden door een 'niemandsland' zal hebben gelopen en daarom minder nauwkeurig afgebakend zal zijn geweest.
Ten noorden en ten noordoosten van dat 'niemandsland' lag de zeer oude parochie

Leusden, waarvan de oudste vermeldingen dateren uit 1006 en uit 1028 (12), en
tot welke in vroege tijden ook Baarn (inclusief De Vuursche) en Soest (13) en
ook Amersfoort (14) hebben behoord.
In het grensgebied van de oerparochies Zeist en Leusden (de laatste inclusief De Vuursche, Baarn, Soest en Amersfoort) lag de buurschap Hees, die al in
een oorkonde van 23 maart 838 voorkomt, waarin sprake is van '-familias ' resp.
in Zeist, in Leusden en in Hees (15); verder wordt er in oorkonden van 3 februari 1028 en van 26 juni 1050 gesproken van goederen in Hees en in Soest (16),
terwijl een goederenl ijst uit c. 1380 melding maakt van het gerecht te Soest en
te Hees (17), en een oorkonde van 10 augustus 1390 handelt over goederen in de
parochies Leusden en Soest, in de buurschap Hees en op Zeisteroever (18). Op
een kaart uit 1698 komen de namen Hoog Hees en Laag Hees voor, en wel direct
oostelijk buiten de limietpalen van de heerlijkheid Zeist, zoals die op de
kaart van De Roij uit 1677 (zie pi .6) staan aangegeven: Hoog Hees ter plaatse
waar ook thans nog de buurschap Hees onder Soest I igt, en Laag Hees iets ten
noorden daarvan in de richting van de Pijnenburgse Grift, welke laatste daar
de noordwestel ijke grens van Soest (met Baarn) vormde en nog vormt (zie pl.2)
(19). Uit deze gegevens is wel af te leiden, dat Hees tot Soest en derhalve
tot de oerparochie Leusden heeft behoord.
Er was echter vanouds ook een buurschap Overhees, die voor 't eerst voorkomt in een oorkonde van 22 februari 1308, waarin de bisschop van Utrecht 8/
hoeven land, gelegen in zijn wildernis tussen Overhees en De Bilt, aan het,
Vrouwenklooster te Oostbroek schonk (20), en welk Overhees, zeker voor een
deel en mogel ijk in z'n geheel, tot de parochie Zeist behoord heeft, zulks
b I ij kens een oorkonde van 1 december 1449, waar i n sprake i s van een hoeve veen
en een stuk bouwland in de meent, gelegen 'in den kerspele van,Zeyst in der

buerscap van Overheze' (21), terwijl uit een oorkonde uit 1517 bi ijkt dat Overhees ook onder het gerecht van Ze is t v i e I (22); u i tal we I ke gegevens i k meen
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te mogen besluiten, dat dit Overhees wel ten naaste bij identiek met het tegenwoordige Den Dolder is geweest, dat immers ook nog in latere tijd tot de parochie en het gerecht Zeist behoorde, en dat ook thans nog altijd in onze burger1 ijke gemeente valt. Trouwens, van Soest uit gezien (Hees behoorde immers tot
Soest) wijst de naam Overhees, d.w.z. hetgeen óver de buurschap Hees héen lag,
duidelijk op het gebied van Den Dolder; de aanmerkelijk jongere naam Den Dolder
is dan in latere tijd voor de veel oudere naam Overhees in de plaats gekomen.
Overhees (later Den Dolder) heeft dus, men mag wel zeggen: van de tijd af
dat er zich enige bevolking vestigde, tot het kerspel Zeist behoord.
Maar (gel ijk gezegd) de grens van het kerspel Zeist ter plaatse van Overhees
zal in zeer vroege tijden, toen hier het genoemde 'niemandsland' lag, wel
uiterst vaag zijn geweest. Dat zal trouwens ook wel van de grens tussen de kerspelen Zeist en Leusden (later Soest) ter plaatse van het ten zuiden van Hees
gelegen gebied van het tegenwoordige Soesterberg gelden: niet onmogel ijk hebben ook dáar in de loop der eeuwen wel mensen, die in het meest westel ijke gebied van het gerecht Soest woonden, kerkel ijk tot het kerspel Zeist behoord.
- Maar in elk geval grensde het oorspronkelijke kerspel Zeist in het noorden
en noordoosten, hoe vaag wellicht, aan het oorspronkel ijke kerspel Leusden, en
na de afsplitsingen daarvan aan de kerspelen Baarn, Soest, een smalle uitloper
van Amersfoort en voor nog slechts een klein deel aan de toen aanmerkelijk in
omvang afgenomen parochie Leusden (zie pl .2).

Doorn (Henschoten, Maarn, Langbroek), Driebergen J Rijsenburg, Austerlitz.
Bij de hiervóór besproken grens met de oerDarochie Leusden sloot zich nu
verder in het oosten en zuidoosten de grens van het kerspel Zeist met het kerspel Doorn aan (zie pl .2).
Ook de parochie Doorn behoort ongetwijfeld tot de oerparochies in deze
streek, getuige het feit dat de kerk van Doorn op de eerder genoemde goederen1 ijst van de St. Maartenskerk te Utrecht uit 777

~

866 (echter met latere toe-

voegingen) voorkomt: 'villa Thorhem cum ecclesia' (23). Volgens S.Muller Hzn
behoorden tot het vroege kerspel Doorn o.m. Henschoten, Maarn en Maarsbergen,
het gebied van het veel later ontstane Austerl itz, en ook Driebergen en
Rijsenburg (24).

Henschoten is het meest westel ijke gedeelte van de tegenwoordige burgerl ijke
gemeente Woudenberg. Het oostel ijke gedeelte van Henschoten is pas in de 1ge
eeuw bij het kerspel Woudenberg gevoegd (25); vermoedel ijk gebeurde dit toen
8

het westel ijke gedeelte van Henschoten (na 1864) onder de toen gevormde kerke1 ij ke gemeente Aus ter 1 i tz kwam te ressorteren (26). I n i eder geva 1 heeft het
kerspel Zeist hier ter plaatse vanouds niet aan het kerspel Woudenberg, maar
tot in de vorige eeuw aan het kerspel Doorn gegrensd. En ook dáar waar Zeist
thans burgerlijk aan Maarn grenst, grensde oudtijds het kerspel Zeist aan het
kerspel Doorn, waartoe Maarn immers parochiaal behoorde.
Wat Austerlitz betreft, dat tot het begin van de vorige eeuw practisch onbewoond is geweest, en dat ook tóen pas z'n naam 'Austerl itz' heeft gekregen:
dit gebied viel vanouds onder het gerecht van Driebergen, zoals W.Grapendaal,
met verwijzing naar een schrijven van Burgemeester en Assessoren van Zeist aan
Gedeputeerde Staten van Utrecht d. d. 29 december 1831 (27), mededeelt (28). Op
de kaart van het gerecht van Zeist en Driebergen van B.de Roij, daterende uit
1677, is het gebied, waar thans Austerlitz ligt,dan ook onder het gerecht van

Zeist en Driebergen begrepen (zie pl.6). En zo zal het kerkel ijk eveneens vanouds tot dezelfde parochie als waaronder Driebergen ressorteerde, hebben gehoord. - Aanstonds zal echter bl ijken, dat S.Muller Hzn abus ievel ijk stel t dat
ook Driebergen eertijds tot de parochie Doorn heeft behoord; en zijn eveneens
foutieve mededeling, dat dit ook met het latere Austerlitz het geval is geweest, zal een gevolg zijn van het eerstgenoemde abuis t.a.v. Driebergen.
De misvatting dat Driebergen, en ook Rijsenburg, oudtijds onder de parochie
Doorn zouden hebben behoord, kwam bij Muller ongetwijfeld mede voort uit de
overlevering, dat de kapel van Driebergen onder de parochiekerk van Doorn had
behoord, zoals reeds Van Heussen (1719) (29), en in diens navolging de 'Tegenwoordige Staat' (1772) (30) en Van der Aa (1841) (31) hebben gemeend. Weliswaar heeft bisschop Guy van Avesnes op 23 october 1309 een oorkonde gedagtekend

'apud Drieberghen in parochia de Dorne' (32), waarbij bedacht moet worden dat
'apud' in middeleeuws Latijn doorgaans niet 'bij' maar 'te' betekent, zodat
het erop lijkt, dat althans een gedeelte (en dan stellig het meest zuidelijke
gedeelte) van Driebergen toch wèl tot Doorn zal hebben behoord, hetgeen hiejna
zal blijken inderdaad ook het geval te zijn geweest (33); maar in een acte van
1382 is in elk geval sprake van '53 morghen lants, also als die gheleghen zijn

in den gherechte van Drieberghen in den kerspel van Seyst' (34), en in de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het kapittel van den Dom van 1395/96 af
tot 1597 toe is regelmatig sprake van zekere 8 morgen land, gelegen 'in Zeyst,

juxta (propeJ capellam de Driebergen' (35); ook de rekening van de officiaal
van de aartsdiaken ten Dom over 1572/73 bevat een inkomst-post van de 'capel-
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la in Driebergen sub parochia ae Seyst' (36). En ook ná de reformatie wist men
nog terdege, dat de kapel van Driebergen tot de kerk van Zeist behoorde, getuige het visitatie-rapport uit

15~3,

waarin de kerk van Zeist aan de Staten

van Utrecht bI ijkt te hebben verzocht, 'wt het incomen van zeeker

vicarye~

leg-

gen(de) te Driebergen, edoch gehoorich tot dit Carspel' (dus tot het kerspel
Zeist; v.E.), een bedrag te mogen gebruiken om een aan te stellen schoolmeester
te Zeist te kunnen betalen,

'tot welck verzouck die van Zeyst verclaeren

hen wel gefundeert te houden, overmits eertijts (d.w.z. vóor de reformatie;
v. E.) tot bewijs dat deze goederen haere parochie toecomen, daerwt plegen betaelt te woraen 12 gld. voor wijn ende misbroot, ende daerna 10 gld. tot onderhout van den predicant .. .•• ' (37).
De genoemde onjuiste traditie, als zou Driebergen eertijds tot de kerk van
Doorn hebben behoord, zal moeten worden verklaard uit de toevallige omstandigheid,

dat de 'officiële' vicaris van de kapel-vicarie te Driebergen, Thomas

Ottoz. van Heurn, kanunnik van St. Pieter te Utrecht (38), de 'practische' bediening van deze vicarie in 1572 aan de toenmal ige jonge pastoor van Doorn,
Anselmus van Blommerweert, 'uitbesteedde' (39); deze pastoor ging nadien tot de
reformatie over, maar bleef ook daarna, naast de kerk van Doorn, in het verlengde van zijn genoemde 'practische' vicariaat, de bevolking van Driebergen
mede als predikant dienen, welke dienst hij gedurende niet minder dan 47 jaar,
n.l. tot 1619 waarnam; zijn opvolger was ds. Conradus Sagel ius, die eveneens
gedurende een lange periode, nl. tot 1651 predikant te Doorn was, en tijdens
wiens bediening de situatie van de geestelijke verzorging van de Driebergse
bevolking door hem als predikant van Doorn nog steeds bestendigd werd (40).
Hoewel gedurende al die 79 jaren van de beide genoemde Doornse predikanten de
kapel-vicarie te Driebergen formeel steeds onder Zeist bleef ressorteren en
haar financiële verplichtingen ook steeds aan Zeist had te voldoen (41), zal
de lange periode, gedurende welke de Driebergenaren kerkel ijk en geestel ijk in
feite vanuit Doorn verzorgd werden, de traditie in het leven hebben geroepen
dat Driebergen tot Doorn behóorde! De I ijst van predikanten van Driebergen, die
in het archief van de Hervormde Gemeente aldaar bewaard wordt (maar die uiteraard eerst in een veel latere tijd is opgesteld!), begint ook met de beide genoemde predikanten ds. Anselmus van Blommerweert en ds. Conradus Sagel ius, hoewel deze in feite dus de eerste twee predikanten van Dóorn waren en in Driebergen slechts 'hulpdiensten' verrichtten (42). N.B. zie verder over de kapelvicarie te Driebergen hoofdstuk XI (43).
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Op een desbetreffend verzoek van de Driebergenaren werd aldaar op 6 februari 1651 de plaatsel ijke kerkel ijke gemeenschap door de Staten van Utrecht
zelfstandig verklaard, en op 12 november d.a.v. verkreeg deze gemeente toestemming, een eigen predikant te beroepen (44), die dus schijnbaar de opvolger was van de Doornse predikant, ds. Sagel ius, in diens kwal iteit van geestelijk verzorger van Driebergen. Bij deze verwikkelingen in Driebergen kwam de
kerk van Zeist, die toch in werkelijkheid de moederkerk van die van Driebergen
was, in 't geheel niet meer ter sprake.
Intussen is nu

dus (zoals we zagen) de traditie, als zou de kerk van Drie-

bergen een afsplitsing van die van Doorn zijn geweest, door de historische gegevens achterhaald. Driebergen, en ook het tussen Driebergen en Zeist in gelegen Rijsenburg, hebben van oude tijden af deel uitgemaakt van het kerspel
Zeist, en dit laatste grensde dus (tot 1651) dáar waar Driebergen aan Doorn
grenst, aan het kerspel Doorn.
Ik merk hier nog bij op, dat het meest zuidelijke gedeelte van de tegenwoordige burgerl ijke gemeente Driebergen, tegen Langbroek aan, t.w. dat gedeelte, dat voorheen de gebieden van de beide heerl ijkheden Sterkenburg en
Hardenbroek uitmaakte (zie pln. 3 en 6) (45), in vroeger tijd parochiaal niet
onder Driebergen maar onder Neerlangbroek ressorteerde (46). Volgens Muller
is de kerk van Neerlangbroek vermoedel ijk een dochterkerk van Doorn (47). Het
oude kerspel Zeist (inclusief Driebergen) heeft dus ook in het zuidoosten
oorspronkel ijk aan het oude kerspel Doorn, en later aan de van Doorn afgespl itste parochie Neerlangbroek (inclusief Sterkenburg en

Hardenbroe~

gegrensd.

Werkhoven (Odijk) ~ Bunnik.

Zoals ik al eerder opmerkte, ga ik voor de zuidelijke begrenzing van de oerparochie Zeist uit van de situatie van vóór 1 september 1964, toen de drie
voormalige burgerlijke gemeenten Bunnik, Werkhoven en Odijk nog niet tot één
gemeente 'Bunnik ' verenigd waren, en toen de grens tussen Zeist en Odijk, dJe
altijd langs de Kromme Rijn had gelopen (zie

pln. 2, 3 en 6) nog niet naar

rijksweg nr. 12 (Utrecht-Arnhem) was verlegd.
De grens tussen de parochies Zeist en Odijk strekte zich in de vroegste
tijden, toen (zoals al eerder is opgemerkt) Bunnik nog tot het oude kerspel
Ze i st behoorde (tot c. 1200) ze 1fs over een aanmerke 1 ijk grotere afstand u i t
dan nadien het geval was, nl. ook daar waar Odijk nadien aan Bunnik grensde
(zie pln. 2 en 3).
11
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Odijk komt als toponym (echter niet als parochie) al in de meergenoemde,
tussen 777 en (j66 te dateren goederen I i j st van de St. Maartenskerk te Ut recht
voor, waar bi ijkt dat toentertijd een derde deel van de buurschap Odijk

('villa Iodichem') aan de St. Maartenskerk behoorde (48). Uit een oorkonde van
3 mei 1013 vernemen we, dat aartsbisschop Heribert van Keulen verschil lende
goederen, waaronder de hoven ('curtes') Wijk (bij Duurstede), Werkhoven en 0dijk, aan de door hem gestichte abdij Deutz schonk, waarbij de aartsbisschop
vermeldt dat deze hoven hem vroeger door keizer Otto I I I (983 tot 1002) waren
geschonken (49); hieruit blijkt dus, dat de hof Odijk met toebehoren oorspronkelijk koningsgoed is geweest, terwijl het genoemde derde deel, dat aan de St.
Maartenskerk behoorde, hoogstwaarschijnl ijk ook (op een voor ons onbekend tijdstip) door §én der koningen aan deze kerk zal zijn geschonken.
Wat de

parochie Odijk betreft moet worden opgemerkt, dat het niet bekend

is, of het doy'p Odijk, waar de parochiekerk uiteraard zal hebben gestaan, tot
het genoemde derde deel dat de bisschop al in de ge eeuw in bezit had, danwel
tot het bij de koninklijke hof behorende deel ervan behoorde. Indien het eerste het geval was, was er stel I ig in de 3e eeuw nog geen parochiekerk in Odijk,
daar dit anders uit de genoemde goederenlijst zou moeten blijken. Indien het
tweede het geval was, moet met de (overigens zeer onwaarschijnl ijke) mogel ijkheid worden gerekend, dat op dit koninkl ijke domein al vroeg een koninkl ijke
eigen-kerk is gesticht, en dan zou Odijk tot de oerparochieshebben behoord. Gezien echter de geringe omvang van het latere kerspel Odijk is dit nauwelijks
aannemelijk. Derhalve zal de parochie Odijk veeleer als een dochterkerk van
een naastgelegen parochie zijn te beschouwen; en dan stellig niet van het ten
noordwesten van Odijk gelegen Bunnik, dat oorspronkel ijk tot het kerspel Zeist
behoord heeft (50), maar van het ten zuidoosten van Odijk gelegen Werkhoven.
Het feit dat de middeleeuwse decanaatsgrenzen z6 I iepen, dat Bunnik (evenals
Zeist) tot het decanaat Goylandia, en dat Odijk en Werkhoven tot het decanaat
Magnus Decanatus behoorden (51), is daar genoegzaam bewijs voor.
De oudste vermelding van de parochie Odijk is die in een oorkonde van 8
maart 1301 (52). Blijkens een afbeelding van de oude parochiekerk van Odijk
bezat de (in 1(j20 grotendeels, en inclusief de toren afgebroken) kerk van Odijk
een romaanse toren uit het laatste kwart van de 12e eeuw (zie pl. 21), die
zeer veel overeenkomst vertoont met de nog bestaande en uit dezelfde tijd
daterende toren van Werkhoven (zie pl. 20). De 'Tegenwoordige Staat' van Utrecht,
geschreven in 1772 (dus v66r de genoemde afbraak), vermeldt, dat de toren en
de kerk van Odijk vantufsteen waren gebouwd (53), hetgeen op een zelfde date12

ring wijst. Omstreeks 1180 was Odijk dus een zelfstandige parochie. Vóór de
stichting van deze parochie zal Odijk, zoals we zagen, hoogstwaarschijnl ijk
tot de parochie Werkhoven hebben behoord en grensde derhalve de oerparochie
Zeist, ter plaatse waar (tot de hiervóór genoemde grenswijziging in 1964) Odijk
burgerl ijk aan Zeist grensde, aan de oerparochie Werkhoven.
Er was trouwens tot 1964 (tussen de oostgrens van Odi ik en de westgrens van
Driebergen) nog altijd een zeer smalle strook waar de burgerl ijke gemeenten
Zeist en Werkhoven elkaar over een afstand van ongeveer 400 meter raakten
(zie p1.3).
Dat Werkhoven inderdaad een oerparochie is geweest, mag worden afgeleid
uit het feit, dat de kerk van Werkhoven reeds op de

meerDenoemd~

goederen-

1 ijst van de St. Maartenskerk te Utrecht uit 777 à 866 (54) als parochiekerk

wordt vermeld. De post luidt daar: 'In Uuerken due eccLesie'. C. Dekker stelt
ter verklaring van dit merkwaardige bericht, dat er in de ge eeuw in Werkhoven
twée kerken zouden zijn gevJeest, de

mogel i,ikheid dat er toen in het, in die

tijd (ook volgens hem) nog onder de parochie Werkhoven ressorterende Odijk
alreeds een kapel zou zijn geweest, die dan op de bedoelde 1 ijst als tweede
kerk van Werkhoven zou zijn aangeduid (55); dit moet echter uitgesloten worden geacht, omdat de betitelinC] van een kapel als 'eccLesia' in die tijd kerkrechtelijk onvoorstelbaar is. Veeleer moet de oplossing worden gevonden in een
tekstverbetering, zoals D.P.Blok en A.C.F.Koch voorstellen; 'In Uuerken due
eccLesie' zal zijn te lezen als: 'In Uuerkundia eccLesia' (56). Mogelijk zou

het nog aannemelijker zijn te lezen: 'In Uuerkunden eccLesia' (571. In elk
geval bestond de parochie Werkhoven (inclusief Odijk) al in de ge eeuw.
Ik kom dan nu op Bunnik, dat, gel ijk reeds terloops is opgemerkt, in oude
tijden tot het kerspel Zeist zal hebben behoord (zie pln.2 en 3). In dat
verband moet gewezen worden op een merkwaardige post uit het register van
geestel ijke goederen uit 1580/82, waarin onder de inkomsten van de 'pastorie'
(58) van Zeist vermeld wordt: 'Van die kerck tot Bunnick aen Renthen op
Anthonii (17 januari) jaerZicx 1 gLd.' (59), terwijl hetzelfde register sub

Bunnik vermeldt,dat de kerkmeesters aldaar O.m. een (niet nader genoemd) bedrag aan de pastoor te Zeist moesten uitgeven (60), hetgeen stellig op de bewuste gulden doelt. Ook nog later \1586/88; 1627/28) werd de bedoelde betaling door de kerkmeesters van Bunnik ten behoeve van de 'pastorie' te Zeist
gedaan (61). Het woord 'rente' is in dit verband op te vatten als een periodieke betaling, en de meest voor de hand liggende verklaring van genoemde fi13

nanciële verpl ichting van de kerk van Bunnik aan de 'pastorie' van Zeist is,
dat deze voortsproot uit een verhouding van de kerk van Bunnik tot die van
Zeist als van een dochterparochie tot de moederparochie. Er zijn tal van gevallen bekend, dat een dochterparochie een dergel ijke verpl ichting had aan de
pastoor van de moederparochie; zo bijv. Eemnes-Buiten (gesticht in 1352) en
Eemnes-Binnen (gesticht in 1439), beiden aan de pastoor van de moederparochie
Ter Eem (=Eembrugge) (62). Het vermoeden 1 igt dus voor de hand, dat Bunnik
oorspronkelijk tot het kerspel Zeist heeft behoord, waarvan het omstreeks
1200 zal zijn afgescheiden, gezien het feit dat de romaanse (zij het van baksteen opgetrokken) kerktoren van Bunnik, die met de (later door de tegenwoordige kerk vervangen) oorspronkel ijke, stell ig ook romaanse, kerk het eerste,
bij de kerkstichting aldaar gebouwde Godshuis heeft gevormd, op de 'Voorloopige Lijst van Monumenten in de provincie Utrecht' op omstreeks 1200 is gedateerd (63) (zie pl.22).
Er zij nog op gewezen, dat met de conclusie, dat Bunnik oorspronkel ijk tot
het kerspel Zeist, en bijv. niet (zoals het nabij gelegen Vechten) tot éen
van de stadsparochies van Utrecht (i.c. die van de Klaaskerk) heeft behoord,
overeenstemt, dat in de karol ingische tijd de grens tussen de gouw Nifterlake,
waarin Utrecht en Vechten lagen, en de gouw (Flehithe?) waarin Zeist lag,
hoogstwaarschijnlijk gevormd werd door de westgrens van het gedeelte van Bunnik dat bij Zeist heeft behoord, zodat Zeist en dat gedeelte van Bunnik in
é~n

gouw gelegen moeten hebben; en ook, dat in de vroege middeleeuwen dezelfde

grens het decanaat Civitas, waaronder Vechten ressorteerde, van het decanaat
Goylandia, waartoe Zeist en Bunnik behoorden, scheidde (64). - In dit verband
mag voorts ook nog opgemerkt worden, dat in een transportacte van 25 apri 1
1611 betreffende het belangrijke goed 'De Rumst' , vanouds een bisschoppelijk
hofgoed, tóen 62 morgen groot (het is hetzelfde goed als de tegenwoordig nog
bestaande hoeve van die naam, gelegen ten noorden van de Kromme Rijn), uitdrukkel ijk wordt vermeld, dat dit goed gelegen was onder het kerspel Zeist in
het gerecht Bunnik (65), waaruit blijkt dat het kerspel Zeist zich nog in de
17e eeuw mede uitstrekte over terrein, dat tot het gerecht Bunnik behoorde;
ook dit kan erop wijzen, dat Bunnik eens tot de parochie Zeist heeft behoord
(zie p1.6).
Wij zagen echter hiervóóral, dat niet de gehéle burgerlijke gemeente
Bunnik (zoals deze vó6r de vereniging met Odijk en Werkhoven bestond) het
territoi r van de oude parochie Bunnik is geweest, en dat het oude Vechten, en
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ook Slachtmaat en Amel isweerd, d.w.z. dat in feite de gehele westel ijke helft
van de voormalige gemeente Bunnik, onder de parochie van de Utrechtse Klaaskerk heeft geressorteerd, zodat alleen de oostel ijke helft van de voormal ige
gemeente Bunnik tot de parochie Zeist kan hebben behoord (66). Maar in elk
geval grensde dan toch het oorspronkel ijke kerspel Zeist (dus inclusief het
gebied van de omstreeks 1200 geïnstitueerde parochie Bunnik) in de oudste tijden van het christendom in deze streken, ter plaatse van de voormal ige grens
tussen Bunnik en Odijk aan het kerspel Werkhoven (waartoe Odijk immers oorspronkel ijk behoorde),. - Over de westel ijke grens van het bij de parochie Zeist
behoord hebbende gedeelte van Bunnik is aan het begin van dit hoofdstuk voldoende medegedeeld.

Conclusie t.a.v. de omvang van het oerkerspel Zeist.
De conclusie van het vorenstaande onderzoek is, dat de oerparochie Zeist
zich over het grondgebied van Zeist, Den Dolder, Austerl itz, Driebergen,
Rijsenburg en het oostel ijke gedeelte van Bunnik heeft uitgestrekt, en dat ze
omgrensd werd door de oerparochies Utrecht (sinds ongeveer het midden van de
12e eeuw de parochies van de Klaaskerk en van de Buurkerk) , Leusden, Doorn en
Werkhoven. Zeist was, met dit gebied, een oerkerspel van middelbare grootte
(zie pl.2).

Zeven afsplitsingen van het oerkerspel Zeist (tot 1900).
Van dit oorspronkel ijke kerspel Zeist hebben er in de loop der eeuwen zeven afsp I i ts i ngen plaatsgevonden, waarvan er hiervóór reeds twee zij n besproken, nl. de afspl itsing van Bunnik, dat omstreeks 1200, en die van Driebergen
(inclusief Rijsenburg), dat in 1651 een zelfstandig kerspel werd. Ik laat nu
hier de overige vijf afsplitsingen volgen (zie p1.3).
In 1650 werd het meest noordel ijke, nl. het ten noorden van de weg van De
Bilt naar Soestdijk gelegen gedeelte van het kerspel Zeist, en ook de
woordig nog bestaande

IEwijkshoeveI

tegen~

alles ten noorden van Den Dolder, van ons

kerspe I afgesp I i ts t en bij de toen gevormde kerke I ij ke gemeente van De
Vuursche gevoegd (67) (zie pl.3).
In 1825 heeft de kerk van Zeist een gedeelte van haar territoir, dat overigens ook tot de burgerl ijke gemeente Zeist behoorde, aan de kerk van Bunnik
overgedragen. In de notulen van de kerkeraad van Zeist vinden we daaromtrent
een IAnnotatie l met de volgende mededel ing: '1 Januari 1825 zijn bij Broeder15

liJke ovel"eenkomst de Vinkebuurt en het Oevel" (=Zeistet"oever; v.E.) van nu
voortaan kerkeliJk aan de Gerl1eente van Bunnik afgestaan' (68). Dit betrof het
gebied van het uiterst westelijke gedeelte van burgerlijke gemeente Zeist, dat
in het zuiden aan Bunnik en in het westen en noorden (langs de Bisschopswetering) aan De Bilt grenst, en ook het, daarin zuidoostelijke richting bij aansluitende, gebied tussen de Hakwetering (de grens met Bunnik), de Koelaan vanaf de Hakwetering tot het punt waar de Tiendweg oostwaarts aftakt, en de rechte
1 ijn vanaf dat punt tot de Lage Grond (n.b. de Lage Grond was en is min of meer
een streeknaam voor het gebied tussen de Koppel brug en de daar naastbijzijnde
grens tussen Zeist en De Bilt)

(zie pl.3).

In HlS:; is, bij de stichting van de zelfstandige kerkelijke gemeente
Soesterberg (waar Huis ter Heide toenmaals de kern van vormde, alwaar in 1860
ook het na nog bestaande kerkgebouw, toen dus van de kerk van 'Soesterberg' ,
verrees), een vrij omvangrijk gebied van de moederparochie van Zeist afgescheiden, t.W. het gehele gebied ten noorden van de Oude Woudenbergse Zandweg,
vanaf het begin van die weg aan de straatweg van Zeist naar De Bilt

t~t

daar

waar die weg stuit aan de grenzen van Woudenberg; dus het gehele gebied van
Dijnselburg, van De Pan, van Huis ter Heide, mogelijk ook het meest westelijke
deel van Soesterberg (indien dit althans ooit kerkelijk tot Zeist behoord
heeft (69)), en in elk geval ook heel Den Dolder (zie pl.3). Het betrof toentertijd 36 huisgezinnen met tesamen 200 zielen, die kerkelijk van Zeist naar
'Soesterberg' overgingen (70).
In lbb4 had de afsplitsing van Austerlitz van het kerspel Zeist plaats.
Zoals men zal weten was in lbu4,

in het tevoren practisch onbewoonde gebied

aldaar, uit en bij het kamp van de Franse generaal Marmont een onaanzienlijk
dorp (Austerlitz) ontstaan; deze kleine nederzetting aldaar werd n.b. bij
koninkl ijk

decreet (van Lodewijk Napoleon) van 17 augustus 1806 tot 'stad'

verheven, maar bij keizerlijk decreet (van de grote Napoleon zelf) van 21
october lb11 werd zij bij de gemeente Zeist gevoegd (71). De hier wonende
mensen werden nadien de jat"en door van Zeist uit geestelijk verzorgd, totdat
er dan in 1b64 in Austerl itz een zelfstandige kerkel ijke gemeente ,verd gesticht, met ongeveer 40u zielen, waarbij de kerk van Zeist aan die van Austerlitz afstond: het vrijwel rechthoekige gebied van het tegenvJOordige Austerlitz
(ingeklemd tussen de grenzen van Woudenberg, Maarn en Driebergen), in weste1 ijke richting vergroot met het gebied tussen de Oude Woudenbergse Zandweg in

het noorden en de Krakeling,veg in het zuiden, beide wegen tot aan het punt,
waar laatstgenoemde van eerstgenoemde weg aftakt (zie pl.3). De vaststel 1 ing
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van de grenzen van de nieuwe kerkelijke gemeente Austerlitz gaf moeilijkheden
van de zijde van de kerk van Doorn (waaronder immers het aan Austerl itz grenzende, burgerl ijk tot Woudenberg behorende Henschoten kerkel ijk nog altijd
ressorteerde (72)). Om de zelfstandigwording van de kerk van Austerl itz niet
langer op te houden, werd het kerkel ijk territoir van deze nieuwe kerk voorlopig al leen door Zeist afgestaan. Nadien is ook het westel ijke gedeelte van
Henschoten kerkel ijk bij Austerl itz gevoegd (73).
In 1872 werd, vooral ten behoeve van de bewoners in de omgeving van het
spoorwegstation Drlebergen-Zeist, het gedeelte van dit gebied van de burgerlijke gemeente Zeist dat ten zuiden van de spoorweg Utrecht-Arnhem ligt, parochiaal in minnel ijke schikking aan de kerkel ijke gemeente Odijk afgestaan (]4)
(zie pl.3).
In het begin van onze eeuw I iep dus de grens van de (Hervormde) kerkel ijke
gemeente van Zeist als volgt (zie pi .3): vanaf de Utrechtseweg (bij de
'Blauwe Schorteldoek ' ) langs de Oude Woudenbergse Zandweg totaan de aftakking
van de Krakel ingweg; voorts langs déze weg tot de uitspanning 'Oud London ' ,
en ietwat in zuidoostelijke richting totaan de grens met Driebergen; vervolgens in zuidwestel ijke richting langs de grens met Driebergen tot aan de
spoorlijn bij de Odijkerweg; dan in westelijke richting langs de spoorlijn tot
de grens met Bunnik; vandaar in noordwestel ijke richting tot het einde van de
Koelaan; dan langs de Koelaan tot de Tiendweg; dan in noordwestel ijke richting
langs een rechte I ijn van de Koelaan (tegenover de Tiendweg) naar de Lage
Grond OS); tenslotte in noordelijke richting langs de grens met De Bilt tot
aan het punt van uitgang (de Utrechtseweg bij de 'Blauwe Schorteldoeki).

WiJzigingen na 1900.
In de loop van de 2üe eeuw hebben dan nog de volgende wijzigingen plaats
gehad: 1. in 1932 deed de kerkel ijke gemeente van Zeist afstand van het gebied
van 'Woudschoten ' aan de kerk van Austerl itz; 2. in 1942 werd een kleine st~ook
aan de Odijkerweg benoorden de spoorlijn aan de kerk van Odijk afgestaan;
3. in 1952 ging het gebied van de töen ontstane Verzetswijk in Zeist, voorzover deze wijk aan de overzijde van de (daar sindsdien in de bebouwing verdwenen) Oude Woudenbergse Zandweg uitstrekte en dus kerkel ijk tot Soesterberg/
Huis ter Heide behoorde (zie hiervöör), aan de kerk van Zeist over; en 4. op
1 januari 1969 werd het gehele gebied van Huis ter Heide kerkel ijk van Soesterberg afgespl itst en (na 110 jaar) weer bij de kerk van Zeist gevoegd.
17

Tenslot te moet \"orden opgemerkt, dat het

I

kerspe l' van de Oude I<.erk al

sinds lang niet meer de hele kerkelijke gemeente omvat. Bij de instelling van
de derde predikantsplaats in 1915 (76) is de gemeente (die overigens tot heden
toe steeds één geheel bleef) in drie wijkgemeenten ingedeeld, een aantal, dat
nadien successievelijk tot thans negen is uitgebreid; terwijl er ook meerdere
kerkgebouwen en andere plaatsen voor godsdienstoefeningen bij zijn gekomen.
De tegenwoordige Oude Kerk-wijk wordt sinds 1961, te beginnen bij de Lage
Grond (77), begrensd door de Zeistervaart, de Van Renesselaan, de Utrechtseweg,
de Van Reenenweg, de Oude Arnhemseweg, de Montaubanstraat, de Utrechtseweg, de
1e Dorpsstraat, het Rond, de Slotlaan, de 2e Hogeweg, de Laan van Beek en
Royen, de Driebergseweg, de Bunsinglaan, de Tiendweg, en vandaar de rechte
1 ijn naar de Lage Grond. Men ziet dat de Oude Kerk thans wel hoefijzervormig

door de Oude Kerkwijk

omringd wordt, maar dat ze er zelf juist buiten valt.

Dit wordt uiteraard veroorzaakt door de omstandigheid, dat op een groter gebouw als de Oude Kerk meer dan één gemeentewijk is aangewezen. Zo bezoeken
bijv. de parochianen van de Centrum-wijk, waarin de Oude Kerk in feite staat,
60k de kerkdiensten in deze kerk. De Centrum-wijk wordt begrensd door de Montaubanstraat, de Oude Arnhemseweg, de Van Reenenweg, de Bergweg, de Steynlaan,
de Slotlaan, het Rond, de 1e Dorpsstraat en de Utrechtseweg tot aan de Montaubanstraat. ln protestantse kringen bestaat er trouwens inzake de kerkkeuze
veel vrijheid en spelen er, behalve de afstand, ook andere factoren een grote
ro 1.
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Hoofdstuk

rr

De oude kerkwegen.

Vanouds leidden uit de verschi.l lende richtingen van het omvangrijke kerspel
diverse kerkwegen naar de oude Zeister kerk.

De ouaste verbinoing Utrecht-2eist. De kerkweg uit het westen.
Uit het westen zal de onbestrate voorganger van de tegenwoordige Utrechtseweg stell ig zulk een oude kerkweg zijn geweest (zie pl.4). Daarbij dient er
vooreerst op gewezen te worden, dat de verbinding tussen Utrecht en Zeist
eeuwenlang niet de thans gebruikelijke weg via De Bilt is geweest, maar de
route van Utrecht uit via de Abstederdijk (oudtijds de Steenwech geheten) naar
Zeisteroever (aan de Kromme Rijn, iets ten noordwesten van Bunnik), en vandaar,
hetzij langs de Tolakker en de Bisschopsweg naar het wegenknooppunt bij de
'Blauwe Schorteldoek' (aan de tegenwoordige Utrechtseweg, op de grens van De
Bi lt en Zeist), om dan over de genoemde onbestrate voorganger van de Utrechtseweg àf over de Heerweg of Bovenweg (nü de Oude Arnhemseweg en de Hogeweg) Zeist
re,bereiken; hetzij door de Vinkenbuurt (ten noordoosten van

Zei5ter~ever),

via

'de heerwech geheyten brughacker' (1) op de Koppelbrug (oudtijds Zeisterbrug)
aan, en dan over de Breesteeg (die later de Koppelweg is genoemd) en over wat
nü het eerste (oostel ijke) gedeelte van de Kroostweg is, naar de Brink, enz.
(2) (zie pl .4). Opgemerkt zij dat het

hi~r

bedoelde gedeelte van de tegenwoor-

dige Kroostweg, dus tussen de Koppelweg en de Brink, oudtijds deel uitmaakte
van de Noordweg, die ook Lageweg of Benedenweg genoemd werd (3); de toenmal ige
Crooswegh begon dus niet bij de Brink, maar bij de Breesteeg of Koppelweg, en
1 iep vandaar (gel ijk nu nog) in noordwestel ijke richting naar het genoemde
wegenknooppunt bij de 'Blauwe Schorteldoek' (4).
Wel was er ook een, reeds in 1381 à 1383 vermelde Steenwech van Utrecht naar
De Bilt (5) (zie pln 4 en 6), maar deze eindigde ook metterdaad in De Bilt, en
had dus als zodanig geen verdere verbinding met Zeist. Wat dit betreft is het
als onjuist te beschouwen dat op de oudst bekende, uit omstreeks 1540 dater~nde
kaart (van het Gooi en het noordel ijke gedeelte van het Sticht), waar Zeist op
voorkomt, deze Steenwech, van Utrecht uit, zuidel ijk langs De Bi lt en dan noordelijk langs Zeist is getekend, en dat deze weg vlak bij Zeist n.b. ook nog
als 'Die Steenwech' wordt aangeduid (zie

pl.12); dit geeft wel een heel ver-

keerd beeld!
En verder moet, om nog een ander misverstand te voorkomen, opgemerkt worden,
dat in enkele oorkonden, die in de 'Bronnen

VOOlO

de Geschiedenis van Zeist'
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afgedrukt zijn, respo daterend uit 1495,1540 en 1592 (6), sprake is van een
'Utrechtsche wegh', welke echter in geen van deze gevallen iets te maken heeft
met wat tegenwoordig de Utrechtseweg heet; deze benaming is trouwens ook in
geen van de drie gevallen als een specifieke naam van een bep&alde weg op te
vatten, maar als een aanduiding van 'een' weg die op Utrecht aanl iep, gezien
het feit dat in het eerste geval

~f

de Heerweg (Bovenweg)

~f

de Oude Wouden-

bergse Zandweg, i n het tweede geva I zeer vermoede I ijk de Arnhemse Bovenweg
(en dan onder Dr"iebergen), en in het derde geval waarschijnl ijk de Amersfoortseweg is bedoeldo
De onbestrate voorganger van het gedeelte van de tegenwoordige Utrechtseweg tussen De Bi lt en Zeist is eeuwenlang een secundaire weg geweest. Hij komt
op de kaart van B.de Roij uit 1677 (zie pIn 4 en 6) wel voor, maar (in tegenstelI ing met vrijwel alle andere v,egen op deze kaart) anonym! Ook op een iets
oudere kaan, nl. uit het 'Kamotboek van landerijen Van de abdij Oudwijk',wordt
een klein gedeelte van deze weg naamloos aangegeven (7).
Dat deze zandweg tussen De Bi lt en Zeist, die later onze machtige Utrechtseweg zou worden, maar die in oude tijden niet anders dan een simpel kerkpad is
geweest, ooit als zodanig gequal ificeerd werd, is mij uit de beschikbare bronnen wel niet duidelijk gebleken, maar misschien doe1.t het, in een staat van
inkomsten en uitgaven van de abdij Oostbroek uit 1580 (8) temidden van al lerlei andere toponymen in deze contreie voorkomende

'Kerckpat' op deze weg

of op een gedeelte daarvan. - In de 18e eeuw komt de bedoelde weg voor onder
namen

als 'Gemeene \,feg', 'Gemeene Rijweg', 'Zeistervveg' (misschien meer een

aanduiding dan een formele naam), 'Gemeene Utrechtsche Rijweg', 'Utrechtsche
Weg' en 'Utrechtsche Rijvveg', e.d. (9).
Wanneer de Utrechtseweg, mogel ijk eerst met keien en later met kl inkers,
bestraat is geworden, heb ik niet nagegaan en doet in het kader van dit hoofdstuk ook minder ter zake. In een stuk van 12 augustus 1809 wordt nog gesproken
van het goed 'Kersbergen' , gelegen aan de LJtrechtsche Zandweg (!) (10), maar
de bestrating moet v66r 1818 plaats hebben gehad, daar deze weg in dat jaar de
'Nieuwe Straatweg' genoemd wordt (11).
Intussen zal de zandweg, die er eeuwenlang ter plaatse van de tegenwoordige
Utrechtseweg tussen De Bilt en Zeist is geweest, de eeuwen door de kerkweg of
het kerkpad zijn geweest, waarlangs de bewoners van ons kerspel uit westel ijke
richting ter kerke gingen. Het vanouds bewoonde gebied, waarin gelegen waren
de (vroeg vermelde) Brink (1409), NoordvJeg (1371), Kroost (1259), Kroostweg
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(1371), Breesteeg (1599), Zeisterbrug (1328), Koppelweg (1347J, Brugakker
(1480), 'Eygen' (een niet meer naçler te localiseren gebied in dezelfde omgeving; 1259) en Zeisteroever (1236) (12) vormde het 'achterland' van de hier
besproken kerkweg.
In latere tijd blijkt de kerk van Zeist nog een verplichting te hebben gehad

om in de omgeving van Zeisteroever de weg te onderhouden: in 1757 is er

nl. sprake van een kerkel ijke betal ing voor 5± dag werken aan de 'Uijtwegh of
Doodewegh (dus kennelijk een verbindingsweg naar de kerk en het kerkhof; v.E.)
van 't Seyster Oever bij de Lage Grona' (13) (14); m. i. moet hier de genoemde

weg langs de 'Brugakker' zijn bedoeld.
De kerkweg uit het noorden.

Ook uit noordelijke richting liep er een kerkweg op de Zeister kerk aan
(zie pl.5). Deze komt anonym voor op de kaart van B.de Roij uit 1677 (zie pl.6),
maar wordt onder de naam Kerksteeg genoemd in een stuk van 11 februari 1756
(15), waar sprake is van een morgen land, gelegen onder Zeist

t~genover

het

huis 'Kersbergen' aan de Zeisterweg (de toen nog onbestrate weg van De Bi lt
naar Zeist; zie hierv66r), langs de Kerksteeg tot aan de Oude Arnhemseweg. Op
de genoemde kaart van De Roij uit 1677 bI ijkt deze kerkweg of -steeg te beginnen als een aftakking van de Woudtweg (= Oude Woudenbergse Zandweg), en wel
dáar waar tegenwoordig de Dijnselweg van de Jan Scheplaan (welke laatste het
trac~

van de, hier ter plaatse thans door de bebouwing onderbroken Oude Wouden-

bergse Zandweg volgt) aftakt. De bedoelde, uit noordel ijke richting komende
kerkweg volgde vrij nauwkeurig de loop van de tegenwoordigde Dijnselweg, Bergweg, Voorheuvel en Montaubanstraat, behalve dat dit laatste gedeelte, ongeveer
waar thans de Walkartweg op de Montaubanstraat uitkomt, niet verder recht toe
recht aan op de Utrechtseweg, maar met een I icht-gewelfde bocht, langs de noordwestzijde van het huis dat later 'Veelzigt' zou heten (ter plaatse van het tegenwoordige pol itiebureau), op de kerkheuvel aanl iep, zulks bI ijkens de kaaft
van Zeist van 1802 (zie pl.7J.
Betreffende deze noordel ijke kerkweg zijn nog twee opmerkingen te maken.
In de eerste plaats, dat de heer L.T. Nepveu, eigenaar en bewoner van het goed
'Sandbergen' te Huis ter lieide, op 23 januari 1U21 bij de gemeenteraad van
Zeist een request indiende, om deze weg, die dus tot dan toe bij de Oude Woudenbergse Zandweg begon, in noordel ijke richting door te mogen trekken, t.W.
vanuit het spoor van het Dijnselbos tot 6ver het 'Huis ter Heide'; dit ver21

lengde van de oude kerkweg zou 2 roeden (7.50 m) breed worden en mede tot publ iek gebruik dienen. De gemeenteraad gaf z'n fiat aan dit plan (16) en zo is
het ook ten u i tvoer gebracht, want i n het 'Reglement op de Politie der Wegen en

Wateren in de gemeente Zeist' van 4 januari 1826 bl ijkt, dat de noordel ijke
kerkweg tóen bij het 'Huis ter Heide' aan de Amersfoortseweg begon (17).
Dit nieuwe noordelijke gedeelte van de oude kerkweg was echter nog niet de Prins
Alexanderweg in spe, want deze laatste weg is nog iets jonger: ik vond hem voor
't eerst vermeld in de notulen van de gemeenteraad van 30 januari 1851 als de
'macadamweg' van Huis ter Heide naar Zeist (18). Toen deze 'macadamweg' er enige
jaren was, verzocht de familie Nepveu op 9 november 1857 aan het gemeentebestuur,

'de weg genoemd de Oude Zandweg' (n.b. niet te verwarren met de Oude Woudenbergse Zandweg; v.E.), lopende door het landgoed Dijnselburg naar Huis ter Heide,
weer voor de openbare dienst te doen vervallen, welk verzoek de gemeenteraad
afwees, hoewel men erkende dat deze weg, na de aanleg van de 'macadamweg', onnodig was geworden (19). De loop van de noordelijke kerkweg in z'n geheel blijkt
dan uit het genoemde Reglement van 1826 in die tijd als volgt te zijn geweest:
hij begon bij het 'Huis ter Heide' en 1 iep vandaar door de bossen van Huis ter
Heide over de landen van de hofstede 'Dijnselburg' , door het Dijnselbos, over
de gemene Schapendrift, door de bossen 'Schaarweide' en over de Moscavietische
heuvel (=Voorheuvel), om tenslotte bij de Utrechtseweg uit te monden tussen het

goed van Hendrik Hoornenburg en dat van vrouwede weduwe

Hogguer' (20) (laatst-

genoemde was als weduwe van de in 1816 overleden Amsterdamse burgemeester Iwan
Hogguer in Zeist komen wonen (21)).
En dit doet mij dan nu mijn tweede opmerking maken, want ook de uitmonding
van de noorde 1 ij ke kerkweg (ter plaatse van de tegenwoord i ge Montaubanstraat)
op de Utrechtseweg heeft éen en andermaal een wijziging ondergaan. We zagen al
dat wat nû Montaubanstraat heet, op de kaart van 1802 ter hoogte van de Walkartweg nog (waarsch ij n 1 ijk als vanouds) afboog naar het hu i s dat 1ater
'Veelzigt' zou heten, om zo rechtstreeks op de kerkhoogte aan te gaan. Maar nu
zagen we dus in het Reglement van 1826, dat de uitmonding tóen even verder
noordwestel ijk was, want uit de kadastrale gegevens weten we, dat de daar genoemde weduwe Hogguer in een huis dat tussen de tóenmal ige uitmonding van de
Montaubanstraat en het huis 'Veelzigt' in stond, woonde, m.a.w. deze uitmonding moet tussen 1802 en 1826 zodanig verplaatst zijn, dat er nu niet meer
éen huis ('Veelzigt'), maar twee huizen ('Veelzigt' èn het huis van de weduwe
Hogguer) tussen de kerk en de uitmonding van de tegenwoordige Montaubanstraat
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in stonden, terwijl het goed van de in het Reglement van 1826 genoemde Hendrik
Hoornenburg aan de noordwestel ijke kant van de bedoelde uitmonding lag. Waarschijnl ijk heeft deze wijziging van het tracé van wat nu Montaubanstraat heet
a 1 vóór of u i ter I i jk in 1805p 1aats gehad, want het was op 26 september van dat
jaar, dat Hendrik Hoornenburg z'n huis op de genoemde plaats aankocht, waarbij
het werd omschreven als 'een oud bouwvallig huis, gelegen tegenover Kersbergen,

aan de nieuw gemaakte (!J weg, gaande naar de Moscovieter heuvel' (22); deze
toen 'nieuw gemaakte weg' moet wel de, dus tóen reeds verlegde uitmonding van
de tegenwoordige Montaubanstraat zijn geweest, op de éne hoek (aan de Zeister
kant) waarvan dan in 1826 de weduwe Hogauer, en op de andere hoek (aan de
Utrechtse kant) waarvan dan toen Hendrik Hoornenburg woonde. En dit tweede tracé van de uitmonding van de tegenwoordige Montaubanstraat komt dan ook op de
kaart van Zeist van I.A.van der Monde uit 1827 nog duidel ijk voor (23).
Maar niet lang daarna moet er nogmaals een verlegging van deze uitmonding
plaats hebben gehad, waardoor er nog een derde situatie is ontstaan.
In 1829 bI ijkt nl. dat de genoemde weduwe Hogguer toen het perceel grond, dat
van Hendrik Hoornenburg was geweest, had aangekocht (het in 1805 al"bouwval I ig
genoemde huis waarin Hoornenburg had gewoond, was toen bI ijkbaar gesloopt), en
zij vroeg nu aan het gemeentebestuur van

~eist

of zij de weg, die vlak 1 inks

langs haar huis 1 iep (dus de latere Montqubanstraat), zódanig mocht verleggen,
dat deze over dat door haar aangekochte perceel grond (en dan bI ijkbaar zo ver
mogelijk van haar huis af) zou komen te lopen, waartoe de raad haar op 21 september van dat jaar z'n toestemming verleende(24). De weg werd toen dus n5g
weer iets noordwestel ijker gelegd en dientengevolge helemaal recht getrokken,
waardoor hij het tegenwoordig nog bestaande tracé kreeg; en ... mevrouw Hogguer
verkreeg op deze wijze een ruime zijtuin! De verplaatste weg kreeg dezelfde
breedte als het oude tracé, nl. 4 el 20 duim (4.20 m) (25).
Intussen is bI ijkbaar kortere of langere tijd nadien het huis van mevrouw
Hogguer verbouwd en vergroot en in ieder geval in een 'dubbel' woonhuis veranderd, als hoedanig we het in 1872 weer tegenkomen, in welk jaar het huis het
eigendom werd van zekere heer P.van den Arend, die het te zijnen behoeve door
een geheel nieuw en groot huis verving (26), dat er thans nog staat en dat nu
al vele jaren de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst in zich herbergt. In de
zestiger jaren heette de weg 1 inks naast het huis reeds Montaubanstéeg, welke
naam ik voor 't eerst in 1863 vermeld vond (27), kennelijk naar de aannemer
Montauban, die toen nog leefde (28) en die op de noordwestel ijke hoek van deze
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'steeg' en de Utrechtseweg woonde (29). Eveneens in 1872, toen de buitenplaats 'VeelzifJt' publiek verkocht werd (30), werd ten behoeve van de burge1 ijke gemeente afstand gedaan van een strook grond, waardoor het aan het terrein van 'Veelzigt' grenzende gedeelte van de Montaubansteeg tot 8 m kon worden verbreed (31), en in het volgende jaar (1873) werd door de gemeente Zeist
eveneens grond aangekocht van de genoemde heer P.van den Arend en van mevrouw
de weduwe A.A. de Beaufort-Stoop, de eerste met de zijkant van zijn perceel
aan de Montaubansteeg grenzende en de laatste met de vóorkant van háar perceel
eveneens, teneinde ook dit gedeelte van de Montaubansteeg tot 8 m te kunnen
verbreden (32).
In de negentiger jaren is de Montaubansteeg merkwaardigerwijze eerst een
tijdlang omgedoopt geweest tot HuydecoDerstraat, maar na

enige tijd heeft de

gemeenteraad besloten, dat de tóenmal ige VijverwefJ (dat was niet de tegenwoordige Vijverlaan maar de

tegenwoordige Huydecoperweg) deze laatstqenoemde naam

voortaan zou dragen, en dat de voormal ige Montaubansteeg haar oude naam weer
terugkreeg, met dien verstande dat zij nu tot Montaubanstráat werd gepromoveerd! (33).

In deze naam heeft de gemeente Zeist de bekwame bouwkundige Johan-

nes Montauban, die ookbijdenieuwbouw van de Oude I(erk in de jaren 1841 tot 1843
zo'n belangrijke rol had vervuld (34), terecht een bl ijvende qedachtenis gegeven!
Dit al les betrof echter slechts enige latere wijzigingen van de oude noordel ijke kerkweg, welke weg, in z'n geheel genomen, vanouds gediend heeft voor
de kerkgang van de bewoners van het noordel ijke deel van ons kerspel: Overhees
(Den Dolder) , Huis ter Heide, Dijnselbu~g, en mogel ijk ook nog wel voor enkele
personen of gez i nnen u i t de richt i ng \.Joudenbe rg.
De Heerweg of Bovenweg. De kerkweg uit het oosten.
Uit oostelijke richting, dus mede uit Driebergen en Rijsenburg, welke beide
buurschappen immers tot na de reformatie tot het kerspel Zeist hebben behoord
(,35), kwam men, hetz i j (met een omweg) 1angs de Heerweg of Bovenweg , hetz i j
langs de kerkweg, die er ter plaatse van de tegenwoordige Driebergseweg (voorheen ook Benedenweg genoemd; zie hierna) is geweest, naar de Zeister kerk toe
(zie pl.S); in diervoege, dat men bij veel regenval de hoger gelegen Heerweg
(Bovenweg) zal hebben verkozen, omdat de kerkweg, die ter plaatse van de huidige Driebergseweg (Benedenweg) in feite een kortere verbinding met Zeist was,
in natte tijden een vrijwel onbegaanbaar drassig pad was. Dit laatste blijkt
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uit een tweetal charters, resp. van 18 december 1566 en van 25 februari 1567
(36)

(3?).

Er was nl. te dien tijde een rechtskwestie inzake de vraag, of de (Arnhemse) Bovenweg danwel de Driebergse (Beneden)weg vanouds de Heerweg was. Op 18
december 1566 nu ver.klaarde Pauwel Peterss, oud 76 jaar, en op 25 februari
1567 bevestigde Andries Adriaensz, oud 74 jaar - de eerste voor het gerecht
van Driebergen, de tweede voor dat van Odijk - dat het hun bekend was en dat
zij al tijd gehoord hadden,

'dat de HeeY'lJech tusschen v/ytrecht ende Reenen

boven aen den berch heenen ghaet (dus uat de Heerweg de hoger gelegen Arnhemse BovenvJeg wa s; v. E . ), ' ende de benedenulech van ouder heercomen ende oock
noch altijt die Kerckwech gheheten is'; beide getuigen verklaarden voorts dat
het hun eveneens bekend was, dat de bisschoppen Frederik van Baden en Phi I ips
van Bourgondië (resp. in 1496 en in 1517; v.E.) bij hun intocht in het land
van Utrecht 'boven langhes den berch den Heeruech', en niet 'den Kerckwech
beneden' gevolgd waren, vvelke laatste weg 'nochtans tot dier tijt van den ghemeen reysber man bevaeren ende beloeden worde, soe, toe dieselver tijt die
hooghghedachter voors. int lant coomende, het schoonste van den zoomer was'.
Blijkbaar was dus de lager gelegen Driebergse l<erkv1eg toentertijd 's winters
nog dikwijls onbegaanbaar, maar 's zomers zeer wel te gebruiken, en dit zal
voor de in Driebergen en Rijsenburg wonen,de parochianen van de Zeister kerk
stellig oorzaak geweest zijn, om bij ongunstige weersomstandigheden de Bovenweg boven de Benedenweg voor hun kerkgang te prefereren.
Overigens wordt de Heerweg of Bovenweg als zodanig nooit als 'kerkweg' aangeduid; deze weg vormde een deel van de oeroude verbindingsweg vanuit het
'verre oosten' (Keulen enz.) naar Utrecht. Reeds in een beschrijving van de
reisroute van Keulen naar Utrecht, daterend uit ca. 1154, wordt deze als volgt
aangegeven: van Colonia (Keulen) naar Nussia (Neuss) 5 mijl (éen geographische
mijl

=

7.4 km), vandaar naar Xantis (Xanten) 9 mijl, dan naar Arnem (Arnhem)

7 mijl, vandaar naar Seist (!) 6 mijl, en dan naar Traiectum (Utrecht) 1 mijl
(38); dat deze route, die dus de Rijn (ten onzent naar z'n oude loop) volgde,
ook vóór 1154, en wel waarl ijk van oudsher, de gebruikeI ijke was geweest, ligt
voor de hand; dat Zeist in deze reisbeschrijving met name genoemd wordt, is
wel zeer merkwaardig en zal zeker niet toeval I ig zijn (39). Dat deze Heerweg
(tenonzent dus nu de Bovenweg) niet dóor het toenmalige eigenlijke dorp Zeist,
maar iets ten noorden daarvan er làngs liep, hangt ongetwijfeld met de hogere
I igging en dientengevolge met de betere begaanbaarheid van deze weg samen.
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En nu ontstond er als vanzelf daar waar de HeervJeg of Bovenweg het dichtst
bij deZeister kerk kwam, over de heide tussen deze weg en de kerk een paadje
of weggetje, dat rechtstreeks van de weg op de kerk aanl iep, én waarlangs de
uit oostel ijke richting komende parochianen, wanneer zij tengevolge van de
weersgesteldheid via de Bovenweg gingen, in de richting van de kerk 1 inks afsloegen, waardoor ze de omweg via het laatste gedeelte van de hiervóór besproken uit het nóorden komende kerkweg (de tegenwoordige Montaubanstraat met
de genoemde afbuiging naar de kerk) niet behoefden te maken. Het hier bedoelde paadje of weggetje was dus een tweede verbindingspad tussen de Heerweg of
Bovenweg (Oude Arnhemseweg, dáar waar deze nu de 1e Hogeweg heet) en de kerk,
en het lag dus iets meer zuidoostel ijk dan het pad waar thans de Montaubanstraat loopt; het was ook wat meer zuidwest gericht. Dat dit korte

kerkweg-

je inderdaad voor de uit het oosten komende kerkgangers diende, bl ijkt ook wel
hieruit, dat het nimmer een verlengde heeft gehad óver de Oude Arnhemseweg
(le Hogeweg) héen in noordel ijke of noordoostel ijke richting.
Deze korte verbindingsweg nu komt weliswaar niet voor op de kaart van De
Roij uit 1677 (zie p1.6), hetgeen echter allerminst bewijst dat hij toen nog
niet bestond; maar wij vinden hem wel op de eerder genoemde kaart van Zeist
uit 1802 (zie pl.]); het was een rechte weg, die 60 m ten noordwesten van de
th~ns

bestaande Kerkweg, van de Arnhemseweg (Bovenweg; 1e Hogeweg) aftakte,

terwijl hij scheerlings langs de noordwestzijde van de kerkhoogte bij de kerk
uitkwam; het allerlaatste stukje van deze weg bestaat in feit nog: het is het
stukje weg rèchts van het tegenwoordige pol itiebureau en van het beboomde
pleintje daarvóor, en 1 inks van de kerkhoogte.
Blijkens dezelfde kaart uit 1802 werd het gehele, ongeveer driehoekige terrein,
dat werd ingesloten door de Oude Arnhemseweg in het noordoosten, het laatste
gedeelte van de noordelijke kerkweg (de tegenwoordige Montaubanstraat met z'n
toenmal ige afbuiging naar de kerkhoogte) in het noordwesten, en het rechte
kerkweggetje tussen de Oude Arnhemseweg (nu 1e Hogeweg) en de kerkhoogte in
het zuidoosten, in die tijd in beslag genomen door de buitenplaats 'Boogaard
Lust', welke later 'Boschzicht' en nog later 'Veelzigt' genoemd werd, en welk
huis ter plaatse van het tegenwoordige politiebureau stond (40).
Nu verzocht echter, op 8 mei 1818, vrouwe Anna Cornel ia Boudaen, de weduwe
van Jacob van Ghesel Jansz. , die op 'Veelzigt' woonde (41) en die in het bezit
was gekomen van een strook grond van 60 m breed ten zuidoosten van de toenma1 ige 'kerksteeg' , aan het gemeentebestuur, om de steeg, die (zoals zij opmerk-
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te) van geen nut meer was voor de inwoners van Zeist (n.b. men bedenke dat de
Driebergseweg intussen bestraat, en dus ook bij ongunstig weer voor de kerkgangers uit het oostel ijke gedeelte van het kerspel bruikbaar was geworden),
bij haar grond, die dus nu ter wéerszijden van de kerksteeg lag, te mogen
trekken; hetgeen haar werd toegestaan (44), waardoor dus het oude kerkwegje
kwam te vervallen. Niet lang daarna werd echter toch, ter vervanging ervan,
de tegenwoordige Kerkweg (die nog lange tijd 'kerksteeg' of zonder meer 'de
steeg' is genoemd) 60 m ten zuidoosten van- en geheel parallel met de voormalige 'Kerksteeg' aangelegd, welke al op de kadastrale kaart van omstreeks
1820 voorkomt (zie pl.8), waarop blijkt dat hij (gelijk thans nog) op de Maurikstraat uitliep. In 1326 werd deze nieuwe Kerkweg aangeduid als 'de Steeg

of Doodenweg J (lopende) tusschen het Kerkhof en het buitengoed Veelzigt
(n.b. bl ijkbaar werd het àchter de kerk omlopende gedeelte van de Maurikstraat
toen nog bij de nieuwe kerks teeg gerekend) en langs hetzelve buitengoed .....

tot op den Arnhemsehen weg' (43). 0p 15 april 1875 besloot de gemeenteraad,
om de kerksteeg (dàn kerkpad genoemd) te verbreden tot 5 m en er ook de bestemming van rijweg aan te geven (44); waaruit is af te leiden, dat "het vóórdien slechts een gewoon pad was.
Van de uit oostelijke richting komende eigenlijke kerkweg, waarlangs met
name de bewoners van Driebergen en Rijsenburg vanouds, althans bij gunstige
weers- en bodemgesteldheid, naar de Zeister kerk gingen, t.W. de Benedenweg
(ter plaatse van de huidige Driebergseweg) , bleek ons reeds uit de besproken
charters van 18 december 1566 en 25 februari 1567 (45), dat hij met zoveel
woorden 'Kerckwech' genoemd werd; trouwens, ook uit meerdere stukken bl ijkt
dat (46). Eeuwenlang is dit (evenals we dat ook van de tegenwoordige Utrechtseweg tussen De Bilt en Zeist hebben gezien (47)) een secundaire zandweg geweest, die waarschijnl ijk ongeveer terzelfder tijd als de Utrechtseweg, waarvan hij immers het verlengde is, dus niet al te lang vóór 1818 (48), bestraat
is geworden.

De kerkwegen uit het zuiden.
Uit het zuiden (zuidwesten) 1 iep de Cattenbroeker Kerkweg op de Oude Kerk
van Zeist aan (zie pl.5). De oudste vermelding van deze weg is die in een acte
van 31

augustus 1414 (49), terwijl uit de tekst van een oorkonqevan vier jaar

later (27 augustus 1418), waarin onder de begrenzingen van het goed 'Kersbergen' o.m. de passage voorkomt: 'daer boven naest leghet die kercwech J die van
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KattenbY'oec tot Zelfst gaet' (50), bl ijkt dat deze kerkweg met de tegenwoordi-

ge Waterigeweg is te vereenzelvigen, welke laatste naam trouwens ook al omstreeks 1580 voorkomt (51). Blijkens een kaart uit 1571 maakte de Cattenbroeker Kerkweg op een gegeven ogenblik een rechte hoek in zuidoostelijke richting (52), zoals ook thans nog met de \Jateriqeweg het geval is; alleen lag de
hoek in de Cattenbroeker

Kerkwe<] in 1571 ongeveer 100 m noordoostelijker dan

de hoek in de Waterigeweg thans. Dan, na zich ongeveer 300 m ná de genoemde
hoek in zuidoostel ijke richting te hebben voortgezet, sloot de Cattenbroeker
Kerkweg (Waterigeweg) zich, wéer met een rechte hoek, nu in zuidwestelijke
richting, bij de dusgenaamde Groeneweg aan, en deze Groeneweg bl ijkt in stukken van 2 apri 1 1692 en 9 october 1695 óok weer Kerkweg te hebben geheten; er
staat uitdrukkel ijk: 'GY'Oeneweg of KeY'kweg' (53).
Merkwaardig

is voorts, dat in een omschrijving uit 1480 van de belendingen

van een (tegenwoordig niet meer bestaand) goed 'Cockaertshoeve' (later ook
'Jan Herbertshoeve' genoemd (54), en een apart ambachtsheer 1 ijkheidje vormend
als enclave binnen het gebied van het gerecht Cattenbroek (55)) uitdrukkelijk
vermeld staat, dat dit goed zowel aan de (noord)oostel ijke als aan de zuid
(oost)elijke zijde aan 'die oude KeY'ckwech' (hetgeen hier kennelijk op de Cattenbroeker Kerkweg doelt) grensde (56); dit is al leen te verklaren, wanneer de
'Cockaertshoeve' ten zuidwesten van het laatste (tussen de beide rechte hoeken
gelegen) gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg, en ten noordwesten van de
Groeneweg of Kerkweg heeft gelegen. Dit klopt bovendien uitstekend met wat we
in een stuk uit 1808 lezen, dat de 'Cockaertshoeve' aan de Achterlaan van het
Huis Zeyst, d.w.z. aan de Koelaan la'l (57). Ook komt éen en ander overeen met
hetgeen we uit een transportacte uit 1438 vernemen, dat de 'Cockaertshoeve'
noordoostel ijk (nl. aan de overzijde van het tussen de beide rechte hoeken gelegen hebbende gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg) aan 'die papelike pY'Ovende tot Zeyst' (d. i. het pastorieland van Zeist) belendde (58), waarop ik

hierna (59) breder terugkom.
De genoemde Groeneweg wordt op de kaart van De Roij uit 1677 ten onrechte als
de

Stoetweg aangeduid (zie pl .6); de hof 'Stoetwegen' lag nl. bepaald niet

aan déze weg, maar ongeveer een halve km ten zuidoosten ervan, iets ten zuidwesten van de Tiendweg, welke laatste in een goederenl ijst uit 1632 de 'StoetwegeY' ThientUJeg' wordt genoemd (60), waarom ik meen dat de tegenwoordige Tiend-

weg voorheen Stoetweg heeft geheten, en dat de zoëven genoemde Groeneweg de
oude verbinding tussen Bunnik en Zeist is geweest vóordat de Koelaan,die pas
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bij de bouw van het tegenwoordige Slot van Zeist (na 1677), als achter-gezichtslaan daarvan, enigszins meer noordwestel ijk dan de Groeneweg werd aangelegd en een iets kortere verbinding tussen Bunnik en Zeist bewerkstel 1 igde.
Uit dit alles wordt het duidelijk, dat deze Groeneweg, die immers ook Kerkweg heette (zie boven), in de tijd vóór 1200, toen Bunnik nog onder het kerspel Zeist ressorteerde, de kerkweg voor de Bunnikenaren moet zijn geweest,
die zich uit Bunnik, via een weg met enkele scherpe bochten, naar de Groeneweg of Kerkweg, en verder via déze en de Cattenbroeker

Kerkweg naar de Zeis-

ter kerk hebben begeven (zie pln 5 en 6).
Op de Groeneweg of Kerkweg kwam dan de tegenwoordige Tiendweg (voorheen de
Stoetweger Tiendweg of Stoetweg genaamd (zie boven))

uit, welke weg we wel

niet onder de naam Stoetweger Kèrkweg hebben aangetroffen, maar waarlangs
toch s te 11 i g de bewone rs van de hoeven van dit gedee 1te van Stoetwegen zu 11 en
zijn gegaan, om verder via de Groeneweg en de haaks-geknikte Cattenbroeker
Kerkweg ter kerke te gaan. - De Stoetweger Tiendweg is pas anderhalve eeuw
nadat de Koelaan was aangelegd, vanaf de Groeneweg langs de oude boerderij
'De Hoeve' tot de Koelaan doorgetrokken, hetgeen bl ijkt uit een stuk van 6
maart 1830, inhoudende de machtiging van Gedeputeerde Staten aan Jan Elias
Huydecoper, ambachtsheer van Zeist, om de Achterweg van Zeist

(= de Koelaan)

aan te leggen als gemeenteweg, onder voorwaarde dat de weg van 'Rijnwijk'
langs 'Wulperhorst' (d.i. de Stoetweger Tiendweg) tot 'De Hoef' recht zou
worden doorgetrokken tot de Zeisterlaan (= de Koelaan) (61).
Uit de zuidel ijke streken (tot omstreeks 1200 Bunnik inbegrepen) kwamen
dus de parochianen tenslotte allen

via de Cattenbroeker Kerkweg (= Waterige-

weg) bij de kerk terecht. De naam Waterigeweg wijst erop dat deze weg vaak
drassig was, en dit verklaart dat hij veel onderhoud vergde. Dit laatste was
waarschijnl ijk (mede) ten laste van de kerk, die uiteraard groot belang had
bij een goede conditie van deze kerkvveg. In elk geval laat iedere jaarrekening van de kerk een uitgave-post zien voor het rijden van zand en steenpuin
om deze weg begaanbaar te houden (62). De kerk bezat trouwens ook grond aan de
Waterigeweg. Al in de oudst

bewaarde jaarrekening (die van 1675) lezen we

dat een zekere Adriaen Heijcop, in plaats van Cornelis Jansz zal iger, de pacht
betaalde van 'een cade, gelegen aen de FlaterigheüJegh' jaarlijks tot 7 stuivers

8 penningen, verschenen met Kerstmis (63). Enige tijd later nam de heer van
Odijk, die sinds 1677 ook de heer van Zeist was, die pacht over, t.W. van
'een streepjen landt, zijnde een cade' (64). Deze pacht werd gedurende vele

29

jaren aan de kerk betaald. En juist het feit, dat de kerk grond aan de Waterigeweg bezat, verklaart de verpl ichting, dat zij die weg mede moest onderhouden. Nota's 'voor het gelijkmaeken van de wegh en uijt de voor- en na-

schouw te houden' zijn bij elke kerkel ijke jaarrekening aanwezig.
De Zeysterstraat en het wegenknooppunt vóór de kerk.
Zo kwam dan vanouds uit de verschillende richtingen, langs de westelijke,
noordel ijke, ooste! ijke en zuidel ijke kerkwegen, de Zeister kerkel ijke gemeente bij haar Godshuis, dat daar op de (nog steeds bestaande) hoogte stond.
Vóór de kerkhoogte was de weg tot het begin van de vorige eeuw nog onbestraat. De enige weg in Zeist, die veel vroeger bestraat was, was wat wij tegenwoordig de (Ie en 2e) Dorpsstraat noemen; uit middeleeuwse stukken bI ijkt,
dat deze weg tóen reeds bestraat was: in een latijnse oorkonde van 27 mei 1368
komt hij voor als de 'strata de Ze'1st' (65); in een oorkonde van 11 april 1370
is sprake van het goed, geheten 'In die straten tot Zeyst' (66); in een oorkonde van 7 october 1403 van 'den goede gheheten Zeysterstrate' (67), enz.; en
in de door de Van de Poll-stichting gepubliceerde lezing van prof. dr. J.Ph.
de Monté verloren over de geschiedenis van de Zeister Dorpsstraat wordt het
vermoeden uitgesproken, dat de grote bijzonderheid dat er in Zeist al zo
vroeg een 'straat' is geweest, verklaard zou kunnen worden uit de omstandigheid, dat er in de tijd, toen de hoofdstroom van de Rijn juist vlak ten zuiden langs de tegenwoordige Dorpsstraten I iep, hier ter plaatse een soort Rijnkade is geweest, die als zódanig bestraat was (68). - Maar bI ijkens 18e eeuwse afbeeldingen van de Oude Kerk en omgeving (zie pIn 29 en 31) was tóen de
weg vóór de kerk nog niet bestraat. Hier zal wel pas bestrating zijn aangebracht, toen de tegenwoordige Utrechtseweg, zoals we hiervóór gezien hebben,
in het begin van de vorige eeuw bestraat is geworden.
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Hoofdstuk

m

De kerk heuvel.

We zijn dan nu bij de kerkheuvel aangekomen: de merkwaardige hoogte, die
sinds de vestiging van het christendom in deze contreie de eeuwen door als de
plaats van het Zeister Godshuis heeft gediend, en waarvan we weten, dat de tegenwoordige kerk

minstensde derde is, die erop verrezen is.

Geaardheid van de kerkheuvel.
Bij de restauratie van de kerk in 1964/65 is aan het licht gekomen, dat de
kerkheuvel niet, zoals wel eens verondersteld was, een kunstmatige, door mensenhand opgeworpen-, maat" een natuul-lijke hoogte is.
Drs. H. Halbertsma, conservator bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, die, toen bij de uit te voeren werkzaamheden de vloer van de
kerk geheel uitgebroken was, éen en andermaal deskundige onderzoekingen heeft
ingesteld, spreekt in zijn betreffende verslag van een 'opvallende hoogte',
die zich daar eens i neen 'geisolemode ligging aan de (noord)oostelijke oever

Van een dichtgeslibde Rijnarm' verhief, en hij deelt op grond van wat hij met de
spade aan het I icht bracht mee 'dat de kerkheuvel van natuurlijke oorsprong

Was en uit een zandige diluviale, eenmaal met heide begroeide verhevenheid bestond, welke nadien nog weer enkele malen met een stuifzandpakket werd opgehoogd. Het karakter van voorgebergte zal·deze eerst hebben verkregen nadat de
oude Rijn de voet van deze zandheuvel ging aanknagen en de latere kerkhoogte
uitspaarde, totdat de rivier haar bedding verlegde en aan verdere afspoeling
een einde kwam' (1).
Ik geef hierbij nog de volgende toel ichting. Toen duizenden jaren geleden
het landijs, dat een groot gedeelte van ons land bedekte, langzaam in noordoostelijke richting terugtrok, bleef o.m. ook de Utrechtse Heuvelrug achter
als een stuwwal, gevormd door de dikke zware ijsmassa. Vóór de Heuvelrug
strekte zich naar het westen een glooiend onregelmatig landschap uit, bestaande uit zand en grind, met diepe geulen, gevormd door het afvloeiende
smeltwater; in deze omgeving niet verder dan de door de Rijn gevormde delta.
Bij de langzaam hoger wordende temperaturen konden er zich planten ontwikkelen, eerst korstmossen en mossen, en later ook hogere planten als erica en
struikheide. Over de vlakten joegen de stormen en voerden het droge zand mee,
dat ergens als stuifzand weer neerkwam en de plantengroei geheel bedekte. Men
kan dit proces thans nog zien in zandverstuivingen en daar waar duinen worden
gevormd. Ieder weet trouwens, dat ook de fijne jachtsneeuw tot grote hopen en

31

ruggen kan opwaaien. De planten onder het zand vergingen en vormden een donker gekleurd

humuslaagje. In een rustiger periode werd het opgestoven zand

weer door planten bedekt en vastgelegd, totdat al les na kortere of langere
tijd wéer door een laag stuifzand bedekt werd en er ook wéer een

humuslaag-

je gevormd werd. Dit proces bleef zich herhalen en zo ontstond het heuvelachtige terrein westel ijk van de Utrechtse Heuvelrug. Wordt er nu in éen van
de heuvels van het Zeisterbos een gat gegraven met loodrechte wanden, dan
zijn de vele afwisselende, vrijwel evenwijdig I iggende zandlagen, verschi 1lend van dikte, goed te zien. De humuszuren zakten vervolgens verder omlaag
en konden op een bepaalde diepte een harde donkerbruine oerbank vormen.
We weten niet hoever de

heuve~

zich precies uitstrekten, maar het is wel

mogelijk, dat ze kwamen tot de (tegenwoordige) Driebergse- en Utrechtseweg
en weil icht hier en daar nog iets verder. De tal rijke zijarmen van de Rijn in
de omgeving van het (latere) Slot en van (het latere) 'Kersbergen' (zie pl.1)
vormden de grens van het heuvelachtige terrein (2).
Het is thans, tengevolge van de bebouwing en bebossing, moeilijk zich voor
te stellen, hoe het onbewoonde landschap er eens heeft uitgezien. Langzaam
maar zeker kreeg de plantengroei echter de overhand en ontstonden er heidevelden en hogere begroei ingen. De mensen kwamen later.
Wat nu de kerkheuvel betreft: bij daarin gemaakte loodrechte profielen
kwam precies hetzelfde voor de dag als bij een willekeurige heuvel in het
Zeisterbos. Bij de restauratie van de kerk in 1964/65 is dat op verschil lende plaatsen te zien geweest. Daar de kerkbodem bij deze restauratie, in verband met de aanleg van een vloerverwarming, tijdel ijk 50 cm afgegraven is
geweest, was er slechts één

steek met de schop nodig om de geschetste struc-

tuur te constateren. Dergel ijke 'steekproeven' zijn gedaan onder de torenmuur,
onder de notabelenbank, bij één van de pi laren, in de consitoriekamer en op
meer plaatsen. Op één plaats bracht drs. Halbertsma, bij dieper graven, zelfs
de oerbank aan het I i cht.
De kerkheuvel is dus de meest vooruitgeschoven natuur I ijke heuvel, waarlangs een brede tak van de Rijn I iep. De andere heuvels, die er ongetwijfeld
tussen die in het Zeisterbos en de kerkhoogte geweest zijn, zijn (zoals drs.
Halbertsma in het hiervóór gegeven citaat opmerkte) in de loop der eeuwen verdwenen.
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Afbakening_~q!l: ~de

kerkheuve l. De ' kerkdijk ' .

Oorspronkelijk is de hier bedoelde heuvel uiteraard naar alle kanten uitlopend en afglooiend geweest, maar toen hij, mogel ijk al in de voor-christe1 ijke tijd, een plaats van samenkomst voor de bevolking werd (3), zal men
maatregelen hebben moeten nemen om enige afbakening aan de heuvel te geven
teneinde het wegwaaien, wegspoelen en weglopen van het heuvel zand tegen te
gaan. Waarschijnlijk is er dan eerst een houten afrastering omheen aangebracht, bestaande uit boomstammen of palen. Maar toen er ten tijde van de
kerstening een, zij het aanvankel ijk klein, houten kerkje verrees en de heuvel
tevens als christelijke begraafplaats begon gebruikt te worden, werd een duidel ijke afbakening van de 'gewijde aarde' des te meer noodzakel ijk. En toen
nàg later (in 1180) de eerste stenen kerk met een zware toren werd gebouwd,
zal men op den duur tot een sterkere, dus stenen ommuring hebben moeten overgaan, en dit is dan ook gebeurd.
Met name de beide afbeeldingen van de kerk en omgeving van De Bosch uit
1756 laten zien, hoe al ettelijke eeuwen geleden de kerkheuvel, althans het
voorste gedeelte ervan, waar de toren op stond, omgeven was door een muur
met sterke steunberen, welke muur was opgetrokken tot een hoogte, gel ijk aan
die van de aangrenzende kerkheuvel (zie pln 30 en 31). Op de bedoelde afbeeldingen is de muur aan de voorkant (zuidwestkant) en aan de Utrechtse (noordwestelijke) kant te zien, terwijl de hierna (4) te bespreken belendende herberg rechts van de kerk, met haar achterwaarts gebouwde bijgebouwen, de kerkheuvel toen aan de zuidoostelijke zijde schoorden (zie pln 7 en 8). Het mag
echter aangenomen worden, dat de bedoelde ommuring oorspronkelijk,

t.vJ.

in

de tijd dat de herberg er nog niet was of althans nog niet tot aan de kerkheuvel uitgebreid was, er ook aan deze zuidoostel ijke zijde is geweest, terwij 1 de heuvel binnen de ommuring van alle zijden naar de toren opl iep, zodat
de toren en de kerk nog vrijwat hoger stonden dan de bovenkant van de ommuring (zie pl.33). De bedoelde muur werd in de tijd dat hij in de bronnen vermeld
wordt, steeds 'kerkdijk' genoemd.
Bij graafwerk van enige jaren geleden is toevalligerwijze, op enkele meters achter bezijden de noordkant van het tegenwoordige 'koor', een klein
gedeelte van de oorspronkelijke'kerkdijk' aan het licht gekomen; het was 50 cm
breed en van tufsteen en kloostermoppen gemetseld. Eén grote en gave
tufsteen is toen door de koster, de heer J.F. Hendriksen, gered en bewaard;
enkele kloostermoppen, die toen (naar de koster ons vertelde) mede boven de
grond zijn gekomen,zijn echter met puin van het graafwerk verdwenen, wat wel
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zeer jammer is omdat ze, daar de ouderdom van kloostermoppen aan hun vorm en
grootte vrij nauwkeurig is te bepalen, voor de datering van groot belang zouden zijn geweest. Het komt mij voor dat de 'kerkdijk' is aanqebracht ten tijde van de afbraak van het tufstenen romaanse koor, d. i. in de 111e of 15e eeuw
(5). Men heeft toen de vrijgekomen tufstenen van de afbraak voor verschillende doeleinden, maar stellig ook voor de 'kerkdijk' gebruikt, en de genoemde
door de koster bewaarde tufsteen is er wel zéker één, die van de schoon afgewerkte binnen- of buitenzijde van de romaanse koormuur afkomstig is. Daar
de afbraak van het romaanse koor well icht niet voldoende tufstenen voor de
héle 'kerkdijk' plus nog andere beooqde bestemminqen (6) zal hebben opgeleverd, heeft men het tekort kennelijk met in die tijd gebruikelijke mopstenen
aangevuld. Hadden we nu slechts éen exemplaar van deze kloostermoppen ter beschikking, dan zou dus niet alleen de ouderdom van de 'kerkdijk' , maar zeer
vermoedel ijk tevens de tijd van de vervanging van het romaanse door het gotische koor ten naaste bij zijn te bepalen. Wel waarschijnlijk zitten er ook
aan de andere kant terzijde van

~t

tegenwoordige 'koor' nog resten van de oor-

spronkel ijke 'kerkdijk' onder de grond, en deze kunnen bij gelegenheid nog wel
eensuitsluitsel geven.
Er is voorts ook nog een tweede conclusie te trekken uit de toevallige ontdekking van het stukje 'kerkdijk'. De plaats waar dit werd aangetroffen lag
nl. (zoals gezegd) binnen de omgrenzing van de kerkheuvel-in-z'n-geheel, en
wel slechts een paar meter buiten de plaats, waar het voormal ige gotische koor
heeft gestaan; het gevonden gedeelte van de 'kerkdijk' volqde, op de aangegeven afstand, a.h.w. ringsgewijze de lijn van de koormuren, en het lijkt er
veel op, dat de 'kerkdijk' dus eertijds niet het gehele plateau van de kerkheuvel (tot aan de tegenwoordige Maurikstraatj heeft omringd, hetgeen trouwens in die tijd een bijzonder kostbare zaak zou zijn geweest, maar dat hij,
op genoemdeafstand van een paar meter, om het hele gotische koor héen 1 iep,
om dan weer aan te sluiten aan de 'kerkdijk' ter anderer zijde van de kerk.
De 'kerkdijk' zou dan in een boog achter het

gotische koor ondergronds in

de kerkheuvel zijn aangebracht, hetgeen met het ontdekte gedeelte ook inderdaad het geval was! En het grootste gedeelte van het kerkhof àchter de kerk
heeft dan eeuwenlang buiten de 'kerkdijk' gelegen. De reden waarom de 'kerkdijk' is aangelegd, is bl ijkbaar uitsluitend gevJeest om speciaal het terrein
waar de kèrk op stond, z'n vaste formatie te doen behouden, dus om de kerk
zelf voor verzakkingen te vrijwaren.
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Het kerkhofpoortje.
Er was oudtijds, voorzover bekend is, slechts één toegang tot de kerkhoogte, en wel op de hoek van de voorkant en de rechter zijkant. Daar bevond zich
nl. een zeer oud poortgebouwtje, dat we vooreerst kennen van een gravure van
Rademaker (naar een oudere afbeelding uit 1630), behelzende een doorblik door
het poortje van het kerkhof af naar buiten (zie pl.24), en voorts van een tweetal afbeeldingen van Saftleven uit 1651 (zie pIn 25 en 26). Daar de gravure
van Rademakervrijwel hetzelfde beeld vertoont als één der afbeeldingen van
Saftleven uit 1651, terwijl de laatste meer détails geeft te zien, laat ik de
bedoelde gravure van Rademaker hier verder buiten bespreking. Met name de beide afbeeldingen van Saftleven geven duidelijk de indruk, dat het bedoelde gebouwtje tóen (in 1651) al echt oud was. Aan de buitenzijde op de zuidelijke
hoek was een uitbouwtje aangebracht, waarin kennelijk in vroegere tijden een
heiligenbeeldje had gestaan (zie pl.25), hetgeen ons de zekerheid geeft dat
de ouderdom van het Doortgebouwtje tot in de middeleeuwen teruggaat.
Een gelukkige omstandigheid is, dat van de twee bewaarde afbeeldingen uit
1651 de éne een inkijk van buitenaf geeft, en de andere (evenals de gravure
van Rademaker) een doorkijk van de kerkhoogte

~f,

zodat we ons op twee manie-

ren kunnen oriênteren. De doorkijk van de kerkhoogte

~f

vertoont op de achter-

grond een huis, dat aan de typische vorm van de hoge schoorsteen gemakkeI ijk
herkenbaar is, en dat we van de afbeelding van de omgeving van de kerk van De
Beyer uit 1745 (zie pl.29) kennen als staande aan het begin van de Waterigeweg op de hoek van de tegenwoordige Ie DorDsstraati dit vooral geeft ons de
zekerheid, dat het poortgebouwtje inderdaad op de hiervóór aangegeven plaats
heeft gestaan, hetgeen trouwensook de andere afbeelding uit 1651 (de inkijk
van buitenaf) bevestigt, omdat we daarop de kerktoren op de achtergrond zien
verrijzen, en wel vanuit het zuidoosten. Op déze afbeelding is, naar het mij
voorkomt, 1 inks van het poortgebouwtje ook een klein gedeelte van de daarbij aansluitende 'kerkdijk' te zien

(zie pl.25).

Overigens was het poortgebouwtje eenvoudig van structuur: het bestond uit
twee zijmuren, verbonden door een houten zoldering, waarboven een zadeldak
was aangebracht; de voor- en achterzijde waren open, terwijl de achterzijde,
dus de opening aan de kant van de kerkhoogte, met een dubbel hek kon worden
afgesloten. Links en rechts waren binnen in het poortgebouwtje in de muren
grote nissen aangebracht, van welke de (van buitenaf gezien)

r~chtse

de in-

druk maakt, dat men in deze nis kon zitten en uitrusten. De bodem van het
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poortgebouwtje was ongeplaveid en effen, en wel op de hoogte van de buitenweg;
pas wanneer men er doorheen was, begon (zoals pl.26 duidelijk geeft te zien)
de kerkhoogte vrij sterk op te lopen. We hebben hier kennel ijk te doen met een
kerkhofpoortje, dat mede de toegang tot de kerk zelf vormde (7).
Evenals ditbijzoveleanderekerkhovenhetgeval is geweest, is er ook bij de toegang tot de Zeister kerkhoogte een dusgenaamd 'kerkrooster' geweest: een ijzeren rooster, dat dienen moest om loslooend vee e.d. af te schrikken en zodoende van de begraafplaats te weren. In meerdere plaatsen van ons land, bijv. bij
de kerken van Borger, Denekamp, Havelte, en Ruinerwold, zijn nog grote exemplaren van dergel ijke kerkroosters bewaard n,ebleven. In vroegere eeuwen hebben
zulke kerkroosters menigmaal sterk tot de verbeelding van de eenvoudige plattelandsbevolking gesproken, en het volksgeloof was dan dat zo'n rooster de doden
moest beschermen tegen het komen van de duivel op hun laatste rustplaats (8).
Nu is er in de jaarrekeningen van de kerk over 1680 en 1681 sprake van 'noot-

saekelijcke reparatie van (o.m.) de kerckrooster tot Seyst'; dit zijn trouwens
de enige vermeldingen, die ik dienaangaande ben tegengekomen (9).
En het komt mij voor, aangezien het hiervóór besproken poortje vermoedel ijk zeer
lang de enige toegang, behalve tot de kerk, ook tot het kerkhof is geweest, dat
dit rooster dan ook vóór of in het poortje moet hebben gelegen, hoewel ik moet
erkennen, dat de genoemde afbeeldingen uit 1630 en uit 1651 dit vermoeden niet
bevestigen.
Het poortje zelf was in 1651 (blijkens de afbeeldingen) kennelijk al in vervallen staat en is te eniger tijd afgebroken en terzelfder plaatse vervangen
door een eenvoudig stenen trapje. Dit moet in elk geval gebeurd zijn vóór 1727,
want in het in dat jaar verschenen 'Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Out-

heden', waarin de genoemde gravure van Rademaker voorkomt, staat in het bijschrift vermeld, dat het bewuste poortje 'heden tot den gront toe is geslecht'
(zie het bijschrift bij plaat 24 in dit deel), en zo geeft de afbeelding van De
Beyer uit 1745 terzelfder plaatse dan ook het bedoelde trapje te zien (zie pl.
29) .

De meergenoemde kaart van Zeist uit 1802 wekt de indruk, dat dit trapje rechts
vooraan de kerkhoogte zelfs tóen nog de enige mogelijkheid vormde om op het kerkhof te komen (zie pl.?), maar dit is toch waarschijnlijk niet juist, daar in een
post op de jaarrekening van de kerk over 1750/51 sprake is van een begrafenis
buitenheteigenlijke kerkhof, t.w. tussen de twee bomen voor de 'doorgang' achter de kerk, hetgeen op een toegang tot het kerkhof van de Maurikstraat af
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schijnt te wijzen, die er dan in die tijd zal zijn geweest (10). Het is trouwens duidelijk, dat het trapje, dat in de plaats van het poortgebouwtje was gekomen, voor een begrafenis bepaald een obstakel was, en daarom zal men, toen
het trapje er kwam, dat m.n. voor de kerkgangers moest dienen, de bedoelde achteringang tot het kerkhof' hebben gemaakt, en dáarheen zal toen well icht ook het
kerkrooster verplaatst zijn.

De oude kerkhofmuur.
Op beide afbeeldingen van het kerkhofpoortje uit 1651 (zie pln. 25 en 26) is
voorts ook nog een gedeelte van een ander gebouwtje te zien, dat tegen het poortgebouwtje aangebouwd was en dat langs het voorste gedeelte van de rechter zijkant van de kerkhoogte stond; de forse schoorsteen, die er op dit gebouwtje stond,
wettigt de veronderstelling, dat het een bakoven' van de naaststaande herberg is
geweest. Ook dit bakoven-gebouwtje moet vóór het midden van de 18e eeuw afgebroken zijn, want op de afbeelding van De Beyer uit 1745 en nog duidelijker op éen
van de afbeeldingen van De Bosch uit 1756 bl ijkt

d~n

op de plaats waar het ge-

bouwtje gestaan had, het grote koets- en stalgebouw van de genoemde herberg te
zijn verrezen (11) (zie pln. 29 en 31).
En dit stal gebouw en de latere achterwaartse uitbreidingen van de bijgebouwen
van de herberg werden oorzaak, dat het rechtse (zuidoostel ijkeJ

gedeelte van de

'kerkdijk' voor een aanmerkelijk deel z'n functie verloor, omdat de zijmuren van
deze bijgebouwen van de herberg nu de kerkhoogte stut'ten, of wellicht was voor
het onderste gedeelte van de betreffende zijmuren van de bijgebouwen van de herberg
van

de bestaande 'kerkdijk' gebruik gemaakt. Daar waar verder achterwaarts op

het herbergterrein geen bijgebouwen stonden, werd te eniger tijd een vrij hoge
scheidingsmuur gebouwd, die doorliep tot de tegenwoordige Maurikstraat. Deze
muur wordt al in 1680 genoemd, en was toen ook al zó oud, dat hij nodig hersteld
moest worden (12). Bl ijkens de jaarrekeningen van de kerk van dat jaar en van de
volgende jaren werd er geld, dat de heer van Zeist de kerk daartoe schonk, gereserveerd voor het herstellingswerk van deze muur, hoewel de heer van Zeist in
1687 verlof gaf om dit geld, dat toen nog steeds in reserve werd gehouden, voor
een ander doel te gebruiken (13). Of het genoemde herstelwerk korte tijd nadien
alsnog plaats heeft gehad, blijkt niet, maar 45 jaar later, in 1732, werd onder
kerkmeester Daniël le Clercq aanbesteed 'aen de Muer van 't Kerkhof een Vack ter

lengte van 50 voeten (15.50 m), daer de Dufsteenen leggen, en nog een vack Van
100 voeten (31 m) af te breken, soo diep als die Dufsteenen leggen sullen, en de
gemelte Steenen te brengen in 't choor van de kerk' (14).
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Kennel ijk was dus het fundament en mogel ijk ook het onderste gedeelte van de
bewuste muur in 1732 van tufsteen, en ik heb dan ook het vermoeden dat deze muur,
tegelijk met de 'kerkdijk' (15), ten tijde van de afbraak van het tufstenen romaanse koor en de bouw van het mopstenen gotische koor zal zijn gebouwd; toen
kwamen er immers tufstenen vrij, die men voor de 'kerkdijk' en ook voor de fundering van de bedoelde muur kon gebruiken. Overigens is de hoge muur tussen de
kerkhoogte en het herbergterrein, sDoedig na z'n vol ledige afbraak in 1732, terzelfderplaatse en over dezelfde lengte als de afgebroken muur, 150 voet (46,50 m),
met pilasters (steunberen) op 20 voet (6.25 m) van elkaar, elk van 3~ voet
(1.10 m) breed en

2~

voet (?8 cm) diep, weer opgebouwd (16).

Dan, ruim 135 jaar later, was de tijd gekomen dat debewuste muur wéer eens
volledig moest worden vernieuwd. Hierna (IJ) zal bI ijken, dat de belendende herberg (maar toen als woonhuis ingericht) laatstelijk, van 1847 tot 1857, in eigendom geweest is bij jhr. E.J. de Pesters, die de stallingen achter de herberg liet
slopen, terwijl hij de muur, die nu geen zijmuur van de stallingen meer was maar
een loutere scheidingsmuur, en die op zijn achterterrein begon over te hellen, op
eigen kosten van steunberen voorzag (18). Jhr. De Pesters verkocht nadien de voormal 1ge herberg in 1857 aan mejuffrouw W.J. Moens, die het gehele complex van de
voorma 1 i ge herberg I i et afbreken en een nieuw woonhu is terzelfder plaatse naast
de kerkhoogte 1 iet bouwen, dat zij zelf betrok (19). Ruim 10 jaar later, in januar i 1868, deed zich nu het geva 1 voor, dat de hoge muur tussen de kerkhoogte en
haar achtertuin, die toen weer in verval was, op een gegeven dag ineenstortte,
en wel z6 dat de brokstukken en het puin op het terrein van de kerk terechtkwamen (20).
Ten aanzien van de vraag, te wier laste nu het herstelwerk van de muur kwam,
ontstond er toen tussen de kerkvoogdij en

mej~ffrouw

Moens een ernstig menings-

verschi 1. Mejuffrouw Moens stelde, dat de muur gemeenschappel ijk bezit was, en
dat beide partijen dus gel ijkel ijk de lasten moesten dragen. De kerkvoogdij echter argumenteerde, dat de muur voorheen (in de tijd van de herberg) de buitenmuur van de stal gebouwen van de herberg was geweest, die bij de afbraak van de
stal gebouwen was gespaard teneinde als schutting te dienen, waarbij echter de
eigendom van de muur als vanouds aan de eigenaar van het voormalige herberg perceel, i .c. aan mejuffrouw Moens toekwam, zodat deze derhalve voor de restauratie moest zorgen. Het geschi 1 groeide uit tot een rechtszaak, uit de stukken
waarvan aan het 1 icht kwam, dat ook jhr. De Pesters (gel ijk hierv66r is opgemerkt) in zijn tijd de muur op eigen kosten had laten restaureren, hetgeen ui38

teraard ten nadele van het standpunt van mejuffrouw Moens was. Indien er bij de
kerkvoogdij geen kwade trouw is geweest (en waarom zou het?!), moeten we aannemen dat de ouderdom en de geschiedenis van de bewuste muur bij de kerkel ijke instanties volkomen onbekend zijn geweest; de muur dateerde immers reeds uit de
tIjd dat de belendende herberg, ter plaatse van de muur, nog in 't geheel geen
bijgebouwen hàd, ja, we zagen hiervóór dat deze muur zelfs zeer vermoedel ijk al
uit de 14e of 15e eeuw dateerde (de tijd van de afbraak van het tufstenen romaanse koor!); en al had de muur in later tijd mede gediend als zijmuur van de bijgebouwen van de herberg, dit was toch slechts secundair geweest. Of dit al les ten
tijde van het proces, dat in 1868 begon en tot 1871 duurde, bij de rechtbank bekend was of is geworden, blijkt helaas niet, maar in elk geval werd mejuffrouw
Moens in de hangende kwestie in het gel ijk gesteld. Het herstel van de muur kwam
ten gezamenlijke laste en de kerkvoogdij werd veroordeeld tot de proceskosten,
waartoe een vijftal, in de notulen met name genoemde leden van dit college haar
spontaan in staat stelden (21).
In deze tijd zal de muur dan in de toestand zijn gebracht, waarin hij zich
thans nog bevindt. In het onderste gedeelte is hier en

d~ar

nog echt oud steen-

werk (geen tufsteen!) te zien, en overigens is hij (vermoedelijk in 1871, na de
beëindiging van het hiervóór besproken proces) met jongere stenen hóger opgetrokken dan hij tevoren was geweest. Nog steeds is in de tuin van dokter H. van Loghem te zien, dat de muur van een rij sterke steunberen is vOJrzien, die hem voor
instorten behoeden (zie pl.16).
Nog wil ik opmerken, dat het gedeelte van de kerkhoogte àchter de voormalige 'kerkdijk' (22), behalve aan de zuidoostzijde, waar de hoge scheidingsmuur
met het aangrenzende herbergterrein stond, zeer waarschijnl ijk met een haag omgeven is geweest (23). - Reparaties en vernieuwingen aan de 'kerkdijk' hebben
uiteraard de eeuwen door plaats gehad. De enige wijziging van betékenis is echter geweest, dat de 'kerkdijk' bij de nieuwbouw van de kerk in 1841/43 geheel
opnieuw is opgebouwd, nu echter zonder steunberen; bij deze gelegenheid zijn tevens de trappen aan de voorkant en aan de Utrechtse kant - de eerste over een
lengte van c.15 m en de tweede van c.4.50 m, de eerste 7 en de tweede 6 treden
hoog - aangebracht, die er ook thans nog zijn.

Omvang van de kerkhoogte.
De afmetingen van de kerkhoogte inclusief het kerkhof moeten vanouds, althans
sinds men de hoogte afgebakend heeft, wat de achterwaartse lengte betreft, ge-
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middeld 82 m en wat de grootste breedte (t.w. die van de achterste helft) betreft 45 m hebben bedragen, terwijl de breedte van de voorste helft naar voren
toe, gaandeweg nogal aanmerkelijk afnam, zoals het trouwens ook nu nog het geval is. Deze genoemde afmetingen komen zowel op de kaart van Zeist uit 1802
(zie pl.?) als op de kadastrale kaart van 1820 (zie pl.8), en (afgezien van een
inkorting aan de voorkant van 3.50 m ter plaatse waar sinds 1841/43 de toegangstrap is) ook nog op de kadastrale kaart van 1920 (zie pl.I!) voor. De totale
oppervlakte van de kerkhoogte moet eeuwenlang ongeveer 3300 m2 zijn geweest.
Op deze hoogte stonden dan vanouds, en wel op de voorste helft ervan, de toren en de kerk. De afstand tussen de voorkant van de kerkhoogte en de voorkant
van de toren heeft tot 1841/43 8 m, en nadien 3.50 m bedragen.
De gezamenlijke lengte van toren, kerken koor (buitenwerks) bedroeg, zoals hierna in de betreffende hoofdstukken zal blijken, in de tijd van het romaanse koor
31.70 m, in de tijd van het gotische koor 36.50 m, en sinds de nieuwbouw van
1841/43 39.20 m. Het achterterrein van de kerk totaan de tegenwoordige Maurikstraat was in de tijd van het romaanse koor 42.30 m lang, in de tijd van het
gotische koor 37.50 m, en sinds de kerkboLIV-lvan 1841/4334.80 m. De breedte (buitenwerks) van het schip van de kerk bedroeg van 1180 tot 1841/43 11 m en sinds
1841/43 18.50 m (zie pIn 8 t/m 11). Zo kan men dus ten naaste bij nagaan, hoeveel open ruimte het kerkplateau buiten het kerkgebouw heeft gehad.
En deze open ruimte is dan gedurende vele eeuwen goeddeels als kerkhof gebruikt, over welk kerkhof hierna in hoofdstuk IV zal worden gehandeld.
We wi I len echter eerst nog nagaan, hoe de omvang van deze kerkhoogte en van de
open ruimte daarop in de vorige eeuw, en wel met name nadat zij sinds 1829 niet
meer als begraafplaats fungeerde, is gewijzigd en verkleind.

Wijzigingen op de kerkhoogte.
Allereerst zij dan opgemerkt, dat op de kadastrale tekening van omstreeks
1820 (zie pl.8) bI ijkt, dat het rechts aan de kerkhoogte belendende perceel van
de herberg, die tóen 'Het Hof van Hol land' heette, toen (en misschien al sinds
geruimere tijd) een driehoekig stukje grond met zijden van 8.50, 8.50 en 10 m en
met een oppervlakte van 35 m2 aan de rechtse achterhoek van de kerkhoogte bezat.
In de omschrijving van het herbergcomplex bij de verkoop ervan aan jhr. W.J. de
Pesters in 1847 (24) wordt gesproken van de erfpacht van een klein gedeelte van
de kerkhoogte à 3 gld. 's jaars, met recht van vrije achteruitgang naar de gemeenteweg (bedoeld is de Maurikstraat); hiermee is stellig het zoëven genoemde
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stukje kerkegrond bedoeld, waarvan de bestemming, nl. als achteruitgang, dus
duidel ijk is. Over de volle breedte van de achterzijde van het herbergterrein,
dus tegen de Maurikstraat aan, stond in die tijd nl. een bijgebouw van de herberg, dat de vrije uitgang van de herberg over het eigen terrein wegnam (zie
pIn. 7 en 8); toen dit bijgebouw daar te eniger tijd was neergezet, moest er
derhalve een andere achteruitgang komen, en dit zal tot het aangaan van de
erfpacht van het genoemde stukje kerkegrond hebben geleid.
In 1851 deed jhr. De Pesters bij de kerkvoogden en notabelen aanvraag, om
in aansluiting bij dat driehoekige stukje nog een (langwerpig) stukje kerkegrond, en wel langs zijn erf, en van 3 m breed en 231 m2 oppervlakte, in erfpacht te mogen verkrijgen, in welk verzoek werd bewillifJd, waarbij de canon
van 3 tot 6 gld. werd verhoogd (25). In 1865 deed de toenmal ige bewoonster van
het intussen op de plaats van de voormal ige herberg nieuwgebouwde woonhuis,
mejuffrouw E.J. Moens (26), ten behoeve van het naast de achteruitgang van
haar perceel te stichten gebouwtje voor de Algemeene Armencommissie, afstand
van de noordwestel ijke uitstekende punt van het door haar in erfpacht gehouden
(dubbele) stukje kerkterrein, 'behoudens egter eene geheel vrije uitgang tus-

schen haar Edeles muur en het op te rigten locaal, ter breedte van drie Nederlandsche ellen (3m) tegen de jaarlijksche vergoeding van drie gulden': de canon werd nu dus weer op het oude bedrag teruggebracht (27), terwijl het resterende stukje grond nu de vorm van een trapezium had met een breedte van 3 m eh
een oppervlakte van 431 m2 (zie pIn. 9 t/m 11). Toen na het overl ijden van mejuffrouw Moens in 1878 haar huis en tuin in bezit van haar rechtse buurman,
de heer H.M. van der Mersch,was gekomen (28), is ook de bewuste erfpacht van
de achteruitgang over het kerkterrein op laatstgenoemde overgegaan.
Deze nieuwe eigenaar verzocht in jul i 1880 aan kerkvoogden en notabelen,het
betreffende stukje grond door aankoop in eigen hand te mogen verkrijgen, hetgeen - zij het eerst in 1883 - voor 75 gld. werd beklonken (29).
Thans bevindt zich op ditzelfde stukje grond de garage van dokter Van Loghem,
evenals tevoren van diens vader (30).
Op 14 december 1864 richtte de Algemeene Armencommissie tot kerkvoogden en
notabelen het verzoek, haar een gedeel te van ongeveer 1 are van het kerkt.errein,
bij de Maurikstraat I iggende, in erfpacht te geven, waarop de commissie een
klein gebouw wilde stichten, 'bestemd voor een soepkokerij en voor alle uit-

deelingen, welke des winters van harentwegen geschiedden'. Het bleek dat de bedoelde commissie 't liefst de grond (met enige uitbreiding) wilde hebben, die
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in jaarl ijkse erfpacht was gegeven aan mejuffrouw Moens (zie boven). De kerkvoogden antwoordden op 11 januari 1865, dat zij veel voelden voor de wens van
de commissie. Na gespl'ekken van betrokkenen onderling en bezichtiging van de
toestand ter plaatse, verklaarde mejuffrouw Moens 'genegen te zijn afstand te

doen van een gedeelte van het bij haar in erfpacht zijnde stukje grond, aan de
Hervomde Kerk behoorende',

maar zij wilde (zoals wij zagen) een 3 m brede

vrije achteruitgang behouden tussen haar tuinmuur en het op te richten lokaal.
En daar de Algemeene Armencommissie bereid was, haar gebouwtje 3 meter van de
bedoelde muur af te plaatsen, waren partijen tot overeenstemming gekomen en
kon op 13 december 1865 het contract tussen de kerkvoogden en de commissie worden getekend (zie pl.l0.). De overeenkomst zou voor 25 jaar gelden (tot 1 januari 1890); de el'fpachtsom zou 3 gld. 's jaars zijn. Vel'der werd bepaald dat het
lokaal nimmer verhuurd of verkocht mocht worden voor een andere bestemming zonder schriftel ijke toestemming van kerkvoogden. De laatsten zouden het recht
hebben, het lokaal, na afloop van de erfpachtstermijn desverkiezende over te
nemen. Al Ie onkosten waren voor rekening van de Algemeene Armencommissie (31).
In 1885 vroeg de commissie of het niet mogel ijk zou zijn, de voor 25 jaar
aangegane erfpacht af te kopen. De kerkvoogden beslisten afwijzend, daar men
I iever de grond van het oude kerkhof intact wi lde laten; zij zouden echter bereid zijn, indien gewenst, na aflooD van de termijn (in Ig90) deze te verlengen (32). Deze erfpachttermijn werd inderdaad enige malen verlengd, totdat de
commissie omstreeks 1949 besloot het gebouw aan de kerkvoogdij te schenken,
aangezien het niet meer aan het doel beantwoordde.
In 1881/82 verrees er op de kerkhoogte een tweede gebouv,tje, nl, het catechisatie- en evangel isatielokaal, rechts van de kerk, dat er óok nog staat,
zij het dan dat het al

sinds lang een andere

bestemming heeft gekregen.

Al gedurende een reeks van jaren werd de behoefte aan een dergel ijk gebouwtje gevoeld. In de kerkeraadsvergadering van 5 september 1872 was er gesproken
over het zoeken van een zaal voor catechisaties, bijbel lezingen en andere
christel ijke doeleinden, en op 2 october d.a.v. besloot men uit te zien naar
een geschikt stuk grond om zulk een gelegenheid te bouwen (33). Een jaar later, op 6 november 1873, toen er wat dat betreft nog niets uit de bus was gekomen, verzocht de kerkeraad aan de kerkvoogdij, een doelmatiger catechisatielokaal ter beschikking te willen stellen, maar voorshands lezen we van generlei reactie van de zijde van de kel'kvoogden op dit verzoek (34).
I ntussen werden de moe i I ijkheden groter. I n de kerkeraadsvergader i ng van 6
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april 1876 werd de klacht gehoord, dat tal van jongelui 's zondags geregeld
de kroeg bezochten. Er werd een commissie van onderzoek ingesteld, welke commissie op 2 november met een plan op tafel kwam, om een lokaal te zoeken of
te stichten, waarin de jongelui op zondag genoegel ijk zouden kunnen samenkomen, en waarin couranten en tijdschriften en ook stichtelijke lectuur aalll"ezig
zou zijn. Voor die tijd dus zeker een fris en progressief idee: de commissie
wi lde een soort jeugdhonk! De kerkeraad was toen echter nog niet zo ver; hij
was althans van mening, dat het niet op zijn weg lag om tot de stichting van
een dergel ijk jeugdgebouw over te gaan. Dit zou door personen buiten de kerkeraad moeten worden behartigd, in welke de betreffende jongelui echter wel vertrouwen zouden moeten kunnen stellen (!) (35).
Verder deed ds. Couvee in de kerkeraadsvergadering van 1 februari 1877 het
verzoek, dat er een godsdienstonderwijzer zou worden aangesteld, die een deel
van zijn

catechisaties zou overnemen. Ds. Couvee 'hing van de beschaafdheid

der Zeistersche jongelingschap geen voor haar vleyend tafereel op'! De kerkeraad voelde wel voor inwilliging van dit verzoek, maar men zag financieel geen
mogel ijkheden (36). Een maand later echter (op 4 maart) bI ijkt een zekere godsdienstonderwijzer, Th.A.Marchal, te Zeist enige catechisaties te willen waarnemen voor 1 gld. per uur, maar de kerkeraad wilde toch niet tot diens

benoe-

ming overgaan, daar er pogingen werden gedaan tot stichting van een local iteit
voor bijbel lezingen en catechisaties in het dorp, waarvoor een stuk onbebouwde
grond achter de kerk moest worden gekocht, en waartoe de benodigde middelen
óok a 1 u i t de gemeente zouden moeten komen

(3n.

Hoe onhoudbaar de toestand van het bestaande catechisatievertrek in de kerk
was, bI ijkt uit het verzoek, dat ds. Couvee op 6 maart 1878 aan de kerkvoogdij,
deed, zelf een sleutel te mogen bezitten van rle deur tussen dit vertrek en de
kerkruimte, teneinde tijdens de catechisaties enigszins te kunnen venti leren;
de kerkvoogden gaven de bedoelde sleutel echter maar node aan de dominee af,
omdat de koster profeteerde dat de catechisanten, als deze deur openkwam, de
kerk we 1 eens dan i g zouden kunnen onttake 1en! (38).
Blijkbaar heeft de kerkeraad in deze tijd en in dit verband ook financiële
steun gevraagd aan de betreffende synode, want in de notulen van 2 october 1879
lezen we, dat de broeders het advies van dat bestuurscol lege, om voor een ameublement in de catechisatiekamer een collecte in de gemeente te houden, naast
zich neerlegden vanwege de bandeloosheid van de catechisanten (39).
Op 14 april 1880 besloot de kerkeraad opnieuw met de kerkvoogden in contact
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te treden, teneinde te vernemen op welke voorwaarden deze een gedeelte van de
verlaten begraafplaats achter de kerk, ter grootte van 9 bij 25 m, zouden willen afstaan voor de bouw van een evangelisatielokaal, dat tevens geschikt zou
zijn voor het houden van catechisaties en vergaderingen van de jongelingsvereniging (40). De kerkvoogden stelden echter nogal moeilijke condities: de grond
zou in bezit van de kerkvoogdij moeten blijven, de bouwen exploitatie van het
gebouwtje zouden geheel ten laste van de kerkeraad zijn en bI ijven, en de eigendom ervan zou desondanks aan de kerkvoogdij komen, teneinde te voorkomen dat er
een tweeledig beheer in de gemeente zou ontstaan (41). De kerkeraad achtte deze voorwaarden van de kerkvoogdij

onaanvaardbaar en noemde ze zelfs op een

gegeven ogebl ik 'vijandig' (42). De beide col leges vonden elkaar echter tenslotte toch, toen de kerkvoogdij

op 14 juli aanbood, zèlf tot stichting van

een gebouwtje te zullen overgaan (43).
Bij de aanbesteding verkreeg aannemer J.H. van Nie op 8 maart 1881 de opdracht; de aanneemsom bedroeg 3022 gld.; in plaats van 'achter' de kerk (zoals immers eerst het plan was geweest; zie boven) zou het gebouwtje aan de zuidoostzijde náast de kerk verrijzen, en wel ter grootte van 6.50 bij 11 m (zie
pl.l0). Aangezien de lopende financiën niet toel ieten de onkosten te dragen,
wilde men een 3% lening van 2 duizend gld. sluiten in aandelen van 100 gld.
Staande de vergadering werden er 18 aandelen, en de volgende dag de twee overigen, geplaatst (44).
Op 15 maart 1882 was het gebouw gereed (45). Gedurende een reeks van tientallen
jaren heeft het aan z'n oorspronkelijke bestemming beantwoord. Thans is er al
geruime tijd de Openbare Christelijke Bibliotheek en Leeszaal in gevestigd.
Ook de burgerl ijke gemeente kwam met een verzoek, een stukje kerkegrond te
mogen overnemen. Dit verzoek diende in eerste instantie al in 1873; de bedoe1 ing was, dat een strook kerkegrond langs de Maurikstraat àchter en langs de
Kerksteeg (Kerkweg) terzijde van de kerkhoogte door de gemeente zou worden
aangekocht. De kerkvoogden, die wel op het verzoek wilden ingaan, stelden enige voorwaarden, onder welke met name de verpl ichting, die de gemeente op zich
zou moeten nemen, dat het onderhoud van de te verplaatsen

kerkhof~uur

(hier is

kennel ijk de 'kerkdijk' , die in 1841/43 ook te dezer plaatse was aangelegd, bedoeld; v.E.) en van de daarop door de gemeente aan te brengen afrastering, voor
altijd voor rekening van de gemeente zou blijven (46), voor de gemeente onaanvaardbaar

bleek. Hoewel de kerkvoogden deze voorwaarde daarna 1 ieten vervallen (47),

ging de overdracht van de bedoelde strook grond toentertijd echter niet door.
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Maar 14 jaar later (op 21 apri 1 1887) kwa'm de bUI-gerl ijke gemeente met een
nieuw desbetreffend verzoek, en na gingen de kerkvoogden er op voor de gemeente aanvaardbare voorwaarden op in (48), zodat op 23 mei 1888 de verkoop plaats
kon vinden. Het betrof een smalle strook grond langs de Maurikstraat, te beginnen bij het gebouwtje van de Armencommissie en tot een stuk öm de noorde1 ijke hoek van het kerkterrein heen (zie pl.l0), tot een oppervlakte van to-

taal

162~

m2, tegen een prijs van 1 gld. de meter (119). Hierdoor heeft het

kerkterrein daar ter plaatse de begrenzing gekregen, die het thans nog heeft.
Een volgende verkleining van de open ruimte op de kerkhoogte was de bouw
van de kosterswoning in 1889. Deze zaak kwam heel wat vlotter tot stand dan
die van het hiervóór besproken catechisatiegebouwtje. Op 27 februari 1889 begonnen de eerste besprekingen erover in de vergadering van de kerkvoogdij, en
aanstonds was men algemeen van mening dat het zeer verkieslijk was, wanneer
de koster vlak bij de kerk zou komen te wonen. Uit een drietal voorlopig geopperde moge 1 ijkheden, nl. om de kosterswon i ng rèchts van de kerk (achter het
catechisatiegebouwtje) , danwel 1 inks van de kerk (op de betrekkel ijk smalle
strook grond die daar op de kerkhoogte was, en nog is), danwel àchter de kerk
(in de nabijheid van het gebouwtje van de Algemeene Armencommissie) te zetten,
achtte de vergadering het laatste plan het meest aangewezene (50).
De kosten, die aanvankel ijk op 2300 gld. werden geschat, zouden worden verkregen door de verkoop van enkele obligaties ter waarde van dit bedrag. Dit
zou dan een renteverlies van 80.50 gld. per jaar betekenen, maar ook dáar wisten de kerkvoogden raad mee, want men was van mening dat de koster, wanneer hij
eenmaal bij de kerk zou wonen, verschillende werkzaamheden zou kunnen verrichten, welke tot nu toe door anderen werden gedaan en afzonderl ijk moesten worden
betaald. Wel leefde de gedachte bij de broeders dat de koster te weinig verdienste had; hij had n1. een salaris van 125 gld. 's jaars, maar de onkosten aan
hulpkrachten, die te zijnen laste kwamen, bedroegen 128 gld!, zodat hij moest
leven van de ongeveer 200 gld., die hij aan plaatsen- en stovengeld 'genoot'!;
desondanks was de kerkvoogdij van plan hem als meerder werk (maar zonder enige toeslag op of vermeerdering van zijn salaris) het onderhoud van het kerkplantsoen e.d. op te dragen, hetgeen de kerkelijke uitgaven met 65 gld. zou verminderen, terwijl hij voor zijn nieuwe \o-Joning 25 gld. huur pel- jaar zou moeten betalen; wèl uitgerekend komt het erop neer, dat de kerk tenslotte nog enig voordeel bij de bouw van de kosterswoning zou hebben (51).
In de vergadering van de kerkvoogdij van een maand later (29 maart) bleek,
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dat de bouwkosten toch enkele honderden guldens meer zouden belopen dan eerst
was getaxeerd, en verder werd nu ook definitief besloten, dat de kosterswoning
naast het lokaal van de spijsuitdel ing (dat door de volksmond het 'soephuis'
werd genoemd) zou worden gebouwd, maar daarvan door een brede gang gescheiden
(52). De kosterij werd nog in hetzelfde jaar (1889) gebouwd en voltooid. Zij
besloeg, inclusief de bijbehorende grond, ongeveer 150 m2 (zie pl.l0).
Tenslotte volgt nog een laatste wijziging (verkleining) van het kerkterrein
op de kerkhoogte. Op 6 mei 1892 schreef nl. de heer G.M. de Bruijn, toenmaals
eigenaar van de gebouwen naast het kerkterrein aan de le Dorpsstraat, die voorheen toebehoord hadden aan de heer H.M.van der Mersch (53), aan het col lege
van kerkvoogden, dat de vloer van het huis vlak naast de kerkhoogte 1.15 m lager lag dan het niveau van de kerkhoogte, ten gevolge waarvan het huis zeer,
veel van vocht had te lijden.
Bovendien bevond de zinkput zich op de binnenplaats van het bewuste huis, zodat
bij de jaarlijkse ruiming van deze put de organische stoffen dóor het huis heen
moesten worden gedragen. Soms moest bij een verstopping van de afvoerbuis de
vloer van het huis opengebroken worden. Deze toestand was uiteraard onhoudbaar,
waarom de heer De Bruijn de kerkvoogden verzocht, hem van het hoge kerkterrein
naast het bedoelde huis een strookje grond van 17 m lang en 1 m breed in langdurige erfpacht te geven, zodat hij van zijn tuin uit een uitgang naar de
straat zou kunnen maken (54). De kerkvoogden antwoordden hem kort daarop (23
mei), dat zij hiertoe bereid waren onder conditie, dat de grensmuur tot op de
hoogte van het kerkterrein zou worden opgemetseld en met een rol laag zou worden
gedekt, waarop een ijzeren hek met punten ter hoogte van ruim 1 m zou moeten
worden geplaatst, terwijl deze doorgang, die a.h.w. een tunnel tussen de achtertuin van het pand van de huiseigenaar en de Utrechtseweg zou vormen, aan de
straatzijde met een houten poort zou moeten worden afgesloten; aanleg en onderhoud van dit alles zou voor rekening van de heer De Bruijn zijn (55) (zie pl.
10) .
Tegen 1 november van datzelfde jaar was het werk gereed. De erfpacht werd
aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, tegen een jaarl ijkse vergoeding van
10 gld. (56). Deze erfpacht werd in 1912 voor 20 jaar verlengd tot 1 november
1932, tegen hetzelfde bedrag, en in 1932 nogmaals voor een tijd van 40 jaren,
tot 1 november 1972, tegen een jaarl ijkse canon van 17.50 gld.
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Hoofdstuk IV

Het kerkhof rondom de kerk.

De kerkhoogte, waarvan we in hoofdstuk I I I de geschiedenis hebben nagegaan,
is van oude tijden af ook kerkhof geweest. De oudste begraafplaatsen na de vestiging van het christendom waren de kerkgebouwen zelf èn het terrein direct
rondom de kerkgebouwen, tengevolge waarvan immers juist de naam 'kerkhof' is
ontstaan. Over de graven in de kerk van Zeist zal hierna in hoofdstuk IX worden
gehandeld. Wij bevinden ons thans in ons verhaal nog buiten de kerk, en gaan
nu eerst de geschiedenis van het kerkhof na, zoals dat hier eeuwenlang om het
kerkgebouw heen heeft gelegen.

Grafsteden uit de elfde eeuw. De tufstenen 'doodkist'.
Er is

00

dit kerkhof al zeer vroeg, ja, al voordat de kerk van 1180 gebouwd

werd, begraven.
Wij weten dit, doordat we in de gelukkige omstandigheid verkeren, dat de bekende kerkhistoricus prof. N.C.Kist, hoogleraar te Leiden, bij gelegenheid van
de afbraak van de voormal ige Oude Kerk Lh 1841 een bezoek ter plaatse heeft gebracht. Deze prof.Kist was een neef van ds. J.E. Kist, die in dezelfde tijd
predikant te Zeist was. Beiden behoorden tot het omvangrijke geslacht Kist,
waaruit in de lBe en 1ge eeuw een niet gering aantal

pred~kanten

en godgeleer-

den is voortgekomen. Beiden waren kleinzonen van dSi

Antony Kist (1722 tot
/
179 +), die o.a. predikant te vloerden was Geweest (1752 tot 1790), wiens zoon,

ds. Joost Gerard Kist (1756 tot 1815) o.a. predikant te Zaltbommel was geweest
(1785 tot 1815), welke laatste de vader van de hierv6ór bedoelde prof. Nicolaas Christiaan Kist (1792 tot 1954) was, die in 1823 hoogleraar in Leiden was
geworden; hij en zijn Utrechtse ambtgenoot (ook een neef van hem) prof. H.J.
Royaards (1794 tot 1854), eveneens hoogleraar in de kerkgeschiedenis, verzorgden sinds 1929 het tijdschrift, dat eerst 'Archief-, later 'Nederlandsch Ar-

chief- en nog 1ater 'Nieuw Nederlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis'
heette. - Een andere zoon van de voornoemdeds.Antony Kist was ds.Ewaldus Kist
(1762 tot 1822), laatstel ijk predikant te Dordrecht (1797 tot 1822); diens
zoon Johannes Ewaldus Kist, geboren 1799, werd op 20 mei 1823 als proponent te
Zeist beroepen, en op 17 augustus d.a.v. aldaar door prof. J.H.van der Palm,
hoogleraar te Leiden en groot vriend van zijn vader, als predikant te Zeist
bevestigd. Zeist was zijn enige standplaats, alwaar hij op 24 maart 1858 overleed (1). - Ik weidde over deze fami 1 iebetrekkingen enigszins uit, omdat de
genoemde prof. N.C.Kist, misschien op aandrang van zijn neef, ds.J.E.Kist, niet
47

al leen OP een zomerse dag in 1341 naar Zeist reisde om daar de werkzaamheden
bij de afbraak van onze Oude Kerk gade te slaan en zich daar van de aan het
1 icht komende oudheden op de hooqte te stellen, maar nog temeer omdat deze
hooggeleerde in het volgende jaar (1842) in de 2e jaargang van het genoemde
'Nede~landsch A~chief voo~ ke~kelijke

geschiedenis' een zorgvuldig gesteld

artikel plaatste (2), waarin hij vol ledig verantwoording deed van de dingen,
die hij op het kerkterrein had aanqetroffen, en dit al les zodoende aan de
vergetelheid ontrukte, tengevolge waarvan hij voor de geschiedschrijving van
Zeist van grote betekenis is geworden.
In zijn bedoelde artikel, waaruit ik hierna nog verscheidene keren zal
citeren, schreef prof.Kist dan t.a.v. je vondsten in het Zeister kerkplateau,
dat hij, terwijl hij de afbraakstukken van de romaanse kerk bekeek, 'in de

hoopen van Tufsteen enkele
en aanzienlijke

g~ootte

b~okken

(zag), welke

doo~ derzelve~

platten vorm

van alle overige zich onderscheidden, terwijl zij

daarentegen meestal aan éen zijde van eene ingehou1Jen geul of sponning waren
voo~zien.

Zij

wa~en he~komstig

van zekere kisten, welke men in vrij groot aan-

ta l, tot op 2 Neder landsche Ellen (2

m; v . E .)

diepte

onde~

den beganen grond

had gevonden. Gelijk mij berigt werd (aldus prof. Kist) bestonden de kisten
uit platte, los nevens elkander opgestelde tufsteenen, voorzien van een, op
dezelfde wijze samengesteld, aan beide zijden afhellend deksel, doch zonder
bodem. Zij hadden buitenwerks een lengte van ruim twee Nederlandsche Ellen
(2

m). Opmerkelijk is het, dat de kisten niet onder de eigenlijke

alleen buiten dezelve of ook onder het
den

aanget~offen'

late~

Ke~k,

maar

(dan de kerk) gebouwde Koor

we~

(3).

Deze uiterst merkwaardige, uit tufstenen platen opgebouwde stolpen hadden
dus wel de gewone vorm van een doodkist, maar dan zonder bodem, terwijl de
bovenzijde dakvormig was. Dergelijke tufstenen 'doodkisten' zijn trouwens ook
elders gevonden, en men kan er in het Centraal Museum aan de Agnietenstraat te
Utrecht, waar er meerdere bewaard worden, in de kelderzaal éen opgesteld zien,
die uit de voormalige Paulus-abdij te Utrecht afkomstig is. Algemeen worden
deze tufstenen 'doodkisten' gedateerd uit de elfde eeuw (4), en ze zijn dus
éen à anderhalve eeuw ouder dan de voormal ige Oude Kerk van 1180; ze stammen
derhalve uit de tijd van de houten kerk.
In latere jaren werden er bij afgravingen van het toen in onbruik zijnde
kerkhof nog weer enkele van dergelijke tufstenen 'doodkisten' gevonden; de
laatste in 1897 (5), en wel aan de noordelijke zijde van het kerkhof, nabij de
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hoek van de Maurikstraat (6). Het afgravingswerk werd bij deze vondst direct
stopgezet en de 'grafstede' werd met voorzichtigheid vrijqelegd. Vooral jhr.
mr.F. van de Pol I, de zoon van de toenmal ige president-kerkvoogd, heeft zich
toen inspanning getroost om de 'kist' te redden. Hij heeft er foto's van gemaakt (zie pin. 17 en 18) en ervoor gezorgd dat het geheel opgesteld werd in
een gedeelte van de kerkekamer.
Dr.G.A.Hulsebos, oudheidkundige te Utrecht, gaf daarop een beschrijving van
deze goed bewaarde 'doodkist': 'Een gestapelde kist van 2.20 m lengte en 70

cm breedte. Aan de beide zijden van het daar met de voeten oostwaarts ter
aarde bestelde lichaam waren tuee op elkander rustende lagen van vierkante
stukken tufsteen geplaatst, evenzoo aan het voeteneinde, teY'lJijl er aan het'
hoofdeinde wat meer lagen. Daarover een dakvormig deksel, bestaande uit twee
rijen langzJerpig vierkante blokken tufsteen van 32 cm hoogte en verschillende breedte, steunende op de staande kanten. Er lag (bij het vinden van deze
'doodkist'; v.E.) een geraamte in, dat echter in zeer vergane toestand Ver-

keerde en 1.60 m lang was. Oorsprong en ouderdom zijn moeilijk aan te geven,
maar zeer waarschijnlijk moet hier gedateerd worden in de 11e eeuw' (7).
Toen deze stenen kist nog in dekerkekamer opgesteld was, werd zij in 1898
op de 'Voorloopige Lijst van Monumenten Van Geschiedenis en Kunst' geplaatst
(8). Niettemin verdween later te eniger tijd alles in de tuin van de koster,
die de stenen gebruikte voor ... een

rotstuintje~

(9). Gelukkig zijn ze om-

streeks 1950 verzameld en terechtgekomen in een depot van de Van de Poll-stichting' De verzamel ing van de tufstenen, waaruit de voormal ige 'doodkist' heeft
bestaan, is geheel of althans vrijwel geheel compleet; enkele ervan zijn gebroken, maar ook dan zijn de delen toch aanwezig. Men zou dus de 'doodkist'
alsnog in haar geheel kunnen herstellen; het zou een specimen van een bijzonder interessante archeologische vondst in Zeist zijn!
Bij dezelfde gelegenheid (1897) en terzelfder plaatse werd tevens een zo
goed als onbeschadigde pot of urn gevonden, van donkergrijze kleur, 30 cm diameter en eveneens 30 cm hoog, en voorzien van met de hand gevormde voetstukjes:
een z.g. 'kogelpot' van middeleeuws aardewerk (zie pl. 19). De pot lag op
zij en bevatte slechts zand. Niet onmogel ijk is het, dat er bij de afbraak
van de voormal ige kerk in 1841 meer van dergel ijke kogel potten of urnen zijn
aangetroffen, die dan door stuks toten of onachtzaamheid verloren zijn gegaan.
Van het in 1897 gevonden exemplaar werd in januari 1950 in het Kunsthistorisch
Instituut te Utrecht door dr.J.H.Jongkeer een beoordel ing gegeven; deze deelde mee, dat onze urn moeilijk met enige nauwkeurigheid te dateren is, daar
dergelijke kogelpotten sinds de vroege middeleeulAfen gedurende vele eeuwen in
49

gebruik zijn geweest, maar hij meende wèl dat ons exemplaar, gezien de technische perfectie ervan, hoogstwaarschijnl ijk niet tot de oudste van deze soort
kon worden gerekend. Betreffende de bedoel ing of bestemming van dergel ijke
kogel potten, die ook in de stad Utrecht meerdere malen in de buurt van doodkisten, soms vlak boven het hoofdeinde van de kist, en steeds zonder enige inhoud, zijn aangetroffen, kon dr. Jongkees geen uitsluitsel geven; misschien
was het - zei hij - nog een reminiscens aan de voormal ige heidense gewoonte
om de doden gaven mee te geven, maar dat was dan in de latere, christel ijke
tijd uiteraard een zinledig gebruik geworden. Ons in 1897 gevonden exemplaar
werd gedurende vele jaren bewaard

in of op een kast in de kerkekamer, en om

te verhinderen dat het waardevolle voorwerp vroeg of laat in het ongerede zou
geraken, schonken de kerkvoogden het in 1950 aan de Van de Poll-stichting
(10) .
Plaatselijke ontsluitingen of opgravingen van- of systematische onderzoekingen in het kerkterrein achter en terzijde van de Oude Kerk kunnen zeker
nog meerdere oudheidkundige verrassingen oDleveren. In elk geval blijkt uit
het vorenstaande, dat de begraving

op het kerkhof al in zeer vroege tijden

heeft plaatsgevonden.

Het kerkhof van de 17e tot de 1ge eeuw.
Dan volgt er een periode van meer dan 6 eeuwen, gedurende welke er ongetwijfeld, behalve in de kerk, ook regelmatig op het kerkhof rondom de kerk
begraven is geworden, maar waarover we wat dat betreft geen enkel bericht bezitten. Pas in de laatste decenniën van de 17e eeuw beginnen de kerkel ijke
bronnen daarover mededel ingen te doen, en sindsdien leren we, behalve uit de
bronnen (11), ook van kaarten (zie pl.?): en afbeeldingen (zie pln. 28 t/m
31) ook het aanzien van het kerkhof min of meer kennen, waarover ik hier het
volgende meedeel.
Met name de kaart van Zeist uit 1802 wijst uit, dat het begraven in de
tijd waar we dus weet van hebben, geschiedde op het grote terrein achter de
kerk en op de smallere stroken grond 1 inks en rechts van het kerkgebouw (zie
pl .7). Het gehele terrein van het kerkgebouwen m.n. ook van het eigenl ijke
kerkhof was toen begroeid met vele bomen; het waren vooral linden, maar ook
eiken en beuken, en later zelfs enkele kastanjebomen. Het was uiteraard noodzakel ijk deze bomen goed te onderhouden. Daarom werden ze om de 5 of 6 jaar
gesnoeid; dit gebeurde althans bl ijkens de jaarrekeningen van de kerk tussen
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1700 en 1800 minstens 16 keer (12). Ook vóór de 'kerkdijk' stonden trouwens
1 indebomen, die, naar de smaak in een bepaalde periode, wel eens zó werden
gesnoeid, dat al leen de naar 1 inks en rechts zijwaartse takken behouden
bleven, terwijl de andere werden weggehakt; dan ontstonden er z.g. 'leibomen', zoals bijv. de afbeelding van De Beyer uit 1745 duidel ijk geeft te
zien (zie p1.29).
Op de jaarrekening van 1732 komt de aantekening voor: 'Op den 9 Maart

1732 sijn de snoeijelingen van de bomen op en om het kerkhof aan de meest
daarvoor biedende verkogt', op de betreffende kwitantie, gedateerd 11 maart
1732, staat: 'Ontvangen ... van den kerkmeester ... de sorrona van vijf gulden

en vijftien Stuijvers

~n

voldoeninge Van het aangenomen werk van het snoe-

ijen der Linde Boomen op het kerkho;P en van de beukeboomen om het selve
staende' (13). Ik geef in dit verband nog enkele inkomst-posten uit de jaarrekeningen van de kerk, t.w. 30 maart 1750: 'Volgens conditie ... verkogt de

Linde Snoeijelingen op en om het kerkhoft staende . .. 27 gld.4 st.' (14); 3
j anua r i 1772:' verkogte snoeijlinge van de l<nooteyken en twee do ode Beuke-

boomen . .. 7 gld.l0 st.' (15); 4 maart 1783: 'Publiecq verkogt Linde-, Eekeen Karstangeboomen Snoeijling ... 22 gld.l0 st.' (16).
Over de verdere beplanting op het kerkhof geven de jaarrekeningen van de
kerk ons eveneens enige informatie. In die van 1701 vinden we een uitgaafpost: 'Betaelt aen enige daghuerders, wegens verdient arbeydsloon over 't

snoeijen van Lindeboomen op 't kerkhoff, hebbende omgesonken (= diep omgesp i t;

v. E.), alwaer een beukenhegge geset, geUjk daer'vooy' is geset een

steekheijningh tot bevrijding van deze heg ... 10 gld.7 st.' (17); de kerkmeester had in hetzelfde jaar 150 beukenheesters gekocht voor 30 gld., waarvan er in 1703 enkele waren doodgegaan, voor welke er toen nieuwe heesters
werden ingepoot, t.w. voor 1 gld.4 st.(18). Daar de heg teveel onder de hoge
bomen stond, bleven dergel ijke vernieuwingen door de jaren heen telkens weer
nodig. Zo bl ijkt in de jaarrekening van 1718, dat in apri 1 1718 een zekere
Cornel is Groenewout 'op 't Kerkhof om hetselve een wal heeft gemaekt, als-

mede om ft kerkhof beuke ingeset of ingeplant ... 18 gld.' (19).
Rondom het kerkhof, aan de binnenkant van de omheining, was een zandpad,
dat het 'kerkhofpad' werd genoemd (zie pl.?), en dat elk jaar verhard werd
met puin, smeesintels en smidskolen; ter illustratie een paar uitgaafposten
uit 1740: 'voor puynreyen tot het kerkhofszandpad . .. 18 gld.', en uit 1743:

'geleverde sintels van de smit op het kerkhofspadt ... 3 gld.' (20).
Verder was er ook een pad direct om de kerk heen, dat steeds als 'kerkepad'
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werd aangeduid (zie pl.?). Dit'kerkepad' dateert waarschijnlijk uit 1703,
want bl ijkens de jaarrekening van dat jaar werd toen aanbesteed 'het maeken

van een gelijkpad om de kerck, tot commoditeijt van de dragers wanneer
dooden worden begraven ... 5 gld.' (21). Beide paden, het 'kerkhofpad' en het
'kerkepad',v.erencpslechts éen plaats, n1. rechts van de kerk terzijde van
het koor, door een derde pad met elkaar verbonden (zie pl.?).
Op geregelde tijden werden zowel de 'kerkdijk' als de paden op het kerkhof
geschoffeld, van onkruid ontdaan en hersteld, terwijl de kanten werden afgestoken, afgerond en bijgewerkt; in de nota's van de kerk wordt dat genoemd het 'blooten' van de paden (22). Het schoonmaken van het kerkhof ze 1 f
geschiedde vooral in het voor- en najaar, om 'uijt de schouwe te houden'
(23); bij de schouw werd immers door of namens de schout gecontroleerd of
de wegen, paden, kaden, sloten enz. goed onderhouden werden.
Van een knekelhuis op het kerkhof vernemen we voor 't eerst in het jaar
1732. Wij hebben gezien (24), dat in dat jaar de oude grote kerkhofmuur
tussen het kerkterrein en het rechts daarvan gelegen herbergterrein vol ledig afgebroken en door een nieuwe mDur vervangen is. Bij die gelegenheid
kreeg de aannemer mede de opdracht 'een kniekelhuijs te maken tusschen

twee pijlasters (steunberen van de kerk; v.E.)

daer het best bevonden sal

worden, met een steene rand boven met een logh, en van boven met een afdaek
van blaauwe pannen behangen' (25). Of er tevoren ook al een knekelhuis geweest is, bijv. tegen de toen afgebroken muur, blijkt uit het bestek niet,
maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat dit het geval is geweest en
dat men van de gelegenheid van de afbraak van de muur gebruik heeft gemaakt
om een nieuw knekelhuis op een meer geschikte plaats, n.l. tegen de achtermuur van het koor aan te zetten. - Dit knekelhuis uit 1732 kwam in gedrang
toen er in 1791, bij gelegenheid van het aanbrengen van een kerkekamer in
het koor van de kerk, tevens een ingang naar deze kerkekamer in de achtermuur van het koor moest worden gemaakt (26), Uit de desbetreffende jaarrekening blijkt, dat het knekelhuis van 1732 tegen- of althans zeer dichtbij
de achtermuur van het koor stond. De aannemer van de kerkekamer moest nl.
in 1791 het bestaande knekelhuis achter de kerk wegbreken om de genoemde toegangsdeur te kunnen maken (27);
2 of 3 jaar later werd er, uiteraard op een andere plaats, een nieuw knekelhuis gebouwd (28). Dit laatste zal wel dienst hebben gedaan totdat het
kerkhof in 1829 in z'n geheel werd geliquideerd (29).
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De 'kerkegerechiigheid'. Het klokluiden. Frequentie van de begrafenissen
van 1728 tot 1800.
Uit de jaarrekeningen van de kerk blijkt, dat de kerk gerechtigd was om
bij elke begrafenis een bepaald bedrag te vorderen. Dit bedrag heette de

'kerkegerechtigheid'. Zulk een bedrag moest ook aan de kerk betaald worden
ingeval de gestorvene elders ter aarde besteld werd; ook in dat geval werden bij het vervoer de baar en het baarlaken van de kerk van Zeist gebruikt.
Voor deze 'kerkegerechtigheid' was een bedrag van 12 st. verschuldigd; betrof de begrafenis een kind, dan was het 6 st. De kosten van een huurgraf
bedroegen 1 gld. 10 st. Voor de huur van het beste kleed moest 3 gld., voor
die van het oude of 'gemeene' baarlaken 1 gld. 10 st. betaald worden. Voor
het luiden van de klok was men per 'pooze' 10 st. verschuldigd. Het luiden
geschiedde nl. meestal 3 maal per dag; bij het overlijden van belangrijke
personen gebeurde dit soms ettel ijke dagen aaneen, zo bijv. toen Lodewijk
Adriaan van Nassau, vrijheer van Zeist, op 6 maart 1742 was overleden,
tussen wiens sterfdag en begrafenis (op 10 maart) er niet minder dan 17 uren
is geluid (30). Ook toen Maurits Wil lem, burggraaf van Dohna, de echtgenoot
van de toenmalige vrouwe van Zeist, op 4 maart 1777 te Bath (in Engeland)
was overleden en het bericht dienaangaande in Zeist was doorgedrongen, werd
de klok van Zeist van 18 t/m 24 maart d.a.v. 's daags 3 'poozen' geluid
(31); terwijl na het overlijden van zijn weduwe, Maria Agnes, gravin van

Zinzendorff, douairière van Dohna, vrouwe van Zeist, die op 17 februari
1784 te Herrnhut (in Saksen) was overleden en aldaar ookwasbegraven, onze
Zeister klok van 10 t/m 19 maart d.a.v. weer 's daags 3 'poozen' werd geluid (32). En ook in de vorige eeuw werd deze traditie nog voortgezet, want
toen Johan van Laer, heer van Zeist, op 14 december 1816 te Zeist was overleden (hij werd op het kerkhof van de Broedergemeente begraven) is onze
klok weer gedurende meerdere dagen, in totaal 26 'poozen', geluid (33).
Voorts bl ijkt dat de koster de man was, die mede alle werkzaamheden bij
de begrafenissen moest verrichten: het openen en sluiten van de graven, het
leiding geven aan de begrafenissen, en ook het innen van de geldel ijke verplichtingen aan de kerk bij begrafenissen. De koster stelde van deze laatste
een 1 ijst op en droeg de betreffende gelden eens per jaar aan de administrerende kerkmeester af. Zo luidt de hieraan beantwoordende post in de jaarrekening van 1680: 'Thonis Hermansz, cos ter van Zeyst, heeft ontfangen (wegens)

het openen Van grafsteden in den jaere 1680 .... ' (het bedrag is hier niet in-
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gevuld) (34), en (bijv.) de overeenkomende post in de jaarrekening van 1718:

'Van de koster van grafsteeden, als blijekende bij de opgegeeven memorie,
20 gld. 14 st.' (35). Deze ontvangstpost van de kerk, uiteraard met zeer gevariëerde bedragen, komt regelmatig voor, zij het niet steeds met de vermelding, dat het de koster was, die deze inkomst geTncasseerd had, maar dit
staat er toch in meerdere gevallen wèl bij (36).
Overigens betrof dit alles natuurlijk zowel de begrafenissen op het kerkhof
als die in de kerk, welke beide

tot 1728 niet onderscheidenlijk werden ge-

noteerd.
Maar vanaf het jaar 1728 werd dit al les veel nauwkeuriger teboekgesteld.
Dan beginnen de vol ledige jaarl ijsten van de met náme genóemde begraven personen en met de gespecificeerde bedragen in de jaarrekeningen, terwijl dan
tevens vermeld wordt of er in de kerk dan wel

o~

het kerkhof was begraven.

Het aantal personen, dat van 1723 t/m (boekjaar) 1774/75 per jaar op het
kerkhof begraven werd, variëerde van 4 tot 20; alleen het jaar 1729 vormde
daarop een uitzondering, want toen werden er 32 personen op het kerkhof ter
aarde besteld (37). Van 1775/76 t/m 1799/1800 variëerde het aantal van 8 tot
20, met enkele uitzonderingen, t.w. in (boekjaar) 1778/79, toen er (behalve
20 personen in de kerk en 28 personen op het kerkhof van de Broedergemeente)
24 personen op het kerkhof bij de kerk werden begraven; in (boekjaar) 1789/
90, toen er (behalve 25 in de kerk en 9 op de begraafplaats van de Broedergemeente) 30 op ons kerkhof werden begraven, onder welk totaal van 64 er
tesamen 37 kinderen waren, vaak 2 of 3 uit één gezin, vooral in de maand
januari (waarschijnl ijk heerste er toen een besmettel ijke kinderziekte); en
in de jaren 1794/95, 1796/97 en 1798/99, toen er, al leen op ons kerkhof,
resp. 28, 26 en 28 personen werden begraven, onder welk laatste aantal 20
kinderen waren (38). De getallen lagen dus vrij hoog, gezien de toch maar
kleine gemeente, die er in die tijd was.
Nu en dan was er een begrafenis pro deo. Zo op 14 januari 1751: 'begraven

buijten den Ring van 't kerkhoff (bedoeld is kennel ijk het 'kerkhofpad'

(39)), tusschen de twee Boome van den Doorgang agter de kerk

(deze aandui-

ding van een plaats waar iemand begraven kon worden is mij niet duidel ijk;
v.E.), 's avonds ten agt uuren, H., Doodgeslagene' (40); op 22 februari 1760:

'Teunis D., alias Teunis in der Eeuwigheid (!), in stilte begraven met kennis van 't Geregt; voor de kist gecollecteert, dus arm' (41); op24 juni 1760:
'op 't kerkhof begraven D.v.D., doodgehold (vermoedel ijk verongelukt

tenge~

volge van het op hol slaan van z'n paard), door order van 't Gmoegt' (42);
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op 11 me i 1764: 'is aan de Noordzijde van de kerk begraven V,) verongelukt)

doodarm' (43); op 10 october 1803: 'een Manspersoon) welke in 't bosch dood
was gevonden' (44); op 29 januari 1807: 'een arm manspersoon) welke onder
de Gerechte van Stoetwegen was overleden' (45). Eveneens werden pro deo begraven: in 1794 en 1795 enkele soldaten (lj6), in 1804 vier kinderen van
soldaten (47), en op 9 jul i 1805 'de Marketenter in 't Camp' (van AusterI i tz) (48).
Nog zij opgemerkt, dat de katholieke dorpsbewoners van Zeist veelal in
Bunnik, tot welke parochie zij behoorden, werden begraven; begravingen van
kathol ieke personen op het protestantse kerkhof te Zeist kwamen slechts bij
uitzondering voor; zo vond ik, dat er in 1758 éen en andermaal iemand op
ons kerkhof werd begraven 'op verzoek van de Pastoor en Armverzorgers van de

Roomsch Catholijke armen) pro deo) zonder statie' (49); en in 1762 'op verzoek van de Roomsche armbezorger ... het do ode Lighaoffi van een vrouw) zonder
statie' (50).
Toen de Broedergemeente een eigen begraafp~aats wi lde aanleggen, waar het
in 1755 toe kwam, werden er van officieel kerkel ijke zijde bezwaren daartegen geopperd. Maar enkele leden van de Staten van Utrecht gaven de Broeders
de raad, rustig door te gaan met begraven op de wijze die door hen verlangd
werd, mits men zich echter goed op de hoogte stelde van de voorschriften,
de begrafenissen betreffende, welke voor het Sticht van kracht waren. Het
resul taat van dit bewandelen van de voorzichtige weg in dezen was, dat de
Broedergemeente voor elke begrafenis van één der hunnen

w~l

de 'kerkege-

rechtigheid ' (51) aan de Zeister kerk voldeed, maar dan op haar eigen kerkhof begroef, zonder dat er moei I ijkheden ontstonden (52).
De bedragen werden dan toch ook in de jaarrekeningen van onze kerk verantwoord, en ook de namen van de overledenen werden daarbij gevoegd, maar dan
steeds met de notitie: 'begraven op het kerkhof der Moravische Broeders'
(53). Hierdoor worden we dan tevens aangaande d~t kerkhof geTnformeerd.

Het 'verloren' en het 'verhoogde' kerkhof. Frequentie Van de begrafenissen van 1800 tot 1817.
Het kerkhof begon, nadat er eeuwenlang op begraven was, vol te raken.
In de negentiger jaren van de 18e eeuw begon men zich te beraden op een
nadere voorziening. Aangezien echter het bestaande kerkhof in geen enkele
richting uitgebreid kon worden, werd er in 1797 een heel andere oplossing
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gezocht en gevonden. Een eigenl ijke beschrijving van hoe
ga~n,

heb ik helaas niet aangetroffen, maar uit

men tewerk is ge-

diverse gegevens uit wat

latere tijd krijgt men er het volgende beeld van.
Men bracht op het bestaande kerkhof, al thans op een groot gedeelte ervan, een ruim één meter dikke zandlaag aan, waarin opnieuw kon worden begraven: een 'verdiep'ing' dus op het bestaande kerkhof, oftewel e(-:n
op het kerkhof'! Dat dit (zoals reeds is opgemerkt) in 1797 moet zijn gebeurd, mag afgeleid worden uit het feit dat de eerste begrafenis op dit 'verhoogde' ker'khof in december van dat jaar heeft plaatsgehad (54). 'vle vernemen
éen en ander betreffende deze merkwaardige handelwijze uit de stukken inzake
de bemoeienissen, die het gemeentebestuur van Zeist in de jaren 1812 en
volgende had met de vanwege de hoge overheid gestelde eis, om de begraafplaatsenbinnen een bebou""de kom af te schaff:en en om uitsluitend buiten de
kom te begraven, aan welke eis het gemeentebestuur van Zeist zich aanvanke1 ijk trachtte te onttrekken (55); het gemeentebestuur opereerde daarbij telkens met het argument, dat de begraafplaats achter de Zeister kerk volgens
de gestelde normen wel binnen de kom

van Zeist lag, maar toch wel zeker

uitzonderl ijk gelegen was, nl. 'op een ber>g, 10 voeten boven de ord1:nm:rc
grond der gemeente' (10 voet = 3 rn) (56). Het is niet duidelijk, of met die
10 voet de hoogte van de kerkheuvel exclusief danwel inclusief de genoemde
verhoging uit 1797 bedoeld is (111. i. stell ig het laatste) en dat deze verhoging ruim een meter heeft bedragen, vernemen we wanneer het gemeentebeStUUI-

in een later stadiurn van de genoemde affaire het kerkhof beschreef

als gelegen top een verhevene plaats, ruim een Nederlandsche el (d. i. ruim
één meter)

boven de gewone oppervlakte', waarbij onder de 'gewone oppervlak-

te' de oorspronke 1 ij ke hoogte van de kerkheuvel za 1 moeten worden verstaan

(s7l.
De bedoelde ophoging van het kerkhóf werd uitsluitend Achter de kerk, en
niet terzijde daarvan aangebracht. Trouwens, ook achter de kerk kon niet het
gehele kerkhof terrein worden opgehoogd, daar er uiteraard rekening moest
worden gehouden lOet de eigen-graven op het bestaande kerkhof, waarin nog
gestorvenen moesten kunnen worden bijgezet. - DAt gedeelte van het kerkhof,
dat niet werd opgehoogd, kreeg de typische naam van 'verloren kerkhof' zo
luidt bijv. een post op de lijst van begravenen van het jaar 1815: '31 Maart
1815 begraven op het verloren kerkhof een manspm"soon, welke in de Lage

Grond (58) was doodgevonden ... ', enz. (59). Er werd trouwens na de aanleg
van het opgehoogde kerkhof, dat de naam 'nieuwe kerkhof' kreeg (60), ook op
56

het 'verloren kerkhof' nog menigmaal begraven.
Het opgehoogde kerkhof werd aan de zuidoostzijde gesteund door de bestaande, hiervóór besproken (61), hoge muur (de scheidingsmuur met het belendende herbergterrein), terwijl het aanvankelijk aan alle drie de andere zijden
schuin werd afgeplat, teneinde het weglopen van het zand te voorkomen. Er
werden vervolgens, toen het zand voldoende ingeklonken was, aan de zuidwestzijde (aan de kant van het kerkgebouw dus) twee rijen van elk 16 grafkelders
gemaakt, gegroepeerd vanaf de hoge muur aan de zuidoostzijde in noordwestelijke richting; de grafkelders in de rij, die 't dichtst bij de kerk was,
werden genummerd van 1 t/m 16, die van de andere rij van 17 t/m 32. Enige
tijd later werd er echter aan de voet van de schuine afplatting aan de zuidwestzijde (kerkzijde) van het verhoogde kerkhof, vlak achter de kerk dus,
een tweede muur, loodrecht op de zuidoostelijke muur, dus in noordwestelijke richting gebouwd: een muur van 20 m lang en 2 m hoog, waardoor het moge1 ijk werd om ook de schuine afplatting aan deze zijde van het 'nieuwe kerkhof' met zand aan te vullen, en om ook dáar nog een rij van 16 grafkelders
aan te brengen, waarna de grafkelders in deze nieuwe rij werden genummerd
van 1 t/m 16, terwijl die in de beide eerder aangelegde rijen nu werden
vèrnummerd, resp. die van tevoren 1 t/m 16 in 17 t/m 32, en die van tevoren 17 t/m 32 in 33 t/m 48.
Opgemerkt zij dat er, toen later de achtermuur van de in 1841/43 gebouwde nieuwe kerk 2.60 m verder naar achteren kwam te staan dan de achtermuur
van de voormal ige kerk, slechts een nauwe doorgano tussen de achtermuur van
de nieuwe kerk (waarin zich dG ingang naarde consitorie bevond) en de genoemde
kerkhofmuur overbleef. Dit is enige jaren geleden nog gebleken, toen, bij
werkzaamheden aan de waterleiding, de onderste resten van een tweetal grafkelders van de rij van 16, die eenmaal op het verhoogde kerkhof tégen deze
muur aan hebben gelegen, aangetroffen werden: ze reikten, evenals het hierna te noemen enige bewaard gebleven graf (62), tot 1.50 m vanaf de achtermuur van de kerk, en bedenken we dat een gedeelte van deze 1.50 m nog in
beslag werd genomen door de dikte van de muur, dan kan de passage tussen de
achtermuur van de kerk en de kerkhofmuur hoogstens 1.20 m geweest zijn. Ds.
Kuijper schreef in 1950, dat hij van een ooggetuige (hij vertelde mij later,
dat dit wijlen de heer H.J. Kraaij, toenmaals wonende aan de Kerkweg, was
geweest) had vernomen, dat deze zich uit zijn jeugd nog goed kon herinneren,
dat de bedoelde kerkhofmuur zo vlak achter de kerk er nog was, en dat de
catechisanten dikwijls vóor en na de lessen tegen die muur

opklauterden en
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zo op het kerkhof kwamen (63).
in de tijd dat het kerkhof nog intact was, vormde deze muur dus (gezien
vanaf de ingang van het kerkhof aan de Maurikstraat) de achterzijde van het
'nieuwe kerkhof'. Vóór- die achtermuur (van dezelfde kant gezien) bevonden
zich (zoals we zagen) eerst de 3 rijen van elk 16 grafkelders, die bestemd
waren voor de eigen-graven; en ddarvoor lagen dan 2 rijen, elk van 16 huurgraven; en d5ar weer voor was er, tot de Maurikstraat toe, plaats voor de
gewone graven. Er is nog een oude plattegrond van het kerkhof bewaard, waarop deze indel ing staat aangegeven (64).
De eerste grafkelder, die op het verhoogde kerkhof in gebruik werd genomen, was de aanvankei ijk als nr. 3 en later (na de genoemde vernummering)
als nr. 19 aangeduide. in deze kelder \'Jerd nl. op 13 december 1797 de plaatselijke predikant, ds. AI'8nd ten Klooster, ter aarde besteld (65).
in de volcJende 30 jaren werden resp. alle 1,8 i]rafkeldel's eigen-graven. ik
noem er hier nog enkele. in kelder nr. 21 v.lcrd op 25 februari 1806 begraven
\-Jillem van Dam, secretaris van Zeist, enz. in kelder nr. 13 vJerd op 10 september 1813 bijgezet vJoutel' van Dam, oud-schout, maire van Zeist.
in kelder nr. 40 werd op 13 augustus 1815teraardebésteld, 'in HaeT' Ed. eigen

gY'af', mejuffrou\" .Johanna Maria Véln t1ariënhoff, de vrouvi van burgemeester
F.N. van Bern (66).
Van midden 1800 tot midden 1817 (de jaarl ijkse 1 ijsten lopen steeds van
begin augustus tot einde juli) zijn er in Zeist van de in die 17 jaren in
totaal 539 overledenen nog slechts 11 in de kerk, verder 319 op het oude
'verloren' kerkhof, 176 op het verhoogde 'nieuwe' kerkhof, en 33 elders begraven. Dat er in die jaren op het 'verloren' kerkhof bijna dubbel zoveel
personen werden begraven als op het verhoogde k8rkhof, vond z'n oorzaak in
de omstandigheid, dat de kerkvoogden het 'verloren' kerkhof liefst eerst
helemaal vol begraven wi lden hebben (67).
Onder de genoemde 539 overledenen waren er in de genoemde jaren 204 kinderen, d. i. niet minder dan bijna 38%; in meerdere van deze jaren lag het
percentage van de kindersterfte nog aanmerkelijk hoger, zo in 1801/02 50%,
in 1805/06 58%, in 1814/1551%. Kennelijk hebben de sociale omstandigheden
in en direct

n~

de Franse tfjd en de daarmee gepaard gaande ziekten ertoe

bijgedragen, dat de kindersterfte toen zulk een schrikbarende omvang had.
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De

afschaffing van het kerkhof op de kerkhoogte (]829).

Tegen het einde van de 18e eeuw was reeds hier en daar het besef levendig geworden, dat een begraafplaats in het hart van een stad of dorp toch
eigenlijk niet hygiënisch was. In de Franse tijd was ten dezen ook tot een
zekere maatregel besloten (welk besluit echter na de bevrijding in 1813
weer teniet werd gedaan) en ook de gemeenteraad van Zeist heeft zich in de
jaren 1812/13 met deze materie bezig moeten houden.
Op 24 december 1812 nam de raad het besluit tot het geven van voorschriften voor het begraven op het bestaande kerkhof; het desbetreffende reglement
werd op 2 januari 1813 vastgesteld.

Praealabel sprak de raad, naar aanlei-

ding van enkele van hogerhand dienaangaande ingekomen brieven, op eerstgenoemde datum uit: 'Het begraven der dooden alhier in de kerk heeft geen

plaats (meer) (68), en aangezien het kerkhoff buiten de gemeente op een berg
was gelegen (n.b. de kerkheuvel werd toen dus door de Zeisternaren nog geacht 'buiten de gemeente' te I iggen!!) en zig van ge ene besmettende lugten,

zo om derzelver diepte als hoogte, ooijt had doen kennen, is gedelibereert
en goed gevonden, dat hetzelve kerkhoff voor de gezamentlijke Hervormde en
R.Catolijke gemeenten deezer gemeente zal blijven bestaan, zullende egter
hetzelve kerkhoff blijven een particulier eygendom der

Hervo~nde

Gemeente'.

Het tarief, dat werd vastgesteld voor het begraven, ten voordele van het
kerkhof en van de kerk, was geheel gel ijk aan het tarief dat tevoren had
gegolden (69). Daar de Broedergemeente een eigen kerkhof had, kon worden
volstaan met het afdelen van ons kerkhof in twee delen, 'geëvenredelijk'
naar het getal der zielen van de Hervormde en van de Katholieke gemeente.
In feite bleef de toestand dus geheel bij het oude.
In het jaar 1825 werd echter bij de wet bepaald, dat er niet al leen niet
meer in de kei-ken mocht worden begraven, maar dat er in de (burgerl ijke) gemeenten met meer dan duizend zielen óók niet meer op kerkhoven bij en om de
kerken mocht worden begraven. Naar aanleiding van deze wetsbepal ing ging
er een missive uit van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 22 augustus

1828 'betrekkelijk het begraven in de kerk en op de begraafplaatsen in de
kom der gemeente', waarop Burgemeester en Assessoren van Zeist een request
verzonden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht en aan Z.M. de Koning, in welk
request naar voren werd gebracht, dat er in Zeist bijzondere redenen waren,
om de tegenwoordige begraafplaats achter de Oude Kerk toch te behouden. Men
schreef: 'Het Kerkbestuur is volkomen overtuigd van het onvoegzame

en na-
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delige van het begraven van lijken in de kerk. Daarom is ongeveer 20 jaar
geleden dat begraven (in de kerk) voor altijd afgeschaft, het kerkhof is
vergroot (n.b. door de aanleg van het nieuwe, opgehoogde kerkhof; v.E.),
en aan hetzelve zijn door omrastering en afsluiting aanzienlijke kosten besteed. Het kerkhof ligt op een verhevene plaats, ruim een Nederlandsche el
(ruim een meter; v.E.) boven de gewone oppervlakte. Het heeft meer dan ge-

noegzame uitgestrektheid, doch is niet op de bepaalde afstand van de kom
verwijderd.

Zeist heeft ruim 2 duizend zielen, dus op die grondslag zou

het kerkhof minstens 40 ellen buiten de kom moeten liggen. De Evangelische
Broedergemeente heeft een eigen kerkhof. Katholieke inwoners van Zeist worden meestal in Bunnik, Driebergen, Soest of Utrecht begraven. Dan blijven
er nog geen duizend zielen Voor dit protestantse kerkhof over'. Op deze
gronden verzocht men nu, dat men het bestaande kerkhof zou mogen handhaven
(70) .

De gevraagde vergunning werd echter niet verl eend, en ook het (Jenoemde
verzoek aan Z.M. de Kon i ng werd van de hand gewezen (71) . Daarop bes loot
de gemeenteraad, een kerkhof aan te leggen, dat aan de vereisten voldeed.
In de vergadering van 8 april 1829 deed burgemeester Van Bern de raad het
voorstel tot aankoop van 85 roeden bosgrond, gelegen aan de weg naar de
Heuvel (nG de Bergweg), op een afstand van 922 ellen (meter) of 10 minuten
gaans van de Hervormde Kerk, voor de som van 600 gld., en deze te bestemmen tot aanleg van een nieuw kerkhof (72).
En tegel ijk begon voor het kerkhof op de kerkhoogte een tijdperk van
allerlei veranderingen, waarover ik hiervóór in hoofdstuk III heb geschreven (73).

De afgraving en egalisering van het voormalige kerkhof.
In het laatst van de vorige eeuw begon men erover te denken, om het hele
voormal ige kerkhof op de kerkhoogte, waarop nog altijd, m.n. op het indertijd opgehoogde gedeelte ervan, zeer veel overtoll ig zand aanwezig was,
daarvan te ontdoen en het te egaliseren, maar bij het afgraafwerk bij de
bouw van de kosterswoning in 1889 (74) had men de ervaring opgedaan, hoe
kostbaar dit werk was (voor dat kleine gedeelte had men niet minder dan
150 gld. moeten betalen), en daarom zagen de kerkvoogden in 1896 tegen de
hoge kosten van het afgraven van het kerkhof in z'n geheel op (75).
Intussen was al eerder, nl. in de vergadel-ing van kerkvoogden van 30
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september 1892, een verzoek van mr. M. Crommelin, die op 'Kersbergen'
woonde, ingekomen, om in de naderende wintertijd een deel van het zand van
het oude kerkhof te mogen wegvoeren, om het op z'n buitenplaats te mogen
gebruiken; het ging hier om het zand ter westerzijde van het kostershuis.
De kerkvoogden willigden dit verzoek in tegen betaling van 15 gld. (76).
Op 19 november 1896 kwam er van mr. Crommel in weer eenzelfde verzoek binnen, maa r nu betrof het dan zand van het 'opgehoogde' kerkhof. Nadat geconstateerd was, dat zich ter plaatse waarover nili toestemming tot afgraving
werd gevraagd, geen eigen-graven, maar alleen huurgraven bevonden, gaven
kerkvoogden ook dit keer weer hun fiat, op voorwaarde echter, dat men de
mensel ijke overbl ijfselen, die opgedolven zouden worden, zorgvuldig bijeengezameld, in een nader aan te wijzen groeve zou herbegraven. De prijs,
die de kerkvoogdij bedong, bedroeg weer 15 gld. (77). Deze afgraving had
in 1897 plaats, en het was bij die gelegenheid, dat de laatste vondst van
een tufstenen 'doodkist' plaats had, waarvan ik eerder melding heb gemaakt
(78) .
Deze beide gedeeltel ijke afgravingen van het

~erkhofterrein

zullen mede

de gedachte hebben opgewekt, dat het misschien mogelijk zou zijn, om een
glooiende opgang naar de kerk te maken. Men kon het kerkgebouw immers nog
steeds alleen bereiken via de voor- en zijtrappen van de kerkhoogte, hetgeen voor ouderen en gebrekkigen uiteraard moeil ijkheden gaf. Deze zaak
kwam voor' t eerst op 3 apri 1 1902 ter sprake, en men was het er aanstonds
over eens, dat de noord(west)zijde van het oude

ke~khof

daartoe de meest

geëigende plaats zou zijn. Men was toen echter, ook wat dit betreft, van
oordeel dat er teveel kosten aan verbonden zouden zijn in verhouding tot
het vermoedel ijk geringe gebruik dat ervan zou worden gemaakt (79).
Nadien echter blijkt men hier toch iets anders over te zijn gaan denken,
want terzijde van de notulen van de kerkvoogdij van 15 jul i 1908 is een
concept-advertentie ingeschreven, die in de 'Weekbode voor Zeist' en in
het 'Algemeen Handelsblad' zou worden geplaatst, van de volgende inhoud:

'Kerkvoogden van de Nederlandsch Hervomde Gemeente te Zeist 3 willende
eenige verbetering aanbréngen aan het

kerkgeb01~;)

en daartoe een deel van

het sinds meer dan 60 jaren niet meer gebruikte kerkhof afgraven 3 roepen
eigenaren van graven of (desbetreffende) belanghebbenden

0P3

zich met hun

belangen te wenden 3 binnen een maand na heden 3 tot den administrerenden
kerkvoogd'; deze oproep werd ondertekend door jhr.mr. G.C.D. Huydecoper,
huize 'Wulperhorst' te Zeist (80). Het plaatsen van deze advertentie heeft
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ongetwijfeld verband gehouden met de plannen tot het aanleggen van de
glooiende opgang. Op deze oproep is waarschijnl ijk al leen gereageerd t.a.v.
het hierna te noemen graf van wijlen de heer A. van Meurs van Vollenhoven,
maar dat graf lag toen nog niet in de 'bedreigde zone'.
Intussen bleef die glooiende opgang toch nog enkele jaren een vrome wens,
want pas op 15 september 1911 benoemde de kerkvoogdij een commissie om de
mogel ijkheden ertoe serieus te gaan bekijken (81). Het rapport van deze
commissie diende in de vergadering van 6 october d.a.v.; met terzijdestelI ing van een paar andere mogel ijkheden werd besloten, dat de glooiende opgang inderdaad aan de noord(west)zijde van het kerkterrein zou worden aangelegd, en wel met de ingang aan de Maurikstraat. Het zou geen rijweg maar
een voetpad worden, waarvan de aanleg 70

~

80 gld. zou kosten (82). Op 19

december 1911 kreeg bloemist D. Meeuwenberg de opdracht (83), en op 5 maart
1912 deelde de voorzitter van de kerkvoogdij aan de vergadering mee, dat
het nieuwe toegangspad in gebruik was genomen (84).
Maar in de genoemde vergadering van 6 october 1911 werd tevens een nog
forser besluit genomen, nl. om nu tóch 60k tot een algehele ruiming en afzanding van het oude kerkhof over te gaan. Men sprak daarbij het vermoeden
uit, dat het af te graven zand mogel ijk goed van pas zou komen bij het te
bouwen nieuwe postkantoor aan het Rond. Ook meende men, dat er van de zijde
van de bezitters van eigen-graven vJeinig moeilijkheden zouden zijn te verwachten. Immers, bij de gedeeltel ijke afgraving voor de bouw van de kosterswoning in 1889 (85) waren er ook reeds enkele eigen-graven weggeruimd en er
was daar tóen door niemand bezwaar tegen gemaakt (86). Alleen had thans
notaris Vosmaer uit Utrecht zich bij kerkvoogden aangemeld, en wel uit naam
van de heer H. Oortman Gerlings, eveneens te Utrecht, die de grafkelder van
wijlen de heer A.van Meurs van Vollenhoven (overleden in 1817) in onderhoud.
had; deze stemde er echter in toe, dat de bedoelde grafkelder zou worden
verlaagd tot het nieuw aan te nemen terreinniveau (87).
Vermoedel ijk hebben de werkzaamheden van de ruiming en afzanding van het
voormal ige kerkhof in een betrekkeI ijk langzaam tempo plaatsgehad, mede doordat de aannemers van het postkantoor, die inderdaad op het genoemde aanbod
van gratis zand ingingen, uiteraard aan hun eigen bouwproject gebonden waren.
Maar in de notulen van de kerkvoogdij van 8 mei 1913 lezen we, dat het kerkhof terrein geheel gereed was gekomen. 47 grafkelders waren geruimd onder persoonl ijk toezicht van kerkvoogden, en de daarin aanwezige overbl ijfselen

vJa-

ren, evenals die uit andere graven, in qrote kuilen herbeqraven; slechts de
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onderste gedeelten der grafkelders waren ondergronds bewaard gebleven. Het
graf van bovengenoemde Van Meurs van Vollenhoven was, gel ijk bedongen was,
verlaagd tot het nieuwe terreinniveau, zulks onder toezicht van de belanghebbende en een kerkvoogd; het is ook thans nog het enige intact gebleven
graf van het voormal ige kerkhof; de zerk is 1.20 bij 2.40 m groot, en het
hoofdeinde van de zerk bevindt zich 1.50 m achter de

~chtermuur

van het

kerkgebouw. De afbraak van de eigen-graven had de firma Meerdink en Van Nie
op zich genomen tegen de prijs van 166 gld., waar tegenover stond dat dezelfde firma de vrijgekomen zerken had aangekocht voor 205 gld. Ook de
achtermuur van het voormal ige (verhoogde) kerkhof (88), dichtbij de consistorie-ingang, was gesloopt, de bloemisten Meeuwenberg en De Kruijff hadden
het gehele terrein in fatsoen gebracht en met gras bezaaid, terwijl er een
pad vanaf de kosterswoning naar de kerk werd vrijgehouden (89).
En zo was dan de situatie ontstaan, zoals we die in hoofdzaak ook vandaag nog kennen.

63

Hoofdstuk V

Grote zwerfstenen.

Wij zouden, nu wij onze historische' rondschouw' betreffende de kerkhoogter (hoofdstuk 111) en betreffende het kerkhof op die hoogte (hoofdstuk IV)
hebben vol tooid, thans tot de bespreking van de kerkgebouwen, die achtereenvolgens op deze hoogte hebben gestaan, kunnen overgaan, ware het niet dat
er aanleiding bestaat om eerst de vraag onder ogen te zien, of er een bijzondere oorzaak is aan te wijzen, waarom deze merkwaardige hoogte juist de
plaats is geweest, die men al voor de bouw van de éerste kerk ter plaatse
heeft uitgekozen. En dit brengt ons op het probleem van de grote zwerfstenen, die er in de bodem van de kerkhoogte, en wel met name onder de kerk,
zijn aangetroffen.

Berichten uit 1875. De 'steen van Pavia'. De vondsten uit 1964/65.
In de 'Weekbode van Zeist' van 3 jul i 1875 komt een anonym artikel over
de geschiedenis van Zeist voor, waaraan ik de volgende passage ontleen, die
voor ons onderwerp van belang is: 'Later (bedoeld is: enige tijd na de kerkbouw van 1841/43) werd ook de laatste rustplaats ontbloot van den graaf van

Nassau, den laatste die als Heer van Zeyst gefungeerd had. Rondom zijn kist
vond men vele groote en zware steenen, klaarblijkelijk uit de hei opgezameld,
en van zulk een omvang, dat men de moeite niet kon nemen, om ze allen boven
te brengen. De grootste liet men zinken, en Van de kleinsten ziet men er,
naar men zegt, nog één bij de ingang van 't buitengoed Pavia. Anderen hielden dezen steen wel voor een overblijfsel uit den heidensehen tijd, en maakten er een altaar van in den trant van den grooten steen, die nog aan De
Vuursche te zien is. ft Schijnt evenwel, dat_hij niet gediend heeft bij de
heidensche offerplechtigheden, maar één van de middelen is geweest, waardoor het lijk van den christelijken gebieder van Zeist bewaard werd voor de
aanraking me t de onhei l ige beenderen der gemeyne " luyden' (1).
Een week later deed een andere scribent (J.Dsz.), inhakende op het voornoemde artikel, eveneens in de 'Weekbode' , de mededel ing: 'De opgraving der

doodkist van den graaf van Nassau heeft bij de vergrooting der kerk plaatsgehad, en de groote keyen, waarmede men de plek waar hij lag omringd had,
zouden uit een steengroeve te Zoest of Baarn afkomstig zijn geweest' (2).
Deze berichten uit 1875 behelzen kennel ijk enige onjuistheden. 1. De
grafkelder van Nassau is blootgelegd in 1841 bij de afbraak van de tufstenen kerk, waarop waarschijnl ijk ook de uitdrukking 'bij de vergrooting der
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kepk' uit het tweede citaat doelt, en niet pas láter, zoals in het eerste
citaat wordt beweerd. 2. Enkele keien lagen (en liggen nog) om de grafkelder,
niet om de kist (zie hierna). 3. Die keien werden bij de bouw van de grafkelder niet daarheen gebràcht, maar ze lágen daar al en dateren, hetzij uit
de voorchristelijke tijd, hetzij uit de eerste eeuwen na de kerstening (3).
4. Dat deze stenen met opzet een afscheiding zouden vormen tussen de grafkelder en andere graven is onzin,

en er lagen bovendien in het koor geen

graven van 'gemeyne luyden'. 5. De bedoelde keien zijn natuurstenen en worden hier niet gevonden in steengroeven; ze zullen wel verzameld zijn op de
heidevelden van de Utrechtse Heuvelrug, maar dat is dan eeuwen geleden gedaan. Wie eens een kijkje neemt in zandafgravingen te Amersfoort, Soesterberg, Maarn, Leersum, op de Grebbebergenz., zal daar nu nàg wel dergel ijke
keien kunnen opmerken.
Toen ds.P.Kuijper in 1949 in de toenmal ige 'Zeister Post' over deze grote
zwerfkeien onder onze Oude Kerk schreef (4), was het bestaan ervan hem
alleen nog maar bekend uit de genoemde berichten in de 'Weekbode' uit 1875.
Slechts de daarin vermelde steen bij 'Pavia' lag

~oen

inderdaad nog altijd

bij 'Pavia' (zie pl.13); deze steen is 1.40 m lang en heeft een omvang van
2 m, en hij is zeker niet, zoals het eerstgenoemde citaat van 1875 beweert,

één van de kleinere van de in 1841 opgedolven stenen geweest, want ook na
wat er in 1964/65 aan dergel ijke stenen

onder de kerk tevoorschijn is ge-

komen, is de bedoelde 'steen van Pavia' nog altijd de grootste van allen!
In maart 1957 is deze steen op verzoek van de Van de Poll-stichting door
de gemeente bij 'Pavia' weggehaald en aan de noordwest-buitenmuur van de
kerk, vóór de vijfde steunbeer van vorenaf, neergelegd, dus op de heuvel,
waaruit hij 116 jaar tevoren tevoorschijn was gekomen (zie pl.14). Er is
boven de steen een koperen plaat aan de genoemde steunbeer aangebracht, met
de volgende aanduiding erop: 'Scandinavische

gletschersteen~

in 1841 gevon-

den onder het koor dezer kerk, en mogelijk met andere stenen eenmaal deel
uitmakende van een praehistorisch graf' (sic!) (5) (zie pl .15).
Intussen is dan

~ij

de restauratie van de kerk in 1964/65 gebleken, dat

de genoemde berichten uit 1875 over 'vele groote en zware steenen', die
onder de kerk waren aangetroffen, inderdaad op waarheid berusten.
Want rondom de grafkelder van de genoemde graaf van Nassau, heer van Zeist,
onder de

con~~torie

van de tegenwoordige kerk, zijn er met zekerheid vijf

geconstateerd, t.W. twee er vóór, die in kaart gebracht werden, éen naast
de 1 inker- en twee naast de rechter zijmuur, die werden gepeild. En ook
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onder het schip van de kerk werden vijf van dergel ijke grote keien gevonden en in kaart gebracht en ook nog twee gepei ld, terwijl er vandaar bovendien nog twee, wat kleinere 'grote keien' naar buiten de kerk werden gebracht, omdat ze hinderlijk waren voor het aanleggen van de vloerverwarming
(zie pl.36); deze beide stenen 1 iggen thans bij de hiervóór genoemde 'grote
steen', die van 'Pavia' naar terzijde van de kerk was gebracht.
Wanneer het geciteerde krantenbericht uit 1875 mededeelt, dat men 'de
grootste' (hier kennel ijk enkelvoud, gezien het erop volgende 'de kleinsten',
meervoud (6)) van de stenen 'I iet zinken', zou men daaruit moeten afleiden,
dat er éen steen werd aangetroffen, die aanmerkel ijk groter was dan de
anderen, en die men niet anders weg kon werken dan door hem ter plaatse in
de grond te graven. Een dergel ijke zwerfsteen, die opvallend veel groter
was dan de anderen, is echter bij de jongste restauratie niet gevonden; hetgeen evenwel niet wil zeggen dat hij er niet wàs (en er in dat geval dus
nóg is), want er moet met nadruk worden opgemerkt, dat nbch onder de consistorie, nbch in het schip der kerk uitputtend is gespeurd en gepeild naar
eventueel nog meerdere van dergel ijke keistenen dan die nu zijn aangetroffen en hiervóór zijn genoemd; de restauratie-werkzaamheden mochten begrijpel ijkerwijze niet te lang onderbroken worden. Daar echter gebleken is, dat
de grote hardstenen deksteen van de Nassau-grafkelder in 1841 van het graf
is weggenomen en elders onder de kerk is ingegraven (7), moet gerekend
worden met de mogel ijkheid, dat de grote steen, van welke het geciteerde
Weekbode-artikel uit 1875, dus van 34 jaar later, vermeldde, dat men die
in 1841 had laten verzinken, niet een extra grote zwerfsteen, maar dat het
de zerk van het Nassau-graf was geweest. Derhalve kan ook thans omtrent
de aard van deze, in het artikel uit 1875 bedoelde grote steen niets met
zekerheid worden gezegd.

De vraag naar de betekenis van de grote zwerfstenen in de kerkheuvel.
Drs.Halbertsma van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, die
(gelijk gezegd) bij de werkzaamheden in 1964/65 zelf ter plaatse is komen
kijken, sprak als zijn vermoeden uit, dat het aantreffen van de grote
zwerfstenen bij gelegenheid van de afbraak van de voormal ige kerk in 1841

'mede aanleiding heeft gegeven tot het gerucht, dat zich hier eertijds een
hunebed bevonden zou hebben, dan wel een gerechtsplaats, waar de keien een
bepaalde rol bij konden hebben gespeeld'. Zelf verklaarde drs.Halbertsma
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(althans in eerste instantie) ervan overtuigd te zijn, dat men hier te maken
heeft met de fundering van een koor, dat ouder was dan de driezijdige koorpartij, die in 1841 werd gesloopt; hij vermoedde dat dit oudere koor halfrond was geweest, in overeenstemming met het voormal ige kerkschip en de toren (8).
Nu is inderdaad op vele plaatsen, m.n. in het noorden en oosten van ons
land, bij de bouw van de oudere (12e tot 15e eeuwse) kerken, gebruik gemaakt van dergelijke, uit Scandinavië afkomstige zware zwerfstenen, die
hier na het terugtrekken van het landijs van de laatste ijstijd op en in
de bodem waren achtergebleven; dit kan ons trouwens niet verwonderen, want
het was het voor de hand I iggende bouwmateriaal, dat in grote hoeveelheden
werd aangetroffen. Wanneer thans nog door Staatsbosbeheer of door de

Neder~

landse Heide Maatschappij de bodem wordt omgewerkt, staat men versteld van
de grote hoeveelheden keien, de éne aT groter dan de andere, die voor de
dag komen. Bij het droogvallen van de

~.O.Polder

in 1942 kwam ten noorden

van Urk een enorm keienveld tevoorschijn, waarvan enkele hectaren nu een
natuurmonument vormen (9). Begin 1961 verrichtte de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen in het koor van de MartinfRerk

te

Groningen, waarbij de resten werden gevonden van vroegere koorsluitingen;
het gevonden restant bestond uit tufsteen op een fundament van zwerfstenen
(lle tot 13e eeuw) (10). Kerken, bij welke schrijver dezes met eigen ogen
fundamenten van tufsteen op zwerfstenen heeft gezien, zijn o.m. de prachtig
gerestaureerde 12e eeuwse kerk te Anlo, de 14e eeuwse toren van Borger, het
12e eeuwse koor te Odoorn, het 15e eeuwse koor te Rijssen en de 15e

eeuw~e

kerk te Rolde. - En zo is dan de gedachte van drs.Halbertsma, dab ook de
onder de kerk van Zeist aangetroffen grote zwerfstenen als fundamentstenen
van de voormal ige Oude Kerk zijn te beschouwen, op zichzelfgenomen voor de
hand Tiggend.
De Archief- en Studiecommissie van de Van de Poll-stichting te Zeist
heeft indertijd echter gemeend, bij deze opvatting van drs.Halbertsma toch
een paar kanttekeningen te moeten maken, die haars inziens t.a.v. de vaststelT ing van de oorspronkelijke bestemming van deze zwerfstenen tot een
zekere mate van voorzichtigheid manen (11). De genoemde commissie gaf mij
(v.E.) verlof, haar overwegingen, die uitgebreid in de notulen van de stichting zijn opgenomen, in dit boek over de Oude Kerk te verwerken. De commissie tekent daar echter bij aan, dat zij daar, bij het persklaar maken van
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dit boek, enkele kleinere wijzigingen bij heeftaangebracht.
De commissie dan was (en is nog) van oordeel, dat zeker het overgrote
deel van de genoemde stenen (zo niet al Ie), die onder de kerk van Zeist zijn
aangetroffen, zich bij het hervinden ervan in 1964/65 op willekeurige
plaatsen bevonden, waar ze te eniger tijd moeten zijn gedeponeerd. Al leen
t.a.v. twee groepen van dergel ijke stenen, resp. bestaande uit 2 en 3 stuks,
komt de vraag op, of déze misschien wèl, op de plaats waar ze aangetroffen
werden, in vroegere tijden een bepaalde bestemming kunnen hebben gehad. De
twee bedoelde groepen bevonden zich op ongeveer 5 m vóór de achtermuur van
de tegenwoordige kerkruimte, resp. I inks en rechts op enige afstand van de
hoofdas van de kerk, die, zoals we hierna zullen zien (12), eveneens de
hoofdas van het voormalige romaanse kerkruim is geweest (zie p1.36). Drs.
Halbertsma sprak bij zijn bezoek ter plaatse als zijn vermoeden uit, dat
deze beide groepen stenen inderdaad nog op hun oorspronkel ijke plaats lagen,
waar ze z. i. bij de kerkbouw in 1180 waren gelegd om te dienen als versterkte fundering onder de hoeken, die de achtermuur van het romaanse
kerkschip met de zijmuren van het romaanse koor vormden (13), hetgeen op
zichzelf heel plausibel zou kunnen zijn.
Bij nauwkeurige meting echter van alles wat gevonden en in kaart gebracht is, bI ijkt dat deze twee groepen op nogal verschi llende afstand van
de hoofdas van de kerk af 1 iggen, nl. (tot het hart van de stenen gerekend)
de groep van 2 stenen op 2 m ten noordwesten van de hoofdas en de groep
van 3 stenen op 3.50 m ten zuidoosten van de hoofdas (zie pl.36). Hierbij
dient_ er voorts rekening mee te worden gehouden, dat de hoofdas, zowel van
het oudste, romaanse, kóor als die van het jongere, gotische koor, zoals
hierna zal bI ijken (14), niet precies in het verlengde van de hoofdas van
het kerkschip heeft gelegen, maar op een geringe afstand ten zuidoosten
daarvan. De Archief- en Studiecommissie sprak in dat verband in 1964 van
een afwijking (tussen de hoofdas van het kerkschip en die van de respectieve koren) van 60 cm, wat achteraf te hoog geschat is gebleken. Wel zijn
de vorige-eeuwse plattegronden in dit opzicht onderl ing niet helemaal precies gel ijk, maar het komt mij voor, dat we de bedoelde afstand op 30 cm
zullen moeten stellen (zie p1.34) (15). Intussen betekent dit dan toch, dat
de afstand van de beide genoemde groepen stenen tot de hoofdas van de
voormal ige koren resp. 2.30 en 3.20 m heeft bedragen, dus in ieder geval
duidel ijk ongel ijk.
En nu moet wel gezegd worden, dat de groep van 3 stenen op 3.20 m ten
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zuidoosten van de hoofdas van de voormal ige koren inderdaad ten naaste bij
op de plaats 1 igt, waar eeuwenlang de achtermuur van het romaanse kerkschip rechthoekig àmging in de zuidoostel ijke muur van het koor, en dat
pleit dus inderdaad voor het vermoeden van drs.Halbertsma; maar wat daar
bepaald niet mee strookt is, dat de àndere groep, nl. die van 2 stenen op
2.30 m ten noordwesten van de hoofdas van de voormal ige koren, 90 cm van de
noordwestel ijke pendant-hoek van het voormal ige kerkschip en -koor afl igt,
t.W. ten zuidwesten daarvan, zodat deze beide stenen, daar ter plaatse althans, niet als hoekversterkingen kunnen hebben gediend.
Het voorgaande werd bovendien nog bevestigd door de ontdekking (eveneens
in 1964/65) van een klein gedeelte (van ongeveer 2 m lengte) van het tufstenen fundament van de romaanse kóormuur onder de voorkant van de voorste
der beide tegenwoordige notabelenbanken, 3.30 m ten noordwesten van de
hoofdas van het romaanse en gotische koor; ook hieruit bI ijkt weer, dat de
genoemde groep van 2 grote stenen, die immers op slechts 2.30 m afstand van
de laatstgenoemde hoofdas aangetroffen zijn, dáar de veronderstelde bestemming van hoek-versterking niet kan hebben gehad (zie voor die alles pI .36).
En dat deze 2 stenen in 1841/43 om de éen of andere reden 90 cm zouden zijn
verplaatst is wel bijzonder onwaarschijnl

ijk~

Eén

en ander maakt het trou-

wens ook twijfelachtig, of de groep van 3 grote stenen, die ten zuidoosten
van de hoofdas werden aangetroffen, en die (zoals gezegd) wèl op een plaats
lagen waar ze als hoek-versterkingen zouden hebben kunnen gediend, deze
bestemming ook ooit wèrkel ijk hebben gehad, want 06k déze stenen kunnen
daar te eniger tijd min of meer toeval 1 ig zijn terechtgekomen.
Terloops merk ik hier nog op, dat ik, nadat het genoemde fragment van het
romaanse koormuur-fundament aan de noordwestzijde van de hoofdas van de
kerk was gevonden, naarstig heb onderzocht, of er ook aan de zuidoostzijde
een overbl ijfsel van het tufstenen koor-fundament was te ontdekken, maar
er was onder de voorzijde van de voorste der zich daar, als pendanten van
de genoemde natobelenbanken bevindende kerkeraadsbanken (zie pl.36) niets
van die aard aanwezig. Di t was evem-Jel eigenl ijk ook niet te verwachten,
daar de tegenwoordige kerkeraads-ennotabelenbanken zich weliswaar wèl,
1 inks en rechts, op gel ijke afstand van de hoofdas van het voormal ige en

ook van het tegenwoordige kèrkschip, maar niet op gel ijke afstand van de
hoofdas

van het voormal ige romaanse en gotische kóor bevinden, welke hoofd-

as immers 30 cm rechts (ten zuidoosten) van de hoofdas van het kerkschip
heeft gelopen, zodat een eventueel pendant-fragment van het gevonden romaan69

se koormuurfundament-fragment niet onder de vóorkant van de voorste

kerke~

raadsbank, maar 60 cm meer zuidoostel ijk onder de beide kerkeraadsbanken
moet worden gezocht; er was echter bij de restauratie van 1964/65 geen
gelegenheid, daar ter plaatse een onderzoek in te stellen, omdat de bedoelde banken bij deze restauratie onaangetast zijn bI ijven staan.
Overigens is er bij het fragment van het tufstenen koormuur-fundament,
dat onder de voorste notabelenbank (1 inks van de hoofdas) is aangetroffen,
geen spoor van zwerfstenen gevonden, die daar ter versterking van de fundering zouden hebben gediend. En hetzelfde moet worden gezegd van het fundament van de oude, immers gespaard gebleven romaanse toren, waarvan het
bijzonder zware muurwerk stellig extra versterking van de fundering zou
doen verwachten, maar toen bij de restauratie-werkzaamheden in september
1964 het fundament van de toren aan de kerkzijde geheel bloot was komen te
1 iggen, zijn daarbij wel tufstenen en kalkspecie met kleine keitjes voor de
dag gekomen, maar ook hier viel van grote zwerfstenen als fundering niets
te bespeuren. En toen bij het maken van de verwarmingskelder onder het
1 inker zijportaal naast de toren de fundering van de betreffende zijmuur van
de toren in zicht kwam, bleken ook daar de grote zwerfstenen geheel te ontbreken. Het mag derhalve wel aangenomen worden, dat dergel ijke grote stenen in het geheel niet bij de fundering van de massieve toren zijn gebruikt,
en de vraag wordt al klemmender, of ze, ondanks hun aanwezigheid onder de
kerk, wel èrgens als versterking van de fundering van de kerk of van het
koor hebben gediend. Zelf heb ik, juist omdat ikmij voor deze zaak begon
te interesseren, op meerdere plaatsen in ons land bij dergel ijke zwerfstenen, waar ze wèl als fundering van kerken waren gebezigd, nagegaan of er
resten van kalkspecie, die eenmaal bij het metselen van de fundering zou
zijn gebruikt, aan te vinden waren, hetgeen overal zonder uitzondering het
geval was; maar hoewel ik ook de onder de kerk van Zeist aangetroffen grote stenen op dit punt zeer secuur heb onderzocht, heb ik aan niet éen van
deze ook maar het geringste overbl ijfsel van kalkspecie kunnen ontdekken.
Zo zijn er dan allerlei aanwijzingen, dat de aanwezigheid van de grote
stenen onder onze Oude Kerk in Zeist weIl icht op een andere manier moet
worden verklaard dan dat ze er als fundamentstènen naartoe zijn gebracht.
Ze zouden nl. al vóór de kerkbouw van 1180, en ook al vóor de bouw van de
eerste houten kerk, dus al vóór de komst van het christendom ten onzent,
op de heuvel kunnen zijn gebracht, zij het uiteraard ook wel om de één of
andere reden en met de één of andere bestemming; en ze zouden dan bij de
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egal isering van het terrein voor de eerste (houten) kerkbouw op willekeurige
plaatsen zijn terechtgekomen, waardoor hun oorspronkel ijke bestemming niet
zonder meer duidel ijk bleef; terwijl ze wel zeer waarschijnl ijk ook later,
bij de bouw van de stenen kerk van 1180, bij de vervanging van het romaanse
door het gotische koor in de 14e of 15e eeuw, bij de aanleg van grafkelders,
m.n. van die van de Nassau's in 1741, en bij de nieuwbouw van de kerk in
1841, telkens gedeeltel ijk ook nog weer zullen zijn verplaatst, om tenslotte
te zijn beland ter plaatse waar ze in 1964/65 zijn aangetroffen en waar ze
zich merendeels ook thans nog bevinden.

Mogelijkeoorspronkelijke betekenis van de grote stenen in de kerkheuvel.
En nu wi I het de genoemde Archief- en Studiecommissie voorkomen, dat het
goed is om althans met de mogel ijkheid van zulk een oorspronkel ijk andere
bestemming van de zwerfstenen op de (latere kerk)heuvel dan als fundamentstenen te rekenen. Het is ook maar niet zonder meer zó (zoals drs.Halbertsma in zijn beschrijving van de opgravingen in 1964 veronderstelt (16)), dat
er, bijv. naar aanleiding van de vondst van de grote zwerfstenen bij gelegenheid van de afbraak van de voormal ige kerk in 1841, een zeker 'gerucht'
is ontstaan, dat zich hier eertijds een hunebed zou hebben bevonden, of
anders een gerechtsplaats waarbij deze stenen een rol gespeeld zouden hebben,
ook al maken sommige opmerkingen uit 1875 (17) wel enigszins die indruk;
maar veel belangrijker is, dat er meerdere 'argumenten' zijn, die voor de
bedoelde veronderstel I ing pleiten en die aanleiding zijn geweest, dat er
bepaald welbewust in een dergelijke richting een voorzichtige verklaring
voor de aanwezigheid van deze grote stenen is

gezàcht~

Ik wijs hier allereerst op hetgeen prof. dr.J.Ph. de Monté verloren in
1948 schreef in zijn boek 'De

de Kromme Rijn',

rechterlijke organisatie in het gebied van

dat er bij het aanvaarden van de wereldl ijke macht door

de bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen een inhuldigingshandel ing in
Zeist plaats moest hebben, in die zin, dat de nieuwe bisschop-landsheer, als
teken van zijn aanvaarding van het wereldl ijk gezag, de klok in de kerktoren
van Zeist eigenhandig moest luiden, welke handel ing in de middeleeuwen een
gebruikeI ijk middel wiS om de 'gemeente' van een rechtskring op te roepen
voor mi I itaire en justitiële dienst aan de heer (18). Prof. de Monté verloren
wees dan op de overeenkomst tussen de hoogte, waarop de kerk van Zeist gebouwd is, en het bekende 'huId-toneel' bij Heemskerk in Noord-Holland, waar
71

de graven van Hol land als heren van Kennemerland werden gehuldigd, en waar
tevens de 'warf' van de gouw KInham bijeenkwam; en zijn conclusie is dan,
dat men mag vermoeden, dat ook de Zeister kerkhoogte eertijds een 'dingplaats' is geweest, waarop men na de kerstening een kerk heeft gesticht
(19). - Ik voeg hieraan toe, dat mejuffrouw dr.A.J. Maris te Arnhem, die het
eveneens zeer wel mogelijk acht dat de Zeister kerkhoogte een dingplaats is
geweest, overigens van mening is dat het luiden van de bank10k daar ter
plaatse daarmee geen verband behoeft te houden. Van dit laatste geeft zij
harerzijds een andere verklaring (20). Waar echter zowel de voorzichtige
mening van de genoemde Studie- en Archiefcommissie alsook die van mejuffrouw
Maris minder berusten op argumenten dan wel op interpretatie van vingerwijzingen in dAze of gAne richting, meent de genoemde commissie dat zij
daarop, althans in het onderhavige verband, niet behoeft in te gaan.
Voorts mag worden opgemerkt, dat in het algemeen de zendingsmethode bij
de kerstening van de bevolking ten onzerit- geheel in de geest van een pause1 ijke aanbevel ing, die Gregorius de Grote reeds omstreeks 600 na Chr. gaf
- is geweest, dat de eerste evangeLie-predikers een formele aansluiting
zochten bij de heidense gebruiken, die dan een nieuwe christel ijke inhoud
kregen, teneinde de overgang tot het christendom des te gemakke1 ijker en des
te vlotter te laten verlopen. Er zijn zeer veel voorbeelden van vroege
kerkstichtingen op plaatsen, die tevoren in de heidense tijd reeds, hetzij
in godsdienstig opzicht, hetzij anderszins, centrale plaatsen voor bijeenkomsten van de bevolking waren; juist door op zulke plaatsen de kerk te
bouwen bevorderde men de aanpassing van de bevolking aan de nieuwe situatie
(21) .
Waar het nu vaststaat, dat in Zeist de stenen kerk van 1180 minstens Aen
oudere houten voorgangster heeft gehad (22), zodat we hier met een (in de
nabijheid van de bisschopsstad trouwens begrijpel ijke) zeer vroege kerkstichting hebben te doen, mag de moge1 ijkheid niet worden voorbijgezien,
dat hier ter plaatse, op de heuvel waarop bij de kerstening de eerste kerk
verrees, tevoren een heidense cultusplaats bestond, waarop ook rechter1 ijke
bijeenkomsten werden gehouden en in tijden van oorlogsdreiging een leider
werd aangewezen; zodat zowel de bouw van de kerk alsook de inhuldiging van
de bisschoppen als landsheren, juist op dAze heuvel, voortvloeide uit
voorchristel ijke plechtigheden, die op dezelfde heuvel hadden plaatsgehad:
de oude tradities uit de voorchristelijke tijd werden dan ook hier in vernieuwde vorm voortgezet (23).
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De genoemde Archief- en Studiecommissie wi I er derhalve, zij het met al Ie
voorzichtigheid, op wijzen, dat de grote stenen onder de Oude Kerk reeds in
de voorchristelijke tijd daar ter plaatse kunnen zijn aangebracht als markering van een cultus-, tevens dingplaats.
Dat er overigens bij de restauratie van de kerk in 1964/65, behalve één
paal gat van de voormal ige houten kerk (24) en de resten van in het zand uitgedolven graven (25), die, hoewel ouder dan de kerk van 1180, toch van ná
de kerstening kunnen dateren, geen aardewerkscherven of andere bewijzen van
mensel ijk verbl ijf van vóór de kerstening zijn gevonden (26), behoeft ons
niet te verwonderen, aangezien we immers weten, dat bij de grondige afbraak
van de kerk van 1180 in 1841 het niveau van de kerkheuvel met een meter is
verlaagd (27), tengevolge waarvan dergelijke oude cultuurresten, indien ze
er geweest zijn, tóen zonder meer kunnen zijn verwijderd.
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Hoofdstuk VI

De houten kerk (vóór 1180),

Ik ga thans over tot de bespreking van de onderscheidene kerken, die er
achtereenvolgens op onze kerkheuvel hebben gestaan; en dat is dan al lereerst de houten kerk, die hier aan de in 1180 gebouwde tufstenen kerk is
voorafgegaan, hetgeen wij sinds de onderzoekingen uit 1964/65 met zekerheid
\"eten.

Het

ve~móeden

van een

oude~e ke~k

dan die van 1180.

In zijn desbetreffende artikel, dat ds.Kuijper in 1949 schreef, sprak
deze reeds zijn sterke vermoeden uit, dat er een houten voorgangster van de
romaanse kerk zou zijn geweest (1).
Als eerste grond daarvoor voerde hij aan, dat er bij de afbraak in 1841,
op het kerkhof, en dus bij de kerk, vondsten waren gedaan van grafsteden,
die ouder waren dan de kerk van 1180, nl. de tufstenen 'doodkisten', waarover ik hiervóór in hoofdstuk IV al heb gehandeld (2), en die door de deskundigen gedateerd werden en worden op de 11e eeuw, dus één à anderhalve
eeuw ouder dan de romaanse kerk. Toen in 1897 in de kerkheuvel (buiten de
kerk) voor 't laatst nogmaals zulk een tufstenen 'doodkist' werd opgegraven (3), is nadrukkelijk geconstateer'ddat deze 'georiënteerd', d.w.z. oostwaarts gericht was (4), hetgeen erop wijst, dat deze graven stammen van ná
de kerstening. Er was dus een christel ijke begraafplaats voordat de kerk van
1180 gebouwd werd, en dus zal er ook een christel ijke kerk vóór 1180 zijn
geweest.
Bij de kerkrestauratie en opgravingen van 1964/65 zijn trouwens restanten van graven van nog oudere datum gevonden. Drs.Halbertsma gewaagt daarvan in zijn eerder vermelde verslag, als hij mededel ingen doet over 'nog

juist

gespaa~d

welke deels
ànde~

de

gebleven

oude~

onde~ste

lagen Van in het zand uitgedolven

moeten zijn dan de tufstenen

ke~k,

aangezien sommige

wegge~uimde g~ondslagen daa~van we~den aanget~offen.

zo schrijft hij - zijn deze

g~aven

ook

oude~

g~aven,

Ve~moedelijk

geweest dan de (in 1841 ge-

vonden, hiervóór als 'doodkisten' aangeduide; v.E.) 'stolpen" (5).
Een tweede argument, datds.Kuijper indertijd aanvoerde om aan te nemen,
dat er ook vóór 1180 reeds een kerk op de kerkheuvel heeft gestaan, was
een bericht in de 'Weekbode voor Zeist' uit het jaar 1875, dat men bij
het opgraven van de fundamenten van de tufstenen kerk in 1841

'boomen' in den
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g~ond

had

gevonden~

in zulk een

~ichting,

've~scheidene

dat men tot het

-

vermoeden was gekomen, dat ze langs een sloot of gracht gestaan hadden'
(6). Het bericht is vaag genoeg, maar zou (afgezien van de vermoedens uit
de vorige eeuw dienaangaande) ook een vingerwijzing kunnen zijn, dat er ruwe gebinten van een oorspronkel ijke houten kerk in de kerkhoogte zijn aangetroffen.
Het is nl. bekend dat op vele plaatsen, zowel in ons land als daarbuiten,
waar al vroeg een kerk is gesticht, de eerste kerken van hout waren opgetrokken, daar dit het goedkoopste en in vele gevallen het gemakkeI ijkst te
verkrijgen materiaal was. Ds.Kuijper noemde verschillende voorbeelden, die
in de eerste jaren na de laatste oorlog, dus kort voordat hij zijn artikelen schreef, bij restauraties, vooral van door oorlogsschade getroffen kerken aan het licht waren gekomen; zo bijv. in Oosterbeek, waar in de diepste
lagen onder de kerk overbl ijfselen van houten palen werden geconstateerd,
en in Ellecom, waar duidel ijke sporen van een houten kerk werden gevonden.
In 1948 werden in de provincie Limburg tussen Roermond en Gennep 20 kerken
en kerkplaatsen onderzocht, waarbij bleek, dat de oudste stenen kerkgebouwen in diverse gevallen voorafgegaan waren door

e~n

houten constructie. Ook

nadien zijn bij tal van desbetreffende onderzoekingen dezelfde ontdekkingen
gedaan (7).

Het vermoeden bevestigd.
Welnu: bij de restauratie van onze Zeister Oude Kerk in 1964/65 is gebleken, dat ook hier inderdaad oorspronkel ijk een houten kerk heeft gestaan.
Drs.Halbertsma maakt melding van althans één door hem gevonden paal gat, in
doorsneerechthoekig, ongeveer 30 cm breed, dat zich op korte afstand ten
zuidwesten van de tegenwoordige preekstoel bevond. Ik kon helaas op pl.36
de vindplaats ervan niet aangeven, daar drs.Halbertsma deze toenmaals wegens de weinige tijd, die hij voor zijn speurwerk had, niet in kaart heeft
kunnen brengen. - Vanwege de verlaging van de kerkheuvel in 1841, waarbij
er een laag van één meter grond, ongetwijfeld vol waardevolle archeologische
overbl ijfselen zonder meer is verwijderd (8), zijn er, ondanks het wel korte, maar toch zeer intensieve onderzoek, dat drs.Halbertsma ter plaatse instelde, niet méér van dergel ijke paalgaten door hem ontdekt; ja, het mag
een wonder heten, dat er althans nog één werd aangetroffen, maar dat was
voor drs.Halbertsma dan toch voldoende om er in zijn verslag bij op te mer-
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ken: 'Omdat de richting van de paalgatzijden stroken met de as van de kerk,

komt het ons niet al te lichtvaardig voor, hierin een aanwijzing te zien
Van een houten kerk. Ware de kerkheuvel - zo schrijft hij - (in 1841) niet
onder het peil van de 12e eeuwse fundering verlaagd, zo zouden er stellig
meer paalkuilen gevonden zijn' (9).
Indien de eerste kerk van Zeist, zoals wij vermoeden (la), al vrij spoedig na de stichting van het bisdom Utrecht is gebouwd, en er misschien al
drie of vier eeuwen vóór 1180 hier een kerk is geweest, dan moet het zelfs
niet uitgesloten worden geacht, dat er achtereenvolgens meer dan één, en
misschien telkens naar behoefte een wat gróter houten kerkje aan de stenen
kerk van 1180 is voorafgegaan; zelfs is het niet onmogel ijk, dat er

n~

de

houten kerk{en) en vóór de romaanse kerk van 1180 ook nog een eenvoudige
praeromaanse

kerk is geweest, zoals dat in meerdere plaatsen en dorpen in

ons land en ook elders gebleken is het geval te zijn geweest, o.m. in
Oosterbeek, waar de fundamenten van zulk een praeromaans kerkje in 1946
zijn blootgelegd (11). Helaas is het ten onzent, tengevolge van de rigoreuze afbraak en grondslag-verlaging in 1841 onmogel ijk geworden, hiervan iets
te bespeuren.
Maar ... des te dankbaard0r zijn we voor de ontdekking van dat éne paalgat in 1964, waardoor het vast is komen te staan, dat er in elk geval vóór

1180 een kerk in Zeist is geweest!
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'Gemeente-atlas der Nederlanden', deel Utrecht (Leeuwarden, 1867).

Kuijper, P.: 'Uit de Kerkgeschiedenis van Zeist', serie I art.I-XVIII, in
voorma 1 i ge Ze i ster Post, 3 sept. 1949 t/m 22 maart 1950; voortgezet i n serie 11 art.I-22 in voormalige Zeister Nieuwsblad, 29 maart 1950 t/m 28
sept.1950. N.B. beide series zijn vol ledig aanwezig in Archief Van de
Poll-stichting Zeist.
Kuijper, P.: 'Dorpsbeeld van Zeist in de Middeleeuwen', art.l-l0, in voormal ige Zeister Nieuwsblad, 6 oct.1950 t/m 16 febr.1951. N.B. volledig aanwezig in Archief Van de Poll-stichting Zeist.
~laris,

A.J.:

~laris, A.J.:

'Eemnes'

(Utrecht 1947).

'Van voogdij tot maarschalkambt'

(Utrecht, 1954).

Maris, A.J.: 'Oud\<Jijk en Zeist, vaste dingsteden voor Flehithe?'; in: Flehithe, tijdschrift voor verleden en heden van Oost Utrecht, 2e jrg., nr.3
(1957) .
Monté verloren, J.Ph. de: 'De rechterl ijke organisatie in het gebied van de
Kromme Rij n' (Ut recht, 1948).
~10nté

verloren, J.Ph. de: 'Geschiedenis van de Zeister Dorpsstraat', lezing
(uitg. Van de Poll-stichting Zeist, 1953).

Muller Fzn, S.: 'Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht'
Haag, 1921).

11

(Den

Muller Hzn, S.: 'De kerkelijke indeeling omstreeks 1550', I. Het Bisdom
Utrecht; in de reeks 'GeschiedkundigeAtlas van Nederland' (Den Haag, 1891).
Nederlands Patriciaat, 1ge jrg. ('s-Gravenhage 1930).
Oorkb.Utr. I = Mul Ier Fzn, H en Bouman, A.C.:
Utrecht', I. 695-1000 (Utrecht, 1920).

'Oorkondenboek van het Sticht

Oorkb.Utr.V = Ketner, F.: 'Oorkondenboek van het Sticht Utrecht', V, 12911301 (, s-Gravenhage, 1959).
Reitsma, J. en Veen S.O. van: 'Acta der Provinciale en particul iere Synoden,
gehouden in de Noordel ijke Nederlanden 1572-1620', deel VI, waarin o.a.
Utrecht 1586-1620 (Groningen, 1897).
Schutz, H.l.C.:

'De Broeders'

(uitgave Evangelische Broedergemeente, z.j.).

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel XI I: Utrecht (Amsterdam"
1772) .
Utrechtsch Nieuwsblad, jrg. 1961.
Voorlopige 1 ijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel
I: De provincie Utrecht (Utrecht, 1908).
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Weekbode voor Zeist e.o. jaargangen 1875 en 1897. N.B. alle jaargangen van
de Weekbode voor Zeist, t.W. van 1864 tot 1918, zijn aanwezig in het Archief van de Gemeente Zeist, Gemeentehuis Zeist.
NOTEN
Ter attentie:
a. Aangezien de paginering van de overige delen nog niet bekend is, wordt
bij sommige noten verwezen naar deel IV, waarin te zijner tijd de bedoelde noten zullen worden opgenomen. Voorbeeld (blz.l0, noot 43).
b. Bij de verWijZingen naar de rechterlijke archivalia betreffende Zeist,
die zich in het Rijks Archief te Utrecht bevinden, is steeds mede verwezen naar de daarvan door wijlen de heer Ph.J.C.G. van Hinsbergen vervaardigde fiches, welke in handschrift, en genummerd van 1 t/m 1640,
bewaard worden in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist
(Slot Zeist).
Hoofdstuk I
B 1z. 5.

1. Zie blz. 72.
2. De Jonge van Ellemeet: Utr.Claeskerk, blz.91,92.
3. R.A. Utr., Topogr.Atlas nr.56: Nieuwe Kaart van de landen van Utrecht
(met de grenzen van de gerechten) door Bernardus de Roij, ca.1680.
4. Zie blz.13 e.v.
5. Als noot 3.
B1z. 6.

6. Oorkb.Utr. I nr.49 (777 à 866 met latere toevoegingen). - Zie voor een
andere datering van de betreffende goederenlijst (t.w. '918 à 948 met
verwerking van ouder materiaal') Blok.: Het goederenregister van de
St.Maartenskerk te Utrecht.
7. Als noot 3.
8. Kuyper: Gemeente-atlas, deel Utrecht: kaart van Houten.
9. Oorkb.Utr. I Ilr.302 (14mrt.1122).
10. Bronnen Zeist 11, blz.354/55 (16 mrt.1544).
11. Muller: Kerkel.lndeeling 1550, blz.364 (Utr.Buurkerk) en 374 (Oostveen).
Blz. 7.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Oorkb.Utr. I nr.162 (18 nov.l006) en 189 (3 febr.l028).
Muller: Kerkel.lndeeling 1550, blz.378 (Baarn en Soest).
Halbertsma: Amersfoort, blz.16.
Bronnen Zeist I, blz.7 (23 mrt.838).
Als voren I, blz.8 (3 febr.l028) en 9 (26 juni 1050).
Als voren I, blz.88 (ca.1380).
Als voren I, blz.106 (10 aug.1390).
R.A.Utr., Archn.kl.Kapittn. en klstrs.nr.406, Paulus-abdij: Kaart van
enige landerijen op Laagh en Hoog Hees, door B. de Roij, 1698.
20. Bronnen Zeist I, blz.28 (22 febr.1308).
21. Als voren I. blz.229 (1 dec.1449).
22. Als voren I. blz.419 (25 sept. 1517).
Blz.8.
23. Als noot 6.
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24. Muller: Kerkel.lndeel ing 1550, blz.382 (Doorn).
25. A I s voren, bI z. 382 (Woudenberg).
Blz.9.
26. Zie bI z. 17.
Arch.Gem.Zeist: Kopijboeken brieven Gem.bestuur, deel 5 (29 dec.1831).
28. Grapendaal: Austerlitz,hfdst.lll: Het grondg~bied.
29. Va n He us sen (- Va n Rij n): H i st. Utr . Bis d om I I, b I z. 1 04 .
30. Tegenw.Staat Utr., blz.356.
31. Van der Aa: Aardrk.Woordenboek, I I I, blz.514 (Driebergen) .
32. Berkelbach v.d. Sprenkel: Regesten bisschn.v.Utr. nr.15 i, (23 oct.1309).
33. Zie blz.ll.
34. Bronnen Zeist, I, blz.93 (1382).
35. Als voren, blz.117 (1395/96) en 143 (1408/09) enz. (zie Index).

Z7.

BI z. 10.
36. Als voren 11, blz.139 (1572/73).
37. Als voren 11, blz.193 (1593).
38. Als voren 11, blz.169 (1580/82).
39. Reitsma en Van Veen: Acta VI, blz.409.
40. Arch.Herv.Gemeente Driebergen: Lijst v.predikanten v.Driebergen.
4 1. A I s n 00 t 37 .
42. Als noot 40.
43. Zie deel IV, noten.
Blz.l1.
44. R.A.Utr., Arch.Staten v.Utr., nr.232-24 (6 febr.1651) en 232-25 (12
nov.1651) .
45. Zie blz.9.
46. Mul Ier: Kerkel. Indeel ing 1550, blz.382 (Doorn).
47. Als noot 46.
BI z. 12.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Oorkb.Utr. I nr.49 (777 à 866).
Als voren I nr.172 (3 mei 1019).
Zie blz.13 e.v.
Mul Ier: Kerkel. Indeel ing 1550, blz.355, 383-386.
Oorkb.Utr. V nr.3003 (8 mrt.1301).
Tegenw.Staat Utr., blz.537.

BI z. 13.
54. Oorkb.Utr. I nr.49 (777 à 866).
55. Dekker: Odijk, blz.9,10.
56. Blok en Koch: Wijk bij Duurstede, blz.l1, noot 2.
57. Vgl. Oorkb.Utr. I nr.319 (1126).
58. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11 art.9 (Zst.Nwsbl. 20 mei 1950).
59. Zie deel IV, noten.
60. Bronnen Zeist 11, blz.171 (1580/82). R.A.Utr., Arch.Staten v.Utr., nr.
937a, fol.163-verso.
61. R.A.Utr., Arch.Staten v.Utr., nr.937a, fol.l09-verso.
BI z. 14.
62. Bronnen Zeist I I, blz.179 (1586/88). - Gem.Arch.Utr. I I S.nr.3578 (Manuaal gebeneficieerde goederen) fol.9; id. 1I S.nr.3580 (als voren
fo 1.20.
63. Maris: Eemnes, blz.67 e.v.
64. Voorl.Lijst v.Monumenten prov.Utr., blz.21.
65. R.A.Utr., Inv.Rechterl.Archn., nr.1347: Bunnik (25 apr.1611).
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BI z. 15.
66. Zie blz.5.
67. Muller: Kerkel.lndeel ing 1550, blz.378 (Baarn).
BI z. 16.
68. Arch.Herv.Gemeente Zeist A.21: Handel.Kerker. (1 jan.1825).
69. Zie blz.8.
70. Arch.Herv.Gemeente Zeist A.21: Handel.Kerker. (24 febr.1857, 11 apr.
1859) .
71. Grapendaal: Austerlitz,hfdst.l, blz. 10,11,13. - Frederiks: Pyramide
v.Austerl itz, blz.16.43.
BI z. 17.
72. Zie blz.8.
73. Arch.Herv.Gemeente Zeist C.6a: Stukken betr.de zelfstandigwording v.d.
N.H.Gemeente te Austerlitz. - Id.A.22: Notulen Kerker. (20 aug.1864).
74. Als voren A.22: Notulen Kerker. (6 dec.1871, 1 febr.1872).
75. Zie blz.16.
BI z. 18.
76. Zie deel IV, noten.
77. Zie blz.16.
Hoofdstuk 11
BI z. 19.
1. Bronnen Zeist I, blz.324 (26 febr.1480). - Zie ook Van Iterson: Dorpsgronden v.Zeist, blz.11-13.
2. Kuijper: Dorpsbeeld Zeist, artn.8-10 (Zst.Nwsbl. 24 jan., 3 en 16 febr.
1951) .
3. R.A.Utr., Inv.Rechterl,Archn., nr.1261: Zeist (1 dec.1757, 23 juli 1767,
12 dec.1771, 2 mrt.1791, 17 dec.1792): fi's v.H., nrs.511,731,838,1149,
1195.
4. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 1 (4 jan.1826: Regl.Wegen en
Wateren) .
5. Mul Ier: Registers en Rekeningen, blz.678.
BI z. 20.
6. Bronnen Zeist I, blz.353 (22 jul i 1495), 11, blz.44 (26 jul i 1540), 11,
blz.189 (31 aug.1592).
7. R.A.Utr., Archn.k1.kapittn. en klstrs., nr.774: Stevens-abdij Oudwijk:
Kaartboek midden 17e eeuw tot 1775, Kaart nr.61.
8. Bronnen Zeist 11, blz.166 (1580).
9. R.A.Utr., Inv.Rechterl.Archn., nr.1261: Zeist (22 febr.1762, 25 mrt.
1763, 1 oct.1799, 14 jan. 1800, 26 sept.1805, 6 mrt.1806, 15 nov. 1808,
22 juni 1811); fi 's v.H., nrs.608,636,1372,1377,1522,1528,1576,1640.
10. Arch.Van de Poll-st.Zeist, afd.Kastelen e.d.: Kersbergen nr.9 (12 aug.
1809) .
11. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 1 (8 mei 1818).
BI z. 21.
12. Bronnen Zeist I, blz.145 (9 apr.1409), 67 (20 juni 1371), 20 (? nov.
1259), 67 (20 juni 1371). Id.ll, blz.215 (1599). Id.l, blz.37 (1328/29),
50 (2 oct.1347), 324 (26 febr.1480), 19 (? nov.1259), 16 (14 dec.1236).
13. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.13: Jaarrek.1757/58 (6 jul i 1757).
14. Zie blz.16.
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Blz.22.
15. R.A.Utr., Inv.Rechterl.Archn., nr.1261: Zeist (11 febr.1756); fi.v.H.,
nr.476).
16. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 1 (23 jan.1821) .
17. Als voren, deel 1 (4 jan.1826: Regl.Wegen en Wateren) .
18. Als voren, deel 2 (30 jan.1S5]).
19. A Is voren, deel 4 (9 nov.1857l.
20. AIs noot 17.
21. Gens Nostra, j rg. 21 nr.4, apr.1966, bI z. 138.
Blz.23.
22. R.A.Utr., Inv.Rechterl.Archn., nr.1261: Zeist (26 sept.1805); fi.v.H.,
nr.1523.
23. R.A.Utr., Topogr.Atlas nr.1073: Plattegrond van Zeyst, door I.A. van
der Monde, 1827.
24. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 1 (21 sept.1829).
25. Als noot 24.
26. Zie dee I I V, noten.
27. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 5 ( 18 aug.1863).
28. Als voren: B.St. (overI.) : Johannes Montauban overleed Zeist 24 dec.
1867, oud 85 jaar.
Blz.24.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Arch.Gem.Zeist: Kadastrale leggers.
Zie deel IV, noten.
Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 9 (3 sept. en 10 nov.1872).
Als voren, deel 9 (22 jan.1873).
Als voren, deel 14 ( 24 apr.1895).
Zie deel IV, noten.
Zie blz.9 e.v.

Blz.25.
36. Bronnen Zeist 11, blz.130/31 (18 dec.1566), 131/32 (25 febr.1567l.
37. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11 art.20 (Zst.Nwsbl. 15 sept.1950).
38. Bronnen Zeist I, blz.l0,11 (omstr.1154).
39. Zie dee I I V, noten.
Blz.26.
40. Zie deel
41. Zie deel

IV, noten.
IV, noten.

Blz.27.
-42.Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad, deel 1 (8 mei 1818).
43. Als voren, deel 1 (4 jan.1826: Regl. Wegen en Wateren).
44. Als voren, deel 9 (15 apr.1875).
45. Zie blz.25.
46. Bronnen Zeist 11, blz.168 (1580), 170 (1580/82).
47. Zie blz.19 e.v.
48. Zie blz.20.
49. Bronnen Zeist I, blz.153 (31 aug.1414).
Blz.28.
50. Als voren I, blz.157 (27 jul i 1418).
51. Als voren 11, blz.171 (1580/82).
52. R.A.Utr., Arch.Kapittel St.Pieter, nr.555: Kaart van een perèeel land
te Zeist, door C. van Berck 1571. - Fotocopie in Bronnen Zeist I, tgo.
blz.48.
53. Arch.Van de Poll-st.Zeist, afd.Kastelen e.d.: Wulperhorst nr. la (2 apr.
1692) en 2 (9 oct.1695).
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54. Bronnen Zeist 11: vgl.blz.106 (2 jan.1560) met blz.171 (1580/82).
55. Als voren I, blz.93 (1382). - Vgl. De Monté verloren: Kromme Rijn,
blz.123.
56. Als voren I, blz.326 (2 dec.1480: 'Bepalinghe').
57. R.A.Utr., Inv.Rechterl.Archn., nr.1261: Zeist (23 mrt. 1808) ; fi .v.H.,
nr.1560 2e blad sub 10.
58. Bronnen Zeist I, blz.211 (1438).
59. Zie deel IV, noten.
60. Bronnen Zeist I I, blz.274 (1632).
Blz.29.
61. Arch.Van de Pol l-st.Zeist, afd. Kastelen e.d.: Wulperhorst nr.29 (6 mrt.
1830) .
62. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.11-16: Jaarrekn.1675-1800.
63. Als voren B.11: Jaarrek.1675.
64. Als voren B.11: Jaarrek.1687.
Blz.30.
65.
66.
67.
68.

Bronnen Zeist I, blz.60 (27 mei 1368).
Als voren I, blz.66 (11 apr.1370).
Als voren I, blz.131 (? oct.1403).
De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.3.
Hoofdstuk 111

B 1z. 31.

1. Halbertsma: Verslag oct.1964 kol.274.
Blz.32.
2. De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.3.
BI z. 33.
3. Zie blz.72.
4. Zie deel IV, noten.
Blz. 34.
5. Zie deel IV, noten.
6. Zie blz.38.
Blz.36.
7. Er is in het R.A.Utr. onder de nrs. in de Topogr.Atlas betr.Zeist, en
wel onder nr.l085, nog een 'Gezicht op de poort van het kerkhof en op
de kerk met toren' uit het noordoosten gezien; de afb. is anonym en
zonder een topografische aanduiding of datering; naar schatting uit
c.1670. Deze afb. kan echter om tal van redenen besl ist geen betrekking op Zeist hebben.
8. Utr.Nieuwsblad van 25 oct.1961, blz.11.
9. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.11: Jaarrekn.1680 en 1681.
Blz.37.
10.
11.
12.
13.
14.

Als voren B.13: Jaarrek.1750/51.
Zie deel IV, noten.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.ll: Jaarrek.1680.
Als voren B. 11: Jaarrek. 1687.
Als voren B.12; Jaarrek.1732 (met bestek vernieuwing kerkhofmuur) .
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Blz.38.
15.
16.
17.
1.8.
19.
20.

Zie blz.34.
Als noot 14.
Zie deel IV, noten.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (17 apr.1868).
Zie deel IV, noten.
Als noot 18.

Blz.39.
21. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2 en B.3: Notulen Kerkvoogdij (17 apr.1868
t/m 17 mrt.1871, passim).
22. Zie blz.33.
23. Zie blz.51.
BI z. 40.
24. Zie deel IV, noten.
Blz.4l.
25. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (28 apr.185]).
26. Zie dee I IV, noten.
27. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.3: Notulen Kerkvoogdij (14 dec.1864 t/m
11 dec.1865).
28. Zie deel IV, noten.
29. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (14 juli 1880,29
mrt 1883).
30. Zie deel IV, noten.
Blz.42.
3 1.
32.
33.
34.

A I s n 00 t 27.

Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (20 oct.1885).
Als voren A.22: Notulen Kerkeraad (5 sept. en 2 oct. 1872).
Als voren (6 nov.1873).

Blz.43.
35. Als
36. AI s
37. Als
38. Als
39. Als

voren
voren
voren
voren
voren

(6 apr. en 2 nov.1876).
(1 febr.18n).
(4 mrt.1877).
B.2: Notulen Kerkvoogdij (6 mrt.1878).
A.22: Notulen Kerkeraad (2 oct.1879).

voren
voren
voren
voren
voren
voren
voren
voren

(14 apr.1880).
B.2: Notulen Kerkvoogdij (5 mei 1880) .
A.22: Notulen Kerkeraad (26 mei 1880) .
( 1 j u I i 1880) en B.2: Notulen Kerkvoogdij (14 j u I i 1880) .
B.2 : Notulen Kerkvoogdij (8 mrt.188]).
(15 mrt.1882).
(8 aug.1873).
(24 febr. 1874) .

Blz.44.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

AI s
AIs
Als
Als
AI s
AI s
AI s
Als

Blz.45.
48. Als voren (21 apr. en 6 mei 188?).
49. Arch.Gem.Zeist: Notariële Stukken: Acte, gepasseerd t.O.V. notaris
A.Vosmaer te Zeist (23 mei 1888).
50. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (27 febr.1889).
51. Als noot 50.
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Blz.46.
52.
53.
54.
55.
56.

Arch.Herv.Gemeente Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (29 mrt.1889).
Zie deel IV, noten.
Arch.Herv.Gemeente Zeist 0.12, sub Oude Kerkhof (6 mei 1892).
Als voren (23 mei 1892).
Als noot 55.
Hoofdstuk IV

Blz.47.
1. Nederl.Patriciaat, 1ge jrg. (1930), blz.96 e.v. - Van der Aa: Biographisch Woordenboek, VII, blz.62-66. - Christel.Encyclopaedie, 111,
blz.417,418. - Arch.Herv.Gemeente Zeist A.21: Handel.Kerkeraad (17
aug.1823) .
Blz.48.
2. Kist: Oude Kerk van Zeyst.
3. Als voren, blz.392.
4. Voorl.Lijst v.Monumenten prov.Utr., blz.89,90.
5. Weekbode voor Zeist, 3 mrt.1897.
Blz.49.
6.
7.
8.
9.

Zie blz.61.
Weekbode voor Zeist, 6 mrt.1897.
Als noot 4.
Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.XI (Zst.Post 14 jan.1950).

Blz.50.
10. Al s voren, serie I art.XII (Zst.Post 25 jan.1950).
11. Vooral Arch.Herv.Gemeente Zeist B.12-16: Jaarrekn.1701-1800.
Blz.51.
12. Als noot 11.
13. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.12: Jaarrek.1731 (bijgevoegde nota van 11
mrt 1732).
14. Als voren B.13: Jaarrek.1750/51 (bijgevoegde nota van 30 mrt 1750).
15. Als voren 8.14: Jaarrek.1772/73 (bijgevoegde nota van 3 jan.1772).
16. Als voren B.15: Jaarrek:1782/83 (post van 4 mrt.1783).
17. Als voren B.12: Jaarrek. 1701.
18. Als voren B.12: Jaarrekn.1701 en 1703.
19. Als voren B.12: Jaarrek. 1717.
20. Als voren 8.12 en 13: Jaarrekn.1740 en 1743/44.
81z.52.
21. Als voren 8.12: Jaarrek.1793.
22. Als voren B.12-16: Jaarrekn.1701-1800 (passim); zie o.m. Jaarrekn.
1722,1743/44,1744/45,1799, en de bijgevoegde nota's.
23. Als voren B.13 en 16: Jaarrek.1749/50,1799.
24. Zie blz.37.
25. Arch.Herv.Gemeente Zeist 8.12: Jaarrek. 1732 (met bestek vernieuwing
kerkhofmuur, waarin art.7).
26. Als voren B.15: Jaarrek. 1790/91.
27. Zie deel IV. noten.
28. Arch.Herv.Gemeente Zeist B.15: Jaarrek. 1793/94.
29. Zie blz.59.
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Blz.53.
30.
31.
32.
33.

Zie deel IV, noten.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.14: Jaarrek.1776/77 (18-24 mrt. 1777).
Als voren B.15: Jaarrek. 1783/84 (17 febr. 1784).
Als voren B.l0: Lijst van overledenen 1816/17 (14 dec.1816).

B1z. 54.
Als voren B. 11 : Jaarrek. 1680.
Als voren B. 12: Jaarrek. 1717.
Als voren B. 11 : Jaarrek. 1687.
Al s voren B. 12-14: Begr.lijsten in Jaarrek. 1728-1774/75.
Als voren B. 14-16: Beg r . 1 ijs ten in Jaarrek. 1775/76-1800.
Zie b 1z. 51.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.13: Begr.l ijst in Jaarrek.1750/51 (14 jan.
1751) .
41. Als voren B.13: Begr.lijst in Jaarrek.1759/60 (22 febr.1760).
42. Als voren B.14: Begr.l ijst in Jaarrek.1760/61 (24 juni 1760).
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Blz.55.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Als voren B. 14: Begr.l ijst in Jaarrek.1763/64 (11
Als voren B. 1 0: Lijst van overledenen 1803/04 (10
Als voren B. 10: Lijst van overledenen 1806/07 (29
Al s voren B. 16: Begr.lijst in Jaarrek.1794/95 (30
1795) .
Als voren B.l0: Lijst van overledenen 1804/05 (17
Als voren (9 jul i 1805).
Als voren B.13: Begr.lijst in Jaarrek.1758/59 (13
Als voren B.14: Begr.l ijst in Jaarrek.1761/62 (18
Zie blz.53.
Schutz: De Broeders, blz.123-126.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.13: Jaarrek. 1755 e.v.:
s i m) •

mei 1764).
oct.1803).
jan. 1807).
sept.1794 en 11 jan.
oct.1804).
juli en 15 oct.1758).
jan.1762).

Begraafl ijsten (pas-

Blz.56.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Zie blz.58.
Zie blz.59.
Zie b1z.59.
Zie b1z.60.
Zie b 1z . 16.
Arch.Herv.Gemeente Zeist B.l0: Lijst van overledenen 1814/15 (31 mrt.
1815) .
60. Als voren B.16: Begr.l ijst in Jaarrek.1797/98 (13 dec.1797 en 19 jan.
1798) .
B1z.57.
61. Zie blz.37 e.v.
62. Zie blz.62,63.
Blz.58.
63.
64.
65.
66.

Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.XII (Zst.Post 25 jan.1950).
Arch.Herv.Gemeente Zeist D.16, sub Oude Kerkhof.
Als voren B.16: Begr.1 ijst in Jaarrek.1797/98 (13 dec.17971.
Als voren B.l0: Lijsten van overledenen 1805/06 (25 febr.1806), 1813/14
(10 sept.1813), 1815/16 (18 aug.1815).
67. Als voren B.l0: zie lijsten van overledenen 1800 t/m 1817.
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81z.59.
68. Zie deel IV. noten.
69. Arch.Herv.Gemeente Zeist: Kopijboeken brieven Gem.bestuur, deel 1 (19
nov.1812); ook Notulen Gem.raad, deel 1 (2 jan.1813).
81z.60.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Als voren: Kopijboeken, deel 3 (22 aug. 1828).
Als voren: Notulen Gem.raad, deel 1 (8 apr.1829).
Als noot 70.
Zie blz.40 e.v.
Zie blz.45.
Arch.Herv.Gemeente Zeist 8.2: Notulen Kerkvoogdij (19 nov.1896).

81z.61.
76.
77.
78.
79.
80.

Als voren (30 sept.1892).
Als voren (19 nov.1896).
Zie blz.48 e.v.
Arch.Herv.Gemeente Zeist 8.2: Notulen Kerkvoogdij (3 apr,1902).
Als voren (16 juni 1908). - Weekbode voor Zeist 16 juni 1908.

81z.62.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Als voren (15 sept.1911).
Als voren (6 oct.1911).
Als voren (19 dec.1911).
Als voren (5 mrt.1912).
Zie blz.45.
Arch.Herv.Gemeente Zeist 8.2: Notulen Kerkvoogdij (6oct.1911).
Als voren (8 mei 1913).

81z.63.
88. Zie bi z. 56.
89. Zie noot 87.
Hoofdstuk V
81z.64.
1. Weekbode voor Zeist 3 jul i 1875.
2. Als voren 10 juli 1875.

Blz.65.
3. Zie blz.72,73.
4. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.V (Zst.Post 15 oct.1949).
5. Zie deel IV, noten.
Blz.66.
6. Zie blz.64.
7. Zie dee 1 I V, noten.
Blz.67.
8. Halbertsma: Verslag oct.1964 kol.272.
9. Besselaar in Elseviers 'Reisgids voor Utrecht enz., blz.153.
10. Nieuwsbul letin Koninkl ijke Nederl .Oudheidkundige Bond, 6e serie, jrg.
15 (1962), kol.17.
11. Arch.Van de Poll-st.Zeist: Notulen Raad v.Beheer v.d.Stichting d.d.
26 nov.1964, waarin een uitvoerig verslag over de onderhavige materie,
uitgebracht vanwege de Archief- en Studiecommissie v.d.Stichting.
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81z.68.
12.
13.
14.
15.

Zie deel IV, noten.
Halbertsma: Verslag oct.1964 kol.272.
Zie deel IV, noten.
Zie deel IV, noten.

81z.71.
16. Zie bI z . 66 .
17. Zie bI z . 64 .
18. Zie deel IV, noten.
81z.72.
19. De Monté verloren: Kromme Rijn, blz.63,64.
20. Maris: Van voogdij tot maarschalkambt, ~lz.156,157. - Van dezelfde:
Oudwijk en Zeist vaste dingsteden?, blz.59,60.
21. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.VI (Zst.Post 16 nov.1949).
22. Zie blz.74 e.v.
23. Als noot 21.
81 z. 73.
24.
25.
26.
27.

Zie blz.75,76.
Zie blz.74.
Halbertsma: Verslag oct.1964 kol.272.
Zie deel IV, noten.
Hoofdstuk VI

81z.74.
1.
2.
3.
4.
5.

Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.VII
Zie bI z . 48.
Zie blz.48,49.
Weekbode voor Zeist 3 en 6 mrt 1897.
Halbertsma: Verslag oct.1964 kol.274.

81z.75.
6. Weekbode voor Zeist 3 jul i 1875.
7. Als noo t 1.
8. Zie dee 1 I V, noten.
8lz.76.
9. Als noot 5, kol.274,275.
10. Zie blz.72,73.
1 1. Als noo t 1.
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(ist.Post 7 dec.1949).

TOELICHTINGEN BIJ DE PLATEN

Plaat op de omslag. De Oude Kerk van Zeist, gezien uit het zuiden; 1858.
Deze waarlijk fraaie afbeelding van de Oude Kerk van Zeist is ontleend aan
een staalgravure van J.RICHTER naar een tekening van L.ROHBOCK, uitgegeven
bij G.G.Lange te Darmstadt en opgenomen in J.L.Terwen: 'Het Koningrijk der
Nederlanden', deel

I, 1e druk, Gouda, 1858, naast blz.148. - Wij zien hier

de Oude Kerk in de gedaante, welke zij bij de nieuwbouw in 1841/43 heeft gekregen, en waarbij de oude toren destijds werd aangepast. De toren w.as in
1858 nog niet (zoals thans) voor een groot deel door begroei

~ng

met kl imop

aan het oog onttrokken; hij staat hier nog ten voeten uit in al z'n waardigheid voor ons! De siertorentjes rondom de spits zijn hier nog met de oorspronkel ijke sierspitsjes bekroond, die in latere tijd verwijderd zijn. Uiter1 ijk geeft de toren op deze afbeelding echter geen enkel bI ijk van z'n inwendig
nog steeds te constateren hoge ouderdom. Niets doet hier vermoeden, dat de
kern van de toren nog steeds uit 1180 dateert.
Plaat 1. De oude Rijnloop in Zeist en omgeving vóór ca.1100. - Op dit
schetskaart je van het tegenwoordige Zeist en omgeving staat aangegeven, hoe,
bI ijkens de resultaten van grondboringen vanwege de Rijks Landbouw Hogeschool
te Wageningen, de Rijnloop vóór omstreeks 1100 in deze contrei.e is geweest.
Een brede Rijnarm stroomde ten zuidwesten van de Zeysterstraat (de tegenwoordige beide Dorpsstraten) juist tussen het huidige Rond en Slot in. De lichte
bocht, die thans de 2e Dorpsstraat en het daarbij aansluitende eerste gedeelte van de Driebergseweg vertonen, is terug te leiden tot de bocht, die de
oude Rijnarm, waarlangs de bedoelde wegen eenmaal zijn ontstaan, daar ter
plaatse maakte. De kerkheuvel was in oude

tij~en

ook slechts weinig meters

van deze Rijnarm af gelegen.

Plaat 2. De oerparochie Zeist temidden van de aangrenzende oerparochies,
tot ca.1200. - De oerparochie Zeist (in het midden, ongea'rceerd), omgeven
door de aangrenzende oerparoch i es Trecht (Utrecht, gearceerd ZW-NO), Leusden
(gea rcee rd 14-0),

000 rn

(gea rcee rd NW-ZO) en We rkhoven (gea rcee rd N- Z). De

gemeentegrenzen op dit kaartje zijn in hoofdzaak ontleend aan J.Kuyper:
'Gemeente-atlas van Utrecht', Leeuwarden, 1867.
Plaat 3. De oerparochie Zeist en de latere afspl itsingen daarvan, van
1200 tot 1900. - De oerparochie Zeist, zoals deze zich op plaat 2 oudtijds
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blijkt te hebben uitgestrekt, verloor: 1. omstreeks 1200 het gebied van Bunnik (dat toen een zelfstandige parochie werd); 2. in 1650 het uiterst noordelijke gedeelte van Den Dolder (dat bij de toen gestichte kerkelijke gemeente van De Vuursche werd gevoegd); 3. in 1651 het gebied van Driebergen en
Rijsenburg (waar toen een zelfstandige kerkel ijke gemeente kwam); 4. in 1825
het meest westelijke gedeelte van Zeist (dat bij de kerkelijke gemeente van
Bunn i k werd gevoegd); 5. in 1859/60 het geb i ed ten noorden van de Oude Woudenbergse Zandweg (dat toen het territoir van de juist gestichte zelfstandige gemeente van 'Soesterberg' met haar kerkgebouw te Huis ter Heide werd);
6. In 1864 een gebied in het oosten van het ke.rspel (waar toen de nieuwe kerkelijke gemeente van Austerlitz gesticht werd); en 7. in 1872 een gebied in
het zuiden van het kerspel (dat toen bij de kerk van Odijk werd gevoegd). Voor deze tekening is de kaart van Zeist, die in het laatst van de vorige
eeuw bij J.W.Eversz te Zeist werd uitgegeven, gebruikt.
Plaat 4. De oude verbindingsweg Utrecht-Zeist en de westel ijke kerkweg. De oude verbindingsweg Utrecht-Zeist liep niet via De Bilt, maar volgde een
meer zuidelijke route, t.w. via de Abstederdijk, Zeisteroever, resp. Vinkenbuurt, enz. De verbinding Utrecht-De Bi lt was de oude Steenstraat (nog steeds
het gedeelte van de Utrechtseweg tussen Utrecht

e~

De Bilt). De verbinding

De Bi lt-Zeist was zeer lang niet anders dan slechts een zandweg ter plaatse
van de tegenwoordige Utrechtseweg; deze zandweg fungeerde eeuwenlang als
kerkweg voor de uit het westen komende parochianen. - "Dit kaartje is getekend naar de kaart van B.de Roij uit 1677 (zie plaat 6).
Plaat 5. De noordel ijke, oostel ijke en zuidel ijke kerkwegen. - De noordeI ijke kerkweg werd gevormd doór een zandweg, beginnende.te Huis ter Heide,
die na de Oude Woudenbergse Zandweg te zijn gepasseerd, ongeveer het tracé
van de tegenwoordige Dijnselweg, Bergweg, Voorheuvel en Montaubanstraat volgde. - De oostel ijke kerkweg, die in de middeleeuwen ook voor de bewoners van
Driebergen en Rijsenburg diende, was vanouds een zandweg of zandpad ter plaatse van de tegenwoordige Driebergseweg, of, als de weersgesteldheid er naar
was, ook wel de hoger gelegen oeroude Heerweg of Bovenweg, die in de nabijheid van Zeist in de (toen iets westel ijker gelegen) voorganger van de tegenwoordige Kerkweg

een verbinding naar de kerk had. - De zuidel ijke Kerk-

weg, die vóór 1200 mede voor de kerkgangers uit Bunnik diende, werd gevormd
door de oude Groeneweg (die ook Kerkweg werd genoemd), waarop tevens de
Stoetweger Tiendweg uitkwam, en die via de Cattenbroeker Kerkweg (d.i. de
Waterigeweg) naar de kerk leidde. - Ook voor·dit kaartje is de kaart van
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B.de Roij uit 1677 (zie plaat 6) gebruikt.
Plaat 6. De heerlijkheid Zeist en Driebergen; 1677. - Copie van de kaart
van de Hoge, Lage en Middelbare Jurisdictie van Zeist en Driebergen, vervaardigd in het jaar 1677 door de 'ingenieur en landmeter' BERNARDUS DE ROIJ, nadat in genoemd jaar de genoemde Jurisdictie door de

St~ten

's Lands van

Utrecht was opgedragen aan Wi llem Adriaan, heer van Odijk, enz., die ingevolge deze opdracht dus ook heer van Zeist en Driebergen was geworden. - Deze kaart, die tevens de oudst bewaarde kaart is waarop Zeist in z'n geheel
voorkomt, berust in originali in het Rijks

Ar~hief

te Utrecht, Topographische

Atlas nr.206x. - Door de gestreepte lijn \.-Iorden de I imietscheidingen met de
om- en inl iggende andere gerechten aangegeven. De kaart geeft ons een zeer
waardevol totaalbeeld van het Zeist van drie eeuwen geleden, dat voor een
goed deel ook aangeeft hoe Zeist er reeds in de middeleeuwen zal hebben uitgezien.
Plaat 7. Zeist aan het begin van de 1ge eeuw; 1802. - Copie van een gedeelte van de kaart van Zeist, getekend door JoPETERSEN en gegraveerd door
C.TORRSELL (à Zeist); op de koperplaat, die zich in het archief van de gemeente Zeist bevindt, is aangegeven, dat deze kaart is vervaardigd in 1802.
Een exemplaar van deze tekening bevindt zich in het Rijks Archief te Utrecht,
Topographische Atlas nr.l072 (ten onrechte aldaar gedateerd in 1820); een
exemplaar in kleuren is in het bezit van de Van de Poll-stichting te Zeist.De originele kaart is met het noordoosten beneden getekend; het hier weergegeven détail heeft echter het zuiden beneden. Men ziet op deze kaart duidelijk het voormalige tracé van het laatste gedeelte van de uit het noorden
komende oude kerkweg (t.w. van de tegenwoordige Montaubanstraat) tenslotte
(in tegenstelling met het tegenwoordige tracé) naar de kerkhoogte afbuigen,
en links langs het huis 'Boogaardlust' (later 'VeelZigt' geheten) bij de
kerk uitmonden. De rechts langs de Boogaardlust bij de kerk uitmondende
kerkweg is in 1818 bij het goed VeelZigt ingel ijfd, en niet lang daarna door
de 60 m meer zuidoostel ijk gelegen tegenwoordige Kerkweg vervangen. De op
dit gedeelte van de kaart voorkomende nummers worden op de or1ginele kaart
aldus verklaard: 11 = 'Karsbergen'; 14 = 'Boogaard Lust'; 15 = Gereformeerde
Kerk; 16 = Huis van den Gereform. Predikant (de toenmalige Hervormde Pastorie);
21

= 't Nieuwe Logement (t.w. van de Broedergemeente); 22

Rechthuis (tot

1908 Gemeentehui0; en 23 = Logement (nadien bekend als 'Het Hof van Holland',
i n 1857 ges I 00 p t) .
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Plaat 8. De Oude Kerk en naaste omgeving (1); kadaster, 1820. :.. De op deze copie van de kadastrale tekening uit 1820 aangebrachte nummers dienen tot
de romaanse kerk en het kerkhof; 2 = de achter-

de volgende aanduidingen:
uitgang van 7 (erfpacht);
10

= de

7

het logement 'Het Hof van Holland' (G.Liefrink);

herberg van de kastelein J.Vermeulen; en 11

=

het huis 'VeelZigt'.

Plaat 9. De Oude Kerk en naaste omgeving (2); kadaster, 1866. - De op deze copie van de kadastrale tekening uit 1866 aangebrachte nummers dienen tot
de volgende aanduidingen: 1

= de

kerk van 1841/43 en het nu in onbruik zijn-

de kerkhof; 2 = de achteru i tgang van 7 (erfpacht); 3 = het in 1865 gereedgekomen gebouwtje van de Algemene Armencommissie; 7 = het in 1857/58 gebouwde woonhuis van mejuffrouw W.J.Moens; 8 = het tussen 1860 en 1866 gebouwde
woonhuis van de heer H.M.van der Mersch; en 10 = het logement van G.W. van
Mastricht.
Plaat 10. De Oude Kerk en naaste omgeving (3); kadaster 1896. - De op deze copie van de kadastrale tekening uit 1896 aangebrachte nummers dienen tot
de volgende aanduidingen: 1 = de kerk en het in onbruik zijnde kerkhof; 2 =
de achteruitgang van 8 (erfpacht); 3 = het gebouwtje van de Algemene Armencommissie; 4

= de

in 1889 gebouwde kosterswoning; 6

de in 1892 aangebrach-

te vóoruitgang van de tuin van 7 (erfpacht); 7 en 8
G.M.de Bruijn, kok en pasteibakker; 10

=

het dubbelde pand van

het logement van D.L.de Leur (te

Utrecht). N.B. Het streepjesl ijntje achter en I inks terzijde van het voorma-

I ige kerkhof duidt de strook grond aan, die de kerk in 1888 aan de burgerI ijke gemeente is verkocht.
Plaat 11. De Oude Kerk en naaste omgeving (4); kadaster, 1920. - De op deze

copie van de kadastrale kaart uit 1920 aangebrachte nummers dienen tot

de volgende aanduidingen: 7 = woonhuis en bankgebouw (Dorpsstraat 3); 8 =
woonhuis van dokter Van Loghem (Dorpsstraat 5); 9

=

banketbakkerij Dunsel-

man (Dorpsstraat 5a); 41 = de Oude Kerk; 42 = het catechisatiegebouwtje
naast de kerk; 43

=

het lokaal voor spijsuitdel ing; 44

= de

kosterswoning;

45 = de garage en achteru i tgang van 8 (erfpacht); en 46 = de vóoru i tgang
van de tu i n van 7 (erfpacht).
Plaat 12. Miniatuur-schetsje van Zeist, met kerk en donjon; ca.1540. - In
het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (Verzamel ing binnenlandse kaarten,
nr 2579) bevindt zich een, uit het Domeinen-archief afkomstige, anonyme
kaart van de noordelijke helft van het Sticht Utrecht en daaraan aansluitend
mede van Het Gooi, met de stad Utrecht op de kaart bóven en de Zuiderzee op
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de kaart onder. De kaart doet wel zeer sterk vermoeden, dat zij is vervaardigd in verband met de grensgeschillen tussen het Sticht en Het Gooi in het
jaar 1541; vandaar de datering op ca.1540. Een copie van deze originele
kaart, getekend in het jaar 1817, berust in het Rijks Archief te Utrecht,
Topographische Atlas nr.132xxx. - Op de kaart komt Ze1st, zoals dat op onze
plaat 12 in vrij sterk vergrote fotocopie is afgebeeld, nog juist in de I inker bovenhoek voor. We zien hier een klein schetsje van de kerk en van het
middeleeuwse Slot, van welk laatste dit tot nog toe de enige afbeelding is
die we bezitten; het voormalige Slot van Zeist blijkt hier een donjon (versterkte woontoren) te zijn geweest. Het tracé .en de aanduiding van 'Die
Steenwech' op deze kaart zijn onjuist.
Plaat 13. De 'steen van Pavia', voorheen liggende bij 'Pavia'. - Eén van
de grote zwerfstenen, die in 1841 onder de Oude Kerk werden aangetroffen,
kwam toen in het bezit van de heer A.Voombergh, die hem naar de ingang van
zijn buitenplaats 'Hoog Beek en Royen', hoek Driebergseweg-Laan van Beek en
Royen, I iet transporteren, waar hij een aantal jaren heeft gelegen. Kort na
het huwel ijk van een dochter van de heer Voombergh met mr M.Ch.H. Ridder
Pauw van Wieldrecht in 1855, die toen het voor hen nieuw gebouwde buitengoed
'Pavia' aan de Laan van Beek en Royen betrokken, is de steen naar de ingang
van 'Pavia' verplaatst, waar hij allengs de naam 'steen van pavia' kreeg,
en waar in 1949 de op onze plaat 13 weergegeven foto ervan is gemaakt. De
steen is 1.40 m lang en heeft een omvang van 2 m. - Zi'e verder de toel ichting bij plaat 14.
Plaat 14. De 'steen van Pavia', in 1957 verplaatst naar de kerkhoogte. De 'steen van Pavia' (zie de toelichting bij plaat 13) werd in 1957 op ver·zoek van de Van de Pol I-stichting door de gemeente bij 'Pavia' weggehaald
en aan de noordwestel ijke buitenmuur van de kerk neergelegd, dus op de heuvel, waarui t hij 116 jaar tevoren tevoorschijn was gekomen. Hij I igt daar
nu nog, omringd door een krans van losse stenen. In 1964 werden nog twee
(kleinere) zwerfstenen, die t6en (met meerdere) onder de kerkvloer werden
gevonden, bij deze 'steen van Pavia' terzijde van de kerk gedeponeerd.
Plaat 15. Opschrift bij de 'steen van Pavia', aan de kerkmuur (v60r- en
achterkant). - Het in 1957 op een koperen plaat aan de naast-bijzijnde steunbeer van de kerk aangebrachte opschrift betreffende de 'steen van Pavia'
(zie de toel ichtingen bij de platen 13 en 14). Het opschrift is echter voor
critiek en correctie vatbaar.
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Plaat 16. De oude muur aan de zuidoostzijde van het kerkhof, aah de buitenzijde gezien. - Deze foto is genomen uit de achtertuin van dokter H. van
Loghem (dorpsstraat 5), en we zien hier dus de oude kerkhofmuur aandezuidoostelijke buitenzijde; duidelijk komt hier één van de reeks van sterke steunberen
aan het I icht. Op dezelfde plaats is zeer vermoedel ijk al in de 14e of 15e
eeuw de eerste voorganger van deze muur gebouwd, waarvan de oudste vermelding
uit 1680 is, toen hij al zeer oud bleek te zijn. Na verscheidene vernieuwingen is hier dan tenslotte de huidige, uit 1871 daterende muur verrezen.
Platen 17 en 18. De laatst-gevonden 12e eeuwse tufstenen 'doodkist' (1) en
(2). - Een ons onbekend aantal tufstenen 'doodkisten' uit de 12e eeuw is in
1841 en ook nog in latere jaren uit het oude kerkhof opgegraven, maar helaas
verloren gegaan. Het laatste exemplaar, dat in 1897 is opgedolven, is door
de goede zorgen van jhr.mr.F.van de Poll in veiligheid gesteld. Deze maakte
toen ook de beide, uit enigszins verschil lende gezichtshoeken genomen foto's,
die hier zijn weergegeven; de foto's werden genomen toen de 'kist', die uit
losse tufstenen bestond, nog in de grond, ter plaatse waar zij werd gevonden,
gaaf en wel in z'n verband stond. De losse stenen zijn thans compleet in depot bij de Van de Pol I-stichting.
Plaat 19. De in 1897 uit de kerkhofbodem opgeddlven urn. - In de directe
nabijheid van de plaats waar in 1897 de 12e eeuwse tufstenen 'doodkist' werd
gevonden (platen 17 en 18) werd ook een vrij grote en gave kogel pot of urn
ontdekt, waarvan de aanwezigheid en de bedoel ing nabij de 'doodkist' niet
recht duidel ijk was en is. Ook deze urn is thans in depot bij de Van de Poilstichting.
Plaat 20. De uit ca.1180 daterende, nogbestaande toren van Werkhoven.'· De nog bestaande tufs tenen toren, van We rkhoven da tee r t

IJ

i t deze I fde tij d a I s onze Ze i s-

ter toren en geeft ongetwijfeld een goed beeld, hoe deze laatste er ongeveer
zal hebben uitgezien totdat in Zeist de bovenste 8t m in de 14e eeuw in baksteen is hermetseld. De hoogte van het metselwerk, de vormen van de toegangsdeur (en van het daarachter gelegen torenportaal) en eveneens van de galmgaten boven in het muurwerk, zoals deze in Zeist zijn geweest, zijn in Werkhoven nog altijd te zien. AI leen de spaarvelden zijn in Werkhoven anders gevormd dan ze in Zeist geweest zijn; maar de romaanse versieringen, de lysenen
(de kleine aaneengekoppelde romaanse rondboogjes) e.d., zullen zeer vermoedeI ijk ook aan de toren van Zeist in z'n oudste, nog puur romaanse periode wel
aanwezig zijn geweest. - De originele foto, waarnaar onze plaat is vervaardigd, is ons door de Rijksdienst voor Monumentenzorg welwillend voor repro-
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ductie ter beschikking gesteld.
Plaat 21. De voormalige romaanse toren en kerk van Odijk; ca.1740. - Tot de
torens uit de naaste omgeving, die ongeveer van dezelfde ouderdom als die
van Zeist waren (of nog zijn), behoorde, naast die van Werkhoven (plaat 20),
ook die van Odijk, welke laatste (in het laatste kwart van de 12e eeuw van
tufsteen gebouwd) in 1820 is afgebroken. De aanblik van onze Zeister oude
toren zal in de eerste eeuwen van z'n bestaan ongeveer dezelfde zijn geweest
als die van de Odijker voormalige toren. - Deze afbeelding is een fotografische reproductie van een sepia-tekening, zonder naam, daterend uit ca.1740.
Het origineel bevindt zich in het Rijks Archief te Utrecht, Topographische
Atlas nr.929x. Eerder gepubliceerd in C.Dekker: 'Odijk, van parochie tot
parochie', Hi lversum, 1964, blz.11.
Plaat 22. De uit ca.1200 daterende romaanse bakstenen toren van Bunnik. Van de zeer oude oorspronkel ijke parochie Zeist is ca.1200 als (vermoedel ijk
eerste) dochterparochie de kerk van Bunnik afgespl itst. Deze nieuwe parochie
startte toen met een romaanse kerk, waarvan de dus uit ca.1200 stammende toren nog intact is. - Ook de, ca.1920 vervaardigde originele foto, waarnaar
onze plaat is vervaardigd, is ons door de Rijksdienst voor Monumentenzorg te
Zeist voor het maken van deze reproductie afgestaan, waarvoor we hier gaarne
onze hartel ijke dank wi llen betuigen.
Plaat 23. De 17e eeuwse, kapelsgewijze gebouwde, kerk van Driebergen;
1754. - 1n Or i ebergen, dat formeel tot 1651 onder het kerspel Ze i st heeft
geresorteerd, was al vroeg een kapel, waarvan de oudste vermelding uit 1381
dateert. Deze kapel, waarin een aan S.Catharina gewijde vicarie was gesticht,
behoorde in de middeleeuwen uiteraard volledig onder de kerk van Zeist. De
kapel is in het midden van de 17e eeuw, met gedeeltelijk behoud van het oude
muurwerk, grondig hersteld en vernieuwd, en van deze vernieuwde kapel, die
terzelfder plaatse stond waar de Hervormde Kerk van Driebergen nu nog staat,
is ons de hier weergegeven afbeelding (een détail van een grotere kopergravure) naar en door P.VAN LIENDER, uit 1754, bewaard. De originele tekening
berust in het Rijks Archief te Utrecht, Topographische Atlas nr.743.
Plaat 24. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (1); 1630. - De hier weergegeven
ets van het kerkhofpoortje te Zeist is van A.RADEMAKER, opgenomen in Matthaeus
Brouërius van Nidek: 'Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden' , Amsterdam, 1727, deel 11, nr.228, alwaar het onderschrift luidt:'OuweY'UJetspoortje
aan het vermakelyke dorp Zeist in het Landschap Utrecht tusschen Karsbergen
en Driebel'gen, te zien geweest in den Jare 1630, maar heden tot den gl'ont toe
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geslegt'. - Rademaker moet derhalve in 1727 zijn ets gemaakt hebben naar een

tekening uit 1630, die voorzover bekend niet meer bestaat, en waarvan we de
naam van de vervaardiger ook niet meer kennen. - Deze afbeelding geeft ons
een bI ik door het poortje, dat zich aan de rechter voorhoek van de kerkhoogte
bevond, van deze hoogte af in de richting van de Waterigeweg. Overigens geeft
zij ongeveer hetzelfde beeld als plaat 26 hierna, uit 1651.
Plaat 25. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (2) met de toren gezien uit het
zuidoosten; 1651. - In 1651 vervaardigde

H.SAFTLEVEN

een tweetal tekeningen

van het oude kerkhofpoortje te Zeist, waarvan de originelen (groot formaat)
berusten in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam (wat onze plaat 25 betreft:
nr.A.4358). De afbeelding geeft een blik door het poortje van buiten af. Op
de achtergrond zien we een vrij betrouwbare weergave van de toren, gezien uit
het zuidoosten. Verdere beschrijving in dit deel van ons boek, blz.35-37.
plaat 26. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (3) van de kerkhoogte af gezien;

1651. - H.SAFTLEVEN maakte, behalve de afbeelding van het poortje van buiten af (plaat 25) eveneens een doorkijk door het poortje van de kerkhoogte
af ('s Rijks Prentenkabinet, Amsterdam, nr.A.4359). Hier krijgen we een bI ik
op het toenmal ige huis Waterigeweg hoek Zeysterstraat (Dorpsstraat), van belang voor de local isering van het poortje (vgl. plaat 29). Overigens geeft
deze afbeelding ten naaste bij hetzelfde beeld van het poortje als onze
plaat 24. Verdere beschrijving in dit deel van ons boek, blz. 35-37.
Plaat 27. De kerk gezien uit het oosten; ca.1700. - Het origineel van deze tekening is van A. SCHOEMAKER, en komt voor in zijn in handschrift bewaarde 'Beschrijving van Utrecht' enz. in 1672 e.v. (Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage, Inv. Handschriften 78 H.S7); de Van de Poll-stichting te Zeist
bezit van deze tekening een fotografische copie. - BI ijkens het opschrift is
het zeker, dat we hier de kerk van Zeist vóor ons hebben; de datering is geschat op ca.1700. In de hoofdvormen geeft deze tekening een vrij goed beeld,
maar in tal van onderdelen moet zij minder geslaagd genoemd worden.
Plaat 28. De kerk gezien uit het

oosten~

1730. - In het Rijks Archief te

Utrecht, Topographische Atlas, nr.l074, bevindt zich de hier fotografisch
weergegeven, fraaie tekening in oost indische inkt van L.P. SERRURIER. De originele tekening is niet gesigneerd noch gedateerd, maar wordt in de Inventaris
te Utrecht aan de genoemde tekenaar toegeschreven en op ca.1730 gesteld. In
tegenste 11 i ng met de teken i ng van Schoemaker (p 1aat 27), die de kerk ongeveer
uit dezelfde gezichtshoek heeft vereeuwigd, zijn hier ook alle détails van
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onze kerk zeer correct verwerkt.
Plaat 29. De toren en de herberg gezien uit het zuiden; 1745. - Ook van de
hand van J.DE BEVER bezitten we een fraaie tekening in sepia van het dorp
Zeist nabij de Oude Kerk, daterend uit het jaar 1745. Het origineel van deze
gravure bevindt zich in het Rijks Archief te

Utrec~t

(archiefkast A.22) .. Kor-

tere en langere tijd na 1745 zijn er verscheidene copieën van deze afbeelding
gemaakt, die kleine afwijkingen van bijkomstige aard vertonen. - De afbeelding is gemaakt uit het zuiden, waar we de Waterigeweg op de voorgrond zien.
Van toren en kerk gaat zeer veel verloren vanwege het vóórstaande geboomte.
Rechts van de kerk staat de oude herberg, hier nog in haar voormal ige gedaante (vgl. de jongere platen 32 en 33). Tussen de kerkhoogte en de herberg zijn
zowel het kerkhof trapje als het stal gebouw van de herberg te zien. Rechts van
de herberg ontdekken we nog juist een gedeelte van de tweede oude herberg
van Zeist, 'De Swaen' geheten.
Plaat 30. De toren gezien uit het noordwesten; 1756. - Fotografische reproductie van één der tekeningen van Zeister dorpsgezichten van de hand van
J.DE BOSCH, uit 1756 (zie bijschrift plaat 31), die in 1963 uit München(!) in
het bezit van de gemeente Zeist

zij~

gekomen. We zien hier uit het noordwes-

ten, bij de grote bocht van de toenma 1 i ge Utrechtse Zandweg tussen het hu i s
'Kersbergen' (rechts) en de buitenplaats die later 'VeelZigt' zou heten
(1 inks), de kerkhoogte, gestut door de stenen ommuring (de 'kerkdijk') ; boven

het dichte geboomte op de kerkhoogte (het kerkhof) komt nog het bovengedeelte
van de toren van de Oude Kerk in z'n toenmal ige gedaante in zicht. Dit is
voor onze toren wel een zeer instruerende afbeelding, omdat hij zowel in de
grote 1 ijnen als in de détails één van de meest betrouwbare weergaven I ijkt
te zijn.
Plaat 31. De toren en de herberg, gezien uit het zuidwesten;1756. - Al eerder dan de serie tekeningen van Zeister dorpsgezichten van de hand van J.DE
BOSCH, die van München uit eigendom van de gemeente Zeist werd, had de heer
mr.F.A. Beunke een aantal andere tekeningen betreffende Zeist van de hand
van dezelfde kunstenaar, die in zijn bezit waren, aan de gemeente Zeist overgedragen, welke laatste ze aan de Van de Pol I-stichting in bruikleen afstond.
Tot déze serie tekeningen behoort ook de hier fotografisch weergegeven, en
blijkens het authentieke onderschrift uit 1756 daterende, afbeelding van de
toren en van de belendende herberg, gezien uit het zuidwesten. De toren komt
hier, alweer vanwege omringende geboomte, slechts zeer ten dele uit de verf.
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Wel krigen we hier de oude torendéur voortreffelijk te zien. Ook de, hier
door steunberen geschoorde 'kerkd ijk', en verder de zij kant van het kerkhoftrapje, de stal I ing van de herberg, daarnaast de herberg zelf, en vager op
de achtergrond ook iets van de tweede oude herberg van Zeist, die rechts van
de eerste aan de Zeysterstraat (Dorpsstraat) stond, vinden we op deze tekening afgebeeld.
Plaat 32. Toren, kerk en herberg, gezien uit het zuiden; ca.1825. - In
1971 kocht de gemeente Zeist van een particul ier te Tilburg een zevental tekeningen van voormal ige Zeister dorpsgezichten van de 1ge eeuwse schi lder
J.A.KNIP; onder deze bevond zich ook de hier gereproduceerde tekening van
onze Oude Kerk en naaste omgeving. Daar de torenspits, die deze tekening
geeft te zien, de in 1823 nieuw aangebrachte spits is (getuige de vóór dat
jaar niet bestaan hebbende omrastering van de pas in 1823 ontstane smalle omloop),
moet deze tekening op z'n vroegst in dat jaar gedateerd worden. De tekenaar
is in 1832 gestorven; vandaar dat we dateren op ca.1825. - De proporties en
het perspectivisch aspect van de toren zijn niet bijster gelukkig uitgevallen: hij is te gedrongen en de spits is te laag; ook de enigszins vergotiseerde bogen boven de hoofddeur en boven de (te kleine) galmgaten moeten onjuist getekend zijn. Het trapje naar de (op de

tek~ning

te lage) kerkhoogte

is hier nog aanwezig, en de Utrechtseweg vóór de kerkhoogte is nu (sinds
1818!) met keien geplaveid. Het logement naast de kerk is, in vergel ijking
met de afbeeldingen van de Beyer uit 1745 (plaat 29) eh van De Bosch uit
1756 (plaat 30) aanmerkel ijk uitgebreid totaan de kerkhoogte; het stalgebouw
uit de 18e eeuw is er niet meer; het logement heeft er een verdieping bij gekregen, waaronderdoor een brede gang was uitgespaard, die naar de nu achter
het logement gebouwde stall ingen (zie pJaten 7 en 8) leidde.
Plaat 33. Toren, kerk en herberg, gezien uit het zuidwesten; 1829. - Deze afbeelding is ontleend aan M.MOUROT: 'Gezigten van buitenplaatsen en gebouwen gelegen tusschen de stad Utrecht en de Grebbe', Utrecht, 1829. Ze dateert dus ten naaste bij uit dezelfde tijd als die van J.A.Knip (plaat 32),
maar ze bevat in vergel ijking daarmee nog aanmerkel ijk meer onjuistheden. Zo
is de voorgevel van de toren hier getekend alsof men er recht vóor staat,
terwijl de rechter zijgevel zowel van de toren als van de kerk uitwijzen, dat
men van terzijde tegen de voorgevel aan zou moeten zien. De vergotiseerde
vormen van de deur-, van de spaarvelden- en van de galmgaten-omlijstingen
zijn stellig onjuist. Het naastgelegen logement komt er, evenals bij Knip,
beter af, en bovendien zienwe hier van dit logement een aanmerkel ijk groter ge98

deelte dan bij Knip. De tekenaar geeft hier blijkbaar wéer, hoe het op een
vrol ijke zomerse dag bij het logement buiten toeging, wanneer de gasten zowel
op de openbare weg als zelfs op de kerkhoogte vóór de toren hun plaatsen konden innemen. In hoeverre de rijke fantasie van Mourot hier echter een rol
bij heeft gespeeld, is niet te zeggen.
Plaat 34. Plattegrond van de voormal ige romaanse kerk met het voormal ige
gotische koor; 1840. - In het bijvertrek van de consistorie van de tegenwoordige kerk bevindt zich in een 1 ijst en achter glas een grote plaat met vier,
in 1840 (dus vóór de afbraak van de voormal ige kerk) door een anonymus vervaardigde tekeningen op schaal 1:100, die ons bijzonder veel informatie over
de kerk, die in het volgende jaar zou verdwijnen, verschaffen. Eén van deze
tekeningen is de plattegrond, die op plaat 34 is weergegeven. Deze plattegrond zal in deel 11 nader besproken, en met andere ons bewaarde plattegronden vergeleken worden. Hier in deel I mag deze tekening echter niet ontbreken, omdat we er op kunnen zien, hoe er een deviatie (afwijking) geweest is
tussen de hartl ijn van het voormal ige kerkruim èn die van het voormal ige gotische (en eveneens van het daaraan voorafgaande romaanse) koor; deze afwijking moet 30 cm hebben bedragen (zie hiervoor blz. 68 en 69 in dit deel).
Plaat 35. Doorsnee NWIZO (richting NO) van de voormalige romaanse kerk,
met bl ik in het voormal ige gotische koor; 1840. - Ook deze tekening behoort
tot de vier, die in het bijvertrek van de consistorie van de tegenwoordige
kerk bewaard worden (zie toel ichting bij plaat 34). Het is een doorsnee NW/ZO
van de voorma lige Romaanse kerk in de richting van het voorma 1 i ge goti sche koor.
Bij deze bl ik in het koor komt weer aan het 1 icht, dat de hartl ijn van het
gotische koor enigszins (30 cni) meer zuidoostel ijk 1 iep dan de hartl ijn van
de romaanse kerk. Ook zien we hier dat de, van ná de reformatie daterende,
nieuw aangebrachte rondbogige ramen in 't geheel niet binnen de gotische
koormuur-vormen pasten. Op de hier duidel ijk weergegeven verbindingsbalk tussen de beide koormuren, juist op de scheiding van kerkschip en koor, heeft
het daterende opschrift gestaan, waarvan A.J.van der Aa in zijn 'Aardrijkskundig Woordenboek' (1841 e.v.) melding maakte: 'Int jair dusent één hondert

en tachtig / was dees Berch (Kerck?) volmaekt sa men siet waerachtig'.
Plaat 36. Vindplaatsen van oudheden bij de kerkrestauratie in 1964/65. Plattegrond van het voormal ige gotische koor, geprojecteerd binnen het tegenwoordige 'koor' van de kerk. Het muurwerk van de voormal ige romaanse kerk en
van het voormalige gotische koor is lichtgrijs aangegeven, dat van de tegen-
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waardige kerk en koor is blank gehouden. Opmerkingen bij deze plaat:

1. de gri I I ige steenvormen duiden aan de vindplaatsen (1964/65) van de grote
zwerfstenen.
2 ..de plaatsen waar de aanwezigheid van grote zwerfstenen slechts door pei1 ingen geconstateerd is, zijn met een cirkeltje rondom een punt aangegeven.
A-A: de hartl ijn van het voormal ige romaanse kerkschip en eveneens van de
tegenwoordiger kerk + koor.
8-B: de hartl ijn van het eerste (romaanse) en van het latere (gotische) koor.
C.: het achterportaal van de tegenwoordige kerk.
D.: de grafkelder van Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Zeist (overleden

1742) .
E.: de grafkelder van 'Kersbergen' .
F.: de preekstoel en het bijbehorende trapje in de tegenwoordige kerk.
G.: vindplaats van de grafzerk van Lodewijk Adriaan van Nassau.
H.: vindplaats van de loden kist met mensel ijke resten van dezelfde.
I.: fragment van het tuf tenen koormuurfundament uit 1180.

J.: vindplaats van de 2 zwerfstenen, die in 1964 buiten bij de 'steen van
Pavia' zUn gedeponeerd.
K en L.: de beide notabelenbanken in de tegenwoordige kerk.
M en K.: de beide kerkeraadsbanken in de tegenwoordige kerk.
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I t/m IV.

Hoofdstuk VIT De oude toren (1180 tot heden),
In het vorige hoofdstuk (deel 1 hoofdstuk VI) hebben we gezien, dat er stel1 ig éér;- en mogel ijk achtereenvolgens meerdere houten kerk(en) op de kerkhoogte
heeft of hebben gestaan, vóórdat er in of omtrent het jaar 1180 terzelfder
plaatse een meer definitief tufstenen kerkgebouw, gehecht aan een zware, eveneens tufstenen toren, is verrezen. Dit kerkgebouw uit 1180 is, na gedurende ongeveer 660 jaar het Zeister Godshuis te zijn geweest, in 1841 afgebroken, terwijl de toren in 1841 is gespaard en dus (althans in de kern) nog altijd de toren van 1180 is. Deze toren is verreweg het oudste bouwwerk, dat het tegenwoordige Zeist bezit.
In dit hoofdstuk wil ik nu over deze oude toren gaan handelen, en ik begin
daarbij met het vraagstuk van de datering ervan, welke trouwens tevens de datering van de romaanse kerk zelf is, juist omdat de toren en de kerk terzelfder
tijd zijn gebouwd (nt.]); ik kom dan in het volgende hoofdstuk (VIII), dat over
de kèrk van 1180 zal gaan, niet meer op de datering daarvan terug.

Datering Van de oude toren en Van de voormalige oude kerk: 1180.
Een sterke aanwijzing voor het jaartal 1180 als bouwjaar van de romaanse
toren en kerk vormt het rijmpje, dat eenmaal stond op de balk in de kerk, die
bij de scheiding van het kerkschip en het koor, ter hoogte van de kerkmuren,
de noordwest-muur en de zuidoost-muur met elkaar verbond (dl.2, pl.46); het
rijmpje op deze balk luidde: 'Int jair dusent één hondert en tachtig / Was

dees Berch volmaekt. als men siet waerachtich' (nt.2). Dergel ijke tijdverzen
komen vaker in oude gebouwen voor; ik noem slechts dat van de Utrechtse Domtoren, dat luidt: 'Doe men screef MCCCXX ende één / Leijt men van mij den eer-

sten steen. / Daerna MCCC ende twee en tachtig / Was ic volmaect so men siet
waerachtig' (nt.3).
Het is merkwaardig, dat in het genoemde Zeister koorbalkrijmpje niet staat,
dat in het jaar 1180 de 'kerk', maar dat de 'Berch' volmaakt (voltooid) was.
Well icht zal dat mede de oorzaak zijn geweest, dat de 'Tegenwoordige Staat van
Utrecht'

(1772), die het opschrift wel vermeldt maar niet citeert, het zonder

meer 'duister' noemde (nt.4). Het is bovendien uitgesloten, dat het toch wel
vrij smakeloze rederijkersrijmpje uit de aangeduide tijd van de bouw van de
kerk (1180) zou stammen; veeleer moet het in de 16e of 17e eeuw worden geda-
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teerd. In de middeleeuwen zou trouwens een dergel ijk dateringsopschrift stellig in het Latijn zijn aangebracht. Het ligt veel meer voor de hand, dat er
aanvankelijk op de koorbalk zoiets zal hebben gestaan als: 'Anno Domini MCLXXX',
en dat men pas 4 à 5 eeuwen later, afgaande op het aangegeven jaartal het genoemde rijmpje op de balk heeft aangebracht, waarbij men mogel ijk van de veronderstelling is uitgegaan, dat de 'Berch' I-Jaarop de kerk gebouwd was, ten
tijde van de kerkbouw in 1180 door mensenhand was opgeworpen (wij hebben al
gezien dat dit onjuist is (nt.5)), tenzij, wat waarschijnlijker lijkt, de oorspronkel ijke versie van het koorbalk-opschrift is geweest: ' .... was dees

Kerck volmaekt .... ', welk woord 'KERCK', dat, in oud-hollandse, van krullen en
versieringen voorziene letters geschilderd, weinig van 'BERCH' zal hebben verschild, later, toen het opschrift te eniger tijd verbleekt zal zijn geweest en
overgeschilderd werd, abusievelijk voor 'BERCH' is aangezien en zo is herschilderd (nt.6). Wij behoeven hier trouwens geen probleem van te maken.
Een positief bewijs voor de genoemde ouderdom van onze romaanse toren en
kerk is een zi lveren muntje, dat bij de afbraak in 1841 onder het fundament
van de kerk is gevonden en dat daar in 1180 kennel ijk als dateringsmuntje was
gedeponeerd.
Hierover vertelt prof. N.C. Kist, de Leidse hoogleraar in de kerkgeschiedenis, die ik al eerder noemde (nt.7), één en ander, dat ik hier gaarne doorgeef.
Deze deelt nl. mee dat hem, toen hij in de zomer van 1841 het terrein van de
afbraak van de Oude Kerk bezocht, een zilveren muntje getoond werd, dat de
opzichter van het afbraakwerk, de mr. timmerman Johannes Montauban, onder de
grondslagen van de oude zuidelijke (zuidoostelijke) kerkmuur, in het midden
daarvan, aangetroffen had. De heer Montauban gaf zelf op de door hem voor prof.
Kist gemaakte plattegrond van de afgebroken kerk, de vindplaats nauwkeurig aan
(dl.2, pl.49). Het muntje, dat kleiner was dan een tegenwoordig dubbeltje
(n.b. het pleit wel voor

de accuratesse van de genoemde heer Montauban, dat

hij dit muntje ontdekte èn bewaarde en aan prof. Kist ter hand stelde!), werd
door prof. Kist in het artikel, dat hij over zijn bevindingen in Zeist publ iceerde, aldus omschreven: 'Op de voorzijde heeft het rondom het borstbeeld des

Bisschops (aan de geschoren kruin, den Bisschopstaf en den Bisschoppelijken
mantel kenbaar) tot randschrift: 'BALDWIN EPC."

(Epe. = episcopus, bisschop).

Op de tegenzijde stond in het midden een kruis, met in de vier hoeken daarvan
tegenover elkaar resp. twee sterren 'en twee figuren, die prof. Kist voor Hebreeuwse letters hield, maar die eerder als afbeeldingen van de hamer van St.
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Maarten, de patroon van het bisdom Utrecht, moeten worden beschouwd; rondom
dit alles aan de tegenzijde staat de naam 'TRAIECTUM' (= Utrecht) (nt.8). Bij
het artikel van prof. Kist is een afbeelding van het bewuste muntje gevoegd
(dl.2, pl.49).
De bisschop, tijdens wiens bewind de voormalige Oude Kerk te Zeist is gebouwd, heette dus Baldwin (Balduinus, Boudewijn). Er zijn verschillende argumenten, op grond waarvan hier niet aan bisschop Boudewijn I (991 tot 994),
maar aan bisschop Boudewijn

11

(1178 tot 1196) moet worden gedacht, gelijk ook

in het uit het midden der vorige eeuw daterende standaardwerk van P.O. van der
Chijs over de munten van de bisschoppen van Utrecht een geheel gel ijk muntje,
dat in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bewaard wordt, aan bisschop
Boudewi j n I I wordt toegeschreven (nt. 9). De vraag komt op, of het muntje, dat
zich ook nu nog in hetzelfde museum bevindt, mogel ijk hetzelfde exemplaar is
als dat in 1841 onder de kerk van Zeist is aangetroffen. Bij navraag aan het
museum bleek echter, dat men daar de herkomst van het bewuste muntje niet kent
en ook niet meer kan nagaan; de gestelde vraag is dus niet meer te beantwoorden (nt. 1 0) .
Nog zij opgemerkt, dat het inmetselen van een contemporaine munt in de fundamenten of muren van belangrijke touwvJerken niet alleen bl ijkbaar een zeer
oud gebruik is geweest, maar dat het ook in latere eeuwen nog menigmaal geschiedde. Zo is er in de pyramide van Austerl itz, die de Franse generaal Marmont in 1804 door zijn manschappen liet bouwen, o.m. een gouden munt

m~t

de

beeltenis van Napoleon gedeponeerd (nt.ll); hierna zullen we zien, dat ook in
het fundament van de tegenwoordige Oude Kerk van Zeist in 1841 o.m. een zilveren rijksdaalder met de beeltenis van koning Willem I I is ingemetseld (nt.12);
ook kwam ons ter ore, dat bij dereerste steenlegging van het Rusthuis 'De Looborch' achter de Gereformeerde Kerk aan de Woudenbergseweg in 1950 een dubbeltje, een kwartje en een gulden met de beeltenis van koningin Jul iana (deze
munten met onze toen

no~geen

twee jaar regerende vorstin erop waren toen

juist in circulatie gebracht) tegel ijk met de stichtingsoorkonde in de muur
zijn verborgen. Het was en is dus wel een merkwaardigenhardnekkiggebruik,dat
in ons geval t.a.v. de voormal ige Oude Kerk te Zeist bDzonder doeltreffend heeft
gefunctioneerd, want we mogen het nu wel, gelet zowel op het koorbalk-opschrift
als m.n. ook op het dateringsmuntje, als vaststaand aannemen, dat deze kerk
inderdaad in 1180 is gebouwd of althàns gereedgekomen, en dat dus het oudste
gedeelte van de tegenwoordig nog bestaande toren nu bijkans de ouderdom van
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niet minder dan 8 eeuwen heeft bereikt.
Nu merkte prof. Kist echter in zijn genoemde artikel over wat hij kort na
de afbraak van de voormal ige kerk ter plaatse aantrof, op, dat 'de zeer oude,

geheel uit Tufsteen gemetselde Toren (n.b. hierna zal bl ijken dat dit onjuist
is (nt.13)) met zijn karakteristieke portaal niet gelijktijdig met de kerk ge-

sticht schijnt, maar eerst later, ofschoon gewis meer dan eene eeuw vroeger
dan het uit de XIV of

xv

eeuw dagteekenende koor, aan het vierkante (lees:

rechthoekige; v.E.) kerkschip schijnt te zijn toegevoegd' (nt.14). En wel is
het uit de uiterst voorzichtige wijze, waarop prof. Kist zich hier uitdrukt,
duidel ijk dat zijn mening in deze niet meer dan slechts een vage indruk was
en zeker niet op enig argument steunde, maar het bevreemdt mij toch wel dat
hij deze opmerking maakte, vooral omdat hij even tevoren in hetzelfde artikel
had geschreven, dat 'de zware kerkmuren (voordat ze afgebroken waren; v.E.)

met die des Torens zámenhingen'; en uit het verband bl ijkt, dat het weer de
hiervóór genoemde opzichter van het afbraakwerk van de voormal ige kerk, de
heer Montauban, is geweest, die hem van dat 'samenhangen' van de muren van de
(afgebroken) kerk met die van de (staande gebleven)

toren op de hoogte had

gesteld; en ... we hebben deze opzichter Montauban als een uiterst secuur man
leren kennen (nt.1S)! Kennelijk echter heeft prof. Kist ernietbij stilgestaan, wat
er uit dat 'samenhangen' mag, ja zelf móet worden afgeleid. Het betekent immers 'dat de toren niet dusgenaamd 'koud' aan de kerk was gebouwd, wat onge-

twijfeld het geval zou zijn geweest wanneer de toren láter aan kerk zou zijn
toegevoegd, maar da-t de kerk en toren bepaald

'in metselverband' met elkaar

waren opgetrokken, hetgeen afdoende wijst op gelfjktijdige bouw in 1180' (nt. 16) .
Maar al dateert onze oude toren dus uit 1180, hierbij dient uiteraard wel
bedacht te worden, dat dit thans nog slechts 'in de kern' het geval is. Er is
een niet onbelangrijk gedeelte van de toren, dat inderdaad nog altijd van die
ouderdom is, maar er zijn in de loop der eeuwen ook allerlei, soms

essenti~le

wijzigingen in aangebracht. En over het één zowel als het ander zal in het
verdere van dit hoofdstuk worden gehandeld.

De oudere afbeeldingen en de latere projectie-tekeningen van de oude toren
en van de voormalige kerk.
Evenals t.a.v de voormal ige romaanse kerk, zijn we ook t.a.v. de toren,
zoals deze voorheen geweest is, en zoals hij in de loop der tijden geworden
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is wat hij thans is, behalve op de reële bevindingen ter plaatse en op de
bewaarde schriftel ijke bronnen en bescheiden, uiteraard voor een niet onbelangrijk deel aangewezen op de oudere afbeeldingen en op de projectie-tekeningen
uit de vorige en deze eeuw.
Wat de oudere afbeeldingen (van vóór 1841) betreft noem ik: 1. de schetsmatige afbeelding van kerk en toren op een topografische kaart van Jacob van
Deventer uit ca. 1542 (voor ons doel van minder belang) (dl.2, pl.38); 2. de
schetsmatige afbeelding van kerk en toren op een topografische kaart van
Christiaan 'sGrooten uit ca. 1560 (eveneens voor ons doel van weinig betekenis) (dl.2, pl.39); 3. de afbeelding van H. Saftleven uit 1651, waarop, als
achtergrond van het kerkhofpoortje (nt. 17), de toren, uit het zuidoosten, vrij
goed is te zien (dl.l, pl.25); 4. de minder correcte afbeelding van A. Schoemaker uit ca. 1700, waarop de kerk en toren uit het oosten zijn te zien (dl.l,
p1.2?) (nt.18); 5. de fraaie afbeelding van L.P. Serrurier uit 1730, waarop
de bovenhelft van de toren uit het oosten is te zien (dl.l, p1.28); 6. de afbeelding (waarvan ook diverse varianten bestaan) van J. de Beyer uit 1745,
waarop de toren (vanwege het geboomte slechts fragmentarisch) en ook de naastgelegen herberg, uit het zuiden zijn te zien (dl.l, pl.29); 7. de afbeelding
van J. de Bosch uit 1756, waarop de toren en herberg uit het westen zijn te
zien (dl.1, pl.31); 8. de afbeelding van dezelfde J. de Bosch en eveneens uit
1756, waarop het bovengedeelte van de toren, uit het noordwesten, is te zien
(dl.1, pl.30); 9. de anonyme afbeelding, m.n. van de toren, uit het-noörden
gezien, gedateerd 1819 (d1.2, p1.4C); 10. de afbeelding van toren, logement en wijdere
omgeving, uit het westen gezien, van J.M.E. van de Poll uit ca. 1820 (dl.2,
pl.41); 11. de afbeelding van J.A. Knip 'uit ca. 1825, die de toren en een deel
var. het naastgelegen logement, urt het zuidwesten geeft te zien (dl.1, pl.32);
12. de afbeelding van M. Mourot uit 1829, die de toren en ook weer het logement uit het zuidwesten geeft te zien (dl.1, pl.33); en 13. de in potlood getekende anonyme afbeelding van de torendeur uit 1839 (dl.2, pl.42).
Wat de projectie-tekeningen uit de vorige eeuw betreft noem ik allereerst
de vier tekeningen uit 1840, die gezamenlijk op één plaat, achter glas, in
(het nevenvertrek van) de consistorie van de tegenwoordige Oude Kerk worden
bewaard; de plaat is anonym, maar wel gedateerd. BI ijkbaar heeft de tekenaar
(mogel ijk opzichter Montauban) er behoefte aan gehad, om vóórdat de afbraak
van de voormal ige kerk (in 1841)

pl~ats

zou hebben, deze tekeningen te ver-
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vaardigen, opdat het nageslacht zou weten, hoe de kerk, die hier eeuwenlang
gestaan heeft, er uit heeft gezien, en in ieder geval zijn we deze anonymus
veel dank verschuldigd voor deze bijzonder instructieve nalatenschap. We vinden nl. op deze plaat: 1. de plattegrond van het in 1841 afgebroken romaanse
kerkgebouw, inclusief de toren die gespaard bleef, en het gotische koor: dat
men aanvankelijk gedeeltelijk eveneens heeft willen sparen (nt.19) (dl.2,
pl.471; 2. het zij-aanzicht van de voormal 1ge kerk, inclusief toren en koor,
gezien uit het noordwesten (dl.2, pl.44); 3. de doorsnee noordwest-zuidoost
van de voormalige kerk, gezien uit het zuidwesten (een blik in het voormalige
gotische koor) (dl.2, pl.46); 4. de doorsnee noordoost-zuidwest van de voormal ige kerk met toren, gezien uit het noordwesten (dl.2, pl.4S).
Eveneens uit het jaar 1840, dus ook weer van kort vóór de afbraak, is een
in het Rijks Archief te Utrecht bewaarde tekening van H. Slanken, mr. metselaar te Zeist, door hemzelf gesigneerd en gedateerd, behelzende een plattegrond van de voormal ige kerk inclusief toren en koor, welke meer détails bevat dan de hierv66r genoemde plattegrond van de anonymus uit 1840 (dl.2, pl.
48) .
Dan is er uit 1841 een plaat van de opzichter J. Montauban, die deze, kort
ná de afbraak van kerk en koor in dat jaar, en naar aanleiding van het hiervóór vermelde bezoek van prof. Kist ter plaatse (nt.20), op diens verzoek
heeft gemaakt, om als illustratie bij zijn artikel over de afgebroken kerk
(nt.2]) te dienen; deze plaat bevat vier tekeningen (dl.2, pl.49), Lw. 1.
nogmaals een plattegrond van de voormal ige kerk inclusief toren en koor; 2.
een tekening van de muurconstructie (nt.22); 3. een afbeelding van het gevonden dateringsmuntje (nt.23); en 4. een s'chets van een tufstenen 'doodkist',
zoals er in 1841 een aantal in de kerkhoogte is aangetroffen (nt.24).
Belangrijk voor ons onderwerp zijn voorts de werktekeningen van architect

J. Kamperdijk te Utrecht, welke als bijlagen van het bestek van de nieuwbouw
van de kerk in 1841 hebben gediend en die thans in het archief van de Hervormde Gemeente te Zeist worden bewaard

(nt.25); met name zijn te noemen: 1. de

plattegrond van de nieuw te bouwen kerk inclusief de te sparen toren en het
aanvankel ijk gedeeltel ijk te handhaven gotische koor (dl.2, pl.50); 2. het
voor-aanzicht van de nieuw te bouwen kerk en de aan te passen toren, gezien
uit het zuidoosten (dl.2, pl.S]); 3. het zij-aanzicht van de nieuw te bouwen
kerk inclusief de aan te passen toren (gedeeltelijk) en het aanvankelijk ge-
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deeltelijk te handhaven gotische koor, gezien uit het noordwesten (dl.2, pl.
52); 4. de doorsnee noordoost-zuidwest van de nieuw te bouwen kerk inclusief
de te sparen toren en het aanvanke 1 ijk gedee 1te 1 ijk te handhaven got i sc he
koor, gezien uit het noordwesten (dl.2, pl.53); 5. de doorsnee noordv"est-zuidoost van de nieuw te bouwen kerk, gezien uit het zuidwesten, richting koor
(dl.2, pl .54); 6. dezelfde doorsnee, gezien uit het noordoosten, richting torenmuur (dl.2, pl.55). We zullen zien, dat verschillende van deze tekeningen
ook voor onze kennis van de voormal ige Oude Kerk van betekenis zijn.
Dan is van belang, dat we ook beschikken over een plattegrond-tekening van
de tegenwoordige kerk (die van 1841/43 dus), vervaardigd door het architectenbureau Ir T. van Hoogevest te Amersfoort, dat het restauratiewerk van 1964/65
ontwierp, voordat dit werk in 1964 begon; ook deze tekening wordt in het archief van de Hervormde Gemeente te Zeist bewaard, en wij gebruikten haar bij
de samenstel 1 ing van plaat 59.
Tenslotte noemen we nog de zeer gedétailleerde tekeningen, die in 1972
vanwege het architectenbureau Van Asbeck te Driebergen, bij het instellen van
een onderzoek van de toestand waarin de toren zich momenteel bevindt en ter
voorbereiding van een eventuele restauratie van de toren, zijn vervaardigd,
en die de Studie- en Archiefcommissie van de Van de Poll-stichting niet alleen
ter inzage zijn gegeven, maar ook welwillend voor het illustratie-materiaal
van dit werk werden afgestaan. Het zijn: 1. een doorsnee noordwest-zuidoost
van de gehele toren, gezien uit het zuidwesten (dl.2, pl.56); 2. een doorsnee
noordoost-zuidwest van de gehele toren, gezien uit het noordwesten (dl.2, pl.
57); en 3. t/m 7. een vijftal horizontale doorsneden van de

vers~hil

lende ver-

diepingen van de toren (dl.2, pl.58).

Grondvorm en fundering van de toren.
De toren nu was (en is uiteraard nog) buitenwerks op het grondvlak 7.20 m
breed en 7.50mdier. Het metselwerk was (en is nog) met name in de vier hoeken bijzonder volumineus, nl. (gemiddeld genomen en de profileringen buiten
beschouwing selaten) 2.20 m lang en 2.40 m breed; de beide deuropeningen waren
eveneens 2.40 m breed, waarbij opgemerkt moet worden, dat de opening van de
voordeur, althans in de latere tijd vóór 1841, zich van voren naar achteren
van 1.80 tot 2.40 m verbreedde. De zijmuren van de toren, voor zover die tussen

het genoemde hoekmuurwerk (en daarmee uiteraard in verband gemetseld) in
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gelegen waren, hadden een breedte van 3.10 m en een dikte van 1.30 m. Het daartussen gelegen eigenlijke torenportaal had een breedte van 4.60 m. In 1841/43
zijn deze maten enigszins gewijzigd: tengevolge van de verbreding van de beide
deuropeningen van 2.40 m tot 2.80 m werd het

hoe~muurwerk

in alle vier de hoe-

ken versmald van 2.40 m tot 2.20 m (dl.2, pln. 58a,60).
Wat de fundamenten van de torenmuren betreft heb ik hiervóór al opgemerkt,
dat deze bij de restauratie van de kerk in 1964/65 zowel aan de kerkzijde als
aan de linker buitenzijde tijdelijk in zicht zijn geweest, waarbij is gebleken dat er geen grote zwerfstenen voor zijn gebruikt; de fundamenten - zo zagen we - bestonden vanouds (en bestaan nu nog) uit tufstenen en kleinere en
grotere veldstenen, opgevuld en aaneengemetseld met kalkspecie (nt.26).
In de rede, die burgemeester F.N. van Bern bij de eerste steenlegging van
het nieuwe kerkgebouw in 1841 heeft gehouden (ntn.27,28), deelde hij mede,
dat gebleken was, dat de funderingen van de toren aan de buitenkant maar één
versnijding (verbreding) en zeer weinig diepte hadden. Zelf heb ik bij de restauratie van 1964/65 duidel ijk gezien, dat de fundamenten van de toren slechts
tot een diepte van 70 cm 1 iggen. Hierbij moet echter weer bedacht worden, dat
het niveau van de kerkheuvel in de tijd van de romaanse kerk (dus tot 1841)
een meter hoger was dan het niveau van de tegenwoordige kerk. Het bestek voor
de nieuwbouw van de kerk in 1841 gaf de aannemer uitdrukkel ijk opdracht, om
direct na de afbraak van de romaanse kerk de grond van de kerkhoogte tot op
10 duim (10 cm) onder het peil van de nieuw te bouwen kerk af te graven (nt.
29). Helaas staat hier niet bij vermeld, hoe diep deze afgraving in conreto
zou zijn, maar hierover geven enige van de hiervóór vermelde tekeningen uit
1840 en 1841 ons nader 1 icht.

Niveau-verlaging van de kerkheuvel in 1841.
Voorop zij gesteld, dat bl ijkens alle desbetreffende voormelde tekeningen
van de voormal ige kerk (inclusief toren en koor), die ons uit 1840 en 1841
bewaard zijn, de romaanse kerk en het gotische koor op hetzèlfde niveau hebben gelegen, en dat het derhalve uitgesloten mag worden geacht, dat het gotische koor vóór 1841 een meter hoger zou hebben gelegen dan de romaanse kerk.
En nu is het in 1841 aanvankel ijk de bedoel ing geweest, dat alléen de oude
romaanse kerk zou worden afgebroken en vervangen, maar dat het achterste gedeelte van het gotische koor zou worden gespaard en gehandhaafd (nt.30). Van-
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daar dat we op een drietal van de werktekeningen uit 1841 betreffende de nieuwbouw, welke tekeningen vóórdat enkele maanden later werd besloten om ook het
gotische koor af te breken en door een nieuw 'koor' te vervangen, zijn gemaakt,
zien, hoe de nieuw te bouwen kerk en het (toen nog) gedeeltel ijk te handhaven
gotische koor bij elkaar zouden komen aan te sluiten: op de tekening van het
zij-aanzicht noordoost-zuidwest en op de doorsnee noordoost-zuidwest, beiden
gezien vanuit het noordwesten, zien we duidel ijk, dat het niveau van de nieuw
te bouwen kerk juist één meter beneden het niveau van het gedeeltelijk nog te
handhaven gotische koor zou komen te 1 iggen (dl.2, pln.52 en 53), terwijl ook
op de doorsnee noordwest-zuidoost van de nieuw te bouwen kerk, gezien in de
richting van het te handhaven gotische koor, blijkt dat de toegangsdeur uit de
nieuwe kerk naar dat gedeelte van het oude koor eveneens één meter hoger zou
komen te 1 iggen dan de kerk zelf, en dat die toegangsdeur slechts via een gepland verhoogd podium, en dan bovendien nog via een trapje van enkele treden
van dat podium af zou zijn te bereiken (dl.2, pl.54).
Aan de andere zijde (torenzijde) van de nieuw te bouwen kerk bl ijkt, dat het
niveau van de in 1841 afgebroken romaanse kerk ook dáár een meter hoger heeft
gelegen dan het niveau waarop de tegenwoordige kerk is gebouwd. We zullen nl.
hierna zien (nt.31), dat het onderste gedeelte van de oude toegangstrap uit de
kerk naar de eerste verdieping van de toren bij de restauratie van de kerk in
1964/65 is herontdekt, en dat het onderste treevlak van die trap (dat thans,
zij het bepleisterd, weer in de kerk te zien is (dl.2, pl.64)) op goed "1.20 m
boven de kerkvloer 1 igt, waarvan dan de opstand van deze tree van goed 20 cm
(die in 1964/65 wel aan het 1 icht is geweest (dl.2, pl.63), maar die nu niet
meer te zien is) dient te worden afgetrokken, zodat we ook hier weer op één
meter niveau-verschil komen. Het

~taat

rein, waarop de tegenwoordige kerk

i~

dus zonder meer vast dat het gehele ter1841/43 gebouwd is, in 1841 eerst een me-

ter diep is afgegraven.
En daar moest dus uiteraard ook het niveau van het torenportaal , dat immers
toegang moest blijven geven tot de nieuw te bouwen kerk, bij worden aangepast.
We lezen dan ook in het bestek van 1841, dat ook de grond in de toren uitgegraven en waterpas met die van de kerk gemaakt moest worden (nt. 32).

~Ie

moeten

dus aannemen dat ook het niveau van het torenportaal in 1841 een meter moest
worden verlaagd, en ook is verlaagd.
Het is echter wel de vraag, of het niveau van het torenportaal vanouds en
tot 1841 altijd in z'n gehéel de hoogte van één meter boven het tegenwoordige
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niveau heeft gehad. We moeten nl. niet vergeten, dat de toren bij de kerkboul'J
in 1180 niet midden op het meer vlakke plateau van de kerkhoogte kwam te staan,
maar dáar waar deze, van de weg af gezien, glooiend opliep (nt.33), ten",ijl
het ons voorts bekend is, dat de vloer van het torenportaal tot 1741 ongeplaveid is geweest (zie hierna). De bodem van het torenportaal zal dus vóór 1741
eeuwenlang uit aangestampte aarde hebben bestaan, en het is niet onmogelijk dat
deze 'natuurl ijke' vloerbodem van voren naar achteren, met de glooi ing van de
kerkhoogte mee, enkele decimeters heeft opgelopen. Dat de portaalvloer àchteraan, dus bij de doorgang naar het kerkruim, tot 1741 altijd een vol Ie meter
hoger dan tegenwoordig is geweest mag op grond van wat we hiervóór gezien hebben wel aangenomen worden; maar dat de vloer van het torenportaal vóóraan, bij
de hoofdingang van buiten af, toch wat lager zal hebben gelegen, is mijns inziens niet uitgesloten.
Intussen bl ijkt dan uit de jaarrekening van de kerk over 1741, dat men in
dat jaar stenen heeft laten aanvoeren 'tot een vloer onder den thoorn', en
kennel ijk is er dus toen voor 't eerst een stenen bodem in het torenportaal
aangebracht (nt.34). Hierdoor kwam er toen een einde aan het primitieve stadium van de portaalvloer, en dit zal wel aanleiding hebben gegeven, dat men bij
die gelegenheid de vloer van het torenportaal ook waterpas zal hebben gemaakt,
hetzij op het niveau van de kerkhoogte huTten, hetzij op het niveau van het
kerkruim binnen. In beide gevallen moet er dus ergens een aanpassing t.a.v. het
niveauverschi I zijn aangebracht. Wanneer het portaalniveau in 1741 op het kerkruim-niveau werd gebracht, zou men kunnen opperen dat men het terrein buiten
vóór de toren enigszins oplopend heeft gemaakt, hetgeen de afbeelding van Mourot uit 1829 min of meer suggereert (dl.l, pl.33), maar deze afbeelding munt
niet bepaald uit door nauwkeurigheid, en ze wordt op het onderhavige punt door
de afbeeldingen van De Bosch uit 1756 (d1.1, p1.31) , van Van de Poll uit ca.
1820 (dl.2, pl.41) en van Knip uit ca. 1825 (dl.1, p1.32) duidelijk IJeergesproken. Wanneer echter het portaal niveau in 1741 op het lagere kerkhoogte-niveau
buiten vóór de toren is aangebracht, dan zou er binnen het portaal bij de deur
naar het kerkruim een opstapje of een laag trapje kunnen zijn gemaakt; maar
hiervan geven de plattegronden en projectietekeningen uit 1840 en '41 weer
geen bI ijk. - Het is trouwens een onbelangrijke zaak, die men in 1741 gerust
wel doeltreffend zal hebben opgelost. De enige reden, waarom we er hier toch
enigszins over uitweidden, is dat het vorenstaande bij het zoeken naar de ver-
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klaring van de grondsporen aan de binnen-zijmuren van het torenportaal mogeI ijk de moeite van de overweging waard zou kunnen zijn.
Maar in 1841 heeft dan de vloer van het torenportaal de drastische wijziging ondergaan, dat hij zo diep werd afgegraven, dat hij aan het verlaagde niveau van de nieuw te bouwen kerk werd aangepast. Op dit verlaagde portaalniveau werd toen een nieuw plaveisel aangebracht, bestaande uit 13 hardstenen
platen, zoals weer het bestek van 1841 vermeldt (nt.35). Nadien is ook dit
blijkbaar nogmaals veranderd, want tegenwoordig is de vloer van het portaal
bedekt met een veel groter aantal hardstenen tegels, waarvan de toestand echter thans ook al weer te wensen overlaat.
Om nu, na alles wat over de vloer van het torenportaal is gezegd, nog even
op de diepte van het torenfundament terug te komen: dit kan dus gevoegelijk
vóór 1741 vóóraan wat minder dan 1.70 m en zal achteraan exact 1.70 m diep
zijn geweest (t.w. de diepte van het in 1841 afgegraven gedeelte plus de 70 cm
fundament, die de toren in 1841 overhield); het fundament zal dan voorts van
1741 tot 1841 in z'n geheel een gelijke diepte, hetzij van 1.70 m, hetzij van
enkele decimeters minder gehad hebben, terwijl het in 1841 een diepte van
slechts 70 cm kreeg, zoals het thans ook nog heeft, hetgeen zowel in 1964/65
als in 1972 ook geconstateerd is (dl.2, pl.5?).

Het muurwerk van de toren.
Het muurwerk van het onderste gedeelte van de toren, en wel tot een hoogte
van tegenwoordig 7.80 m boven de grond (dat was dus vóór 1841 6.80 m boven het
toenmal ige niveau van de kerkheuvel) is geheel van tufsteen opgetrokken, de
steensoort die ook voor de hele romaanse'kerk was gebruikt. De tufsteen, ook
wel

d~fsteen,

duigsteen of

duiks~een,

en in het bestek van de nieuwbouw van de

kerk in 1841 een keer (nogal volks) 'poepsteen' genoemd (nt.36), was een vulcanisch gesteente, dat in de steengroeven van de Eifel werd uitgehakt.
Prof. Kist (nt.37) schreef na zijn bezoek bij de afbraak van de kerk in
1841 in zijn betreffende artikel: 'Tot mijne niet geringe verbazing zag ik

daar, dat de muren (t.w. die van de juist afgebroken kerk; v.E.) van zoogenaamd
gegoten werk waren opgetrokken, zodat alleen de buiten- en binnenzijde, één
steen dik, geregeld van Tufsteen gemetseld was, maar de tusschenruimte bijna
geheel met ruwe keisteenen en speciecwas aangevuld', en in dit verband was het
ook dat prof. Kist meedeelde, dat 'ter plaatse waar de zware kerkmuren met die
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des Torens zamenhingen (nt.38) de bouwtrant der laatsten nog geheel was te bespeuren' (nt.39). De muren van de toren waren dus, en zijn ook n0 nog, evenals
we dit van de fundamenten hebben gezien, opgetrokken uit tufsteen met daartussen veldkeien en metselspecie; uiteraard waren de grotere en kleinere veldkeien,
die in 1180 voor de fundering en voor het muurwerk gebruikt zijn, in overvloed
op de heidevelden langs de Utrechtse Heuvel rug te vinden.
in 1921, toen de kerkvoogdij besloot de buitenmuren van het kerkgebouw van
de bepleistering (van 1841/43) te ontdoen, stelde het gemeentebestuur van Zeist,
als eigenaar van de toren, een onderzoek in hoe de eveneens bepleisterde tórenmuren dan bij de nieuwe situatie van de

kèd~muren

zouden kunnen "vorden aange-

past. Bij die gelegenheid zijn de oude torenmuren aan de buitenkant op verschi llende plaatsen achter het pleisterwerk blootgelegd, waarbij aan het licht
kwam, dat de tufstenen 'buitenmantel ' van het oude toren-muurwerk, althans van
de zijmuren, en mogelijk slechts gedeeltelijk, in 1841 is weDgebroken, zodat
men in 1921 bij de verwijdering van de pleisterlaag direct het compositum van
veldkeien en metselspecie kreeg te zien; en voor wie er de moeite toe neemt,
is dit ook thans nog aan de beide zijmuren van de toren, op ooghoogte, te constateren. - Bij de onderzoekingen in het torenportaal in 1972 is, na (tijdelijke) verwijdering van de in 18 111/43 aangebrachte, dus veel jongere, zuidoostel ijke binnenmuur van het torenportaal (waarover hierna meer) ook dáár de
vlak erachter staande oude tufstenen torenmuur aan het I icht gekomen. - En
trouwens, ook op de eerste verdieping van de toren is het tufstenen muurwerk
nog tot ruim een meter boven de verdieping-vloer rondom te zien.

De hoofddeuY'.
Aan de voorzijde van het tufstenen ondergedeelte van de toren bevond (en
bevindt) zich de grote toegangsdeur tot het portaal en (via het portaal) tot
de kerk. De oudste afbeelding, die we van deze hoofddeur tot toren en kerk hebben,
is die op de tekening van De Bosch uit 1756. Hier zien we een rondbogige dubbele deur van opstaande planken, zonder enige versiering, van ca. 2.30 m breed
en van ca. 3.50 m hoog, binnen een omlijsting van een eenvoudige rolstaaf-profi lering (dl.1, pl.31). De simpele wijze, waarop de deur vanouds in de torenmuur was aangebracht, gelijkt veel op die, welke we thans nog in de vrijwel
even oude en zeer vergel ijkbare romaanse toren van Werkhoven aantreffen (dl.l,
pl.20) en eveneens op die, welke er voorheen in de in 1820 afgebroken toren
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in Od ijk i s gewee s t (d I . 1, pl. 2 1 ) .
Te eniger tijd na 1756 echter heeft men de ingang van de toren gewijzigd,
in dier voege, dat men ter plaatse van de deur een sterk geprofi leerde nis
heeft aangebracht, terwijl de deur toen naar achter in deze nis verplaatst is;
zo treffen vJehetop deverschillende afbeeldingen en projectie-tekeningen uit
de vorige eeuw (tot 1841) aan (dl.1, pln.32,33; dl.2, pln.41 ,42,45,47-50).
Wat de torendeur zelf betreft, deze bI ijkt op de afbeeldingen van Van de
Poll (ca. 1820), van Knip (ca. 1825) en van Mourot (1829) nog geheel gel ijk te
zijn geweest aan de dubbele deur op de afbeelding van De Bosch uit 1756 (dl.l,
pln.31-33; dl.2, pl.41). - Opvallend is, dat de rondboog boven de deur op alle
drie genoemde vorige eeuwse afbeeldingen, en eveneens op die van de anonymus
uit 1839 (dl.2, pl.42), spitsvorming is getekend; en juist omdat dit op alle
vier deze tekeningen het geval is, moeten we toch waarschijnl ijk ook wel aannemen, dat men te eniger tijd de omlijsting, althans van de déur, inderdaad
heeft vergotiseerd. Vooral de tekening van de anonymus uit 1839, die zeer speciaal de toren-ingang van Zeist heeft willen vastleggen, geeft deze spitsboog
boven de deur bijzonder duidel ijk aan. - Ik meen echter dat we in het algemeen
dergel ijke oudere tekeningen in de détails niet al te serieus moeten nemen,
omdat tal van tekenaars in die tijd hun producten vrijmoedig naar smaak en mode uitwerkten. Dit bI ijkt wel bijzonder wanneer we letten op de weergave van
de bogen van de spaarvelden en van de galmgaten op en aan de toren. Bij de anonymus uit 1819, bij Van de Poll uit ca. 1820, bij Knip uit ca. 1825-en"bij de
anonymus uit 1840 vinden we deze bogen allen romaans (rond) aangegeven (dl.l,
pl.32; dl.2, pln.40,41 ,44), maar bij Mourot uit 1829 zien we al dezelfde bogen
gotisch (spits) getekend (dl.l, pl.33), en hier klopt dus iets niet. Ik vermoed, dat Mourot, wanneer de boog boven de torendeur werkel ijk vergotiseerd
is gewéest, en zijn tekening wat dàt betreft dus juist was, zich eenvoudig
heeft verstout om nu ook de andere bogen aan de voorkant van de toren maar de
gotische gedaante te geven, wat dan niet anders dan een opzettelijke mystificatie van de man is geweest.
De tegenwoordige (ook dubbele) torendeur, die in statuur uit 1841/43 stamt,
is behalve om aesthetische redenen, ook vanwege de verlaging van het vloer-niveau (zie hiervóór) èn vanwege de verhoging van het portaal-plafond (zie hierná) in 1841/43, aanmerkelijk hoger e~ forser dan die van vóór 1841/43 is geweest. De deurhoogte bedraagt thans 4 m exclusief- en 6.50 m inclusief het
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spitsbogige bovenwerk, en de tegenwoordige breedte bedraagt 2.80 m exclusiefen 3.80 m inclusief de geprofileerde omlijsting (d1.2, pln.51,56).
Het torenportaal.
Door deze hoofddeur binnentredende, kwam men dan de eeuwen door in het portaal, dat hier sinds 1180 altijd tussen de vier torenmuren is ge",eest.
Van éénder projectie-tekeningen uit 1840, nl. van de doorsnee-tekening noordoost-zuidwest uit het noordwesten gezien, weten we met zekerheid dat het portaal, stellig van 1180 tot 1841, romaans gewelfd is geweest (dl.2, p1.45). De
breedte van het romaanse portaal is 4.60 m en de hoogte ervan (boven het toenmal ige grondvlak) is 3.90 m geweest; vlak boven het plafond-gewelf bevond zich
de vloer van de toenmalige eerste torenverdieping op een hoogte van 4.10 m.
(zie hierna). Ook hierbij wi 1 ik ,'leer, ter vergel ijking, wijzen op het nog bestaande, romaans gewelfde portaal in de oude en sterk met onze Zeister toren
overeenkomende toren in vJerkhoven, die vrijwel in dezelfde tijd als onze toren
in Zeist is verrezen; zoals het portaalgewelf in de toren van Werhoven nog
altijd is, zo moet ten naaste bij ook dat in de toren van Zeist zijn geweest:
overkoepeld door twee elkaar rechthoekig snijdende tongewelven.
Bij de onderzoekingen in de toren in 1972 is een groot gedeelte van een,
in 1841/43 aangebrachte muur binnen-vóór de zuidoostel ijke tufstenen zijmuur
(zie hierna) tijdel ijk weggebroken (geweest), en bij die gelegenheid is daar de
oude tufstenen torenmuur aan de binnenkant blootgelegd. Het bleek, dat zich
hier een groot, enigszins spitsbogig spaarveld bevindt van 3.05 m breed en van 3.90 m
hoog, in het onderste gedeelte waarvan nog weer twee, enigszins spitsboC]ige bl indnissen zijn aangebracht van elk 1.40 m breed en 2.10 m hoog, met 25 cm tussenruimte naast elkaar. Midden boven deze beide bl indnissen bevindt zich een
rondbogige venster-opening van 85 cm breed en 1.40 m hoog, dh/ars door de hier
1.30 m dikke tufstenen muur, met de bovenkant vrijwel tot dezelfde hoogte als
de bovenkant van het genoemde spaarveld reikend; deze venster-opening neemt in
afmetingen van binnen naar buiten, zowel aan de zijkanten als aan de bovenkant, de eerste 90 cm in breedte en hoogte af, om dan de laatste 30 cm weer
wat toe te nemen, zodat ze aan de buitenkant van de oude tufstenen muur 50 cm
breed en 1.30 m hoog is, hetgeen bij het tijdel ijk wegnemen van de bepleistering terzelfder plaatse in het naastgelegen tegenwoordige kerkportaal aan het
licht is gekomen (dl.2, pln.56,57,62). In dit, nu dus aan beide zijden open-

116

gekomen venster bleek nog een uit de 15e of 16e eeuw daterend smeedijzeren traI iewerk aanwezig te zijn. Ongetwijfeld zit er in de zuidwestel ijke tufstenen
torenmuur, op de overeenkomstige plaats (maar die in 1972 niet opengekomen is),
eenzelfde venster-opening; beiden zullen ze van 1180 tot 1841 hebben gediend
ter verlichting van het oude romaanse torenportaal. - Op de afbeelding van de
toren (uit het zuidoosten) van Saftleven uit 1651 is het nu her-ontdekte venster te zien (dl. 1 , pl.25); op de anonyme tekening van de noordwestel ijke gevel van kerk en toren uit 1840 is het overeenkomende venster aan die zijde
niet te zien, omdat het in die tijd achter het, zich daar toen bevindende
brandspuithuisje, en dus buiten het gezicht viel (dl.2, pl.44).
Het romaanse torenportaal is bij de grootse wijzigingen in 1841/43 geheel
verdwenen. Daar de toen nieuw gebouwde kerk in neo-gotische stijl werd opgetrokken, werd het torenportaal daarbij aangepast. Het grondniveau kwam (gelijk
gezegd) één meter lager te I iggen dan dat van vóór 1841, en de eerste verdieping van de toren kwam 1.65 m hoger te I iggen dan de voormal ige eerste verdieping, zodat de totale hoogte tussen het grondvlak en de tegenwoordige eerste
verdieping 6.75 m bedraagt (ziehierna; ookd1.2, pl.6l). In het portaal werden in
1841/43 vlak tegen de noordwestel ijke en zuidoostel ijke tufstenen zijmuren
twee nieuwe muren opgetrokken van 4 m hoog en 40 cm dik, waardoor het nieuwe
portaal toen een breedte Van 4 m kreeg, en ook de beide deuropeningen van de
toren werden door het weghakken van een gedeelte der belendende torenmuren
tot 3.20 m verbreed (dl.2, pln.58a,60). Het neo-gotische kruisgewelf, waarmee
het torenportaal sinds 1841/43 van boven wordt afgesloten, bereikt een hoogte
van 6 m boven het tegenwoordige grondvlak (nt.40) (dl.2, pln.56,571.

De oude topentpap.
Wij gaan nu het torenportaal verlaten, om de toren zelf te bestijgen.
Daartoe moet men, zoals de situatie thans (sinds 1841/43) is, door de deur
tussen het torenportaal en de kerk, en dan rechtsom naar de deur tussen de
kerk en het zuidoostel ijke kerkportaal gaan, in welk portaal zich een houten
trap bevindt, die eveneens in 1841/43 is aangebracht, en die naar de toegang
van de, ook in 1841/43 gebouwde zuidoostel ijke galerij in de kerk leidt. Deze
houten trap nu heeft een bordes en bestaat dus uit twee gedeelten; het eerste
deel (tot aan het bordes) is pal langs de zich daar bevindende torenmuur aangebracht. Men heeft, om dit trapbordes te bereiken, 13 treden te bestijgen,
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en men bevindt zich dan op een hoogte van 2.65 m boven de grond. Van dit bordes kan men, rechtsom gaande, via de paar treden van het tweede gedeelte van
de trap de toegangsdeur naar de genoemde galerij bereiken (dl.2, pln.58a,60).
Maar wanneer men zich op het genoemde bordes bevindt, treft men daar aan de
I inkerzijde, dus in de oude torenmuur, een deur, die door een 60 cm dik gedeelte van de muur, toegang geeft tot het inwendige van de torenmuur. Men
betreedt hier een houten vloertje, en ziet dan links een houten trap, die door
een bepleisterd, maar kennel ijk middeleeuws gewelf als door een koker omhoog
loopt; deze trap is onderaan 75 cm breed en bovenaan wat smaller, entelt 20
treden van elk goed 20 cm hoog, met een gezamenl ijke hoogte van 4.10 m; bovenaan zwenkt hij naar rechts, en zo komt men dan op de tegenwoordige, op 6.75 m
boven het grondvlak gelegen eerste verdieping van de toren. Toen bij de onderzoekingen van de toren in 1972 (nt.41) deze houten trap ook aan de kant van
het torenportaal in zicht kwam, bleek dat hij daar (kennelijk ook in 1841/43)
aangebracht was op de rudimenten van de oorspronkel ijke tufstenen torentrap,
die in 1841/43 blijkbaar in zulk een deplorabele toestand verkeerde, dat men
toen deze houten 'vernieuwing' noodzakel ijk heeft gevonden.
Natuurl ijk rijst nu de vraag, hoe men voorheen, vóór 1841, in de eeu\ven
van de romaanse kerk, toen het genoemde kerkportaal en de zich daarin bevindende trap er nog niet waren, de oude, in de tufstenen torenmuur ingemetselde
trap moest bereiken; maar op die vraag is bij de kerkrestauratie in 1964/65
het antwoord gevonden. Toen men nl. bij die gelegenheid de binnenmuren van de
kerk ter weerszijden van de toren geheel afgebikt had, leverde het muurgedeelte (van de kerk uit gezien) I inks van de toren een verrassing; er kwam daar,
toen de kalklaag verwijderd was, aan de onderkant goed 1.20 m boven de vloer
van de kerk iets tevoorschijn, dat op het eerste gezicht leek op een dichtgemetseld raam: onderaan naast elkaar een rij 'staande' stenen, en 2 m hoger,
bovenaan, een toog van 10 mooie tufstenen. Maar toen onderaan in dit 'geval'
een flinke opening was gemaakt, bleek het geen raam, maar de in 1841/43 dichtgemetselde toegang tot het benedenste gedeelte van de hiervóór genoemde oude
torentrap te zijn, waarvan nu ook enkele van de onderste treden in zicht kwamen (dl.2, pl.63). Bij nameting nl. bleek het (onder de houten trap) ru", bewaard gebleven bóvenste gedeelte van de oude trap inderdaad juist in het verlengde van het nu hervonden benedenste gedeelte te I iggen! Dit benedenste gedeelte moet, gemeten naar de hoogte van het bovengenoemde (kennel ijk ook in
1841/43 aangebrachte) houten vloertje onderaan het bóvenste gedeelte, uit 8
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treden hebben bestaan, elk van goed 20 cm en tesamen 1.65 m hoog. Tengevolge
van het dichtmetselen van dit benedenste gedeelte van de oude trap en het wegvallen ervan achter de in 1841/43 aangebrachte bepleistering van de kerkmuren,
is dit benedenste gedeelte van de oude trap meer dan 120 jaar lang geheel aan
het oog onttrokken geweest, terwijl het ook van bóven, vanwege het in het donkere binnenste van de torenmuur aangebrachte vloertje, volledig buiten het gezicht was gekomen, en zo is het bestaan ervan eenvoudig in het vergeetboek geraakt. Achteraf bleek mij, dat in het bestek van de afbraak en nieuwbouw in
1841 inderdaad staat, dat de oude opening van de torentrap dichtgemetseld,
en dat de nieuwe opening aan de zijde van het nieuwe portaal aangebracht moest
worden (nt.42). Bovendien bleek de oude torentrap ook op de plattegrond-tekening van H. Blanken uit 1840 duidelijk te zijn aangegeven, op welke tekening
ook is te zien dat er in de kerk, in de 1964/65 weer ontdekte muuropening, een
toegangsdéur tot de oude trap geweest is (dl.2, pl.48). - In elk geval weten
we dan nu weer, dat men van 1180 tot 1841 rechtstreeks van de kerk uit, de
toren kon bekl immen.
Persoonl ijk vind ik het bijzonder jammer, dat het onderste gedeelte van de
middeleeuwse torentrap en de ingang daarvan in de betreffende kerkmuur, na de
herontdekking in 1964 niet gerestaureerd zijn, waartoe mijns inziens de eerbiedwaardige ouderdom ervan van bijna 8 eeuwen (!) alle aanleiding gaf. De
bouwkundigen vonden het echter in 1964 meer in overeenstemming met het overige interieur van de kerk, om de hervonden trapingang weer dicht te metselen,
zij het met een duidel ijke markering van de plaats ervan door een nis in de
muur, welke met al het overige muurl'ierk van de kerk mee bepleisterd vlerd (d1.2,
pl. 64) .
Voorts moet worden opgemerkt, dat op de zoëven genoemde plattegrond-tekening van H. Blanken uit 1840 bI ijkt, dat de trap tóen (dus vóór de wijzigingen uit 1841/43), te beginnen op het toenmal ige kerkniveau en tot aan de toenmal ige eerste verdiepingLvan de toren, in totaal 20 treden telde en een hoogte van 4.10 m had, waaruit volgt dat de eerste verdieping tot 1841/43 op een
hoogte van slechts 4.10 m boven het toenmai ige grondvlak, d.w.z. vlak boven
het plafond van het toenmal ige torenportaal lag (dl.2, pln.45,61). In 1841
echter werd in het bestek van de nieuwbouw van de kerk uitdrukkelijk bepaald:

'De onderste balkenlaag in de toren féal uitgenomen worden, uaartoe de balken
en ankers bij de muur afzagen' (nt.43), waaruit mag worden afgeleid, dat de
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voormalige eerste verdieping toen vervangen is door de tegenwoordige (1.65 m
hoger gelegen) eerste verdieping. Wanneer we nu ook de verlaging van de kerkheuvel in 1841 met één meter in acht nemen, blijkt de tegenwoordige hoogte
van de eerste verdieping boven het tegenwoordige grondvlak van de toren dus
6.75 m te zijn, zoals we hiervóór ook al opmerkten.
In verband met deze verplaatsing en verhoging van de eerste verdieping
moest uiteraard ook de toen aangebrachte houten trap in de torenmuur naar boven toe met acht treden worden verhoogd, hetgeen ook gebeurd is. Vóór 1841
moet er derhalve uiteraard een oudere, 1.65 m lager dan de tegen\>foordige gelegen doorgang door de torenmuur naar de tóenmalige eerste verdieping zijn geweest, die stellig romaans, dus rondbogig, is geweest, maar die nu achter de
bepleistering van het torentrap-gewelf verborgen zit, en die ook bij het voorlopige onderzoek van de toren in 1972 niet aan het I icht is gebracht, terwijl
de thans op 1.65 m hoger niveau bestaande toegang tot de tegenwoordige eerste
verdieping, in z'n neo-gotische vormen duidelijk in 1841/43 in het tufstenen
muurwerk van de toren is aangebracht.

De tegenwoordige eerste verdieping Van de toren.
Wij komen dan nu, via de bewuste trap, op de tegenwoordige eerste verdieping van de toren, dus thans (sinds 1841/43) op 6.75 m boven het tegenwoordige grondniveau. De muren zijn hier op de eerste verdieping 90 cm dik. Op welke hoogte het 1,30 m dikke onderste gedeelte van de torenmuren in deze 40 cm
minder dikke hogere muren overgaat, is ons in loco niet gebleken, maar we
vermoeden dat dit te zoeken is ter hoogte van de voormal ige eerste verdieping,
d.w.z. op 4.10 m boven het voormal ige-, d.i. op 5.10 m boven het tegenwoordige
grondvlak van de toren. De bedoelde overgang dateert nl. uit de tijd van de
oorspronkel ijke bouw van de toren (1180). De oppervlakte van de tegenwoordige
eerste verdieping van de toren is binnenwerks 5.30 m bij 5.70 m (dl.2, p1.58b).
Merkwaardig is, dat "'Ie hier op deze eersteverdieping, nieteen (gebruikelijke)
hóuten-, maar een (minder gebruikelijke) betégelde vloer betreden. Of deze
tegels op een onderl iggende houten vloer zijn aangebracht, of wel dat ze een
andere ondergrond hebben, is mij niet gebleken, en zal alleen een onderzoek
ter plaatse kunnen uitwijzen.
Een andere ontdekking, die we hier op de eerste verdieping doen, is dat de
muren, waarbinnen we ons bevinden, nog slechts tot ruim een meter boven de
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vloer van de verdieping, t.W. tot 7.80 m boven het tegenwoordige grondniveau
van de toren, van tufsteen

zijn en dat ze van daar af hogerop uit grote mop-

stenen (kloostermoppen) bestaan, waarbij echter de dikte van de muren van 90
cm dezelfde bl Uft. Het onderste tufstenen gedeelte vertoont, zoals we dat van
de tufstenen muren vanaf het grondvlak tot de eerste verdieping hebben gezien,
ook hier nog alle kenmerken van de oudste bouwperiode van de toren, dus van
die van 1180. Vooral aan de kant van de zuidoostel ijke muur, waar bij de in

1841/43 nieuw aangebrachte uitmonding van de toen verhoogde torentrap nogal
wat breekwerk plaats heeft gehad, zien we weer duidel ijk tufsteen, keisteentjes en metselspecie, al les door elkaar, aan het 1 icht treden.
In de hoeken van de toren bevinden zich hier op de eerste verdieping opgemetselde versterkingen, eveneens van tufsteen; ze zijn, in de toestand waarin
ze zich thans bevinden, van ongel ijke omvang en hoogte; de beide grootste bevinden zich aan de kerkzijde en zijn resp. 68 bij 82 bU 110 cm en 40 bij 68 bij

100 cm groot; van de beide zich aan de voormuur bevindendehoekversterkingen is
er één danig afgebrokkeld en heeft de andere afmetingen van slechts 20 bij 30
bij 40 cm. Stell ig dateren deze hoekversterkingen, die toch wel zeer waarschijnl ijk eens alle vier even groot zullen zijn

gewee~t,

uit 1180. Dr. J.G.N.

Renaud, de kasteelkundige van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, die op 10 juni 1968 een bezoek in onze toren bracht, sprak als zijn mening uit, dat deze hoekversterkingen mogel ijk overbl ijfselen zijn van een voormal ige overwelving, die hier op deze hoogte in vroegere tijden kan zijn geweest, 5f die men zich misschien aanvankel ijk had voorgesteld hier aan te
brengen, waarbij te bedenken is, dat de eerste verdieping van vóór 1841/43

1.65 m lager lag dan de tegenwoordige eerste verdieping (nt.44).
Voorts is in het voorjaar 1967, toen de bepleistering van het hier nog uit
tufsteen bestaande gedeelte van de torenmuren (dus tot ruim een meter boven
de verdiepingvloer) gedeeltelijk was weggenomen, gebleken, dat zich hier enige hoge, smalle vensternissen bevinden. Er kwamen nl. twee van dergelijke
1 ichtopeningen voor den dag, en wel in elk van de beide zijmuren één; die in
de zuidoostel ijke muur bleek dichtgemetseld te zijn, maar die in de noordwestel ijke muur was open en kon derhalve nader worden onderzocht. Dit 'venster'
nu, waarvan de onderkant zich juist op de hoogte van de vloer van de huidige
eerste verdieping bevindt, heeft aan de binnenzijde van de muur een formaat
van 50 bij 120 cm, en is aan de bovenkant afgedekt met twee daksgewijze tegen
elkaar opstaande mopstenen. Zowel aan de onderkant als aan de beide zijkanten
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loopt de diepe vensternis van de binnen- naar de buitenkant van de hier 90 cm
dikke torenmuur taps toe, zodat de vensteropening aan de buitenkant van de toren 20 bij 100 cm groot is. Overigens is er van buiten aan de toren thans
niets van dit 'venster' te zien, daar de opening aan de buitenkant sinds 1841/
43 achter de loze ruimte tussen het plafond en het dak van het toen aangebouwde zuidwestelijke kerkportaal wegge\<lerkt is. - De beide in 1967 ontdekte vensters' bevinden zich niet in het midden van de torenmuren, maar op enige afstand terzijde daarvan, zodat het zich laat aanzien, dat er zich in elk van
beide muren ook nog een pendant-venster moest bevinden, waarvan dan dat in
de zuidoostel ijke muur in 1841/43, bij het aanbrengen van de nieuwe toegang
tot de toen verhoogde eerste verdieping, is 'gesneuveld'.
Ook ten aanz i en van deze I i chtvensters komen de oude afbee I dingen van de
toren ons te hulp. Op de afbeelding van Saftleven uit 1651 zien we aan de buitenkant van de zuidoostelijke torenmuur een tweetal naast elkaar aangebrachte,
hoge, smalle 'vensters' duidelijk afgebeeld, elk van beiden centraal in een
spaarveld in de muur (dl.l, pl.25). Op de afbeelding van De Bosch uit 1756
zien we twee gelijke 'vensters' (hier wel vJat te breed uitgevallen) ook in de
v66rmuur van de toren, hoewel we op deze tekening de beide spaarvelden vanwege het v66rstaande geboomte niet ontwaren (d1.1, pl.31), maar dat ook hier in
de voormuur van de toren de beide I ichtvensters centraal in de spaarvelden
gesitueerd waren bI ijkt uit de afbeeldingen van Knip uit ca. 1825 en van Mourot uit 1829 (dl.1, pln.32 en 33). Op de anonyme tekening van de kerk met de
toren uit 1840 zien we in de noordwestelijke torenmuur v/èl de beide spaarvelden, maar de beide I ichtvensters zijn hier niet ingetekend (dl.2, pl.44); v-Ie
weten echter al uit de vondsten in de toren (zie boven), dat ze er ook aan
déze zijde zijn geweest.
Wat de genoemde spaarvelden aan de buitenkant van de voor- en van de beide
zijmuren van de toren betreft, deze zijn op de verschil lende afbeeldingen nogal verschillend uitgeval Jen. Op sommige afbeeldingen ontbreken ze geheel (anonym 1819, Van de Poll ca. 1820;

dl.2, pln.40,41); op andere zijn ze vanwege

het geboomte niet te zien (De Beyer 1745, De Bosch 1756;

dl.1, pln.29,31);

op de afbeelding van Mourot uit 1829 komen ze i .p.v. rondbogig, vergotiseerd
spitsbogig voor (dl.1, pI.33), wat waarschijnl ijk als een (vermeende) verfraaiing van de tekenaar is te beschouwen (vgl. wat hierv66r over de boog boven de
torendeur is gezegd); en ook de anonyme tekening uit 1840 stelt (in tegenstel-
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I ing met de precisie die deze t.a.v. de kèrk vertoont) wat betreft de afmetingen op de tórenmuren teleur: de spaarvelden zijn hier, hoewel rondbogig (\--/at
toch wel juist zal zijn), toch kennel ijk veel te laag weergegeven. Het meest
correct komen de spaarvelden mij voor op de tekening van Saftleven uit 1651
(dl.1, pl.25), en op grond daarvan houd ik het er voor, dat de onderkanten van
de spaarvelden ongeveer lagen op de hoogte van de voormal ige eerste verdieping
(4.10 m ), dat ze ca. 2.50 m breed en ca. 4 m hoog waren, en dat ze dus tot
een hoogte van 8.60 m oprezen; juist in het midden tussen de onder- en de bovenkant van de spaarvelden bevonden zich dan de smal Ie I ichtvensters, wat ook
het meest voor de hand I igt, en waar de verschillende andere genoemde afbeeldingen, die in dat opzicht ook onderling nogal sterk verschillen, dan door
gedésavoueerd worden.
De 3 x 2 spaarvelden aan de buitenkant van de drie besproken torenmuren dateerden stell ig al uit de tijd van de oorspronkel ijke bouw van de toren (1180),
daar het onderste gedeelte ervan zich in het oorspronkel ijke tufstenen metselwerk van het onderste gedeelte van de toren bevond. Hierna zullen we zien (nt.
45) dat de toren in de 14e eeuw, te beginnen op 6.80 m boven het toenmal ige
(d. i. op 7.80 m boven het tegenwoordige) grondvlak van de toren, in baksteen
hermetseld is, en tóen moesten dus de bovengedeelten van de spaarvelden, aansluitend
aan de in het tufstenen beneden-muurwerk van de toren bewaard gebleven ondergedeelten van de spaarvelden, ook in dat jongere bakstenen hoger gelegen muurwerk weer rondbogig zijn opgetrokken. Bij de wijzigingen aan de toren ih 1841/
43 zijn de spaarvelden waarschijnl ijk geheel verdwenen, en in ieder geval, voor
zover bewaard, toch buiten het gezicht geraakt.
Toen nu de bovenvermelde lichtvensterS in 1841/43 buiten werking waren gesteld, heeft men, teneinde in de ruimte tussen de eerste en de tweede verdieping van de toren toch I icht te krijgen, een tweetal nieuwe openingen, en wel
één in de I inker zijmuur en één in de voormuur van de toren gemaakt. De hoogte
van deze openingen is binnenwerks 1 meter, maar daar de kanten van deze openingen zich naar buiten toe versmallen, is de hoogte van de openingen buitenwerks slechts 60 cm, terwijl de breedte buitenwerks 50 cm bedraagt. De openingen aan de buitenkant van de toren vallen, van buiten gezien, nauwel ijks op,
omdat ze in beide gevallen aansluiten bij kleine paneeltjes van de eveneens- in
1841/43 aangebrachte grote 'schijnvensters' aan de buitenzijde van de torenmuren (nt .46) .
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Op nog een opvallend iets op de eerste verdieping van de toren wil ik wijzen, en wel op de grote halfronde dichtgemetselde toog, die de muur aan de
kerkzijde geeft te zien (dl.2, pI .56). De verklaring hiervan geeft overigens
geen moei I ijkheden, daar we weten dat men hier in 1820 een opening tussen de
toren en de kerk heeft gemaakt, die moest dienen om de verbinding tot stand te
brengen tussen het orgel, dat in dat jaar op de zich in die tijd daar ter
plaatse in de kerk bevindende galerij werd gebouwd, èn de eerste verdieping
van de toren, waar de blaasbalg van dat orgel kwam te staan (nt.4?). Daar zowel de galerij aan de kerkzijde als de (toenmalige) eerste verdieping in de
toren toen aanmerkel ijk lager gelegen waren dan de tegenwoordige eerste verdieping in de toren, zal de toog, die nû op de eerste verdieping van de toren
schijnt te beginnen, toentertijd ter hoogte van de tóenmal ige eerste verdieping
zijn begonnen, dus 1.65 m lager. De toog was toen (en is nog) 4.65 m hoog, en
was (en is nog) 3.50 m breed. - Bij de nieuwbouw van de kerk in 1841/1843 kwam
één en ander te verva 11 en, en kon ook de bedoe 1de toog derha 1ve weer worden ged i cht.

Het uurwerk.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat op deze eerste verdieping van de toren ook
het

uU~Jerk

staat opgesteld. Of dit vóór 1841/43 ook al op de toenmal ige, la-

ger gelegen eerste verdieping heeft gestaan is mij niet gebleken, maar 1 igt
wel voor de hand. Wanneer onze toren voor 't eerst een uurwerk heeft gekregen
is slechts bij benadering vast te stellen. In 1606 was er in elk geval nog geen.
In de Acta van de Particul iere Synode van Utrecht, gehouden van 8 tot 10 jul i
1606, verscheen nl. 'Adolphus Spizerus, kerekendienaar tot Seijst', en deze
verklaarde o.m. 'den stand zijner kereken tameliek te zijn, dan elaeehde over

twee beletselen: eerst datter geen eloek en is, ende daerdoor vele droneken
drineken tussehen de predieatie, de

herbergiers seggende, dat sij d'uijre

niet en weten, soedat d'herbergen tussehen die predieatien openstaen ... . ' (nt.
48). Onder 'eloek' moet hier blijkens het zinsverband niet een luidklok worden
verstaan (die was er trouwens zeker wèl (nt.49)), maar een uurwerk, dat toen
dus nog ontbrak. In 1651 echter had onze toren, blijkens de tekening van Saftleven uit dat jaar, wèl een uurwerk, want op deze tekening prijkt er aan de
zuidoostel ijke torenmuur duidel ijk een forse wijzerplaat (dl.l, pl.25). En
toen in 1677 Wi I lem Adriaan Van Nassau heer van Zeist werd, en deze ook de
kerk van veel verbeteringen en vernieuwingen wi lde voorzien, werd er o.m. ook
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een 'nieuw horologie op den toorn' aangeschaft, dat toen 86 gld. kostte (nt.50).
Al verder vinden we van die tijd af (de jaarrekeningen van de kerk zijn van
1675 af bewaard) geregeld de uitgave-post vanwege het 'opwinden en smeeren van

't orlogie'j de koster ontving daarvoor toen doorgaans 5 gld. per jaar; in de
jaren omstreeks 1700 was het 'meester Barend Hoffsmit, orlogie-maeker', die
het onderhoud van het uurwerk in handen had tegen 6 gld. per jaar (nt.51). Een
halve eeuw later kwamen er grote onkosten: een bijzondere schoonmaakbeurt van
het uurwerk betekende een uitgave van 24 gld. (nt.52); een grondige reparatie
vroeg 41 gld., 4st. (nt.53). In 1770 bleek het uurwerk weer onherstelbaar, en
men verkocht het voor 9 gld., 7 st., zijnde één stuiver per pond gewicht (nt.
54). We treffen echtermerkwaardigerwijze onder de uitgaven van omstreeks die
tijd geen post wegens aanschaf van een nieuw uurwerkj niet onmogelijk heeft
iemand dit aan de kerk geschbnken, zoals toentertijd in dergel ijke gevallen
nogal eens gebeurde.
Mèt de toren kwam in 1798 (nt.55) ook het uurwerk aan de burgerl ijke gemeente, en zo was het de geméenteraad van Zeist, die in z'n vergadering van 4 october 1864 constateerde, dat het uurwerk in de toren was versleten; aan de
Utrechtenaar J.B. Haak werd opgedragen, een nieuw uurwerk te leveren, dat 833
gld. kostte (nt.56). In 1952 was ook dit mechanisme weer totaal versleten en
bestelde de gemeenteraad bij de firma J.H. Addicks en Zn te Amsterdam het tegenwoordig nog dienstdoende uurwerk voor 3860 gld., waar 3 jaar later nog een
electrische verlichting van de wijzers op volgde voor 3750 gld. (nt.5n'.
Als anecdote vermeld ik nog, dat in het begin van deze eeuw nog altijd een
rijmpje uit vroegerer tijden bekend was: 'De klok van de kerk is de klok van

het werk; de klok Van het hof (=het Slot) is de klok van 't verlof"; de kerkklok liep namelijk altijd àchter en de slotklok liep altijd vóór! (nt.58).

De gedeeltelijke her-metseling Van de tufstenen toren in baksteen.
Wij staan nu nader stil bij de reeds terloops (nt.59) genoemde en zeer opval lende overgang van de torenmuren, op de hoogte van ruim een meter boven de
vloer van de tegenwoordige eerste verdieping, waar de tufstenen onderbouw van
de toren ophoudt en de bakstenen bovenbouw begint. Hier bi ijkt dus, dat de opmerking van prof. Kist uit 1841, dat de toen gehéél uit tufsteen gemetseld
zou zijn (nt.60), bepaald onjuist was, want ook in 1841 was slechts de onderbouw van de toren van tufsteen en de bovenbouw van baksteen. Deze overgang van
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steensoort was vóór en tàt 1841 op 6.80 m boven het toenmal ige grondvlak van
de toren, en is nadien, en ook thans nog, tengevolge van de meergenoemde verlaging van het grondvlak in 1841, op 7.80 m hoogte daarboven gekomen.
Deze overgang van tufsteen op baksteen (kloostermoppen) is een merkwaardigheid, die de vraag oproept wat hiervan de oorzaak kan zijn. Dr Renaud constateerde bij zijn bezoek in de toren in 1968 (nt.61) , dat de hier gebruikte
kloostermoppen op 1300 à 1350 moeten worden gedateerd, dus op ca. anderhalve
eeuw na de bouw van kerk en toren. De verklaring hiervoor - zo zei Dr Renaud is, zolang er geen nadere gegevens bekend zijn, niet te geven. Er is een mogeI ijkheid, dat de toren in 1180 door de één of andere omstandigheid, bijv. geldgebrek, niet afgebouwd kon worden, en dat de toren daar dan, waarschijnl ijk
met een provisorische afdekking, anderhalve eeuwe onvoltooid heeft gestaan.
Een andere mogel ijkheid is, dat het bóvengedeelte van de (in dat geval oorspronkel ijk geheel van tufstenen gebouwde) toren te eniger tijd, mogel ijk door
verwaarlozing, in verval geraakt was en derhalve vernieuwd moest worden; of
ook dat de toren te eniger tijd door brand, bI ikseminslag of oorlogsgeweld was
geteisterd en om dfe reden moest worden hersteld. En voor deze vernieuwing
of herbouw heeft men dan geen tufsteen meer gebruikt, maar de inmiddels in
zwang gekomen kloostermoppen.
Ik meen nu dat er twee argumenten zijn, die tégen de eerste en vóór de tweede
genoemde mogel ijkheid pleiten; twee aanduidingen althans, dat de tufstenen
onderbouw van de toren in de vroegste tijd hoger van tufsteen opgetrokken moet
zijn geweest dan thans het geval is.
Wij hebben immers hiervóór gezien (nt.62), dat de spaarvelden aan de buitenzijde van de voor- en zijmuren van de toren, wat het onderste gedeelte ervan
betreft, in het tufstenen ondergedeelte gelegen waren, en dat ze derhalve in
hun geheel uit de tijd van de oorspronkelijke bouw (1180) moeten dateren. Maar
dan moeten de tufstenen torenmuren dus in ieder geval vóór de 14e eeuw hoger
zijn geweest dan dáár waar ze sindsdien in het hogere mopstenen muurwerk overgaan.
En ook de omstandigheid dat de oude 'vensters', waarover hiervóór is geschreven (nt.63), en die vlak boven de vloer van de tegenwoordige eerste verdieping
van de toren in het bovenste gedeelte van de tufstenen ondermuren teruggevonden zijn, juist tot aan de onderste laag van de bakstenen bovenmuren reiken,
waar ze (zoals gezegd) bI ijkbaar provisorisch met twee tegen elkaar opstaande
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mopstenen afgedekt zijn, wijst in dezelfde richting, want kennelijk zijn deze
'vensters' in de oudste tijd nog wat hoger geweest (ik taxeer hun oorspronkelijke hoogte, in verband met hun positie in het midden van de spaarvelden, buitem'ierks op 1.30 m), en heeft men, toen het hogere gedeelte van de tufstenen
torenmuren afgebroken en door nieuwe mopstenen vervangen werd, voor de noodzaak gestaan om de bovenkanten van de nissen der 'vensters' te verlagen; men
heeft toen de nissen, zoals toen voor de hand lag, met de genoemde kloostermoppen afgedekt, twee per nis.
Ik wil er hier voorts op wijzen, dat we uit een 15e eeuwse kroniek (nt.64)
weten, dat hertog Wil lem I van Gelre in 1372 met zijn troepen het Sticht is
binnengevallen en behalve Amerongen en Doorn, ook Zeist en De Bilt niet al leen
heeft geplunderd, maar letterl ijk heeft platgebrand (nt.65). Dit gebeurde weliswaar iets later dan de termijn, die Dr Renaud voor de bakstenen bovenbouw
van de toren stelde (1300 à 1350; zie boven), maar ik meen dit te moeten vermelden, omdat het misschien toch niet onmogel ijk is, dat het bovengedeelte van
de oorspronkelijk geheel van tufsteen gebouwde Zeister toren bij die gelegenheid zodanig gehavend is geworden, dat men het toen door de bakstenen bovenbouw moest vervangen. Daarom dateer ik deze vernieuwing van de bovenbouw vei1 igheidshalve maar iets ruimer, nl. op 'in de 14e eeuw'.

En dan

wordt het bij deze ruimere datering bijna verleidelijk om de moge-

1 ijkheid te opperen, dat de bakstenen opbouw van de toren tegel ijk heeft
plaatsgehad met de vervang i ng van het oorspronke 1 ij ke romaanse- door het 1atere gotische koor en kerkdak, welke vervanging prof. Kist 'in de 14e of 15e

eeuw' stelde (nt.66). Tégen deze gel ijksteil ing van de datering van de bakstenen herbouw van het hogere gedeelte van de toren èn de datering van de aanbreng van het gotische kerkdak is echter in te brengen, dat dit gotische kerkdak tot op een hoogte reikte van halverwege de, bij de her-opbouw van de toren
in de achtermuur aangebrachte rondbogige opening (nt.6?) , iets wat bij gel ijktijdige bouw steil ig andërs ontworpen en uitgevoerd zou zijn. Daarom meen ik
dat het voorzichtiger is om de datering van de gotische wijzigingen van koor
en kerkdak binnen de ruimere begrenzingen van de 14e of 15e eeuw te bi ijven
ste 11 en.
Maar in ieder geval rechtvaardigt m. i. het vorenstaande ten volle het vermoeden dat de toren oorspronkel ijk in z'n geheel van tufsteen is geweest. Nu
hebben we van deze oorspronkel ijke toren uiteraard geen enkele afbeelding;
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daar hebben de genoemde wijzigingen te vroeg voor plaats gehad. We zijn echter
zo gelukkig dat we in de zo gaaf bewaarde en even oude tufstenen toren van
Werkhoven een prachtig voorbeeld bezitten van hoe de oorspronkel ijke toren
van Zeist er ten naaste bij zal hebben uitgezien (dl.l, pl.20); vergelijk ook
de afbeelding van de niet meer bestaande toren van Odijk (dl.l, pl.21). Het
moet zelfs niet uitgesloten worden geacht, dat deze even oude torens in dezelfde contreie ook van dezelfde bouwmeester zijn geweest. De breedte van de Werkhovense toren is ongeveer gelijk aan die van de Zeister toren; het torenportaal in Werkhoven is zeI fs precies gel ijk aan het portaal dat tot 1841 in de
Zeister toren is geweest (nt.68). De toren van Werkhoven nu heeft een hoogte
van (naar schatting) 16 m en is in drie geledingen opgetrokken, van onderen
naar boven van resp. 4, 4 en 8 m hoogte, en niet onwaarschijnl ijk heeft ook
de oorspronkel ijk geheel uit tufsteen gebouwde toren van Zeist een dergel ijke
hoogte gehad. Ook de 14e eeuwse mopstenen bovenbouw van de Zeister toren is
ongeveer even hoog opgetrokken geweest, zoals wij hierna zullen zien. Lysenen
en andere versieringen, die de toren van Werkhoven nog altijd bezit (nt.69)
(dl. 1 , pl.20), en die ook de voormal ige toren van Odijk heeft gehad (dl. 1 ,
pI. 21), zullen er stellig ook wel aan de toren van Zeist, in de tijd dat deze geheel van tufsteen was, zijn geweest.
Maar toen dan te eniger tijd in de 14e eeuw het bovenste gedeelte van de
tufstenen toren, door welke oorzaak dan ook, in het ongerede was geraakt en
vernieuwd moest worden, heeft men de voormal ige tufstenen bovenmuren door de
kloostermoppen vervangen, die ongeveer even hoog werden opgetrokken als de
voormal ige tufstenen torenmuren waren geweest. We weten nl. van de anonyme
tekening uit 1840, bevestigd door de secure opmetingen uit 1972, dat de totale hoogte van de torenmuren (tufstenen onderbouw + bakstenen bovenbouw) vóór
de verlaging van het grondvlak in 184115.30 m heeft bedragen (dl.2, pln.44,
56,57); de tufstenen onderbouw reikte, zoals we gezien hebben (nt.70), tóen
tot 6.80 m boven het toenmal ige grondvlak, zodat de bakstenen bovenmuur uit
de 14e eeuw een hoogte van 8.50 m had (en nog heeft).

De tweede verdieping van de toren.
Op 9.30 m boven het voormal ige-, d. i. 10.30 m boven het tegenwoordige
grondvlak ligt de tweede verdieping van de toren (d1.2, pln.57,61), die we nu
van de eerste verdieping af via een daar aangebrachte laddertrap bereiken.
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Het is merkwaardig, dat deze tweede verdieping niet op de anonyme doorsneetekening uit 1840 staat aangegeven (dl.2, pl.44); op grond hiervan meen ik
dan ook dat deze tweede verdieping pas in 1841/43 is aangebracht. Mogelijk
hield dat verband met de omstandigheid, dat de muren van de toren in 1841/43,
te beginnen op 9 m hoogte en dan opwaarts, en wel over een aanmerkel ijke
breedte, aan de buitenkant sterk zijn ingehakt terwil Ie van de zeEr grote
'schijnvensters', die toen buiten aan de muren zijn aangebracht (nt.7]), waardoor uiteraard aan de sterkte van de muren nogal wat afbreuk werd gedaan, en
men zal het daarom in 1841/43 nodig hebben gevonden om nu in het inwendige van
de toren door een extra serie balken-verbindingen versterking van de torenmuren te bewerkstel 1 igen, op welke balken-verbindingen dan tevens de vloer van
de tegenwoordige tweede verdieping kwam te I iggen. Het valt bovendien op, dat
deze balken aanmerkel ijk minder van omvang zijn dan het zware balkwerk, dat
in de middeleeuwen doorgaans werd gebruikt en dat we ook hier zouden moeten
verwachten wanneer ook dit balkwerk uit de middeleeuwen zou dateren; dus ook
dit wijst op een jongere aanbreng.
Hier, op de tegenwoordige tweede verdieping, vertoont de achtermuur van de
toren (dus die aan de kerkzijde) in het midden een rondbogige opening, waarvan de onderkant op 1.20 m boven de verdiepingsvloer I igt, terwijl deze opening
1 m hoog en 65 cm breed is; de opening is met een luik afgesloten, waarachter
zich ook nog een draaibaar ijzeren hek bevindt. Deze opening zal aanvankelijk
gediend hebben om op het (eerste) romaanse kerkdak, en later om in het ruim
tussen het kerkplafond en het gotische kerkdak te komen; ook thans geeft ze
nog toegang tot de overeenkomstige ruimte boven het tegenwoordige kerkplafond.
Het eerste, romaanse dak, dat de kerk in 1180 heeft gekregen en sindsdien
enige eeuwen heeft gehad, zal naar al Ie waarschijnl ijkheid een betrekkeI ijk
geringe stijging naar de nok, en mogel ijk een nokhoek van ca. 120 graden hebben gehad (nt.72). Als we ervan uitgaan, dat de romaanse kerkmuren van 1180
tot 1841 altijd dezelfde hoogte hebben gehad, "vat wel zeer waarschijnlijk is,
en welke hoogte ons van de anonyme tekeningen van 1840 bekend is (dl .2, pIn.
44,45) en 7.20 m bedroeg, terwijl de breedte van de romaanse kerk buitenwerks
11 m was, dan valt het te berekenen, dat de hoogte van de oorspronkel ijke daknok uit de eerste eeuwen na 1180 ca 10.50 m boven het toenmal ige grondvlak

van de kerk is geweest (dl.2, pl.61). Van het oorspronkel ijke romaanse dak,
dat tot in de 14e eeuwe tegen de tufstenen- en daarna mogel ijk nog een tijd
lang tegen de daarvoor in de plaats gekomen bakstenen (boven)muur van de toren
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(nt.73) heeft aangezeten, zouden, indien dit laatste juist is, nog sporen aanwezig
kunnen zijn aan de kerkzijde van deze torenmuur, die er immers ook thans nog
is, maar deze sporen zijn dan achter het pleisterwerk in de kerk weggewerkt,
en toen dit pleisterwerk bij de kerkrestauratie in 1964/65 tijdelijk afgebikt
is geweest, is hieraan helaas geen aandacht geschonken.
Intussen is het oorspronkel ijke lagere romaanse kerkdak te eniger tijd door
een vrijwat hoger oprijzend gotisch kerkdak vervangen; we zullen hierna zien
(nt. 74), dat dit wel zeer waarschijnlijk terzelfder tijd gebeurd is als dat
het voormalige romaanse koor (in de 14e of 15e eeuw) door het latere gotische
koor is vervangen, terwijl in diezelfde tijd ook de zware steunberen tegen de
kerkmuren zijn geplaatst, wat mede verband kan hebben gehouden met een hogere
en dus zwaardere dak-constructie, die er toen kwam en waarvoor de buitenmuren
van de kerk versterking nodig zullen hebben gehad. En nu is bij het onderzoek van de toren in 1972 de 'moet' van het jongere en hogere gotische dak inderdaad aan de
achtermuur van de toren ontdekt. Wanneer men zich door de hiervóór genoemde
rondbogige opening, die zich in de achtermuur van de toren op de tweede verdiep i ng van de toren bev i ndt, naa r de ru i mte tussen het tegenwoord i ge ke rkp 1afond
en het tegenwoordige kerkdak begeeft, en daar met behulp van een meegenomen
lamp de torenmuur aan de achterkant bekijkt, dan ziet men daar, links en rechts,
op enige afstand van de genoemde opening, duidel ijk de kentekenen van de plaats
waar dit vroegere gotische kerkdak inderdaad op 13.50 m boven het toenmal ige
grondvlak van de kerk heeft gereikt, dus 3 meter hoger dan de nok van het nog
vroegere romaanse kerkdak. En weer uitgaande van de vJaarschijnlijkheid, dat de
romaanse kerkmuren steeds 7.20 m hoog zijn geweest en gebleven, heeft dus het
gotische dak veel stijler oplopende dakv}akken dan het oudere romaanse dak gehad, en de hoek van de daknok bedroeg toen dan ook geen ca. 120 graden meer,
maar ca. 80 graden (dl.2, pl. 61).

De derde verdieping van de toren.
Wij bek] immen nu de toren hogerop, en begeven ons van de tweede naar wat ik
nu maar gemakshalve de derde verdieping zal noemen, hoewel ik ermee op de balken-constructie, waarop de klokkestoel is aangebracht, doel. Deze derde verdieping was voorheen (vóór 1841) op een hoogte van 11.85 m boven het toenmalige grondvlak van de toren gelegen, en 1 igt thans op een hoogte van 12.85 m boven het tegenwoordige grondvlak en 2.55 m hoger dan de tegenwoordige tweede
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verdieping. Wij bevinden ons hier op een onbevloerde (dus open) dubbele laag
van middeleeuwse balken van zwaar kaliber, welke stellig uit de 14e eeuw (de
tijd dat het bovenmuurwerk van de toren in baksteen hermetseld werd) dateren.
Op deze dubbele balkenlaag is van toen af altijd de klokkestoel in de toren
gemonteerd geweest. De boven-dekbalken van de zware houten jukken van de klokkestoel I iggen met hun bovenkant op 2.10 m boven de grondslag van de klokkestoeI ; de openingen tussen de opstaande verbindingen van de onder-

~et

de bo-

venbalken zijn gevuld met kruiselings aangebrachte balken (dl.2, pln.56,571.
De toestand, waarin de klokkestoel zich tegenwoordig bevindt, is zonder meer
slecht te noemen, en daarom hangt de luidklok al sinds 1954 niet meer aan de
oude houten luidbalk maar aan een stalen balkconstructie, die aan de oude
klokkestoel gemonteerd is (nt.75). En al is dan de luidinstal latie toen electrisch gemaakt, verheffend is de situatie toch allerminst!
In de voor- en zijmuren van de toren bevinden zich op deze hoogte van oudsher rondbogige openingen en wel in elk van deze drie muren twee naast elkaar,
die functioneerden (en nog functioneren) als galmgaten. Op de oudere afbeeldingen van de toren worden deze galmgaten niet altijd even secuur, en ook met
duldel ijke onderl inge afwijkingen aangegeven; bI ijkbaar heeft de speelse vrijheid van de verschillende tekenaars hierbij een rol gespeeld. Op de afbeelding
van Saftleven uit 1651 zien we vlak naast elkaar twee staande rechthoekige
galmgaten getekend, zonder enige decoratieve verbinding tussen beide (dl.1,
pI .25). Op de afbeelding van De Beyer uit 1745 staan ze eveneens rechthoekig
aangegeven, maar nu wèl met een gezamenl ijke overkoepel ing door een stenen boog
van geringe hoogte (dl.1, pl.29). Op de afbeelding van De Bosch uit 1756 zien
we de beide galmgaten rondbogig en vrij goed geproportioneerd getekend en tevens in een rondbogig geheel samengevat (dl. 1, pI .30). Op de anonyme afbeelding uit 1819, die overigens nogal vlak en weinigzeggend is, staat het galmgaten-complexje aan de noordwestkant merkwaardigerwijze in zeer aanvaardbare
verhoudingen aangegeven (dl.2, pI .40). Het laatste is ook op de veel duidel ijker afbeelding van Van de Poll uit ca. 1820 het geval (dl.2, pl.41). Op de afbeelding van Knip uit ca. 1825 zien we daarentegen twee veel te kleine galmgaten binnen een eveneens veel te kleine omlijsting (dl.1, pl.32), terwijl de afbeelding van Mourot uit 1829 de galmgaten veel te rijzig en te smal van afmetingen aangeeft, binnen een ten onrechte gotisch getekende encadrering (dl.1,
pl.

3~.

Tenslotte geeft de anonyme tekening van

1~40

de galmgaten wel rondbo-
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gig, maar te klein en te gedrongen binnen een eveneens te kleine rondbogige
omlijsting aan (dl.2, p1.44). Naar mijn mening zijn de situering in het muurvlak en ook de vorm en omvang van de galmgaten en hun encadrering het best te
zien op de genoemde afbeeldingen van De Bosch uit 1756 (dl.1, pl.30), van de
anonymus uit 1819 (dl.2, p1.40) en van Van de Poll uit ca. 1820 (d1.2, pl.
41). - Er is in loco geen enkele aanwijzing te vinden, dat de galmgaten ooit
gewijzigd, eventueel vergroot zijn; ze zitten kennel ijk in het 14e eeuwse
muurwerk tot vandaag toe nog altijd precies

zoals ze er bij de bouw van 6

eeuwen geleden in zijn aangebracht.
Deze galmgaten nu lagen tot 1841 met de onderkant op 12.30 m boven het toenmalige grondvlak van de toren, en ze liggen sinds 1841 op 13.30 m boven het
tegenwoordige grondvlak; ze zijn 1.15 m breed en 1.90 m hoog, en 1 iggen t\-Iee
aan twee met een tussenruimte van 35 cm van elkaar af. In feite bevinden de
galmgaten zich thans achter de, er in 1841/43 aan de buitenkant vóór aangebrachte grote 'schijnvensters' , en \;Iel in (wat ik zou willen noemen) de
hoogste geleding van deze 'schijnvensters' (nt.76). Met name aan de Utrechtse
kant kan men echter ook van buiten af tussen de zich daar bevindende, uit 1841/
43 daterende galmborden de 14e eeuwse galmgaten nog vrij goed zien.
Aan de achtermuur van de toren zijn geen galmgaten aanwezig, maar wel bevindt zich in deze muur een rondbogige venster-opening, met de onderkant op
85 cm boven het niveau van de derde verdieping, met een breedte van één meter
en een hoogte van 1.50 m; ook deze opening is weer, evenals de opde tweede verdieping aanwezige wat kleinere opening aan de achterkant (zie boven), met een
luik afgesloten. En ook deze achter-opening op de derde verdieping moet al in
de 14e eeuw, direct bij de toen nieuw opgemetselde bakstenen bovenmuren van de
toren, aangebracht zijn, mogel ijk om enige tekening in het achter-muurvlak van
de toren aan te brengen; maar toen (waarsch ij n 1 ijk nád i en) het romaanse kerkdak door het aanmerkel ijk hoger oplopende gotische kerkdak werd vervangen,
kon de genoemde venster-opening gaan dienen als toegang tot dit gotische dak,
waarvan de nok (op 13.50 m boven het grondvlak van de kerk (nt.77)) ongeveer
halverwege de opening lag (dl.1, pl.28). En ook bij de tegenwoordige kerk kan
men door de bedoelde opening gevoegel ijk op het kerkdak komen, want de nok
daarvan 1 igt op 80 cm onder deze opening.
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De Zeister Torenklok.
Ik wil hier nog even een uitwijding geven over de geschiedenis van de Zeister torenklok. De Zeister klok heeft nl. in de historie van het Sticht van oude tijden af een merkwaardige rol gespeeld. Zoals ik hiervóór al in ander verband opmerkte (nt.78), was in de middeleeuwen iedere nieuw inkomende bisschop
van Utrecht gehouden, ter aanvaarding van het wereldl ijk gezag over het Nedersticht, de Zeister klok eigenhandig te luiden. Wel hebben we dienaangaande
slechts feitel ijke berichten uit het l&atst van de middeleeuwen (zie hierna),
maar deze latere berichten geven uiteraard aan, zoals er trouwens ook uitdrukkelijk bij vermeld staat, hoe het zich ook in vroegere tijden heeft toegedragen
De grondslag voor de omstandigheid, dat de bisschoppen van Utrecht in de latere middeleeuwen door de keizers waren beleend met het landsheerl ijke gezag in
het Nedersticht (ongeveer de tegenwoordige provincie Utrecht) en in het Oversticht (ongeveer de tegenwoordige provincies Overijssel, Drenthe en de stad
Groningen met haar naaste omgeving) moet, althans wat het Nedersticht betreft,
reeds in de karolingische tijd zijn gelegd (nt. 79).
De feitel ijke berichten over het klokluiden te Zeist door de nieuw binnenkomende bisschoppen-landsheren van Utrecht betreffen alleen de drie laatsten,
,die de wereldl ijke macht nog hebben uitgeoefend vóórdat deze in 1528 aan Karel
V overging. Het waren de bisschoppen Frederik van Baden (1496 tot 1516), Filips
van Bourgondië (1516 tot 1524) en Hendrik van Beieren (1524 tot 1528).
Betreffende de eerstgenoemde, Frederik van Baden, wiens intocht op 17 september 1496 plaats had, vertelt de 17e eeuwse kroniekschrijver Anthonius Matthaeus: 'Onsen Genadigen

Elect ende Confirmeert
Zeyst~

Heere~

Heere Frederick geboren l1arckgrave van

t'Utrecht~

Baden~

quam van Wijck (bij Duurstede; v.E.) door

daer hy de clock luyde; so men

seyde~

en ontrent drie uren na middagh

quam hy binnen onze stadt (Utrecht; v.E.)' (nt.80).
Van diens opvolger Filips van Bourgondië, weten we dat de Staten van Utrecht
hem, vóórdat hij zijn officiële intocht (pas op 19 mei 1517) zou houden, een
vermanende brief, gedateerd 18 mei 1517, deden toekomen, waaruit we begrijpen,
dat hij er niet voor voelde omdeplechtige handeling te Zeist op de geijkte
tijd te verrichten: 'Wij

verstaen~

dat Uwe F. Genade in Uwer Genade incoemste

bynnen Utrecht nyet wel gelegen zal zijn om yerst tot Zeyst to trecken ende
aldaer te doen desghene men van outs gewoenlicken is te doen. Sus Gen. lieve
Heere~

tot Uwer Gen.

gevalle~

zijn wij to vreden ende overcomen (overeengeko-
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men; v.E.), dat Uwe F. Genade mogen incomen ter plaatsen daert denzelven best

ge legen ende doen lick zij, behoude l icken tot uJat tijden Uwe

F.

Genade wederom

van Utrecht vertrecken, dat die zelve alsdan die oude gewoenten onderhouden
ende doen desghene Uwe Gen. nu in der incompste doen zouden ... ', etc. (nt.81).
Hier wordt dus wel heel uitdrukkelijk één en andermaal gezegd, dat de verplichte hande 1 i ng te Ze is t

'va:n outs gewoenlicken' en een 'oude gewoente' vlas, die

kennel ijk tot in een ver verleden teruggreep. De nieuwe bisschop-landsheer
heeft zich dan ook inderdaad aan deze verpl ichting gehouden, want uit een verslag van zijn plechtige inkomst blijkt, dat hij op 21 mei,
tijn vertaald)

(vrij uit het La-

'nadat hij in het dorp Zeist, naar oude gewoonte, de klok had

geluid, naar Utrecht was teruggekeerd' (nt.82).
Van de volgende (laatste) bisschop-landsheer, Hendrik van Beieren, bezitten
we een nauwkeurig verslag omtrent de bedoelde ceremonie te Zeist van de hand
van notarius Johannes van Gogh, waarvan het opschrift (uit het Latijn vertaald)
luidt:

'Aanvaarding van het wereldlijk gezag door het klokluiden in Zeist', en

waaraan ik (eveneens vertaald) het volgende ontleen:

'Op dezen zelfden dag

(t.w. 24 september 1524; v.E.) op 't vesper-uur, is onze hoogwaarde en hoogge-

boren Heer, de elect, samen met ..... (volgen de namen van het keizerl ijk gezelschap) .•... in de parochie-kerk te Zeist verschenen,

en na voor het hoofd-al-

taar geknield een gebed te hebben uitgesproken, heeft hij zijn te verrichten
handeling aan de Heer opgedragen; daarna keerde hij terug naar de toren, greep
het klokketouw, dat met een schoon servet was ombonden, en luidde de klok;
welke handeling door hem werd verricht krachtens zijn wettige verkiezing, en
Van welke ceremonie de bisschop mij, notarius, verzocht acte op te maken'
(nt.83). - Na de pauselijke confirmatie van deze bisschop, l'lelke eerst twee
jaar later afkwam, hadden dezelfde plechtigheden op 5 november 1526 nogmaals
plaats, en dienaangaande is ons in het Raads Dagelijks Boek van de stad Utrecht
een 'Verklaring' bewaard, welke aldus aanvangt:

'Onse genedige Heere, Heere

Henric Palsgrave bij Rijn, Hertoge in Beijeren, elect t'Utrecht etc. quam Van
Wijck doer Zeijst, dair hij die clock toech als men seijt ... '
Prof. W. van Iterson schreef over dezelfde aangelegenheid:

(nt.84).

'De inbezitne-

ming van het wereldlijk gezag (door de bisschop van Utrer;ht) geschiedde op
symbolische wijze, en wel te Zeist. Volgens oud gebruik begaf de bisschop zich
in volle wapenrusting naar de kerk aldaar. Hier werd hem het klokketouw in een
wiUe doek overhandigd. Daorn2 luidde de bisschop persoonlijk deze klok als
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bewijs van aanvaarding van zijn temporaliteit of wereldlijk gezag over het Nedersticht. Dit feit moet aldus worden verklaard. De landsheer had in de middeleeuwen het recht van klokkeslag.

Dit was een hoogheidsrecht> waardoor de be-

volking op officiële wijze werd opgeroepen> bijv. in geval van oorlog voor
militaire dienst> voor samenkomst om recht te spreken> in geval van watersnood>
oproer en dergelijke meer' (nt.85).
Van welke tijd af deze plechtigheid in Zeist heeft plaatsgehad, is verder
uit de bronnen niet meer te achterhalen, maar wij kunnen uit het hierboven
weergegevene toch wel gevoegelijk afleiden, dat de kerk van Zeist van oudsher
een klok heeft gehad!
Niet onmogel ijk is er dan in de vroegste tijden (dus in de tij d van de houten ke rk (en)) een kl okkes toe 1 in de open 1ucht geweest; deze kwamen nl. al zeer
vroeg voor (nt .86) . Maar stell ig zal er in de toren van 1180 aanstonds bij de
bouw een klok zijn aangebracht, gezien m.n. de gewichte rol, die de t0renklok van Zeist bij de inhuldigingsplechtigheden van de bisschoppen speelde.
Ook de geheel uit tufsteen gebouwde oorspronkel ijke toren zal derhalve een
klokkestoel en galmgaten hebben gehad, zoals we die ook in de jongere (14e
eeuwse) bakstenen bovenbouw van de toren aantreffen.
Het oudste gegeven over de torenklok als zodanig, waarover we beschikken,
dateert uit 1593. In het Visitatie-rapport van de kerken ten plattelande in
het Sticht Utrecht van dat jaar wordt geconstateerd, dat de kerk varr Zeist te
dien tijde in een zeer desolate toestand verkeerde en financieel Gesteund
moest worden (o.m.) 'insonderheyt in 't betalen van de clocke> die se gecocht

hebben' (nt.8?). Er is dus kort vóór of ,in 1593 een nieuwe klok in de toren
gekomen.
De bedoelde klok is echter ruim een eeuw later, nl. in 1699 weer vervangen
door de, nu nog steeds aanwezige en dienstdoende klok, die de toenmal ige drost
van Zeist, mr. Johan Breijer, aan de kerk vereerde. Toen Zeist in 1677 een hoge heerl ijkheid was geworden, onder het bewind van Willem Adriaan van Nassau,
de eerste heer van Zeist, was er uiteraard ook een drost (de hoogste functionaris van de heer) gekomen, en de genoemde mr. Johan Breijer (Breijerus) is de
eerste drost van Zeist geweest, die in 1677 in dienst van Wil lem Adriaan kwam.
Hij was toen nog jong en zelfs nog niet eens meerderjarig, zodat zijn vader,
mr. Maximiliaan Brèijerus (sinds 1674 raad van de vroedschap van Utrecht
(nt.88)) nog enige tijd als een soort voogd-drost voor hem optrad, zo bijv.
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bij de vaststell ing van een rekening van uitgaven, die 'de heep Maximiliaan

BI'eijeI'us, wegens zijn onmondige zoon Johan BI'eijeI'us, op oI'deI' Van de heel'
van Zeyst in de jaI'en 1677 en 1678 ten behoeve van de keI'k, de pastopie en de
Koppelsluis te Zeist gedaan had' (nt.89). Niet lang daarna zal mr. Johan echter wel meerderjarig zijn geworden, want onder de oudst bewaarde, over de jaren 1675 tot 1678 handelende jaarrekening van de kerk van Zeist staat zijn
naam vermeld (nt.90). En behalve onder de jaarrekening van 1679, die op 16
juni 1680 werd afgesloten, waaronder weer de naam van zijn vader Maximil iaan
Breijerus staat, maar dàn met de toevoeging 'in absentie van mijn Zoon den

DI'ossaeI't van Zeijst' (nt.91), vinden we verder gedurende een lange reeks van
volgende jaren steeds de drostelijke handtekening van mr. Johan Breijerus onder de jaarrekeningen vermeld; de allerlaatste keer dat ik zijn handtekening
in de Zeister archivalia aantrof, is onder het op 24 januari 1699 afgesloten Quohier van het Familiegeld van Zeist over 1698 (nt.92). In laatstgenoemd
jaar heeft mr. Johan Breijerus het ambt van drost van Zeist neergelegd, nadat
hij op 3 october van dat jaar z'n vader als raad van de vroedschap van Utrecht
was opgevolgd (nt.93). En kennel ijk heeft hij toen, bij gelegenheid van zijn
afscheid van Zeist, waar hij 22 jaar lang

~rost

was geweest, de voornoemde

luidklok aan de kerk cadeau gedaan. Het opschrift van de klok luidt: 'Gegoo-

ten in anno 1699 dool' oI'dI'e Van MI'. Johan BI'eijeI', DI'ost en KeI'ckmeesteI' van
Zeijst'. Op grond van de randversiering van de klok, bestaande uit naar elkaar
toegewende griffioenen, mag worden verondersteld, dat ze gegoten was bij Eysbouts' klokkegieterij te Deventer, en wel door Gerhart Schimmel (nt.94) (dl.2,
pl.65). - De jaarrekening van de kerk over 1701 bevat nog een achterstallige
uitgaafpost aan de weduwe van de timmerman, die de klok van mr. Breijer in de
toren had aangebracht: 'AI'beidsloon VOOI' het hangen van de klok te Zeyst in

de tOI'en, alsook VOOI' de geleveI'de balk, 14 gld.12st.' (nt.95).
Uit de jaarrekeningen, notulen e.d. van de kerk, en later ook van de burgerl ijke gemeente, bl ijkt dat de luidklok na de reformatie tot in de vorige
eeuw toe, behalve bij kerkdiensten, begrafenissen en brand, ook gebruikt werd
bij verkopingen en

bij het afkondigen van publ icatiën, 's zondags direct na

het uitgaan van de kerk (nt.96). In 1798 werd, tegel ijk met de gehele toren
(nt.97), ook de luidklok eigendom van de burgerl ijke gemeente, die er dus ook
de onkosten van voor haar rekening kreeg. Uit de raadsnotulen bl ijkt, dat op
9 juli 1860 werd bepaald, dat de kerk (o.m.) voor het gebruik van de klok
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voor de eredienst een vergoeding zou moeten betalen (nt.98). Ik vermeld nog,
dat onze torenklok (in tegenstel 1 ing met die van Austerl itz, die terwi 1 le van
eventuele brandmeldingen op de Leusderheide op haar plaats mocht bl ijven) tijdens de bezettingsjaren, nl. in 1943 in beslag genomen en weggevoerd is. Gelukkigerwijze is zij echter na de oorlog bij Gemeente-werken te Groningen teruggevonden en weer in de Zeister toren in haar oude luister hersteld. In
1969/70 is de klok, die in die tijd aan de rand gebroken was, geruime tijd uit
de toren afwezig- en bij Eysbouts' klokkegieterij te Asten (N.Br.) ter reparatie geweest, maar ze is daarna dan toch ook voor de tweede keer op haar normale grondvesten teruggekeerd.

De vierde verdieping van de toren.
Wij verlaten nu de derde verdieping (de klokkestoel-verdieping) en bekl immen de trap naar de 3.45 m hoger gelegen vierde verdieping, waar aangekomen
we ons op 15.30 m boven het voormal ige en op

16.30 m boven het tegenwoordige

grondvlak van de toren bevinden. We zijn hier tevens op de hoogste verdieping
van de toren, zoals deze zich tot 1841/43 verhief. Tot op déze hoogte is in de
14e eeuw het muurwerk van kloostermoppen (bóven de toen bewaard gebleven tufstenen onderbouw van de ~oren) opgetrokken (nt.99), en pas in de vorige eeuw
(1841/43), bij de nieuwbouw van de kerk en de aanpassing daaraan van de toren,
is de toren bóven deze vierde verdieping met z.g. Waalse steen van kleine afmetingen tot de tegenwoordige vijfde verdieping opgehoogd. Aan de binnenkant
van de voormuur van de vierde verdieping zien we in het metselwerk een gedeelte van een gotische (raam)boog verwerkt, juist ter rlaatse waar in 1841/43
aan de burtenkant van dezelfde muur de spitsboog van het grote neo-gotische
'schijnvenster' is aangebracht, zodat de vraag opkomt, of men misschien in
1841/43 toch aanvankel ijk van plan is geweest om hier een wèrkel ijk venster
te

cre~ren,

danwel om

hie~

al leen het bovenste gedeelte van het 'schijnvenster'

als ècht venster te laten functioneren, nl. ter verl ichting van de verdieping
waarop wij ons hier bevinden. In ieder geval heeft men dan toch van dat plan
afgezien, en voor de verl ichting van deze verdieping is er een vrij groot venster in de tegenoverl iggende

achtermuur van de toren aangebracht.
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De voormalige torenspits(en).
De tegenwoordige vierde verdieping van de toren is van oudsher, en ze is,
ondanks het feit dat de toren in 1841/43 met nog een vijfde verdieping is verhoogd, ook thàns nog, de grondslag van de torenspits. Wel heeft onze toren in
de loop der eeuwen niet altijd dezèlfde spits gehad. Van de oudste, oorspronkelijke spits, n1. van die van degeheel uit tufsteen opgetrokken toren (1180 tot
in de 14e eeuw) is ons uiteraard nietsbekend; dit is vermoedelijk een vrij lage en stompe spits geweest, zoals we bijv. de spits van de voormalige toren
van Odijk nog van de oude afbeeldingen kennen (dl.1, pl.21) en zoals ook thans
nog de toren van Bunnik heeft (dl. 1, pI .22).
Of de spits van onze Zeister toren, zoals de afbeeldingen uit 17e, 18e en
1ge eeuw (tot 1823) ons geven te zien, al

uit de 14e eeuw dateerde, of dat

deze van jongere makelij was, kan ik niet uitmaken. De spits van de genoemde
afbeeldingen was duidelijk vierkantig en met vrijwel onderaan een zijwaartse
knik, waardoor ze wat breder uitliep, en wel tot dezelfde breedte als de toren
zelf had, zodat er geen plaats was voor een omloop of balustrade, die dan ook
op geen der afbeeldingen voorkomt; er bevond zich beneden aan de spits al leen
een goot. Naar schatting zal de hier bedoelde spits ongeveer 9 meter hoog zijn
geweest; deze schatting is gemaakt naar de in dit opzicht meest nauwkeurig 1 ijkende afbeeldingen, nl. die van Saftleven uit 1651, die van Serrurier uit 1730,
die van De Beyer uit 1745 en die van De Bosch uit 1756 (dl.l, pln.25',28,29,30).
Op de afbeeldingen van Schoemaker uit ca. 1700, van Serrurier uit 1730 en van
De Bosch uit 1756 (d1.1, pln.27,28,30) zien we, dat er aan de achterkant van
de spits een uitgebouwd venster- of deurkapel let je was, dat gelegenheid gaf om
werkzaamheden aan de goot of aan de spits te gaan verricllten; op die van Serrurier bespeuren we bovendien een luikje halverwege de hoogte van de zuidwestel ijke zijde van de spits, dat weIl icht voor soortgel ijke doeleinden moest
dienen.
Uiteraard kwamen in de jaarrekeningen van de kerk af en toe posten van reparatiekosten aan de torenspits voor. Zo moest men in de jaren 1675 tot 1678
sparen voor een nieuwe loden goot rondom de spits, teneinde in 1679 tot uitvoering van dit werk, dat 184 gld. ging kosten, te kunnen komen (nt.100). Telkenmale lezen we ook van nieuwe leien op de spits, veelal tegel ijk met vernieuwingen van de leien op het kerkdak. Van een vlag op de toren vernemen we voor
ft eerst in de jaarrekening van 1746/47; de post luidde: 'Betaelt aan de vlag
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ter verheffing van Zijn HoogEd. tot Stadhouder, Admiraal en Capitijn-Ceneraal
dezer Provincie (n.b. prins Wi 1 lem IV, op 3 mei 1747; v.E.) op de toren; bedraegt met linten en vergulden knop 8 gld.16st. '; dese vlag op de toren doen
setten, 1 gld.4 st. ' (nt. 101) .
De wijzerplaten waren in het midden van de 17e eeuw, volgens de afbeelding
van Saftleven uit 1651, aan de torenmuren bevestigd tussen de spaarvelden en
de galmgaten (dl.l, p1.25). Op de afbeeldingen uit de 18e eeuw echter blijken
de wijzerplaten aan de voor- en zijkanten rechtop tegen de spits te staan, op
een geringe afstand boven het grondvlak van de spits (dl. 1, pln.27,28,29,30;
d1.2, pln.40,42). Uit de jaarrekening van de kerk over 1756/57 blijkt, dat
tóen

~~n

van de wijzerplaten geheel moest worden vernieuwd; timmerman

Ari~n

Verdonk maakte het nieuwe bord van 2-duims eiken planken; tegel ijkertijd werd
ook de wijzer (enkelvoud!; er was dus al leen een uurwijzer) vernieuwd; de beide andere wijzerborden werden al leen met zwart en rood bijgeverfd; alles tesamen kostte 19 gld. (nt.l02).

In de jaarrekening van 1778179 wordt wéér

melding gemaakt van een nieuwe uurwijzer (enkelvoud); het betreffende wijzerbord werd toen nieuw geschilderd en verguld (nt.l03). In de jaarrekening van
1796/97 is sprake van een nieuwe kóperen wijzerplaat met wijzer (nog steeds
enkelvoud), aangebracht aan de noordwest-zijde, voor de prijs van 60 gld.,
terwijl toen ook dit bord werd geschi lderd (nt.l04). Het bl ijkt dus, dat men
niet ineens, maar het éne na het andere de houten borden heeft vernieuwd en
door fraaiere heeft vervangen.
De spits van de toren bl ijkt op alle bewaarde 17e tot 1ge eeuwse afbeeldingen (tot 1823) bekroond te zijn geweest met een bol, een kruis en een haan.
De enige keer dat we iets aangaande deze haan vernemen is in de rekening van

1774175, waar blijkt dat de haan op de toren toentertijd verguld is geworden
(nt. 1 05) .

De secularisatie van de toren.
In 1798 ging dan, gelijk al terloops is opgemerkt (nt.106), de toren op
last van hogerhand, aan de burgerl ijke gemeente over. Dit gebeurde dus in de
tijd van de Bataafse Republ iek, en wel nadat in art.6 van de 'Additioneele
Artikelen ' van de 'Staatsregel ing voor het Bataafse Volk

I

van dat jaar was be-

paald: 'De torens, aan de Kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken met derzel-

ver huizingen worden verklaard eigendommen te zijn en te

blijven~der

Burger-

13-9

lijke Gemeenten, staande ten allen tijde onder derzelver beheering en onderhoud'
(nt.107). De aanleiding tot deze maatregel is waarschijnlijk geweest, dat de
torens in allerlei opzichten van algemeen belang waren geworden: ze werden veelal gebruikt voor brandwachten en voor het uithangen en bewaren van brandslangen; ook de luidklokken en uurwerken in en aan de torens waren uiteraard ten
algemenen nutte. Bovendien was de nationale en plaatsel ijke overheid er in
die tijd voor beducht, dat bij relletjes en oproerigheden de vlag wel eens uit
de toren kon worden gestoken uit protest tegen de toenmal ige machthebbers. Om
a 1 deze en derge 1 ij ke redenen wi 1de men, dat de kerktorens gehee 1 en a 1 onder
beheer en controle van de verantwoordel ijke overheden zouden komen (nt. 108).
En zo werd dan ook de Zeister toren eigendom van de burgerl ijke gemeente.
Dit neemt niet weg, dat er in de eerste helft van de vorige eeuw nog wel
eens een herstel -

en onderhoudswerk aan de toren voor rekening van de kerk-

voogdij plaats zal hebben gehad. Ik denk daarbij in 't bijzonder aan de omstandigheid, dat er bij de nieuwbouw van de kerk in 1841/43 tal van aanpassingen van het uiterl ijk en ook van het portaal van de toren aan het nieuwe kerkgebouw, dat in zo'n geheel andere stijl werd opgetrokken, moesten plaatshebben, waarvan de kosten toch wel zeker niet voor de burgerl ijke gemeente maar
voor de kerk zullen zijn geweest. Helaas heL ik dit laatste niet kunnen verifiëren, omdat de gespecificeerde rekening van de kosten van de nieuwbouw van
de kerk niet meer in de archivalia van de kerk aanwezig is (nt.109).
Intussen schijnt de burgerlijke gemeente in een later stadium van de vorige
eeuw toch niet bijster gelukkig te zijn geweest met het bezit van de oude en
veel onderhoud vereisende toren. Op 20 december 1859 besloot de gemeenteraad
om de toren, met uitzondering van de klok en het uurwerk, in

ei~endom

en on-

derhoud weer over te dragen aan het kerkbestuur. Wel was de raad er zich volkomen van bewust, dat de toren op dat ogenbl ik dringend grote reparaties behoefde, waardoor het aanbod voor het kerkbestuur allerminst aanlokkel ijk was,
om welke reden de raad de kerkvoogdij bij eventuele overdracht van de toren
een bedrag ineens van 250 gld. aanbood (nt.110). De kerkvoogdij ging echter
niet op het aanbod in; alleen besloot zij op 9 jul i 1860 het gemeentebestuur
bill Ukheidshalve een jaarl ijkse vergoeding van 25 gld. voor het mede-gebruik
van de luidklok aan te bieden. Het gemeentebestuur antwoordde daarop, dat het
de zaak van de overdracht van de toren voorlopig zou laten rusten, en dat het
het aanbod van de voorgestelde jaarl ijkse vergoeding aanvaardde (nt.111) ; deze
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bijdrage wordt tot op heden nog steeds voldaan. Belangrijke herstel I ingen aan
de toren, bijv. in 1864en in 1887 (nt.112) zijn uiteraard steeds door de burgerlijke gemeente bekostigd. Ik geloof niet dat er sinds 1860 ooit nog onderhande1 ingen betreffende een overdracht van de toren aan de kerk zijn gevoerd.
Wel iser nog slechts weinige jaren geleden, nl. in 1968, t.a.v. de tenaamsteIl ing van de eigendom van de toren een administratieve onjuistheid aan het
I icht gekomen. De toenmal ige minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk deed in januari van dat jaar nl. aan de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zeist de mededel ing, dat 'het monument le Dorpsstraat één' op
de vastgestelde Lijst van beschermde monumenten was geplaatst, waarbij bleek
dat hieronder niet alleen het kerkgebouw, maar ook de toren diende de worden
verstaan. Zowel de kerkvoogdij als het hierover geraadpleegde gemeentebestuur
van Zeist lichtten toen de bevoegde instanties in over de werkelijke stand
van zaken. Onder aanvoering van de desbetreffende, in 1798 ingevoerde wetgeving, en ook van de feitel ijke erkenning van het eigendomsrecht van de burgerlijke gemeente op de toren, gezien de jaarlijkse retributie die de kerk gedurende vele jaren en tot nu toe aan de burgerl ijke gemeente steeds betaald
had voor het gebruik van de doorgang van de toren naar de kerk en van de luidklok in de toren t.b.v. de diensten, toonden beide instanties aan, dat de kerk
wel de eigenares van het perceel grond en van het kerkgebouw, maar dat de burgerl ijke gemeente de eigenares van de toren als zodanig was en wenste te bI ijven. Bij nader onderzoek bleek toen, dat het abuis een voortvloeisel was uit
de nog nooit in de kadastrale leggers gewijzigde vermelding, dat de Hervormde
Gemeente de eigenares van de toren was. De fout werd na heel wat ambtel ijk
heen-en-weer geschrijf hersteld, en thans staat dan zowel in de kadastrale
leggers als in de Lijst van beschermde monumenten eindel ijk de burgerl ijke gemeente officieel als eigenares van de toren vermeld (nt.113).

De nieuwe (tegenwoordige) torenspits.
Wij keren nu terug naar de vierde verdieping van de toren, waar (zoals we
zagen) de spits begint. De voormal ige spits, van ca. 9 m hoog, was in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw bI ijkbaar zodanig in verval geraakt, dat er drastische

m~atregelen

moesten worden genomen. Op 20 februari

1823 machtigde de gemeenteraad schout en assessoren, om een bestek en tekening te laten maken, waarnaar de spits zou kunnen worden hersteld of algeheel
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vernieuwd, daar alles zich in zó'n gevaarlijke toestand bevond, dat er 'ongelukken uit zouden kunnen worden geboren' (nt.114). Op 21 april d.a.v. had de
aanbesteding plaats, waarbij de mr. timmerman-metselaar Arie Verdonk als laagste inschrijver de opdracht kreeg, en wel tegen de aanneemsom van 1609 gld.
(nt. 115). Ook de nieuwe spits werd weer viervlakkig, maar zonder de knik die
de vorige spits onderaan had gehad. De nieuwe spits was (en is nog) 12.50 m
hoog en van onderen 6 m in het vierkant, zodat er nu, omdat de toren zelf op
deze hoogte 7.10 m in het vierkant was (en nog is) een niet te brede omloop
rondom de spits kwam. Vandaar dat er in 1823, ter plaatse van de vierde verdieping, rondom die omloop, ook een balustrade verscheen. De spits in haar
vo 11 ed i ge gedaante en de omloop met z'n balustrade, zoals die er van 1823 tot
1841 zij n geweest, zien we bijzonder goed op de anonyme tekening uit 1840 (d 1.
2, pi .44) ; de omloop en de balustrade komen ook bij Knip (ca. 1825) en bij Mourot (1829 ) (d 1. 1 , pin. 32,33) aan het 1 i cht. De wijzerplaten werden in 1823,
volgens de anonymus van 1840, op een hart-hoogte van ca. 3.50 m boven de omloop aangebracht, en er was ook tóen al leen nog maar een uurwijzer. De nieuwe
spits van 1823 werd bekroond met dezelfde bol, kruis en haan, die ook de vorige spits hadden gesierd; althans het bestek van de vernieuwing van de spits in
1823 spreekt met geen woord over vervanging of vernieuwing wat bol, kruis en
haan betreft, en de anonyme tekening uit 1840 geeft in dezen precies hetzelfde
beeld als we van de afbeeldingen van vóór 1823 kennen (dl.2, pi .44) .,Op de
genoemde tekening uit 1840 bi ijkt deze top-versiering van de spits ca. 3.20 m
hoog te zijn gevleest, waardoor het hoogste punt tot op 31.65 m boven het grondvlak van de toren reikte (dl.2, pl.61).
Wijzigingen aan de toren in 1841/43.
Voordat we nu van de vierde naar de tegenwoordige vijfde verdieping opklimmen, is het nodig om eerst melding te maken van de verschillende wijzigingen,
die onze toren bij de nieuwbouw van de kerk in 1841/43 heeft ondergaan. In de
toen ontstane nieuwe situatie kwam de toren in nogal sterk veranderde proporties t.o.V. de kerk te staan. Ik noem hier het volgende. 1. Door de verlaging
van het grondvlak (de kerkheuvel) met één meter werden de muren van de toren,
van het nieuwe grondniveau af gemeten, één meter hoger (nt.116). 2. De daknok
van het nieuwe kerkgebouw kwam 1.60 m lager tegen de achtermuur van de toren
te 1 iggen dan de daknok van het voormal ige kerkgebouw (nt.11]) (d1.2, p1.61l.
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3. De kerk zelf werd nu met haar beide zijvleugels 18.50 m breed, terwijl de
vorige kerk, die geen zijvleugels had gehad, slechts 11 meter breed was geweest,
zodat de kerk de toren nu aan elk van beide zijden 3.75 m breder flankeerde
dan tevoren het geval was geweest (nt.118) (d1.2, pl.60). 4. De kerk kreeg nu
aan beide zijden van de toren een ruim portaal, waarvan de zijmuren in het verlengde van de nieuwe kerkmuren kwamen te 1 iggen, terwijl de voormuren van
deze portalen ongeveer halverwege de zijmuren van de toren bij deze laatsten
aansloten (nt.119) (dl.2, pln.59,60). 5. De muren van de toren werden 4.75 m
hoger opgetrokken (nt.120) en bereikten nu een hoogte van 21.05 m boven het
verlaagde grondvlak, waardoor de toren dus een veel forsere statuur kreeg dan
hij tevoren had gehad. 6. Zeer merkwaardig is wel, dat ondanks deze verhoging
van de torenmuren met 4.75 m, de spits van 1823 toch vol ledig gehandhaafd werd;
het onderste gedeelte van de bestaande spits werd eenvoudig binnen de verhoging van de toren weggewerkt, hetgeen we in de ruimte tussen de vierde en vijfde verdieping voor onze ogen kunnen zien, maar het gevolg was en is, dat we
dus tegenwoordig de onderste 4.75 m van de spits van buiten af niet meer kunnen zien, en dat de spits van buiten af slechts een grondvlak van 3.75 m in
het vierkant en slechts een hoogte van 7.75 m schijnt te hebben, hetgeen bij
de torenbreedte van ruim 7 meter een nogal

gedrongen indruk maakt. 7. Het kruis

op de spits werd, bl ijkens het bestek uit 1841, door een nieuw en iets kleiner
kruis vervangen (nt.121), maar de oude haan werd bl ijkbaar in z'n oude gedaante gehandhaafd, want van een nieuwe haan rept het genoemde bestek niet; het
geheel van bol, kruis en haan is thans 2.70 m hoog, zodat de hoogte van de toren, alles inbegrepen, sinds 1841/43, en ook nu nog, 33.15 m bedraagt (dl.2,
p1.6J).

De vijfde verdieping Van de toren.
Wij kl immen nu van de vierde naar de vijfde verdieping en bevinden ons dan
op een hoogte van 21.05 m. Hier bevindt zich een deur aan de achterkant van de
hier vrij komende spits, waardoor we op de omloop van de toren komen (dl.2,
pln.56,57). Deze omloop is sinds 1841/43, vanwege de op deze hoogte zo versmalde spitsbreedte (zie boven), wel vrij breed (1.20 m), maar er is geen geregelde balustrade, en de omloop kan dus eigenl ijk niet dienen als touristische
attractie. Het uitzicht over Zeist en verre omstreken is hier overigens uniek!
De ornamentele versieringen, die aan de bovenkant van de toren zijn aange-
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bracht (d1.2, pl.51l, zien we hier van nabij, maar uiteraard van de achterkant.
Ook zien we het kruis op de spits nu meer van nabij, hoewel toch nog altijd
een tien meter boven ons. Van dit kruis weten we, dat er in 1864 herstelwerkzaamheden aan verricht zijn, ten"ijl toen tegelijkertijd de, nu nog bestaande
gelegenheid om de vlag uit te steken gecreëerd is (nt. 122).

Het buiten-aanzien van de toren sinds 1841/43.
Na onze speurtocht door de toren dalen we dan nu weer naar beneden, en bekijken we, buiten gekomen, de toren nog even naar z'n tegenwoordige uitwendige verschijning (plaat op de omslag en d1.2, pln.51,72). Van de hoge ouderdom
van het toch werkel ijk historische monument, dat we in onze toren bezitten,
zien we van buiten af in feite niets! Het hele bouwwerk is in 1841/43 in een
nieuwe jas gestoken, teneinde het volledig bij de toen nieuw gebouwde kerk te
laten aansluiten. Het is overigens wel merkwaardig, dat er betreffende het
overleg, dat er toen zéker tussen het gemeentebstuur, dat immers eigenaar van
de toren was, en de kerkvoogdij, die zo rigoreus in het aanzien van de toren
ingreep, geweest moet zijn, geen archival ia bewaard zijn. Ik vermoed, dat er
toen veel mondeling en onderhands is geregeld, temeer omdat de zeer invloedrijke burgemeester F.N.

~an

Bern

tevens al 30 jaar lang kerkvoogd was, zodat

zijn gezag ook op kerkel ijk gebied niet gering zal zijn geweest.
Over de in 1841/43 geheel gewijzigde en sterk vergrote toegangsdeur heb ik
hierv66r al geschreven (nt.123); maar ook de overige ornamentiek aan de toren
laat niet de minste herinnering over aan wat het eens geweest is.
Op een hoogte van 8.50 m begint

(schijnbaar) een tweede 'geleding' van de

toren, die reikt tot 19 m hoog (dl.2, pl.51l. f,an de voor- en zijmuurvlakken
van deze tweede 'geleding' zijn, wat ik hierv66r al één en andejmaal 'schijnvensters' noemde aangebracht, tegen elk van deze muurvlakken één. Het waren
(en zijn) grote en ingewikkelde constructies, die zorgvuldig tégen en 1n de
muren werden bevestigd; ze waren (en zijn) in stijl geheel in overeenstemming
met de hoofdingang en trouwens ook met de ramen van het nieuwe kerkgebouw. Elk
van deze drie 'schijnvensters' werd aan de onderkant op 9 meter boven de grond
aangebracht en reikt(e) met de spitsboog tot 18 m boven de grond; de hoogte
van elk 'schijnvenster' bedraagt dus 9 meter, terwijl ze 2.60 m breed zijn.
De samenstelling van deze 'schijnvensters' is zodanig, dat ze in hetmidden een
brede stUl opwaarts hebben, diezich bovenaan naar links en rechts in tweeën splitst,
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en daar de neo-gotische hoofd boog in twee kleinere neo-gotische ondergeschikte
bogen verdeelt. Op 3 en 4 meter" hoogte boven de onderkant van elk der 'schijnvensters' bevinden zich twee forse dwarsspijlen, die het geheel van beneden
naar boven in drieên verdelen. Het onderste gedeelte bestaat uit onderaan een
achttal kleine en zeer smalle 'venstertjes

I,

waarvan de twee meest rechtse aan

de voorkant en de twee meest I inkse aan de I inker zijkant van de toren in
1841/43 functioneel zijn gemaakt ter verlichting van de eerste verdieping van
de toren (nt.124); boven deze acht kleine 'venstertjes' volgt voorts een viertal hogere en bredere raamachtige versieringen, maar ook hier is al les 'schUn' !
Het gedeelte tussen de beide genoemde dwarsspijlen bestaat in elk der drie
'schijnvensters' uit vier rechthoekige, 50 bij 60 cm grote 'venstersi, die
echter ook al weer 'schijn' zijn. En het bovenste gedeelte van elk der drie
grote 'schijnvensters ' bestaat uit vier 3 m hoge en 50 cm brede openingen, die
zich, elk van negen galmborden voorzien, juist vóór de oude galmgaten in de
torenmuren bevinden, en dus mede als zodanig functioneren (nt.125). - Ik merk
terloops nog op, dat de hiervóór gebruikte uitdrukking 'schijnvensters' misschien wel min of meer denigrerend kl inkt, maar dat we voor de oplossing van
de aanpassingsproblemen van de oude toren bij de nieuwe kerk, zoals men die
in 1841/43 heeft gevonden en gerealiseerd, toch grote waardering kunnen hebben,
omdat ze een voortvloeisel is uit de omstandigheid, dat men onze oude toren
dan toch maar gespaard heeft en dat men hem slechts aan de buitenkant de genoemde kunstbewerkingen heeft laten ondergaan. En voor het feit, dat onze oude toren er nog is kunnen we niet dankbaar genoeg zijn!
Een weinig hoger dan de 'schijnvensters ' werd aan alle zijden van de toren
rondom in 1841/43 een dubbele oml ijsting' gemaakt, resp. op 18.75 en op 20.75 m
boven de grond, binnen welke dubbele oml ijsting zich ook de drie wijzerplaten
(nu uiteraard met uur- èn minuutwijzers)

bevinden, en ook meerdere versierin-

gen zijn aangebracht, evenals ook boven de bovenste oml ijsting, ter hoogte
van de vijfde verdieping van de toren het geval is. Met de stijl van het nieuwe
kerkgebouw overeenstemmend is voorts ook, dat men terzijde van elk van de twee
vóórhoeken van de torenmuren, aan weerszijden een halve meter uit de hoek,
steunberen heeft aangebracht, die op het grondvlak een oppervlakte van 85 bij
95 cm. hebben, verder naar boven aanmerkel ijk in omvang afnemen, terwijl men
terzijde van elke der beide àchterhoeken van de torenmuren, te beginnen ter
hoogte van het kerkdak, (gedeeltel ijke) pendanten van de vier steunberen van
de voorkant heeft opgemetseld. Al deze 'steunberen ' reiken tot de hoogte van
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de omloop rondom de spits, en zetten zich dan naar boven toe voort in pi lasters, ook weer acht in getal. welke pi lasters bekroond werden met pinakels
(spitse siertorentjes) (zie de plaat op de omslag). Dergelijke siertorentjes
zijn ook aan het dak van het kèrkgebouw in menigte aangebracht (nt.126), waar
ze thans n6g zijn, terwijl de acht pilasters rondom de torenspits in 1953 van
hun spitsjes zijn ontdaan en met een nauwel ijks meer sierl ijk te noemen bedekking zijn 'bekroond' (nt.12?) (dl.2, p1.72).
Toen kerk en toren in 1843 gereed gekomen waren, werd al het buitenmuurwerk van beide grijs bepleisterd, zodat het gehele buiten-aanzicht van
kerk en toren geëga I i seerd werd, en dus ook de oudheden van de toren totaa I
aan het gezicht werden onttrokken. De gemeenteraad 1 iet in 1887, toen er meerdere reparaties aan de toren verricht moesten worden, deze nogmaals geheel
afbikken en opnieuw met portland-cement bepleisteren (nt.128). In 1920 besloot
de kerkvoogdij de kerkmuren, successievelijk per jaar één vak daarvan, te laten afbikken en opvoegen, dus kennel ijk om deze voorgoed onbepleisterd te laten (nt.129); maar de burgerl ijke gemeente heeft ten aanzien van de toren dit
goede voorbeeld niet gevolgd, zodat kerk en toren, wat dat betreft niet
meer met elkaar harmonieerden, wat ze trouwens ook thans nog niet doen! Uiteraard werd dit in 1920 door het gemeentebestuur wel voorzien, maar dit col lege
volstond er in 1921 mee, het besluit te nemen om aan de voet van de toren
kl imop te planten, welke bij het op- en uitgroeien een groot deel van de toren
zou bedekken, waardoor de tegensteIl ing tussen kerk en toren voor het aanzien
sterk zou verminderen (nt.130). Nu, dit is dan wel zo geworden (d1.2, p1.72) ,
maar ik wil te dezer plaatse toch nog graag eens uiting geven aan mijn vurige
wens, dat de toren eenmaal geheel in z'n oude luister zal worden hersteld. Ik
ben dankbaar te weten, dat dit niet buiten de aandacht van het gemeentebestuur
I igt. Waarom zou men de thans niets vermoedende vreemdel ing, die Zeist bezoekt,
het genoegen onthouden, in één oogopslag te zien dat we hier met een oud middeleeuws bouwwerk te doen hebben?!

Trouwens, waarom zouden onze Zeistenaren,

zowel die er niet- als die er wel van op de hoogte zijn, dat zèlf ook niet mogen zien?!
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Hoofdstuk VIII De rOlnaanse kerk (U80 tot 1840.
Nu we onze oude toren bezichtigd hebben en bij de diverse bijzonderheden
ervan hebben sti 1gestaan, volgt thans de geschiedenis van de voormal ige romaanse kerk, die tegel ijk met de toren, in 1180, werd gebouwd. De argumenten,
op grond waarvan we met zekerheid de stichtingstijd van de voormalige kerk op
het jaar 1180 kunnen stellen, zijn dezelfde als die ik in het vorige hoofdstuk
bij de datering van de toren heb genoemd, en waarheen ik hier zonder meer moge
verwijzen (nt. 1). Maar in tegenstel I ing tot de toren is deze kerk in het jaar
1841 helaas het slachtoffer geworden van (mag ik het zeggen?) het gebrek aan
historische zin, dat in de vorige eeuw zo menig bouwwerk van eerbiedwaardige
ouderdom onder mokerslagen heeft doen vallen. Voor ons doel mag het nog een
troostprijs (maar meer danook niet) worden genoemd, dat we ons, zowel van de
oudere afbeeldingen, die ons van de voormal ige kerk bewaard zijn, alsook van
de vorige eeuwse projectie-tekeningen, die kort vóór de afbraak van de romaanse kerk zijn gemaakt, van welke afbeeldingen en tekeningen ik in het vorige
hoofdstuk een opsomming heb gegeven (nt.2), toch nog een redel ijke voorstelI ing van de bedoelde kerk (van de waarlijk óude Oude Kerk) kunnen maken.

Grondvorm, fundering, muren, ramen en dak van de voormalige romaanse kerk.
De grondvorm van de romaanse kerk kennen we van drie van de zoëven bedoelde
tekeningen uit 1840 en 1841 (d1.2, pln.47,48,49), waarbij echter opgemerkt
zij, dat het oorspronkelijke romaanse koor (uit 1180) in de 14e of 15e eeuw
door een gotisch koor van andere afmetingen is vervangen; de genoemde tekeningen geven uiteraard de romaanse kerk met het jongere gotische
koor te zien. Van het oorspronkel ijke romaanse koor is geen enkele afbeelding
over.
De eigenl ijke kerk (het kerkschip) had buitenwerks een lengte van 21 m en
een breedte van 11 m, en binnenwerks een lengte van 19 m en een breedte van
9.20 m; deze kerkruimte werd dan vanouds vergroot met de koorruimte, eerst van
het romaanse koor (van 1180 tot in de 14e à 15e eeuw) en nadien van het gotische koor (van de 14e à 15e eeuw tot 1841), waarover hierna meer zal volgen
( dl. 2, pl. 59) .
De fundamenten van de kerkmuren en steIl ig ook die van het eerste (romaan-
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se) koor evenals die van het latere (gotische) koor, lagen nog wat minder diep
dan die van de toren, waarover in hoofdstuk VI I is gesproken (nt.3); het eerder (nt.4) genoemde, in 1964/65 nog aanwezig geconstateerde kleine gedeelte van
het oorspronkel ijke fundament was slechts 18 tot 40 cm onder de bodem, waarbij
weer bedacht moet worden, dat de kerkheuvel in 1841 één meter is verlaagd, zodat de fundamenten tevoren een meter dieper in de grond hebben gelegen.
Intussen hebben deze fundamenten, en dientengevolge ook de muren, in de
loop der eeuwen veel last van verzakken gehad, vooral vanwege het veelvuldige
begraven in de directe nabijheid ervan. Daarover deelde burgemeester F.N. van
Bern in de rede, die hij bij de eerste steenleQging van de tegenwoordige kerk
op 14 jul i 1841 hield, en waarin hij ook allerlei bijzonderheden over de afgebroken romaanse kerk memoreerde, mee

'dat de fondamenten .... van het oude

kerkgebouwen koor niet diep gelegen (hadden> en dat) het kerkgebouw aan de
eene zijde een doorzakking (had) ondergaan, veroorzaakt door het menigvuldig
begraven> daar men zelfs de 'overblijfselen! tot tegen de gezegde fondamenten
aan vond> ja> op sommige plaatsen zelfs dieper dan dezelve gelegen waren,
waardoor de vaste lagen zodanig geroerd waren, dat men thans (t.w. bij de fundering van de in 1841 nieuw te bouwen kerk; v.E.)

de fondamenten> uit de weg

gemet;en> op wel zeven duim onder dezelven (moest) leggen (nt. 5). Eén en ander
verklaart wel, hoe het kwam dat het onderhoud van het kerkgebouw altijd weer
zoveel zorg en kosten heeft vereist (nt.G).
Wat de muren betreft: de beide zijmuren van het kerkschip hadden een dikte
van 90 cm, de voor- en achtermuur waren één meter dik (n.b. ik moest deze maten min of meer schatten door het gemiddelde van de gegevens op de drie hiervóór genoemde, op dit punt nogal van elkaar afwijkende plattegrond-tekeningen
te nemen). Alle muren van het kerkschip, en steIl ig ook die van het oorspronkelijke romaanse koor, waren van tufsteen gebouwd; het metselwerk van deze
muren vertoonde hetzelfde beeld als dat van de tufstenen tórenmuren: aan de
buiten- en binnenzijde waren ze geregeld van tufstenen opgetrokken, en daarbinnen waren ze met veldkeien en metselspecie gevuld (nt.?) (d1.2,pl.49). De
muren van het kerkschip waren 7.20 m hoog. Of die van het oorspronkelijke
kóor even hoog waren is onbekend, maar doorgaans was een romaans koor wat lager dan de bijbehorende kerk.
Op de genoemde plattegronden uit 1840 en 1841 (dl.2, pln.47,48,49) blijkt,
dat het schip van onze voorrnal ige kerk aan elk der beide zijden geschoord
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werd door 7 steunberen, waardoor dus elk der buiten-zijmuren in 6 vakken, elk
van 2.45 m breed, werd verdeeld. Volgens wat opzichter Montauban in 1841 aan
prof. Kist meedeelde, waren de Izware Dammers of Beeren, die den ouden kerk-

muur schraagden, doch slechts los daaraan toegevoegd, zonder met den muur verbonden te zijn, van grove mopsteenen gemetseld I (nt.S). De steunberen hadden
een basis-omvang van 90 bij 90 cm, ze vertoonden twee geledingen en waren 6.80
m hoog. Uit het feit dat ze los tegen de muren aangemetseld waren, en wel van
mopstenen, bI ijkt dat ze niet tegel ijk met de tufstenen muren van 1180 waren
opgetrokken, maar later, mogelijk (waarschijnlijk) toen in de 14e of 15e eeuw het
oorspronkel ijke tufstenen romaanse koor door het van mopstenen gebouwde gotische koor werd vervangen.
In de tufstenen muren van onze romaanse kerk hebben zich uiteraard oorsprankel ijk romaanse (rondbogige) l"OJnen bevonden,

,~aarvan

we geen enkele af-

beelding hebben, omdat alle bewaarde afbeeldingen dateren uit de tijd, dat de
romaanse ramen al vervangen waren door latere,

veel grotere (ook rondbogige)

ramen, welke we ook op de tekeningen uit 1840 nog aantreffen (dl .2, pln.44,45,
46). De oude romaanse dorpskerken hadden aanvankeI ijk altijd kleine romaanse
vensters, zoals er o.m. aan de kerk van Doorn ook thans nog zijn te zien. Wel
zullen de oorspronkel ijke romaanse ramen op dezelfde plaatsen hebben gezeten
als waar later de grotere ramen zaten. Wannéér deze vervanging en vergroting
van de kerkramen heeft plaatsgehad, vernemen we niet uit de bronnen.-Het zal
m.i. wel na de r2formatie zijn gebeurd, daar de grotere ramen in 't geheel
niet bij de toenrnallge rooms-kathol ieke kerksfeer pasten. De afbeelding van de
Zeister kerk van Schoemaker uit ca. 1700 geeft de latere ramen al te zien
(dl .1, pi .27); ook de jaarrekeningen van de kerk, die van 1675 af merendeels
bewaard zijn, maken

nerge~s

melding van een dergelijke kostbare wijziging van

muren en ramen. Ik dateer dus deze vernieuwing en vergroting der ramen binnen
de eerste eeuw na de hervorming (nt.9). - De tekeningen van 1840 (d1.2, pin.
44,45) tonen ons in alle door de steunberen gevormde muurvlakken, en wel van
de beide zijmuren van de kerk, zulke vergrote ramen; 10 van deze 12 ramen begonnen onderaan op 3 meter boven de grond, ze hadden een breedte van 1.10 m en
een hoogte van 3.60 m. De beide ramen, die (links en rechts) het dichtst bij
de voormuur zaten, en die steil ig eerst ook dezelfde grootte als de 10 andere
hebben gehad, zijn bI ijkbaar iil 1810, toen hier de galerij in de kerk werd
aangebracht (nt. la), van onderen een meter ingekort.
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Nog zij opgemerkt, dat we in de kerkelijke archivalia maar "'Jeinig over de

glazen in de kerkramen lezen. Wel bI ijkt, dat er bij het zeer omvangrijke herstelwerk, dat men (enkele jaren na de Franse invasie in 1672 in Zeist, waaronder met name ook ons kerkgebouw zo schande I ijk

had geleden)

vooral op in-

stigatie van graaf Willem Adriaan van Nassau, die in 1677 als eerste heer van
de hoge heerl ijkheid Zeist optrad, in dàt en de volgende jaren ondernam (nt.
11), mede een uitgaaf van 19 gld. werd gedaan aan zekere 'Huybert de Clock,

glasemaeker, lJegens geleverde glaesen in de kerk'; en verder was er in veel
latere tijd, nl. op 13 september 1795, een uitgaafpost vanwege 'in de glazen

van de kerk (aangebrachte) koperen ramnpjes om te openen bij grote hitte' (nt.
12), waaruit blijkt dat men tóen pas begon te begrijpen hoe een kerkgebouw,
ook wanneer de deuren gesloten waren, toch geventileerd

moest kunnen worden!

Het feit dat de kerkmuren pas láter, en wel mogelijk in de 14e of 15e eeuw,
steunberen hebben gekregen, is een aanwijzing, dat de zoldering- en dak-con-

structie aanvankelijk zeer eenvoudig moet zijn geweest; wel I icht was het een
z.g. 'open dak': rechte verbindingsbalken bovenaan tussen de beide muren, en
daarboven een laag dak, met op ca. 10.50 m boven de grond (d. i. 3.30 m hoger
dan de muren) de nok, met een nok-hoek van ca. 120 graden (nt.13). Later echter - en dan wel licht

tegelijk met de vervanging van het romaanse door het

gotische koor in de 14e of 15e eeuw - heeft men een zwaarder kapwerk, nl. een
halfrond gewelfde zoldering aangebracht (nt.14) (dl.2, p1.46), waarboven het
ho]ere gotische dak zich verhief, dat ook weer op de tufstenen muren kwam te
rusten; dit gotische dak reikte tot 13.50 m boven de grond, d.i. 3 meter hoger
dan het oorspronkel ijke romaanse kerkdak; en deze veranderingen en verzwaringen maakten uiteraard de versterking van de beide zijmuren met steunberen
noodzake 1 ijk.

Het oorspronkelijke romaanse en het latere gotische koor.
Wat het oorspronkelijke romaanse koor betreft: hierover schreef prof. Kist,
dat men bij de afbraak van de kerk en van het (gotische) koor in 1841 'de

blijken ontdekt had, dat de oude (noord)oostelijke muur, ter bewerkstelliging
Van (den) aanbouw (van het gotische koor) destijds (in de 14e of 15e eeuw)
was uitgebroken en weggeruimd. Of echter - zo schreef prof. Kist verder - deze
(noord)oostzijde regtlijnig danwel met een ronden uitbouw gesloten was, is mij
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niet gebleken, ofschoon het eerste waarschijnlijk is' (nt.15). Prof. Kist
doelde daarbij kennel ijk niet op de achtermuur van het romaanse kèrkschip,
maar op die van het oorspronkel ijke romaanse k60r, welke achtermuur dus was
weggebroken toen het diepere gotische koor werd gebbuwd, waaruit is af te leiden, dat men de beide zijmuren van het romaanse koor heeft laten staan, die
dus sindsdien mede hebben gediend als (gedeeltel ijke) zijmuren van het gótische koor. Het ging hier dus net als in Doorn, waar tharls nog altijd de zijmuren van het gotische koor gedeelten van de muren van het vroegere tufstenen
romaanse koor bevatten (nt.16). In Zeist zijn dan de romaanse muurgedeelten
van het overigens gotische koor tegel ijk met het gehele gotische koor (en de
romaanse kerk trouvvensook) in 1841 afgebroken. Alleen een fragment van 2 m
lang van het tufstenen romaanse koormuur-fundament is bij de restauratie van
1964/65 aan het 1 icht gekomen, dat, zoals in ander verband al eerder is opgemerkt (nr.17), zich juist onder de plaats, waar volgens de tekeningen uit 1840
en '41 de muur van het gotische koor heeft gestaan, bevond (dl.l, pl.36j dl.2,
pI .59), hetgeen weer klopt met het zoëven gezegde, dat de bestaande zijmuren
van het romaanse koor bij de bouw van het gotische koor zijn gespaard en gebruikt. Het romaanse koor heeft dus dezelfde breedte gehad als het latere gotische koor, en dat was dan een breedte van buitenwerks 8.40 m en van binnenwerks 7.20 mj de dikte van de muren, die op

~~n

der werktekeningen uit 1840

ten onrechte op 90 cm wordt aangegeven (dl.2, pl.50), was is werkel ijkheid 60
cm, zoals op alle drie de plattegronden uit 1840 en 1841 blijkt (d1.2, pIn.
47,48,49).
Of de achtermuur van het oorspronkel ijke romaanse koor rechtlijnig danwel
min of meer gebogen is geweest, is niet meer met zekerheid uit te maken. Prof.
Kist achtte het eerste waarschijnl ijk (zie boven); drs Halbertsma, die aanvankeI ijk vermoedde dat dit koor halfrond gesloten is geweest (nt. 18), sprak
later, toen de vloer van de consistorie !van de tegenwoordige kerk was opengekomen, op grond van zijn bevindingen daar ter plaatse, van een rechtl ijnige
sluiting van het oorspronkelijke romaanse koor (nt.19). Dit laatste nu aangenomen, komt het mij, gezien de verhoudingen der afmetingen, vóór, dat deze
rechte achtermuur van het romaanse koor dan vermoedel ijk gestaan heeft op de
I ijn, die (later) tussen de beide voorste steunberen van het gotische koor kon
worden

getrokken

(dl.2, pI .59), waarover aanstonds nog iets meer. Mogel ijk

is, dat ter plaatse waar zich de sacristie aan de zuidoostzijde van het voor-
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ste gedeelte van het gotische koor heeft bevonden (nt.20) (dl.2, pln.47,48,49,
59), ook reeds de sacristie van het romaanse koor is geweest; di t zou er zelfs
bijzonder goed bij hebben aangesloten. In ieder geval is het duidel ijk, dat
het oorspronkel ijke romaanse koor met z'n rechte sluiting niets anders dan een
buitenwerks 2.60 m en binnenwerks 2 m versmalde voortzetting van het kerkschip
is geweest, met een binnenwerkse diepte van 4.60 m, waarmee de kerkruimte in
feite werd verlengd.
En nu is het gótische koor, zoals hiervóór is aangetoond, op zijn beurt
weer een (14e of 15e eeuwse) uitbreiding van het oorspronkel ijke romaanse koor
geweest. De achtermuur van dit laatste werd immers bij de bouw van het gotische koor uitgebroken, en de beide zijmuren van het romaanse koor bleven staan
en werden buitenwerks rechtuit achterwaarts met 2 m mopstenen muurwerk verlengd, terwijl daarop de driezijdige koorsluiting volgde, waardoor het gotische koor een totale (binnenwerkse) diepte van 9.40 m kreeg (dl.2, pl. 59).
Zoals gezegd, weten we niet hoe hoog of laag de muren van het oorspronkeI ijke romaanse koor zijn geweest; steil ig waren ze lager dan die van het latere gotische koor. Maar de hoogte van de muren van het gótische koor kennen
we wèl, en wel weer van de tekeningen uit 1840 (dl.2, pln.44,45). Ze reikten
tot 9 m boven de grond, en waren dus 1.80 hoger dan de romaanse kèrkmuren; de
beide, ten tijde van de bouw van het gotische koor gespaarde en gebruike tufstenen zijmuren van het romaanse koor moeten derhalve met mopstenen tot de
nieuwe hoogte van het nu gotische koor zijn opgetrokken.
De muren van het gotische koor werden van buiten van zes steunberen voorzien; elk van deze steunberen had drie geledingen en alle steunberen hadden
een hoogte van 8.50 m (dl.2, pl. 44). De beide voorste steunberen, tegen de
I inker- en rechter zijmuur van het gotische koor, stonden op een plaats, die
in verband met de muurvlak-indeling vreemd is; ze verdeelden nl. de rechte gedeelten van de beide zijmuren van het koor in twee zeer ongelijke delen: de
afstand tussen de achtermuur van de kerk en de beide eerste steunberen (I inks
en rechts) was 3.50 m, terwijl de afstand tussen de beide eerste steunberen
(I inks en rechts) en de op elk van beide

volgende hoek-steunberen slechts

1.75 m bedroeg. Dit pleit, dunkt me, zeer sterk voor mijn reeds genoemde vermoeden, dat de beide voorste steunberen (links en rechts) van het gotische
koor zijn geplaatst dáar waar het voormal ige romaanse koor met de rechte afsluiting eindigde. Verder stond er op elk der vier hoeken van de driezijdige
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koorsluiting een steunb~er. Tussen deze vier hoek-steunberen waren de drie
muurvakken van de koorsluiting (buitenwerks) 2.50 m breed (dl.2, pln.47-49,
59).
Uiteraard zijn er in de zeven muurvakken van het gotische koor ook gotische
(spitsbogige) ramen geweest; de tekeningen van 1840 geven de muurvakken van
het gotische koor van binnen duidel ijk te zien, en architectonisch pasten daarbij natuurl ijk alleen maar gotische ramen. In latere tijd, en wel tegelijk met
de wijzigingen van de oorspronkel ijke romaanse ramen in de kèrkmuren, dus naar
ik meen in de eerste eeuw na de kerkhervorming (nt.21), zijn ook de gotische
ramen in het koor door veel grotere rondbogige ramen vervangen, van welke
laatsten we op de tekeningen uit 1840 nog duidel ijk kunnen zien, hoezeer ze in
de gotische vormen van de gotische koormuren misstonden (dl.2, pi .45,46)! Op
dezelfde tekeningen is te zien, dat de onderkanten van deze latere ramen van
het gotische koor 3.90 m boven de grond lagen, terwijl de hoogte van de ramen
zelf 4.60 m is geweest. De beide voorste koor-ramen (1 inks en rechts) waren 2
m breed, de beide daarop volgende (1 inks en rechts) 1.20 m, en de drie in de
muurvakken van de koorsluiting 1.40 m.
Alweer op de tekeningen uit 1840 blijkt, dat de nok van het gotische koordak 14.50 m boven de grond reikte, d.w.z. één meter hoger dan de nok van het
gotische kèrkdak (dl .2,· pln.44,45,61). Een dergelijk verschi 1 in hoogte tussen
kerkdak-nok en koordak-nok kwam, zoals ieder weet, zeer veelvuldig voor; misschien diende dit om de plaats van het koor van de kerk ook uitwendig te markeren, of mogel ijk waren er ook andere redenen toe, die mij

overigen~

niet be-

kend zijn.
Zover onze gegevens teruggaan waren zowel het kerkdak als het koordak,
evenals immers de torenspits, met leien gedekt.

De sacristie.
De middeleeuwse sacristie, t.W. de ruimte, waarin de misgewaden voor de
geestel ijken en andere benodigdheden voor de eredienst bewaard werden, was
(zoals we hiervóór al terloops opmerkten, nt.22) bij het koor aangebouwd, en
wel aan de zuidoostkant, in de hoek die door de achtermuur van het kerkschip
en het voorste gedeelte van de zijmuur van het koor gevormd werd; daar ter
plaatse staat ze althans op de tekeningen uit 1840 en '41 aangegeven (dl.2,
pln.47,48,49), en daar zal ze ook wel zijn geweest van de bouw van de kerk in

153

1180 af, omdat (zoals we gezien hebben) het gedeelte van de koormuur, waar ze
tegenaan gebouwd was, nog uit de tijd van het eerste, romaanse koor dateerde,
en bij de latere uitbreiding van het romaanse koor tot het gotische koor niet
al leen gespaard werd, maar ook als gedeeltel ijke koormuur functioneel gebleven
is (nt.23). De sacristie was maar klein; ze had slechts een oppervlakte van
3.40 bij 1.60 m; de buitenmuren waren slechts 20 cm dik. Uiteraard zal deze
sacristie vanouds ook van buiten af een ingang hebben gehad, en even vanzelfsprekend was ze ook door een deur met de kerk verbonden.
Na de reformatie was er natuurl ijk geen sacristie meer nodig en kon deze
ruimte dus voor andere doeleinden worden benut; de voormal ige sacristie werd
nu door een één-steens tussenmuurtje in tweeën gedeeld: het voorste gedeelte
werd een toegangsportaaltje van 1.90 bij 1.60 m met een buiten- en een binnendeur (waarschijnl ijk waren dit de vanouds bestaande deuren), en het achterste
gedeelte van 1.30 bij 1.60 m werd tot een vulgair (maar ook nuttig en nodig)
stovenhok gedegradeerd, met alleen maar een buitendeur (dl.2, pln.47-49).

Onderhoud van de voormalige kerk (16e eeuw).
Ik wil nu één en ander mededelen over de herstel- en vernieuwingswerkzaamheden, die er in de loop der tijden aan ons voormal ige kerkgebouw zijn verricht. Uit de tijd v6órdat (van 1650 af) de plaatsel ijke kerkelijke bescheiden
ons beginnen in te lichten, is ons maar één bericht daarover bewaard gebleven.
In het Visitatie-rapport der kerken ten plattenlande in het Sticht van
Utrecht ten jare 1593, dat dus dateert van betrekkei ijk kort na de reformatie,
treffen we nl. o.a. de volgende passage in de rapportering aangaande de bevindingen der visitatoren in Zeist: 'Hier hebben wij de Kercke gansch woest

gevonden, behouvende groote reparatie van binnen ende buyten, waerin de Schout
met die van den Gerechte en de KercKmeesters (de welcke alle jaren bij de gemeyne bueren vercoren werden ende voor de selve haere rekeninge doen) belooft
hebben met den eersten te versien bij omslach, alzo van 't incomen tot de
fabryca (d. i. de 'kerkfabriek', het fonds van kerkelijke goederen en inkomsten
(nr.24); v.E.) boven de 12 gld.19 st., niet over en schieten, door dien zeec-

kere vier mergen lants, in Jaersvelt gelegen, beleent zijn met 300 gld., die
se nochtans (soo men verstaet) na een ja er ofte twe meenen wederomme vrij te
maecken. Verzouckende allen aen mijne Heren de Staten, dat haere E.E. believe,
die van de Bilt met die van Zeyst in 't stuck van de tegenwoordige alrede be-
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gonnen reparatie te combineren, insonderheyt î-n 't betalen van de clocke, die
se gecocht hebben' (n t. 25) .
Het bi ijkt uit dit rapport duidel ijk, dat het kerkgebouw te dien tijde in
een heel desolate toestand verkeerde, en mogel ijk was dit al sinds de roerige
beginjaren van de 80-jarige oorlog het geval geweest.

~at

het voornoemde ci-

taat uit het Visitatie-rapport over het kerkgebouw van Zeist meedeelt, zou erop kunnen wijzen, dat onze kerk er in die jaren niet zonder kleerscheuren is
afgekomen. En de visitatoren rapporteerden dan over de onmogelijkheid, dat er
ter plaatse middelen zouden kunnen worden gevonden, om er de zo noodzakel ijke
reparaties uit te kunnen financieren. Intussen bi ijkt uit het rapport dok, dat
met deze reparaties toch reeds een aanvang was gemaakt, en de visitatoren
brachten nu het verzoek van schout, gerecht en kerkmeesters aan de Staten van
Utrecht over, om bij de omslag, die nodig zou zijn ter verkrijging van de nodige inkomsten, ook de bewoners van De Bi lt te betrekken. Hoe dit al les is afgelopen, en welke reparaties zijn aangebracht, heb ik nergens kunnen vinden.
Wel vraag ik mij af, of het misschien bij deze grote en grondige restauratie
is geweest, dat de kerk- en koorramen zijn gewijzigd en vergroot (nt.26), maar
ik heb toch geen enkele aanduiding gevonden, die daarop zou kunnen wijzen.

Onderhoud van de voçrmalige kerk (17e eeuw).
Dan moeten we nu niet minder dan 57 jaar overslaan, eer we uit de ons momenteel ter beschikking staande bronnen weer iets over het onderhoud van de
voormalige Oude Kerk van Zeist vernemen. Zoals gezegd, dateren de oudst bewaarde stukken uit het kerkel ijke archief van Zeist uit het midden van de 17e
eeuw. En direct op de eerste bladzijde van de oudst bewaarde Acta van de
kerkeraad lezen we reeds, dat deze in zijn vergadering op 14 december 1650,
op voorstel en verzoek van de kerkmeesters besloot, om 's zondags in de middagdiensten een speciale collecte in te stellen 'tot subsidie van de nootsae-

kelijcke reparatie haerer kercke'; dit betrof dan voornamelijk de vloer van
het kerkgebouw, die vernieuwd moest worden. Merkwaardig is, dat men zich voornam, dat één der kerkmeesters, geassisteerd door schout Johan van Wijck, ook
bij de Rooms-gezinden ter plaatse zou rondgaan om vrijwil lige giften voor het
genoemde doel in te zamelen (nt.27). Dit kon men eCDter doen, omdat de heffing
beschouwd werd als een belasting t.b.v. de (plaatselijke) stáatskerk, waaraan
al Ie belastingplichtigen, ook zij die geen 1 idmaten waren van

~e

staatskerk,
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behoorden mee te betalen; dat hier desondanks van 'vrijwi 1 1 ige' giften werd
gesproken, was dus op z'n mooist een vriendel ijk gebaar! - Intussen heeft de
bedoelde speciale collecte door allerlei tussenkomende omstandigheden noch in
1650, noch in de eerstvolgende jaren plaatsgehad. De Acta vermelden, dat eerst
5 jaar later, op 19 februari 1656, met de collecte een aanvang werd gemaakt,
en dat de opbrengst op die dag (dus in eerste instantie) 24 gld.4 st. bedroeg
(nt.23); van het verdere verloop van deze financiële actie zijn ons helaas
geen bescheiden bewaard, noch ook van de herstelwerkzaamheden, waartoe de inzamel ing diende.
Voorts bl ijkt, dat het kerkgebouw een 20 jaar later alweer veel reparatie
vergde, opvallend veel zelfs. Ik schrijf dit toe aan de oorlog met Frankrijk,
die in 1672 grote Franse troepen in onze contreie bracht, terwij 1 het konink1 ijke

hoofdkwartier van Lodewijk XIV van 21 tot 30 juni van dat jaar in het huis

links van de kerk, het latere 'VeelZigt', werd opgeslagen, in welke dagen
Zeist uiteraard ook een flinke militaire bezetting kreeg, en m.n. in het
kerkgebouw werden sotdaten en paarden ondergebracht. Achter de kerk brak een
grote brand uit, die enkele huizen, terzijde van het koninklijke bivak, en belendend aan de kerk, in as legde (nt.29); orlder de soldatenlaarzen en paardenhoeven hadden de kerkhoogte buiten en de kerkvloer (en meer) binnen, zeer
te 1 ijden; in de kerk werden zelfs vuren gestookt, die oorzaak werden dat o.a.
de grote zerken van de grafkelder van 'Kersbergen ' op het koor sprongen
(ntn.30,31); en het laat zich denken, dat het kerkgebouw in een rampzal ige
toestand kwam te verkeren. En toen dit al les achter de rug was, waren voorlopig de tijden er niet naar, dat men tot een algeheel herstelwerk kon overgaan.
Misschien heeft men wel enkele maatregelen genomen om het gebouw althans voorlopig enigszins bruikbaar te maken, maar het zou enige jaren duren, eerdat de
mogel ijkheid van een afdoende restauratie zich voordeed.
De grote stoot daartoe is kennelijk gekomen van de zijde van Willem Adriaan
van Nassau, die op 28

f~bruari

1677 de hoge en lage heerlijkheid van Zeist

(en Driebergen) kocht en dus heer van Zeist werd, waarna ook spoedig de bouw
van het tegenwoordige Slot van Zeist te zijnen behoeve begon, terwijl deze
bovendien een kapitaal bezit aan hoeven en landerijen onder Zeist aankocht
(nt.32). Bij de pracht en de praal, die hij zich voorgenomen had hier ter
plaatse ten toon te gaan spreiden diende nu uiteraard ook de zo vervallen
kerk in een toestand te worden gebracht, passend om de aanstaande 'heerlijke'
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slotbewoners binnen haar muren te ontvangen. Vandaar dat deze heer van Zeist
voor de nodige restauratiekosten van de kerk zorgde, zij het niet door een
schenking maar door een lening! Dit laatste bI ijkt echter pas uit een acte,
die meer dan 40 jaar later, nl. op 9 mei 1721 werd opgemaakt, waarbij drost,
schouten en gerechtsl ieden van Zeist erkenden schuldig te zijn aan zekere
Ferdinand van Hatting, toenmaals heer van 5toetwegen, een som van niet minder
dan 3469 gld. 14 st. wegens reparatie aan de kerk (en de pastorie) te Zeist,
gedaan in 1677 en 1678, en waarvan de onkosten waren voorgeschoten door de
toenmalige heer van Zeist (dus \<Iillem Adriaan) als lening (!) (nt.33). Deze
heer van Zeist had dus in laatstgenoemde jaren het benodigde geld niet aan de
kerkmeesters, maar aan het gerecht van Zeist geleend, en dit had dus bI ijkbaar
de herstelwerkzaamheden aan de kerk te zijnen laste genomen. En kennel ijk had
in 1721 de genoemde Ferdinand van Hatting het bezit van deze oude vordering
van de voormalige heer van Zeist in handen, waarvan hij nu op de genoemde
datum een notariêle acte liet maken. Bij deze acte is later aangetekend, dat
het bedrag op 15 januari 1741 afgelost is. In ieder geval is het duidelijk,
dat \<Iillem Adriaan van Nassau, de nieuwe heer van Zeist, in 1677/78 goede sier
tegenover de Zeister kerk heeft gemaakt uit de publieke kassen!
Het werd wel een omvangrijk werk, dat in de genoemde jaren t.a.v. de kerk
werd ondernomen; er is een speciale rekening van opgemaakt en ook bewaard gebleven, waarop o.m. de volgende posten voorkomen: aan de leidekker voor zijn
werkzaamheden aan het kerkdak 609 gld. en aan de toren nog eens 50 gld.; aan
de timmerman 660 gld., en voor het aanbrengen van nieuwe eiken stijlen in de
kerk nog eens 576 gld.; aan zand en grind 350 gld.; voorgeleverde blauwe zarkstenen door de gehele kerk 173 gld.; aan ijzerwerk 70 gld.; aan glazen in de
kerk 19 gld.; voor het vernieuwen van het horologie (uurwerk) in de toren 86
gld.; enz., enz. (nt.34). En ook in de gewone jaarrekeningen van de beide volgende jaren komen nog diverse vervolg-posten van dit grote herstelwerk voor;
m.n. de leidekker met een paar knechts kwamen van elders om gedurende meerdere
perioden aan de kerk te werken (de knechts werden bij de schout \<Iingelaar,
tevens kerkmeester, ingekwartierd; zo ging dat vroeger!) . De vrachtkosten
waren niet gering (voor die tijd tenminste), en de post 'clein bier' was niet
van de lucht! (nt.35).
En toen tenslotte, in 1687, nadat in het voorafgaande jaar de bouw van het
Slot voltooid was, en Wil lem Adriaan, de heer van Zeist met de zijnen hier
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hun intrek genomen hadden, déze de zo kostbaar herstelde kerk in ogenschouw
nam, was hij blijkbaar nog niet ten volle voldaan, want juist tóen verschenen
er weer nieuwe uitgaven van omvang op de jaarrekening ten behoeve van de kerk
(nt.36). Blijkbaar wilde de heer van Zeist in het dorp van zijn residentie ook
wat de kerk betrof al les tot in de puntjes in orde hebben! - Van zijn kant
vereerde hij de kerk van Zeist 'vermits de swaere onkosten over desen jaere

gevallen' een gift van zegge en schrijve 50 gld., opdat het juist aan de gang
zijnde beroepingswerk om de vacante predikantsplaats weer te vervullen, voortgang kon vinden (nt.37). En dit zal dan toch wel geen lening, maar een werke1 ijke gift van deze grote heer zijn geweest!
En nog was de 17e eeuw niet geheel ten einde, of we vinden alweer een uit
1699 bewaarde speciale nota betreffende 'nootsaeckelijke reparatie van het

vervallen dack op de Kerk, welcke vernieuwinge en andere reparatie aen de
Kerck nu in den voorledene jaere is gedaen'; en verder: 'Abraham Lievensen, de
Leijdecker in Zeelandt (blijkbaar een protégé van de heer van Zeist, die m.n.
in Zeeland zeer hoge posities bekleede en vele relaties had (nt.38))voor het

vernieuwen van 't vervallen dak aan de N.W.zijde van de kerck, het repareren
Van 't Choor en de Kerck, alsook een weinig buytenuerk aan de consistorie in
den jaere 1699: 326 gld. 12 st.; nog betaelt door ordre van sijn Exc. den Heer
van Odijk

(de heer van Zeist) aan de voorn. Lievensen 99 gld.9st.8 penn.,

leynagels 26 gld.4 st.; loot 37 gld. 1 st.; Daniel d'Keyser heeft in de maand
Junij 1699 voor de Leydeckers, die toen werkten op de Kerck van Zeyst j tot hun
gerieff overgedaen twee halff vaeten dun ofte kleyn bier, komt daervoor 4 gld.;
betaelt aen Joachim Berger, brouwer, voor de leverantie van kleijn bier, geconsumeert bij deselve Leydeckers, ten'tijde als vooren 9 gld. 13 st.8 penn.'
(nt.39).

Onderhoud van de voormalige kerk (18e en 1ge eeuw, tot 1841).
Nog maar 19 jaar nadien, in de jaren 1718 tot 1720, viel er aan de kerk
wéer allerhande te repareren. Dienaangaande bevindt zich in het archief van
het kapittel van St. Pieter te Utrecht een apart dossier met volledige bestekken, en bij de afrekening bleek er aan metselwerk 319 gld., aan timmerwerk
1043 gld. en aan leidekkerswerk weer 990 gld., dus tesamen 2352 gld. aan onkosten te zijn gemaakt (nt.40).
En ook afgezien van dergel ijke grotere, komen er op vele jaarrekeningen ook
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kleinere uitgaven, m.n. voor het onderhoud van het leien kerkdak voor. Dit zal
wel mede gelegen hebben aan de minder goede kwal iteit van de leien. Pas aan
het einde van de 18c eeuw ging men tot een betere kwaliteit leien over; op de
jaarrekening van 1790/91 werd genoteerd, dat er '1800 beste Rijnse leien' gebruikt moesten worden, gehakt of ongehakt (nt.41). En toen er in 1823 een
nieuwe spits op de toren zou worden aangebracht, werd in het betreffende bestek voorgeschreven 'Het geheele Spits dekken met de beste nieuwe Rijnsche

leien' (nt.42); deze leien kwamen uit de groeven in de buurt bij Koblenz en
Caub.
Grotere reparaties hadden er in de 18e eeuw plaats in 1732 ('voor 't repa-

reeren van de Pylaren (steunberen) rondom de kerkmueren 50 gld.' (nt.43)); in
1741

('grote onkosten aan kerk en pastorie: 2666 gld.' (nt.44); dit laatste

was wel weer een bijzonder hoog bedrag, en waarschijnlijk naar aanleiding
daarvan besloten drost, schouten, schepenen en

ge~rfden

van Zeist, voortaan

strenger op de uitgaven van de kerk te letten; de kerkmeester zou voortaan
geen reparaties aan kerk of pastorie boven de 25 gld. mogen doen buiten toestemming van de respectieve schouten, op straffe van die uit eigen zak te moeten betalen (nt.45). Ook de jaarrekening van 1769/70 meldt weer grotere reparaties aan de kerk, tot een bedrag van c.350 gld. (nt.46).
In

de Franse tijd en eerstvolgende jaren is er aan groter onderhouds- en

restauratiewerk niets gedaan, hetgeen uiteraard bijzonder nadel ig voor het
kerkgebouw is geweest. Uit de notulen van de kerkeraad bI ijkt danook, dat de
kerkmeester, burgemeester Van Bern, zowel in de vergadering van 17 mei 1822
als in die van 7 januari 1823 rapporteerde, dat er een groot nadelig saldo op
de kerkrekening was

'uit hoofde van zware onkosten van het kerkgebouw' (nt.47) ,

terwijl de kerkvoogden in de notulen van hun vergadering van 31 october 1825
schreven: 'De kerk behoort volgens overlevering tot de oudste in de

pro~incie,

en is bij eene te doene reparatie zoo bouwvallig, dat er dikwijls vrees ont·staat dat de inkomsten de uitgaven niet zullen kunnen bestrijden', terwijl ze
erop 1 ieten volgen: 'Ook behoOlode dezelve, bij de toeneming der bevolking en

de daardoor ontstane vermeerdering der Protestantsche leden, ééns zoo groot
te wezen, daar er nu bij eene geregelde opkomst met geene mogelijkheid plaats
voor allen is' (nt. 48) .
En deze beide argumenten zouden langzaam maar zeker leiden tot de vervan-

ging van het oude kerkgebouw door het nieuwe in de jaren

1841/~3,

waarover
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hierna in deel 3 hoofdstuk X zal worden gehandeld.

De toegangen tot de voormalige kerk.
Nu we het voormal ige kerkgebouw als zodanig hebben beschreven, gaan we de
kerk in gedachten binnen. In de laatste periode vóór de afbraak van deze kerk
in 1841 waren er niet minder dan acht toegangsdeuren, waardoor men er binnen
kon komen.
1. De hoofdingang, via het torenportaal , is hiervóór in hoofdstuk VII over
de oude toren reeds uitvoerig besproken, waarom ik daar hier gaarne naar verwijs (nt.49).
2. Veelal was er in de oude romaanse kerken in elk der beide zijmuren een
(vaak maar kleine) ingang, ongeveer halverwege de muur. En inderdaad treffen
we op de meergenoemde plattegronden van onze voormal ige kerk in Zeist uit
1840 en 1841 halverwege de noordwestelijke muur ook een toegang aan, van welke
ik meen te mogen aannemen, dat dit vanouds, ja waarschijnlijk al sinds de
kerkbouw van 1180, de I inker zijdeur is geweest, waardoor de kerkgangers de
kerk mede irü'_'/Jamen (d1.2, pln.47,48,49). - Nu heeft men echter na de reformatie hier ter plaatse aan de buitenkant van de kerkmuur de kerkekamer of consistorie gebouwd

(nt.50). De buitendeur van deze kerkekamer of consistorie

bevond zich ongeveer tegenover de bovengenoemde oude toegangsdeur naar de
kerk, welke oude toegangsdeur nu een andere functie had gekregen: deze deur
vormde van nu af voor de predikant en de kerkeraad de mogelijkheid om 'van de
consistorie uit in de kerk te komen, vice versa. En dit is tot 1841 zo gebleven.

3. In de tegenoverliggende zuidoostelijke zijmuur van de kerk bevond zich,
bI ijkens de tekeningen uit 1840 en '41, althans tóen geen pendant-ingang van
de zoëven besproken oude ingang in de noordwestel ijke zijmuur. Mogel ijk was
er in vroegere tijden ook hier wel zo'n toegangsdeur geweest, maar dan is
deze te eniger tijd dichtgemetseld, weIl icht terwi I Ie van de speciale banken,
die men hier ter plaatse in de kerk aanbracht voor de plaatsel ijke hoogheden
en autoriteiten; en toen zal men dan tevens de nieuwe ingang van de kerk,
iets verder naar achteren, vlak voor de zesde steunbeer van deze zijmuur,
merkwaardig schuin door de muur heen (dl.2, pln.47,48,49,59), ten behoeve van
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'die in hoogheid waren gezeten' hebben aangebracht, die nu immers hier hun
'eerste rangsplaatsen' pal tegenover de preekstoel kregen. Een dergel ijke,
eertijds voor speciale personen gereserveerde toegang is o.a. in de kerk van
Amerongen nog steeds aanwezig.
4. De pastoor zal zich vanouds wel in de kerk hebben begeven door de sacristie, die zich, aansluitend aan de achtermuur van de kerk en aan de rechter zijmuur van het koor, aan de zuidoostzijde van het koor bevond. Over deze sacristie is hiervóór afzonderlijk gehandeld, en we hebben gezien dat ook hier, behalve een toegang van buiten af tot de sacristie, ook een deur tussen de sacristie en het (eerst romaanse, later gotische) koor bevond, en dat is steI1 ig de meest geëigende toegang voor de geestel ijke(n) naar de plaats hunner
bediening geweest (nt.5J) (dl.2, pln.47,48,49,59).
5. Al verder bevond zich, nu weer in de noordwestel ijke zijmuur van de
kerk, en wel tussen de 7e en Se (laatste) steunbeer, een ingang van de kerk,
die merkwaardigerwijze niet op de anonyme tekening uit 1840, maar wel op de
plattegronden van Blanken uit 1840 en van Montauban uit 1841 aangegeven staat
(dl.2, pln.47 ,48,49); de oorzaak van het ontbreken ervan op de anonyme tekening van 1840 ontgaat mij. Oe bedoelde toegangsdeur bevond zich tóentertijd
(in de kerk) achter de, in 1727 daar ter plaatse aangebrachte kerkeraadsbanken (nt.52) (d1.2, pl.48). Misschien is deze deur, nadat de hiervóór sub 2
besproken middeleeuwse deur halverwege dezelfde muur tengevolge van de aanbouw van de kerkekamer (waarschijnl ijk niet lang na de reformatie) voor de
kerkgangers was komen te vervallen, ter vervanging daarvan gemaakt; maar nadat hier in 1727 de genoemde kerkeraadsbanken in de kerk waren aangebracht,
moest deze toegang tot de kerk uiteraard buiten gebruik worden gesteld.
6. Toen in het jaar 1791, en waarschijnlijk ook al geruime tijd daarvóór,
de hiervóór sub 2 genoemde consistoriekamer van kort na de reformatie m.n. de
kerke raad niet meer voldeed, werd er een nieuwe kerkekamer gemaakt, en wel op
het koor in de kerk (waarover hierna meer); tegel ijk werd ook het knekelhuis
(dat hier sinds 60 jaar tegen de achtermuur van het koor stond (nt.53) afgebroken), zodat er gelegenheid kwam om te dezer plaatse

'een gat in de muur'

te maken, waarin een 'nieuwe eikenhouten deur in 't Choor' verscheen (nt.54).
Tóen, dus pas in 1791 kwam er voor 't eerst (!) een deur heel achterin het
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kerkgebouw. Dertig jaar later echter, in 1821, toen het koor hoog nodig als
ruimte voor zitplaatsen voor de kerkgangers moest worden benut, moest de kerkeraad deze nieuwe kerkekamer weer prijsgeven, en het gehele koor werd nu gevuld met kerkbanken. En de achter-ingang van het koor kwam sindsdien te dienen
als toegangsdeur voor de kerkgangers, om zich naar hun zitplaatsen in het koor
te begeven (dl.2, pl.48) (nt.55).
7. Voorts zien we, weer niet op de anonyme plattegrond uit 1840, maar wel
op die van Blanken uit 1840 en op die van Montauban uit 1841, nog een toegangsdeur in de vóórmuur van de kerk, van buiten gezien vlak naast de I inker zijmuur van de toren (dl.2, pln.48,49). Wanneer déze toegang, zo vlak bij de
hoofddeur van de kerk, gemaakt is, en welke bestemming hij heeft gehad, is
niet direct duidel ijk; misschien is deze deur aangebracht voor voorname famiI ies, die (in latere tijd) tegen de muur aan de torenzijde van de kerk hun
speciale banken hadden (nt.56),endiedandoordeze deur naar hun plaatsen konden
gaan zonder met jan en alleman het torenportaal door te moeten

gaan. Maar te

eniger tijd is in deze buitenhoek, die gevormd werd door de voormuur van de
kerk en de I inker zijmuur van de toren, een brandspuithuisje gebouwd; wanneer
dit is gebeurd weten we niet, maar het oudste reglement voor het gebruik van
de brandspuit, dat we kennen, dateert uit het jaar 1828 (nt.57), en we treffen
het huisje danook op alle drie de

~lattegronden

uit 1840 en '41 aan (dl.2, pIn.

47-49). Het had binnenwerks een oppervlakte van 3 bij 2.40 m, en de ingang,
die aan de zuidwestkant (voorkant) lag, was 1.80 m breed. Uiteraard kv/am door
de bouw van dit brandspuithuisje de zich hier ter plaatse bevindende kerkdeur
geheel in onbruik. - Wat het brandspuithuisje betreft komt de vraag op, hoe de
brandspuit, die hier dus gestald vJerd, de kerkheuvel, die vóór ld41 immers
(althans aan de voorkant) al leen via de hoekt rap rechts te bereiken was (nt.
58), op- en afgebracht werd; misschien is er vlak vóór het brandspuithuisje
een glooi ing in de kerkheuvel gemaakt, die de 'kerkdijk' daar ter plaatse
dan heeft onderbroken, maar die dan sinds 1841, toen mèt de kerk ook het
brandspuithuisje verdween, ook weer is weggewerkt.
8. Tenslotte is er in 1810 nog een ingang tot de kerk gemaakt. 111 dat jaar
werd er nl. een galerij in de kerk aan de zijde van de torenmuur aangebracht
(nt.59), en men bouwde nu een portaal aan de zuidoostkant van de kerk, tussen
de eerste en de tweede steunbeer, in de lengte langs de muur van de kerk. De
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achterste van de beide bedoelde steunberen werd daartoe versmald, en het nieuwe
portaal werd Z m lang en 1.50 m breed. Tot dat portaal gaf een deur in de lange
buitenzijde toegang; en in dat portaal werd, rechts aan de kerkmuurzijde, een
nieuwe toegangsdeur door de tufstenen kerkmuur naar het kerkruim aangebracht.
Verder kwam er links van deze toegangsdeur tot de kerk een vrij steil trapje
van 15 treden naar de galerij, waarop men dan door een deur, die pal boven de
zoëven genoemde nieuwe beneden-deur werd aangebracht, kon komen (dl.Z, pln.48,
49) .

In totaal zijn er dus, zoals we nu gezien hebben, inclusief de hoofdingang
door het torenportaal , acht deuren geweest, waardoor men van buiten af in de
kerk kon komen, acht deuren uit zeer verspreide tijden en op zeer verspreide
plaatsen.

De kerkvloer.
De vloer, die wij bij het binnenkomen van ons voormalige kerkgebouw betreden, was in de tijd waar we weet van hebben, geheel bedekt met plavuizen. Van
de oudste tijden af is er in de kerk begraven, en de plavuizen werden danook
vaak van aanduidingen voorzien, om de zich daaronder bevindende graven te determineren. Maar over de graven en grafsteden in de kerk zal ik hierna in hoofdstuk IX afzonderlijk handelen, evenals ik dit hiervóór in hoofdstuk IV over
het kerkhof rondom de kerk heb gedaan.

De 'oriëntering' van de voormalige kerk.
De middeleeuwse kerkgebouwen

~;Jerden

dat de lengte-a5 west-oost gelegen was,

zo eniJszins mogelijk z6 ontvJorpen,
d.w~z.

dat de hoofdingang tegen het

westen en dat het hoofdaltaar op het koor tegen het oosten ('oriënt') georiënteerd was. Wat onze kerk in Zeist betreft klopt dit in zoverre, dat de lengteas hier meer zuidwest-noordoost I iep, kennel ijk omdat de richting van de kerkheuvel, waaraan men bij de kerkbouw uiteraard gebonden was, hiertoe zal hebben
genoopt.
Maar de opmerkzame bezoeker van onze voormalige Oude Kerk zal (zoals wij in
ander verband al eerder hebben opgemerkt) hebben bespeurd, dat de lengte-a5
van het kerkschip zich toch niet recht toe recht aan als lengte-a5 van het
koor

~chter

het kerkschip voortzette, hetgeen wil zeggen dat

he~

koor niet
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precies midden achter de kerk was aangebracht. De plattegronden van 1840 en
'41 (dl.2, pln.47-49,59), en m.n. ook de doorsnee-tekening noordwest-zuidoost
uit 1840, die ons een blik uit het kerkschip in het koor geeft (dl.2, pl.46),
geven duidel ijk te zien dat de as van het koor, hoewel in dezelfde richting
lopend als die van het kerkschip, 30 cm meer rechts, dus meer zuidoostel ijk
liep. Uit hetgeen in hoofdstuk V (nt.60) is gebleken, nl. dat de oude zijmuren
van het (veel kortere) romaanse koor bij de aanbouw van het (diepere) gotische
koor intact zijn gebleven en kennel ijk de positie van het gotische koor t.O.V.
het kerkschip hebben bepaald, volgt nu, dat de genoemde afwijking van 30 cm
van de hoofd-as van het koor t.O.V. de hoofd-as van het kerkschip er ook al
ten tijde van het romaanse koor is geweest, en dus dateert deze afwijking al
uit de oorspronkel ijke bouwtijd van de kerk (1180).
Nu komt het meer voor dat de middeleeuwse kerken, zowel in ons land als in
het buitenland, een zekere afwijking tussen de stand van het koor en die van
het schip vertonen; wat ons land betreft bijv. de Eusebiuskerk te Arnhem, de
Walburgkerk te Zutphen en de Janskerk te Gouda (nt.61). Maar dan met dit verschil t.O.V. onze kerk in Zeist, dat in déze kerken de assen van kerk en koor
wel in elkaar óvergaan, maar dat al leen de richting van de as van het koor
enigszins van die van het

schi~

afbuigt, en wel steeds naar 1 inks, dus naar

het noorden. De vraag wat deze merkwaardige deviatie voor zin heeft gehad, is
tot heden toe niet opgelost. Volgens mij van deskundige zijde gegeven inl ichtingen zijn er twee mogel ijkheden dienaangaande. Er zijn er, die de bedoelde
afwijking eenvoudig toeschrijven aan slordigheid, of althans aan mindere
nauwkeurigheid bij de bouw, of ook aan bezwaren, gelegen in de terrein-situatie; maar zowel het één als het ander 1 ijkt bij de zoëven genoemde cathedrale
kerken vrijwel uitgesloten. En wat onze Zeister Oude Kerk betreft, hierbij deden zich in elk geval in 1180 op de heuvel geen terreinmoeil ijkheden voor:
het koor zou gemakkel ijk midden achter het kerkschip gebouwd kunnen zijn!
- Anderen menen, dat de bedoelde afwijking van de stand van het koor t.O.V.
die van het kerkschip een diepere symbolische betekenis moet hebben gehad.
Men zag nl. in de middeleeuwen in de grondvorm van de kerk, en vooral van de
kruiskerk, de symbol iek van het aan het kruishout uitgestrekte 1 ichaam des
Heren, en men greep daarbij op de overlevering terug, dat Christus, bij Zijn
sterven op Golgotha, het hoofd afwendde van het zuiden (het Jodendom) naar
het oosten (het heidendom), en dit zou men dan in de naar 1 inks (naar het
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noorden) afwijkende koor-richting tot uitdrukking hebben willen brengen.
- Echter, de afwijkende situatie van het koor van onze voormal ige kerk in
Zeist was toch kennelijk van andere aard dan die van o.m. de koren van de kerken in Arnhem, Zutphen en Gouda e.a. Want in Zeist was er niet een geringe
àfbuiging naar 1 inks, maar een duidel ijke algehele verpláatsing van de lengteas, en dan bovendien nog naar rechts! Dus bI ijft dit merkwaardige probleem,
althans wat ons geval betreft, voorshands onopgelost.

Het hoogaltaar in de middeleeuwse kerk.
Tot de oudste toebehorigheden van onze kerk (in de middeleeuwen) heeft uiteraard het hoogaltaar behoord, dat zich op het koor heeft bevonden. Ook al
in de houten kerk van vóór 1180, en zo ook in de tufstenen kerk van 1180 tot
de reformatie, heeft er op het koor een altaar gestaan, dat wel zeker aan de
naamheil ige van de kerk gewijd is geweest.
De vraag echter, aan welke heil ige onze kerk in de middeleeuwen gewijd is
geweest, is tot heden toe niet beantvJOord kunnen worden. Wel is voorheen de
-gedachte nogal eens geopperd, dat de H. Robertus de naamhei 1 ige van de kerk
van Zeist zou zijn

geweest. De naam van deze Robertus werd in dit verband

voor 't eerst genoemd door H.F. van Heussen (begin 18e eeuw), die in zijn
werk (vertaald door H. van Rijn, 1719): 'Historie van 't Utrechtsche Bisdom'
schreef: 'De jaarmarkt van Zeyst valt op den 6 Juny, zijnde den dag van

S(anctus) Robertus: en hier uyt wordt gegist, dat de kerk t' zijner gédagtenisse is ingewijdt' (nt.62). Deze gissing van Van Heussen werd in

lat~re

ge-

schiedboeken, O.m. in de 'TegemJOordige Staat van Utrecht'(1772) (nt.63), en
ook in het meergenoemde artikel van prcif. Kist over de 'De Oude Kerk van
Zeyst' (1842) (nt.64), met of zonder bronvermelding doorgegeven, terwijl bijv.
zelfs S. Muller Fzn. in zijn werk 'De kerkelijke indeeling (in het bisdom
Utrecht) omstreeks 1550' Robertus niet als gissing, maar als vaststaand de
kerkhei 1 ige van Zeist ~oemt (nt.65). En tal Van keren trof ik deze mening ook
in al lerlei

popul~ire

publ icaties over Zeist aan.

Hiertegenover moet er echter op gewezen worden: 1. dat de jaarmarkt-datum
lang niet altijd dezelfde was als de vereringsdatum van de kerkheil ige, maar
dikwijls afhing van allerlei maatschappelijke en economische factoren in de
streek, waarin een bepaalde plaats lag; 2. dat de 6e juni, dus de genoemde
Zeister jaarmarktdag, nooit de dag van enige H~ Robertus is geweest; en 3.
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dat de bekende H. Robertus, die in 1098 de Cistercienzer orde stichtte, op 29
apri I werd herdacht. Wel was er bI ijkens het 'Martyrologium Romanum' een, zij
het geen heilige, maar dan toch een (Engelse) martelaar Robertus, een Cistercienser abt, die op 7 (niet op 6) juni vereerd werd, maar die is pas in de 16e
eeuw in het 'Martyrologium' opgenomen en kan dus onmogel ijk de patroon van de
Oude Kerk van Zeist zijn geweest. De jaarmarkt-Robertus-hypothese van Van
Heussen envanaldegenen die op hem teruggaan, bI ijkt dus op alle manieren een
misvatting te zijn. En ook andere, wel geopperde

onderstel I ingen

omtrent de

eventuele naamheilige van onze kerk (de H. Norbertus, de H. Heribertus, de
H. Petronel la) dienen allen van de hand te worden gewezen. Het I igt het meest
voor de hand, dat een zo oude kerk als die in Zeist of aan één van de meest
bekende hei I igen, bijv. aan één der apostelen, of aan de Utrechtse kerkhei I ige
S. Maarten, of mogel ijk aan één van de eerste evangel iepredikers in ons land
gewijd is geweest, maar het is eenvoudig uitgesloten, deze met de tot nog toe
voorhanden zijnde gegevens te fixeren. En dientengevolge weten we dus ook niet,
aan wie het hoogaltaar in onze middeleeuwse kerk gewijd is geweest (nt.66).

Het Petronella-altaar in de middeleeuwse kerk.
Er is ook nog een tweede-, een neven-altaar in de kerk van Zeist geweest,
en wel een altaar, dat aan de H. PetronelIa was gewijd. Het oudst bewaarde

be~

richt dienaangaande is van 1478/79 (nt.67), en verder vernemen we er (uit de
tijd van vóór de reformatie) van uit stukken van 1483/84 (nt.68), van 1536/37
(nt.69) en van 1568/69 (nt.70), waarin sprake is van de kapel- of ook ,wel van
het altaar van de H. PetronelIa in de parochiekerk te Zeist, tot bediening
waarvan een vicaris was aangesteld. Deze vicaris genoot daarvoor de inkomsten
uit de betreffende 'vicarie', zijnde een goederen- en/of inkomstenfonds, dat
daartoe door de stichter van het altaar in het leven was geroepen (nt.71). Het
is dus duidel ijk, dat er in onze Zeister kerk een kapel (let je) met een tweede
altaar is geweest, waarvan de, in ons land maar zelden voorkomende verering
van de H. PetronelIa (die in de eerste eeuw na Chr. zou hebben geleefd en
een dochter van de apostel Petrus zou zijn geweest) was verbonden.
We komen de naam van de H. PetronelIa trouwens merkwaardigerwijze juist
in onze omgeving méer tegen. Zo bevond er zich in De Bi lt een zeer curieus
Petronella-kapelletje op de openbare weg (nt.72). In Zeist is er bovendien een
Petronella-weg geweest (nt.73), die we overigens niet meer thuis kunnen bren-
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gen. Ook was er een

's.

Petronellen hoffsteecken' aan de Waterigeweg, dat in

de Inventaris van de gebeneficieerde goederen in Zeist uit ]580/82 merkwaardigerwijze onder de kèrkegoederen voorkomt, en dat dus niet tot het fonds van de
genoemde Petronel la-vicarie kan hebben behoord (ntn.74,75).
De aanleiding tot deze uitzonderl ijke verering van de H. Petronel la in
Zeist en De Bilt zal wel zeer vermoedel ijk gezocht moeten worden in de omstandigheid, dat zekere Petronelia van Zeyst, dochter van Godfried (Godefridus) van Zeyst, en behorende tot het oude riddermatige geslacht 'Van Zeyst',
in de eerste decenniën van de 14e eeuw, als priorin van het 'Vrouwenklooster'
onder De Bilt een uitermate belangrijke rol in deze contreie heeft gespeeld,
niet het minst vanwege het hooglopende confl ict, dat zij met de abt van het
mannenklooster 'Oostbroek' , eveneens onder De Bilt, heeft gehad over de gezagsverhouding tussen hen beiden, in welk confl ict zij, door de meesten van haar
kloosterzusters gesteund, zelfs de pausel ijke uitspraak, die nadel ig

voor haar

uitviel, heeft getrotseerd (ntn.76,77). BI ijkbaar is deze priorin Petronel la
van Zeyst zowel in Zeist, vanwaar ze afkomstig was, als in De Bilt, waar zij zo
zelfbewust optrad, een populaire en geziende persoonl ijkheid geweest. - Ik merk
nog op, dat er van Petronel la van Zeyst een portretzegel uit het jaar 1327 bewaard is gebleven: een zegel met een beeltenis van haarzelf erop, waarvan onder
de illustraties van dit boek een (sterk vergrote) fotografischeafbeelding isopgenomen
(dl.2, pl.37},
Het Huis 12eyst ' en het Huis- , Kersoergen

I.

Ik geef hier nu een beschouwing, waardoor het vermoeden dat de vicqrie van
de H. Petronelia haar naam ontleende aan deze hei I ige omdat deze de náamheil ige van Petronelia van Zeyst was, zodat deze laatste het in feite was,
wier naam aan de vicarie en het bijbehorende altaar werd verbünden,kan worden
gesteund. - Omdat deze beschouwing, in verband met de vele personen die erin
genoemd moeten worden, vrij ingewikkeld is, verwijs ik hierbij gaarne naar de
in dit boek (direct na dit hoofdstuk) opgenomen bijlage, waarin de bedoelde
personen in een overzichtel ijk verband zijn gesteld. Door deze bijlage bij de
lezing van het hier volgende bij de hand te houden en te raadplegen zal één
en ander de lezer duidel ijker voor ogen komen te staan.
Het oudst bekende lid van het hiervóór genoemde geslacht Van Zeyst, dat
wel zeker op het middeleeuwse Huis of Slot 'Zeyst' heeft geresideerd, was de
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in de 12e eeuw levende en in een oorkonde uit 1165 voorkomende Godefridus de
Seist; deze trad in de bedoelde oorkonde, die overigens geen betrekking op
Zeist maar op Utrecht had, op als getuige (nt.78).
Pas meer dan een eeuw later vernemen we iets naders over zeer vermoedelijke
nazaten van deze Godfried van Zeyst. Uit een oorkonde van 28 mei 1279 bl ijkt
nl., dat er toen weer een Godefridus (Godfried) van Zeyst was, en dat was dan
de hiervóór al vermelde vader van Petronel la van Zeyst, en in de bedoelde oorkonde verklaarde hij, dat hij (stell ig in verband met de opname van zijn
dochter Petronella als jong meisje in het genoemde 'Vrouwenklooster' onder De
Bi lt) samen met déze een belangrijke schenking aan dit klooster deed, bl ijkbaar als inkoop-dotatie voor zijn dochter in het klooster. Uit dezelfde oorkonde weten we, dat Petronella van Zeyst ook een broer Johannes van Zeyst had
(die later ook in oorkonden van 4 jul i 1297, 31 october 1308 en 17 jul i 1310
voorkomt (nr.79)) en bovendien nog twee zustersAleydis en Hildegundis, die
allen tot de genoemde schenking van hun vader hun bewi 11 iging gaven (nt.80).
Daarna vernemen we uit de bewaarde bronnen weer zeer lange tijd niets meer
over de Van Zeyst's. Eerst in een oorkonde van 19 februari 1472 treffen we
een Frederik van Renesse 'tot Zeyst' (nt. 81), wat letterlijk wil zeggen:

'te Zeyst', maar dat, gezien de titulatuur van z'n kinderen (die hier volgen)
toch wel zeer waarschijnlijk is te interpreteren als 'van Zeyst'; in een oorkonde van 2 september 1486 is nl. sprake van een Johan van Renesse 'van Zeyst'
Frederikszoon (nt. 82) kennelijk een zoon van de voornoemde Frederik, en vermoedelijk dezelfde als de op 20 maart 1521 vermelde Johan van Renesse 'van
Zeyst' (nt.83), die dus met zekerheid heer van Zeist in de zin van eigenaar
van het Huis (het oude Slot) 'Zeyst' is geweest. En voorts komt op de, op 27
october 1536 gedateerde Lijst van Huizen, die door de Staten van Utrecht als
Ridderhofsteden erkend werden, onder 'Dat huys te Zeyst (het oude Slot dus),

vrij eygen goed', de notitie voor: 'Gerrit van Cuylenborgs weduwe Johanna van
Zulen (Zuylen) van Harmelen, die een dochter was van Dirk van Zulen van Harmelen en van Maria van Renesse van Zeyst, zedert 1445 bij dit geslacht bezeten' (nt.84) (d.w.z. dat het geslacht Van Renesse van Zeyst het Huis 'Zeyst'
al sinds dat jaar in bezit had gehad). Volgens Wittert van Hoogland (nt.85) was
de

bedoelde Maria van Renesse van Zeyst een dochter van de genoemde Frederik

van Renesse van Zeyst (en dus een zuster van de genoemde Johan van Renesse
van Zeyst), wat, gezien het feit dat zij een zoon Frederik had (zie hierna),
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die dan naar haar vader genoemd zal zijn, zeer vermoedel ijk wel juist zal zijn.
Het is in elk geval duidel ijk, dat het middeleeuwse Huis of Slot 'Zeyst'
te eniger tijd aan een tak van het uitgebreide geslacht van de Renesse's is
gekomen, welke tak zich deswege 'Van Renesse van Zeyst' is gaan noemen. Wanneer de genoemde aantekening van 27 october 1436, dat het 'Huys te Zeyst'
sinds 1445 aan het geslacht Van Renesse van Zeyst heeft toebehoord, juist is,
dan zou dus de hiervóór genoemde Frederik van Renesse tot Zeyst de eerste van
dit geslacht kunnen zijn geweest, die het in eigendom heeft gehad, en die in
dezen opgevolgd werd door zijn zoon Johan van Renesse van Zeyst (1486, 1521),
welke laatste op zijn beurt dan opgevolgd kan zijn door zijn zuster Maria van
Renesse van Zeyst, gezien haar posthume vermelding als zodanig in 1536.
En deze Maria is dan tevens de laatste uit haar geslacht geweest, die het
oude

Huis of Slot 'Zeyst' in eigendom heeft gehad. Zij bracht nl. deze be-

zitting door haar huwelijk met Dirk van Zuylen van Harmelen in haar mans geslacht, en haar dochter Johanna van Zuylen van Harmelen was er (zoals we zagen) in 1536 de eigenares van. En wel iswaar wordt er in de beide testamenten,
die deze Johanna van Zuylen van Harmelen resp. op 7 november 1575 (nt.86) en
op 4 juni 1580 (nt.8?) maakte, met geen woord over het Huys (Slot) 'Zeyst'
gewaagd, maar daar zal wel uit afgeleid moeten worden, dat zij dit (toen wellicht al in verval zijnde) bezit tussen 1536 en 1575 van de hand heeft gedaan.
Wat 'Kersbergen' betreft, dit vinden we voor 't eerst (zij het anonym, maar
toch wel onbetwistbaar zéker) vermeld in een oorkonde van 20 april 1377, waaruit we vernemen, dat zekere Otto van den Berghe dit goed toen in leen 'hield
van de heer van Abcoude (nt.B8), hetgeen blijkens een oorkonde van 28 november 1392 ook tóen nog het geval was (nt.89).

Tussen 1392 en 1418 moet

'Kers~

bergen' echter een allodiaal goed zijn geworden, want op 27 juli 1418 droegen
zekere Bartold Loef van den Gheine en zijn vrouw Jkvr. Cunegond de vrije
eigendom van 'Kersbergen' aan Johan van Renesse van Rhijnouwenover (nt.90).
Op welke wijze 'Kersbergen' in de eerste eeuw daarna binnen de famil iekring
van de Renesse's vererfd of overgedragen is, is tengevolge van het ontbreken
van voldoende desbetreffende oorkonden niet nauwkeurig meer na te gaan.
Wel werden er in een, in 1777, na het overlijden van Florentina Wi lhelmina
Borre van Amerongen, weduwe van Arend Baron Sloet, vtouwe van Warmelo en
Kersbergen, opgemaakte Inventaris van brieven en documenten betreffende de
door haar nagelaten bezittingen (nt.91) , en later ook door Wittert van Hoog-
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land, die zijn verhaal over 'Kersbergen' kennel ijk mede aan deze Inventaris
uit 1777 ontleende (nt.92),gissingen betreffende de oudere bezitters van
'Kersbergen' gelanceerd, maar in de genoemde Inventaris zelf wordt er toch ook
al verscheidene keren met nadruk aan herinnerd, dat de meeste oudere bescheiden betreffende 'Kersbergen' ontbraken! Dus ... ook tóen al!
Intussen wordt in deze Inventaris toch uit een wèl bewaarde oorkonde van
20 februari 1487 afgeleid, dat tóen een Vincent van Renesse (door Wittert als
een broer van Johan en van Maria van Renesse van Zeyst beschouwd) het goed
'Kersbergen', en dan merkwaardigerwijze weer als léen (waarschijnlijk als tijdelijk en aflosbaar 'pandleen') van de abdij 'Oostbroek', in bezit had (nt.
93), en eveneens wordt in dezelfde Inventaris uit een oorkonde van 20 juni
1513 (nt.94) en uit de reeks van bewaarde overdrachten van het bisschoppelijk
leen van de tiend van de Zeysterstraat (nt.95), afgeleid, dat 'Kersbergen' tussen 1487 en 1513 (Wittert meent op grond van een oorkonde van 17 september
1498 dat dit tóen gebeurd is (nt.96)), van Vincent van Renesse op Dirk van
Zuylen van Harmelen, de man van Vincents zuster Maria van Renesse, is overgegaan. - Maar al deze gissingen en meningen hangen toch min of meer in de lucht,
omdat de feitelijke bewijzen nu eenmaal ontbreken. Wat deze periode van 'Kersbergen' betreft tasten we toch wel echt in het duister! Al is het uiteraard
niet uitgesloten, dat Maria (en dus haar man mèt haar)

n~

haar broer Vincent

'Kersbergen' kortere of langere tijd in bezit heeft gehad.
Maar werkelijk houvast krijgen we in dezen weer, wanneer we uit een oorkonde van 13 november 1534 vernemen, dat Johanna van Zuylen van Harmelen, de
dochter van Maria, en toenmaals de weduwe van Gerrit van Culenborch, gewaagt
van 'die haer toebehoerende hoy)'stede tot Zeyst J geheyten Kerssberch, welck

van oudts een vrij

.') ridderhoffstede is' (nt. 97l;

b I ij kb aa r was 'Ke rsber-

gen' toen al weer" geruime tijd een allodiaal goed, en dat is het nadien ook
altijd gebleven.
En nu hebben we hiervóór gezien, dat Maria van Zuylen van Harmelen met
zekerheid eigenares van het allodiale Huis 'Zeyst' is geweest; wanneer zij nu
inderdaad óok 'Kersbergen' heeft bezeten (maar dat is dus, hoewel mogelijk,
niet aantoonbaar), dan zouden de beide bezittingen

tijdensh~ar

leven reeds in

één hand zijn geweest. Maar met volkomen zékerheid weten we dit van haar dochter Johanna van Zuylen van Harmelen, die immers ten tijde van de vaststelling
van de Lijst van erkende Ridderhofsteden op 27 october 1536 de eigenares van
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het al'lodiale Huis 'Zeyst' (het oude Slot) was, en die blijkens de genoemde
oorkonde van 13 november 1534 eveneens eigenares van 'Kersbergen' was! Toen
waren de beide goederen dus zeer stellig in één hand!
Helaas vernemen we ná 1536 aangaande het voormal ige Slot van Zeist totaal
niets meer vóórdat In llem Adriaan van Nassau op 22 januari 1677 aan de Staten
van Utrecht verzocht, niet alleen de hoge en lage jurisdictie van Zeist (en
Driebergen) te mogen verkrijgen, maar ook 'de vervallen ende geruineerde huyse

van Zeyst op de oude fundamenten of elders ter gelegener plaatse te mogen opbouwen'. Dit verzoek van Wi 1 lem Adriaan van Nassau werd op 28 februari 1677
door de Staten ingewi 1 1 igd (nt.98).
Het komt mij nu voor dat, toen mogel ijk eerst Maria van Renesse van Zeyst,
en zéker ná haar Johanna van Zuylen van Harmelen, gedurende een reeks van mogel ijk ettel ijke tientallen jaren zowel het oude Slot van Zeist als 'Kersbergen' bezat(en), de laatstgenoemde het als gebouw vrijwel waardeloze Slot
(vóór 1575; zie boven) van de hand zal hebben gedaan, zij toen toch enige met

het bezit van het Slot verbonden rechten in handen heeft gehouden, welke
rechten nadien ook met het bezit van 'Kersbergen' aan haar rechtsopvolgers
t.a.v. 'Kersbergen' zullen zijn overgegaan. Zo zullen

vJe

in deel 3, hoofdstuk

IX, dat over de graven in de kerk van Zeist zal handelen, zien, dat het niet
uitgesloten moet worden geacht, dat de zeer oude grafkelder in de kerk van
Zeist, die terecht als de grafkelder van 'Kersbergen' aangeduid wordt, moge1 ijk al vóórdat de Kersbergens er de eigenaars van waren, de grafkelder van
oudere geslachten, ja misschien zelfs wel van het oudste geslacht 'Van, Zeyst'
is geweest, die de Kersbergens dan te eniger tijd, mèt het Huis 'Zeyst' in
handen hebben gekregen, en ook toen het eigenl ijke Huis (het oude Slot)
'Zeyst' practisch was ten ondergegaan, in handen hebben gehóuden.
En ... zo kan het dan gevoegelijk ook wel met het collatie-recht van de
S.Petronella-vicarie in de kerk van Zeist zijn toegegaan!
De bedoelde Johanna van Zuylen van Harmelen, die al uiterl ijk in 1526 de
weduwe van haar eerste man, Gerrit Van Cuylenborg, was geworden (nt.99), is
vóór 8 november 1538 hertrouwd met Hendrik van Heemskerk, die op de genoemde
datum (uiteraard namens zijn vrouw) optrad als eigenaar van 'Kersbergen'(nt.
100). In haar testament van 7 november 1575 vermaakte Johanna van Zuylen van
Harmelen, tóen de weduwe van Hendrik van Heemskerk, het huis 'Kersbergen' aan
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haar nicht Gijsbertha, de jongste dochter van haar (hiervóór al genoemde)
broer Frederik van Zuylen van Harmelen (nt. 101). Een oudere zuster van Gijsbertha (volgens Wittert van Hoogland heette deze Theoderica (nt. 102)) was getrouwd met Maximil iaan van Baexen, maarschalk ter Eem, uit welk huwelijk een
naar z'n moeders vader genoemde zoon Frederik van Baexen was geboren (nt.l03).
Deze Frederik van Baexen werd de enige erfgenaam van

z'~

genoemde tante Gijsber-

tha van Zuylen van Harmelen; zijn vader trad op 20 mei 1592, zulks vanwege
zijn toenmal ige minderjarigheid, als zijn voogd op (nt. 104), en zo is dan
'Kersbergen' in handen van deze Frederik van Baexen gekomen. Deze laatste overleed op 3 december 1625, en werd te Zeist begraven; zijn opvolger als heer
van 'Kersbergen' werd zijn oudste zoon Ewout van Baexen, die op 21 apri I 1644
kinderloos overleed en eveneens in Zeist werd begraven; wat 'Kersbergen' betreft werd hij opgevolgd door zijn zuster Nicolaä van Baexen (nt.l05). Deze
laatste was nog ten tijde van de massale aankoop door Willem Adriaan van
Nassau van goederen onder Zeist in 1677 eigenares van 'Kersbergen' , en het
waren de invloedrijke zoons, die uit haar huwel ijk met haar (toen al overleden) man Coenraad Borre van Amerongen waren geboren, die er te dien tijde voor
gezorgd hebben, dat 'Kersbergen' niet mede aan Willem Adriaan van Nassau is
gekomen (nt.l06).
Uit de Inventaris van de gebeneficieerde goederen in Zeist uit 1580/82,
dus van direct na de reformatie, blijkt

dat de genoemde jhr. Maximiliaan van

Baexen, die immers getrouwd was met Theodorica van Zuylen van Harmelen, en
wiens schoonzuster Gijsbertha van Zuylen van Harmelen van haar tante Johanna
van Zuylen van Harmelen 'Kersbergen' geërfd had, vermoedel ijk optredend voor
deze schoonzuster, de collator van de S, Petronella-vicarie in Zeist was
(nt.107) .
Op grond van al het vorenstaande meen ik nu, dat er althans een redelijk
vermoeden mag zijn, dat de collatie van de S. Petronella-vicarie in de kerk
van Zeist uiteindelijk afkomstig was van het hiervóór besproken oudste geslacht Van Zeyst, en dat deze collatie in de 16e eeuw, via Johanna van Zuylen
van Harmelen, eigenares zowel van het oude Slot 'Zeyst' als van het huis
'Kersbergen' , aan de eigenaren van het Huis 'Kersbergen' , is gekomen. En wanneer dan deze vicarie een oorspronkel ijke stichting

v~n

het oudste gelacht

Van Zeyst (van het oude Slot) is geweest, waartoe immers Petronel la van Zeyst
behoorde, ligt het wel zeer voor de hand, aan te nemen, dat de fami lie van
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PetronelIa van Zeyst, vermoedel ijk niet al te lang na haar overl ijden (na
1327 (nt.l08)), tot haar nagedachtenis het altaar en de bijbehorende vicarie
van S. PetronelIa in de kerk van Zeist ter ere van haar naam-hei lige zal hebben gesticht.
Over de vicarissen van het S. Petronel la-altaar zal hierna in hoofdstuk XI
nog één en ander worden gezegd (nt.l09).

De beelden

~n

de middeleeuwse kerk.

Natuurlijk zijn er in onze kerk in de middeleeuwen ook beelden geweest.
Deze beelden zijn mogel ijk niet in een eventuele Ibeeldenstorm l vernietigd,
en het is zelfs niet uitgesloten dat ze er ca.1840 nog waren, en dat ze toen
mogelijk nog ergens in het kerkgebouw werden bewaard. Want vóórdat men in de
vorige eeuw definitief tot afbraak van de voormal ige kerk besloot en overging
(1841), heeft men plannen overwogen tot verbouwing en uitbreiding van het bestáande kerkgebouw (nt. 110); en er worden in het Rijks Archief te Utrecht nog
altijd enkele, overigens vrij fantastische desbetreffende projecten bewaard,
die toentertijd getekend zijn, en deze worden in Mullerls Catalogus aldus omschreven: 'Onuitgevoerd plan tot verbouw van de kerk van Zeist

(1840?)~

met

gebruikmaking van de beelden en afbraak van het koor' (nt.l11). Eén van deze
tekeningen hebben we onder de illustraties in dit boek opgenomen; onze voormalige kerk, en ook de toren, zijn er practisch niet op te herkennen,'en het
is m. i. de vraag of de omschrijving in de Catalogus, dat het op Zeist betrekking heeft, wel juist is. Maar er staan in elk geval wèl beelden op getekend
(dl.2, pl.43), dus mocht het inderdaad onze kerk in Zeist betreffen, dan waren de oude beelden hier omstreeks 1840 nog aanwezig.
Na 1840 echter vernemen we niets meer van deze beelden. Zij kunnen zeer
wel, toen ze toch niet meer

gebru~kt

zouden worden, spoedig daarna zijn ver-

nietigd of aan de één of andere antiquair zijn verkocht. Het is trouwens ook
nog wel mogel ijk dat ze hier of daar grondig verborgen zijn geworden. Zo zijn
bijv. de beelden uit de oude kerk te Soest in de hervormingstijd ook niet
vernield, maar in een nis in de torenmuur aldaar ingemetseld, uit welk Imuur graf l ze, bij gelegenheid van de torenrestauratie aldaar in 1905 tot ieders
verrassing tevoorschijn zijn gekomen, waarna ze, zestien in getal, deels in
het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht en deels in het Museum IFlehithe l
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in Amersfoort zijn gedeponeerd (nt.1 12). Het moet, wanneer de Zeister kerkbeelden er in 1840 inderdaad nog waren, niet uitgesloten worden geacht, dat
ook déze te eniger tijd nog weer eens voor den dag komen. En mochten ze ooit
nog eens teruggevonden worden, dan zou dit mogelijk ook de vraag, welk patrocinium onze kerk in Zeist heeft gehad, en aan wie dus het hoogaltaar in onze
kerk was gewijd, tot een oplossing kunnen brengen, daar er toch wel vrij zeker
een beeld van de naamhei 1 ige van onze kerk bij geweest zal zijn, dat dan vermoedelijk ook wel geïdentificeerd zou kunnen worden.

De kerke kamer of consistorie

van na de

reformatie.

Al één en andermaal spraken we over de kerkekamer of consistorie, die na de
reformatie bij de romaanse kerk is aangebouwd (nt. 113), en wel, zoals we op
de oude plattegronden zien, tegen het midden van de noordwestelijke zijmuur
aan, tussen de vierde en zesde steunbeer, in de lengte (binnenwerks 5.80 m)
langs deze muur, en met een breedte binnenwerks van 3.20 m (dl.2, pln.47-49,
59). De vijfde steunbeer van de kerk kwam zodoende met z'n afmetingen van 90
bij 90 cm als een log gevaarte binnen de consistorie, maar men heeft deze
sta-in-de-weg, die uiteraard maar niet zonder meer afgebroken kon worden, aan
de voorkant wèl enkele decimeters verkleind, om er zo min mogelijk last van te
hebben (dl.2, pln.48,49,59). De kerkekamer was niet hoog; ze reikte slechts tot
de onderkant van de kerkramen, d.w.z. tot 3 meter boven de grond (dl.2, pl .44).
Door de vanouds bestaan hebbende toegangsdeur dwars door de dikke tufstenen
kerkmuur kwam men van de kerkekamer in het kerkschip, en wel ter plaatse waar
men in de kerk het dusgenaamde 'doophuis' had aangebracht: een met een houten
hekwerk afgezette ruimte, waarin zich de preekstoel (midden tegen de muur),
het voorlezersgestoelte en een kleine bank voor eventuele doopouders bevonden
(d 1 .2, pl. 48) .

Daar deze kerkekamer in feite het enige nevenvertrek van de- kerk was, zal
hier stell ig ook gedurende een paar eeuwen, nl. sinds de kerkekamer (na de
reformatie) was gebouwd totdat de kerk in 1841 werd afgebroken, gecatechiseerd zijn; Wel werden in de eerste decenniën na de reformatie de catechisatie-lessen nog uitsluitendop de, altijd onder kerkelijk opzicht staande schólen gegeven, maar door de Synode van Dordrecht in 1618/19 werden toch ook
reeds richtlijnen voor de specifiek kèrkelijke catechisaties vastgesteld: de
predikanten, en m.n. die ten plattènlande, moesten zelf de catechismus op de
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scholen repeteren, de ouderen aan huis of in de kerkekamer al Ie weken in de
catechismus onderwijzen, en die zich ten avondmaal wi lden begeven drie of
vier weken van tevoren naarstig onderrichten (nt. 114). En ook in Zeist zal de
kerkekamer daartoe

i~

toenemende mate zijn gebruikt.

En niet onmogel ijk is het, dat juist de dubbele functie, die de kerkekamer
enerzijds als consistorie (kerkeraadskamer) en anderzijds als catechiseervertrek had, mede oorzaak is geweest, dat de kerkeraad in 1791 een nieuwe consistoriekamer op het koor 1 iet aanbrengen, teneinde daar volledig de beschikking over te hebben zonder door de catechisaties in de wielen te worden gereden of zelf de catechisaties in de wielen te rijden (nt. 115). De oude kerkekamer zal echter ook na 1791 wèl steeds als catechiseervertrek dienst zijn
blijven doen.
Hoe de nieuwe kerkekamer op het koor gesitueerd was, bi ijkt niet uit de
archival ia. De jaarrekening van de kerk over 1790/91 vermeldt slechts, dat
er 'een nieuwe kerckekamer op 't Choor' werd aangebracht, 'met tafel en ban-

ken' en een 'glazen raamt bovenin'. Ik vermoed, dat deze nieuwe kerkekamer
wel ergens àchter in het koor zal zijn getimmerd, bij de deur, die hier tegelijkertijd in de achtermuur van het koor werd gemaakt. Stellig zal deze kerkekamer, wat de hoogte ervan betreft, beneden de onderkant van de nogal hoog
beginnende koorramen zijn gebleven, zodat er van buiten af geen 1 icht in het
vertrek kwam. Vandaar dat er een, waarschijnl ijk vrij groot raam 'bovenin',
d.w.z. in het plafond van de nieuwe kerkekamer werd gemaakt, zodat het licht
van de koorramen bóven het vertrek door dat raam heen erin binnenviel. Mijn
vermoeden, dat de nieuwe consistorie inderdaad hier achterin het koor is aangebracht, vindt mede steun in het feit, dat op de plattegrond van Blanken
(dl.2, pl.48) hier op 2 meter vóór de achtermuur van het koor de grondvlakken
van een viertal stijlen of pilaren staan aangegeven, van de éne tot de andere
zijmuur van het koor, die gevoegelijk kunnen hebben gediend om het plafond
van de nieuwe kerkekamer te stutten, en tevens om de (waarschijnlijk houten)
binnenmuur van dat vertrek vastheid te geven. En hier heeft dan de kerkeraad
gedurende een reeks van jaren ongestoord kunnen vergaderen.
Intussen begon juist in die jaren, en met name na 1800, in de kerk een al
nijpender wordend gebrek aan zitplaatsen voor de kerkgangers te ontstaan, een
gevolg van de aanwas van het ledental van de gemeente (nt.116), ten behoeve
waarvan dan in 1810 al een galerij aan de torenzijde van de kerk werd aange-
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bracht, maar toen in 1820 op deze galerij het eerste kerkorgel werd gebouwd,
waardoor de zitplaatsen op de galerij practisch weer kwamen te vervallen, kon
men niet aan de noodzaak ontkomen, om te besluiten, om nu drastisch het gehele koor met banken voor de kerkgangers te bezetten, en hiertoe moest de
kerkekamer van 1791 weer verdwijnen. Dit gebeurde in 1821, maar waar de kerkeraad tóen z'n 'pied à terre' heeft gekregen, wordt nergens met zoveel woorden
vermeld. Het 1 ijkt het meest waarschijnl ijk, dat het eerwaarde col lege toen
z'n toevlucht weer heeft moeten nemen tot de oude, 30 jaar tevoren

verlaten

kerkekamer terzijde van de kerk, met alle ongemakken van dien. En zó zal dan
de toestand wel zijn gebleven totdat de volledige afbraak van de kerk met
alles wat daarop en daaraan was in 1841, en de daarop volgende nieuwbouw van
de kerk ook aan déze moeiten en zorgen een einde maakte.

De oude preekstoel.
Uiteraard is er van de inrichting en inventaris van onze kerk ná de reformatie heel wat meer te zeggen dan van die van de kerk in de middeleeuwen. De
bronnen zijn dan immers, en m.n. na 1675, van welk jaar af de jaarrekeningen
van de kerk bewaard zijn gebleven, vrij veelvuldig tot onze beschikking.
Bij de hervorming kwam in de kerk de preekstoel of kansel (i .p.v. tevoren
het altaar) centraal te staan. De preekstoel heeft, voorzover we kunnen nagaan, in de voormal ige kerk altijd tegen het midden van de noordwestel ijke
zijmuur van de kerk gestaan, t.W. binnen het zich daar bevindende 'doophuis'
zodat hij van de oudere consistorie uit direct te bereiken. was (dl.2, pl.48).
Het voetstuk van de toenmal ige preekstoel was min of meer een merkwaardigheid. Het was een achtkantige, gerichelde, marmeren opstand van 60 cm hoog en
30 cm doorsnee (dl.2, pl.66). Hoe oud deze preekstoel-voet, die bewaard is
gebleven, is, kan ik niet beoordelen, en m.n. of hij van vóór of van ná de
reformatie dateert, is mij niet bekend; ik acht het eerste niet uitgesloten.
Sinds de afbraak van de kerk in 1841 heeft deze preekstoel-voet geen plaats
meer in de toen nieuw gebouwde kerk gekregen. Bl ijkbaar heeft de toenmal ige
'buurvrouw' van de kerk, de weduwe E.M. Liefrink-Brouwer, de eigenares van het
naastgelegen logement 'Het Hof van Holland' (nt.117), hem in bezit gekregen,
want tot in de vijftiger jaren van onze eeuw toe bevond hij zich in de tuin
behorende bij het huis van haar nazaten, de familie Liefrink aan de Maurikstraat (nt.118); nadien is hij, in sterk verweerde toestand, in bezit van de
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Van de Poll-stichting gekomen.
Hoe de eigenl ijke preekstoel, bóven de voet, er heeft uitgezien, is onbekend. Wel weten we, dat er in 1795 een nieuwe preekstoel in de kerk is gekomen (nt.119); de oude werd nadien voor

gld.l0 st. verkocht (nt.120). De

oude marmeren voet bleef echter ook voor de nieuwe preekstoel intact, en
timmerman Matthijs Verdonk

vervaardigde deze 'nieuwe Predikstoel, beschot

met deuren aan beijde zeijden, en dit beschot tot boven de Balk'. Betreffende
het 'snijden van de Preekstoel', welk werk Verdonk aan iemand elders uitbesteedde, is de nota, gedateerd 23 september 1795, en gericht aan 'Burger

Verdonk' (dat' Burger' vanwege de Franse tijd!) bewaard gebleven (nt.121).
Enige jaren tevoren, nl. in 1785, had de komst van ds A. Bowier naar Zeist
aanleiding gegeven, om het kerkinterieur in meer dan één opzicht te verfraaien. Er werden collecten voor dit doel gehouden, en toen de bus, waarin deze
gelden bewaard werden, werd geledigd, werd het volgende rapportje opgemaakt:

'Op den 9 November 1785, de Bus, waarin de collecte tot Cieraad van de
Zeijster Kerk, in Presentie van de Heere Drossaert en secretarisse van Zeijst,
Stoetwegen en Cattenbroek, en de Heere Predikant, geopent zijnde, is daarin
bevonden een somma Van Twee Hondert zeven en Taggentich

gulden en Drie

Stuijvers'. Tesamen met ingekomen giften (o.a. van de heer van Laer, de toenmal ige ambachtsheer van Zeist) was er een bedrag van ruim 450 gld. (nt.122).
Voor dit bedrag werden verschil lende voorwerpen aangeschaft, die hier nu
successievel ijk volgen.
Wat de preekstoel betreft kwamen er in 1785: een nieuwe lessenaar voor de
kanselbijbel , een arm voor de zandloper, en een 'doopkrans' , op zij buiten
aan de preekstoel bevestigd, alles van 'koper (n.b. dergel ijke koperen versierselen zijn o.a. in de oude kerk van Doorn nog intact gebleven en dus ook
nog te zien). Jammer genoeg is het merendeel van het in 1785 in de kerk van
Zeist aangebrachte koperwerk in 1841, bij de afbraak van de kerk, verdwenen,
niemand weet waarheen ...

De kanselbijbel.
Eveneens in 1785 werd de kanselbijbel , die er tot dàn toe was geweest,
afgedankt en publiek verkocht (hij bracht niet meer dan vijf gld. op!), en
de drost van Zeist, mr. C.W. Kelderman, schonk de kerk toen een andere Statenbijbel daarvoor in de plaats, voorzien van koperbeslag aan de hoeken en
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van twee koperen sluithaken; deze Statenbijbel was gedrukt bij Jacob en Hendrik Keur, Anno 1741; de drost schreef er voorin: 'Deze Bijbel is door mij

onderschreven Drossaard en secretaris deezer Hooge en Vrije Heerlijkheid aan
de kerk geschonken ter gelegenheid, dat de kerk door milde giften der voornaamste leeden der gemeente en de Eigenaren der omliggende buitenplaatsen,
met kooperen kroon en, lessenaren en blaakers, ten blijke van algemeen genoegen over onzen nieuwen leeraar, den Weleerwaarden heer Bowier, en deszelfs
arbeid, is verziert geworden' (dl.2, pi .67). - In 1792 schonk de toenmalige
predikant, ds J. Brugman, bij zijn vertrek

uit Zeist, 'een overtrek tot de

Bijbel, als een bewijs van genegenheid aan Zijne Seystenaren, zijnde deze
Bijbel één met Romijnse letteren' (nt.123). - De genoemde drostelijke bijbel
is op de kansel in gebruik gebleven tot 12 jaar na de ingebruikneming van de
in 1841/43 nieuwgebouwde kerk; in 1855 echter schonk iemand die onbekend
wenste te bi ijven, door bemiddeling van de heer J. Montauban aan de kerk:

'in een bruin eikenhouten kistje een fraaye Staten Bijbel, groot folio formaat, in jugt lederen band, verguld op snee, uitgegeven bij Jacob en Pieter
Keur te Amsterdam en Dordrecht, Anno 1713 en 1714, versierd met acht zeer net
bewerkte zilveren haken of hoeken en twee zilveren slooten, waarop aan de
binnenzijde gegraveerd: Geschenk aan de Hervormde Gemeente te Zeijst, 1855'
(nt. 124); en déze bijbel kreeg toen en behield sindsdien tot heden toe z'n
plaats op de, nog steeds uit 1785 daterende koperen lessenaar op de tegenwoordige, uit 1843 daterende kansel. De bijbel van drost Kelderman verhuisde
in 1855 naar het voorlezersgestoelte.

Het voorlezersgestoelte.
In de voormalige kerk was de voorlezersplaats, evenals immers de
binnen het 'doophuis' (dl .2, pi .48). Alweer in 1785 werd het

kansel~

voor~zersgestoel

te aldaar van twee stijlen voorzien, met 'armen', bi ijkbaar voor de verlichting. Daar kwam toen eveneens een nieuwe koperen voorlezerslessenaar, waarop
toen uiteraard ook een oude bijbel heeft gelegen. Deze koperen voorlezerslessenaar is in 1843 aan het, in de nieuwe kerk toen nieuw gemaakte voorlezersgestoelte, dat elders in de kerk z'n plaats kreeg, bevestigd, waar de
genoemde oude voorlezersbijbel nog 12 jaar dienst op heeft gedaan; maar in
1855, toen er een andere bijbel op de préekstoel verscheen (zie hiervóór),
is die oudere voorlezersbijbel geruisloos verdwenen, waarna de kanselbijbel
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van Kelderman op de voorlezerslessenaar terecht kwam, die daar nadien nog 90
jaar dienst heeft gedaan, t.w. tot de afschaffing van het voorlezersinstituut
in 1945. Thans ligt deze bijbel van Kelderman nog steeds op de diensttafel in
het I iturgisch centrum van onze kerk. En wat het voorlezersgestoelte betreft,
ook dit was uiteraard in 1945 overbodig geworden, en het werd, inclusief de
eraan bevestigde koperen lessenaar uit 1785, nog in hetzelfde jaar 1945 aan
de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek (N.Br.), waar de kerk in de juist
beëindigde tweede wereldoorlog totaal vernield was, geschonken en overgedragen (nt.125).

Het doopbekken.
Behalve dat er in 1785 (zoals gezegd) een 'doopkrans ' aan de preekstoel
werd bevestigd, zijnde een koperen ring, waarin het doopbekken paste, werd
toen ook het doopbekken zelf vernieuwd. Het nieuwe exemplaar was van tin; het
kreeg zin plaats in de genoemde 'doopkrans ' en hoewel de laatste in 1841 verloren is ~egaan, heeft het tinnen doopbekken de storm van de afbraak en nieuwbouw van de kerk overleefd. En al is het in déze eeuw gedurende ruim 30 jaar
in onbruik- en door een zilveren bekken vervangen geweest, het is toch na de
jongste restauratie van de kerk in 1964/65 weer in ere hersteld; het past ook
weer precies in de tegenwoordige doopvont. Maar n5g zijn duidelijk de

de

doo~

vroegere koperen 'doopkrans ' veroorzaakte krasjes aan de buitenzijde van het
tinnen bekken te zien. En wat n5g meer te betreuren is, is dat de tinpest de
onderzijde van de bodem ervan heeft aangetast, waardoor er van de

ste~pels

maar weinig meer is overgebleven. Iedere tingieter had nl. de gewoonte, zin
stempel in de door hem vervaardigde voorwerpen te drukken. tIaar van het randschrift van dit stempel bij ons exemplaar zijn slechts enkele letters te
onderscheiden. Onder het stempel stonden in den regel vier schildjes: het
eerste droeg de initialen van de tingieter, het tweede meestal de afbeelding
van een engeltje, het derde is in ons geval nog het duidel ijkst bewaard, en
vertoont een kl immende leeuw, en het vierde was doorgaans een afbeelding, die
verband hield met de naam van de tingieter (bijv. als deze Verploeg heette:
een ploeg) (nt.126).

Het avondmaaZsservies.
Ten aanzien van het avondmaalsservies zijn er na de ingebruikneming van de
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nieuwe Oude Kerk in 1843 geen aanvull ingen of vernieuwingen geweest. Het
avondmaalsservies, dat thans nog altijd in onze Oude Kerk dienst doet, heeft
compleet ook al in de voormal ige Oude Kerk dienst gedaan. Het is samengesteld
uit een viertal schenkingen uit uiteenlopende tijden, welke ik hier nu in
chronologische volgorde opnoem.
1. Twee zware zilveren wapenbekers, die graaf Willem Adriaan van Nassau,
heer van Zeist, in 1694 aan de kerk vereerde. We lezen hieromtrent in de Acta
van de kerkeraad van 1 jul i van genoemd jaar: 'wierd voorgesteld, dat de twee

silveren bekers tot bediening van het H. Avondmaal, heden gebruikt, aan de
kerk vereerd zijn door Sijn Excell. d'Heer van (Nassau-) Odijk: Die daarover
gegroet en hartelijk sal bedankt worden' (nt. 127). Op beide bekers staat een
gekroond schi ld gegraveerd; op de éne helft van dit schi ld zien we het wapen
van Wi llem Adriaan van Nassau: rondom een klein middenschi ld (met een leeuw)
staan op het hoofdschild

resp. de wapens van Nassau (een leeuw op een veld

bezaaid met blokken), van Katzenelnbogen (een aanziende gekroonde leeuw), van
Vianden (een dwarsbalk) en van Dietz (twee gaande en aanziende leeuwen)
(nt.128); op de andere helft van het schi ld staat het wapen van de gravin,
El izabeth van der Nisse: twee banden van links en rechts naar elkaar toelopende als de benen van een driehoek met de top naar boven, binnen de keper
een Franse lelie, en boven nog twee Franse lelies naast elkaar; als schi ldhouders een adelaar en een leeuw (dl.2, pl.68).
2. Een schenkkan, door jhr. Arend Sloet tot Warmelo en jkvr. Florentine
Borre van Amerongen, die tijdelijk op 'Kersbergen' hebben gewoond (nt.,129),
ter gelegenheid van hun huwelijk in 1751 aan de kerk

geschonk~n;

immers, op

het deksel staat gegraveerd: 'Jonkheer'Arent Sloet tot Warmelo en Jonkvrouwe

Florentina Borre van Amerongen, zijn op 1 December 1751 in deze kerk tot
Zeist in den Echt verbonden'. Op het bolle gedeelte van de kan staan hun beider wapenschi lden, verbonden en gekroond: de schi ldhouders zijn leeuwen; het
1 inker schi ld heeft een wassenaar (wassende maan), het rechter schi ld is
ovaal en heeft een brede schuine balk met daaróver en ónder drie Franse le1 i es (d 1 . 2, pl. 69) .

3. Twee zilveren ovale schalen, met aan de ommezijde de volgende inscriptie: 'Geschenk aan de Hervormde Kerk van Zeist door Mejuffrouw Geertruida van

Dam, 1820' (dl.2, pl.70). Deze laatste was een dochter van Jan van Dam, koster, schoolmeester en secretaris van Zeist, en een zuster van Wouter van Dam,
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schout van Zeist, van Willem van Dam, secretaris van Zeist, en van Jannitje
van Dam, de moeder van burgemeester F.N. van Bern; Geertruida van Dam werd op
23 october 1793 te Zeist gedoopt, zij bleef ongehuwd, en haar overl ijden is
niet te Zeist geregistreerd; zij zal dus elders, in een mij onbekende plaats
zijn overleden (nt.130).
4. Twee zwaar zilveren wapenbekers, in 1835 geschonken door jhr. Jan Elias
Huijdecoper van Zeyst en zijn echtgenote Maria I.A.J.Ch. baronesse Taets van
Amerongen. Op iedere beker staan twee schi lden, gekroond; het eerste is een
rechthoekig gedeeld wapen: I. een adelaar, I I. doorsneden in drieën: A. een
achtpuntige ster, B. drie osseschedels met hoornen, en C. een springende windhond met gerande halsband, waaraan een ring aan de nekzijde; het tweede schi ld
is ovaalvormig en heeft een dwarsbalk: de schildhouders zijn een centaur, een
boog met pijl spannend, en een eenhoorn (dl.2, pl .71).

De kerkverlichting van 1785.
Ik kom nog even terug op de vernieuwingen in de kerk uit het jaar 1785;
daartoe hebben ook nog behoord: een tweetal koperen kroonlampen (waarvan er
één door de heer Hendrik Verbeek, oud-burgemeester van Utrecht, voor zijn
rekening werd genomen). Dit is de eerste keer, dat we iets omtrent de kerkverlichting vernemen; overigens zijn ook deze koperen kroonlampen in 1841 verloren gegaan. - En tegelijk werden er in 1785 ook 50 bankblakers aangeschaft,
met de nodige snuiters en dompers daarbij. Deze blakers zullen ongetwijfeld
gediend hebben voor de verl ichting van de kerkeraads-, en magistraats-' en
notabelenbanken. - Tenslotte schonk mevrouw Barchman Wuijtiers, die op 'Rijnwijk' woonde, een aantal gordijnen, die speciaal voor de ramen aan de zuidoostzijde van de kerk moesten dienen (nt. 131).
Ik merk nog op, dat alle voorwerpen, die eens tot de inventaris van de
voormal ige Oude Kerk hebben behoord en die bewaard zijn gebleven, op de
'Voorloopige Lijst van Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst'
zijn geplaatst (nt.132).

Het zitplaatsenbestand in de voormalige kerk.
Het oudste bericht, dat ons enige informatie geeft inzake banken en zitplaatsen in de voormal ige Oude Kerk, dateert uit 1727. In de jaarrekening van
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dat jaar lezen we nl. dat Matthijs Verdonk een 'gestoelte' voor de kerkeraad
gemaakt had, voor 65 gld. (nt. 133). Dit gestoelte voor de kerkeraad stond aan
de noordwestkant van de kerk, tussen het 'doophuis' en de achtermuur van het
kerkschip, waar ter plaatse we deze kerkeraadsplaatsen op de plattegrond van
1840 aangegeven zien (dl.2, pl. 48).
Er waren in die tijd, naar de gewoonte van die dagen, ook in onze kerk van
Zeist vaste plaatsen voor officiële personen. Deze plaatsen hebben zich in
twee banken (een achterste hogere en een voorste lagere) tegen de zuidooste1 ijke muur van de kerk, en paral lel daaraan, tegenover de preekstoel bevonden

(dl.2, pI .48). Op 5 november 1748 besloot het gerecht van Zeist, om bijbels
met psalmen voor de 'gerechtsbank' in de kerk aan te schaffen, t.W. voor de
drost Hendrik Houtkamp, voor de kerkmeester Walraet Carel Mos en voor de
secretaris Jan van Dam in het bovenste, hoogste, achterste gestoelte, en voor
de 5 schepenen in het benedenste, laagste, voorste gestoelte. Zij moesten
overigens de bijbels uit hun eigen zak bekostigen (een bijbel kostte 7 gld.,
een bijbel plus kussen 9 gld.5 st.). Bij aftreden of overl ijden konden de
bijbels overgedragen worden aan de opvolgers voor 6 gld. per stuk (nt. 134).
Twee en veertig jaar later, nl. op 1 maart 1790, besloot het gerecht, een
andere regeling dienaangaande te treffen: de bijbels en kussens in de gerechtsbank werden toen, na afkoop van de betreffende personen voor 6 gld. per bijbel, eigendom van het gerecht zelf. Heel merkwaardig is dat er bij vermeld
werd, hoe het gerecht deze afkoop financierde: het beûrag werd nl. genomen
uit een fondsje, gevormd door de schout van Zeist o.a. van boeten van 7 inwo"
ners, die tijdens de godsdienstoefeningen gelagen in de herberg hadden gehouden (21 gld.), van een boete wegens verkopen van fruit op zondag (1 gld. 10
st.), en verder van geld, dat aangetroffen was bij militairen, die tijdens het
maken van een batterij aan De Bilt geplunderd en twee varkens gestolen hadden
(73 gld.7 st.12 penn.)

(nt. 135).

De eigenaren van landgoederen en buitens hadden veelal twee zitplaatsen in
de kerk, een z.g. 'dubbel-gestoelte'. Zij hadden daarvan een bewijs van eigendom, behorende bij hun huis, afgegeven door schout en schepenen van Zeist.
Het was mogelijk zulk een eigendomsbewijs van een gestoelte over te dragen aan
iemand anders. De jaarrekening van 1771/72 geeft daarvan een voorbeeld in een
daarin voorkomende aantekening van de kerkmeester:

ft Dubbeld gestoelte,

staande in de Kerk van Zeijst naest het gestoelte van de Hoogwelgeb. Vrouwe
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van Kersbergen, eertijds behoord hebbende aan de Weledelgeb. Vrouwe Boudaan,
Is door de Heer Jan Kol, Rentmeester van de Heeren Edelen, tegenwoordigh
Eijgenaer van de Huijze en Lande Rijnwijk, gedeclareert en aan den Kerkmeester van Zeijst aangegeven, dat het bovengemelte gestoelte is in eijgendom
toebehoorende aen den Weledelgestrengen Heer Willem Nicolaas Pesters, oudCollenel en Watergraaf van de Vegt, Vaardse en Cromme Rijn en dat het gemelte
gestoelte worde verboekt op de Naem van Welgemelte Heer Pesters, hetwe7J( bij
dezen is geschiet' (nt. 136).
Een ander voorbeeld van een eigen gestoelte in de kerk, dat verbonden was
aan een bepaald aanzienl ijk woonhuis, betreft het 1 inkse (noordel ijke) buurhuis van de kerk, dat later 'Veel-Zigt ' zou heten (zie deel 4, hoofdstuk
XIII). Toen de heer Pieter t1agenius het bedoelde huis, dat hij van 1737 tot
1747 bewoond had, in het laatstgenoemde jaar aan de heer Abraham Bruykens
verkocht, werd bij de omschrijving van het perceel c.a. onder meer ook vermeld: het gestoelte in de kerk van Zeist (nt. 137). Bl ijkens de jaarrekening
van de kerk over 1799/1800 had mevrouw de weduwe C.C. Flournoy-Van den Boogaard, die van 1789 tot 1799 eigenares en bewoonster van hetzelfde huis naast
de kerk was gewees t, voor de huur van (deze 1fde) 'grote bank', 'staande naast

het portaal van de kerk', 10 gld.l0 st. per jaar betaald, waarbij de aantekening werd gemaakt, dat de huur van de bank na haar overl ijden, aan de nieuwe eigenaar van het huis, de heer J.F. de Beaufort, was overgegaan (nt.138).
Laatstgenoemde werd in 1807 als eigenaar van het huis opgevolgd door mr. A.G.
Meurs (nt.139) en dat ook deze weer de huur van hetzelfde gestoelte in de
kerk

voortzette, bl ijkt ui teen gerechtel ijke acte van 31 jul i 1810, waarbij

hij zijn recht van huur op dat gestoelte (en dan staat er uitdrukkelijk bij)
dat Pieter Magenius in 1747 aan Abraham Bruykens getransporteerd had (!), met
goedvinden van enige gecommitteerden van de kerk,verwisselde tegen eenzelfde
recht van huur op een andere bank, staande bij het inkomen van de kerk aan de
zijde van het portaal aan de rechterkant tegen de muur, schuin over de preekstoel, tegeneen huur van 7 gld. perjaar (nt.140). Daar ,ook hetvorigegestoelte (zoals we zagen) naast het portaa 1 van de kerk stond, za 1 dàt we 1 1i nks Man het portaa 1 Z;i j n gewees t.
Toen in 1841 de voormal ige kerk zou worden afgebroken, waren er nog 5
eigenaars van gestoelten, nl. jhr. J.E. Huijdecoper van Zeyst (van het Slot),
de heer J. Kol (van 'De Breul ' ), baron J. Taets van Amerongen van Woudenberg
(van 'Kersbergen ' ), jkvr. A.C. van Ghesel-Boudaen (van 'VeelZigt ' ) en burge-
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meester F.N. van Bern (van 'Weltevreden'). Zij ontvingen in april 1841 van
de kerkvoogden het verzoek, om hun banken in de kerk te laten afbreken 5f om
vergunning te geven dat dit van de zijde van kerkvoogden zou geschieden. Zij
verkozen het laatste (nt. ]41).
Al verder vernemen we uit de jaarrekeningen van de kerk, dat er in 1789
drie 'gedistingueerde bankjes' in de kerk werden gemaakt, waarvan er één door
de hiervóór genoemde mevrouw Flournoy (wellicht voor haar huisgenoten en
logé's, want voor zichzelf had zij immers de 'grote bank' van 10 gld.l0 st.)
werd gehuurd voor 5 gld.5 st. per jaar, terwijl de beide andere 'gedistingu-

eerde bankjes' aan 8 'burgers' (!) werden verhuurd voor één gld. per plaats
per jaar (nt.142); in 1790 kwam er nog een vierde dergel ijk bankje bij, om
aan 4 'burgers' te verhuren (nt.143); en in 1792 bl ijken er nog weer drie
zulke bankjes, en wel 'achter de vrouwe stoele' bijgekomen te zijn, bestemd
voor 8 'burgers', weer à één gld. per plaats per jaar (nt.144). En zo is dan

het hele rijtje van 7 korte bankjes ontstaan, dat we nog op de plattegrond
van 1840 aantreffen, van de preekstoel gezien rechts, vóór (maar tevens lood-

recht

op) de beide lange banken aan de zuid-oostkant van de kerk (dl.2,

p1.47,48).
De overige banken in de kerk, die allen rechts van de preekstoel stonden,
tegen de noordvvestkant van de kerk, werden veelal 'mansbanken' genoemd. Zo
werden er in 1791 enkele banken verkocht, waarvoor in de plaats 'nieuwe Mans-

banken' werden aangebracht (nt.145). De mannen en de vrouwen zaten nl. in die
tijd in de kerk nog altijd gescheiden. De vrouwen hadden haar plaatsen op de
stoelen, die in de kerkruimte (van de hoofdingang gezien) volgend op de mansbanken en op de gedistingueerde bankjes, en geflankeerd door het 'doophuis'
links en de banken der autoriteiten rechts, en zo doorlopend tot even in het
koor, aanwezig waren (dl.2, pln.47,48). In 1840 waren er ongeveer 170 plaatsen in banken, en evenzeer 170 plaatsen op stoelen.
In de verdere ruimte van het koor zijn lange tijd geen zitplaatsen voor
kerkgangers geweest; zolang de kerkelijke gemeente nog betrekkelijk klein
was, was dat ook niet nodig. De lidmatenlijsten wijzen uit, dat de gemeente
in 1650 nog slechts 48, in 1675: 63, in 1688: 81 en in 1712: 134 lidmaten
(bel ijdende leden) telde (nt. 146); dit aantal nam gestadig wel enigszins toe,
maar men heeft toch zeer lang met de ruimte in het kerkschip kunnen volstaan
om de kerkgangers van zitplaatsen te voorzien. Dit bl ijkt ook wel hieruit,
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dat de kerkeraad in 1732 besloot, om het avondmaal voortaan in het koor van de
kerk te vieren 'om alle desordres der communicanten in het aan- en afgaan Van

de Tafel te voorkomen' (nt.147). - Merkwaardig is in dit verband, dat in hetzelfde jaar 1732 ook de (bI ijkbaar waardevol Ie) tufstenen,

afkomstig van de

toen juist afgebroken oude kerkhofmuur, in hetzelfde koor moesten worden gedeponeerd (nt. 148). Wel I icht waren hier ook al eerder tufstenen van afbraak
opgeslagen; zo af en toe werd er nl. door de kerkmeester een kleinere of grotere partij tufstenen voor een zacht priJsJe van de hand gedaan, zo o.a. in
1719 en in 1753 (nt.149). In elk geval was er in de 18e eeuw in het koor ruimte voor van alles, zowel voor hei lige als voor profane zaken! En toen in 1791
de aan de noordwestkant van de kerk aangebouwde consistorie om de één of andere reden als zodanig afgedankt werd, kon men nog gevoegelijk besluiten om
een nieuwe consistorie in het koor van de kerk aan te brengen (nt. 150). Vermoedel ijk waren er dus ook t6en in het grootste gedeelte van het koor nog geen
zitplaatsen voor kerkgangers.
Maar het aantal lidmaten, en dus ook het aantal kerkgangers begon omstreeks
1800 meer en meer toe te nemen, en er moesten maatregelen worden genomen. Daar
riJ kerkekamer

van

1791

het

onmogelijk maakte om in het koor voldoende uit-

breiding van het aantal zitplaatsen aan te brengen, ging men in 1810 over tot
het bouwen van een galerij tegen de zuidwestmuur (torenzijde) van de kerk aan
(nt.151). Deze galerij kwam op 3 meter hoogte boven de vloer van de kerk, ze
strekte zich uit over de hele breedte van de kerk, en ze kwam 2.80 m van de
muur af naar voren; aan de voorkant werd ze door twee pilaren gestut. De toegnng tot de galerij kwam tot stand via een tegelijkertijd gebouwd portaal aan
d~

buitenzijde van de zuidoostel ijke ke~kmuur (dl.2, pln.47-49). Op de galerij

zu~

len naar schatting ongeveer 65 zitplaatsen zijn geweest.
Toen echter 10 jaar later, in 1820, de kerk

(~oor

't eerst) een orgel kreeg

(zie hierna), en dit orgel op de genoemde galerij moest worden geplaatst, vervielen hier verreweg de meeste zitplaatsen voor kerkgangers, en moest er opnieuw een voorziening worden getroffen. Dit geschiedde (zoals we al eerder zagen) in 1821, toen de kerkeraad z'n 30 jaar tevoren achter in het koor getimmerde kerkekamer weer moest prijsgeven, en z'n toevlucht weer tot de oude
consistorie terzijde van de kerk moest nemen; de kerkekamer op het koor werd
weer afgebroken, en het koor kon nu in z'n geheel van banken worden voorzien;
er kwamen twee rijen van elk acht banken, gescheiden door een 80 cm breed
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middenpad, en met tesamen ca. 80 zitplaatsen (dl.2, pln.47,48). Door de deur
achterin het koor, die in 1791 als toegang tot de consistorie was aangebracht,
konden nu ook de kerkgangers hun plaatsen in het koor bereiken. De kerk inclusief het koor had thans een bestand van ca. 420 zitplaatsen (nt. 152).
Dat dit getal in feite nog te gering was, is duidelijk als we vernemen, dat
de kerkelijke gemeente jaar op jaar in tal en last toenam. In 1827 telde de gemeente 1280 zielen, w.o. 360 I idmaten; in 1828 bedroegen deze getallen resp.
1468 en 360; in 1832: 1470 en 380; in 1834: 1490 en 390; in 1835: 1500 en 460;
in 1840: 1734 en 652; en in 1842: 1750 en 725 (nt.153). Menkanzich voorstellen,
dat er omstreeks 1840 een zeer nijpend plaatsgebrek in de voormal ige kerk was,
dat uiteraardsterk heeftmeegespeeldbijde overwegingen, dietothetoverigensweinig
te waarderen be,s I ui t, om de ge he Ie kerk nu ook maar af te breken en tot ni euwbouw over te
gaan, hebben geleid.

Het eerste orgel.
Betreffende het reeds genoemde eerste orgel, dat in 1820 op de galerij verrees, is ons weinig bekend; noch van de makelij, noch van de samenstelling weten we iets af. Dit vindt z'n oorzaak hierin, dat zowel de jaarrekeningen van
de kerk van 1800 tot 1842, alsook de notulen van de kerkvoogdij

uit diezelfde

periode in het archief van de kerk ontbreken (ten gevolge waarvan ons ook de
bijzonderheden betreffende de galerij-bouw in 1310 en de afbraak van de kerkekamer op het koor in 1821 ontgaan). We hebben in hoofdstuk VII gezien, dat er
een open toog werd gemaakt tussen de galerij, waarop het orgel kwam, en de
daarachter liggende torenruimte, waar de blaasbalgen werden geplaatst (nt. 154);
vandaar dat het bestek van de bouw van de nieuwe torenspits in 1823 met nadruk
voorschreef: 'Alvorens het Spits van den Toren aftebreken zal de aannemer ver-

pligt zijn, in den toren boven de blaasbalgen van het Orgel te maken een
schuine Luifel, teneinde dezelve voor nat worden te bewaren' (nt.155). Toen in
1841 de kerk zou worden ges loopt, hebben kerkvoogden eerst het orgel laten
demonteren en inpakken en tijdel ijk in het Broederhuis van de Broedergemeente
in opslag gegeven. Blijkbaar was het dus de bedoeling geweest, om ditzelfde
orgel ook weer in de nieuw te bouwen kerk te gaan gebruiken; maar toen het
zover was, besloot men in 1843 toch om een nieuw orgel aan te schaffen (nt.156).
De heren P.H. Brouwer en Weiss van de Broedergemeente, die al die tijd het opzicht over het oude orgel hadden waargenomen, werden bedankt voor de belangeloze wijze, waarop ze de kerk in dezen van dienst waren geweest, en het orgel
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werd in datzelfde jaar bij publieke verkoop van de hand gedaan; het kwam in
bezit van de organist, de heer H. Blanken, voor een bedrag van 325 gld. (nt.
157) .

Het eigendomsrecht op de (voormalige) Oude Kerk.
Nu we dan de voormal ige Oude Kerk, die - zij het met de in de loop der
eeuwen aangebrachte wijzigingen, waarbij ik m.n. denk aan de ingrijpende omzetting van het oorspronkel ijke romaanse in het latere gotische koor - dan
toch maar van 1180 tot 1841 dienst heeft gedaan, zowel van buiten als van binnen, en inclusief haar toebehorigheden, hebben bekeken, wil ik in dit hoofdstuk tenslotte nog één en ander mededelen over de kwesties rondom het eigendomsrecht op de kerk, welke zich in de jaren 1798 en 1799 hebben voorgedaan.
De 'Staatsregel ing voor het Bataafse Volk' van 1798 had bepaald,

dat er

'geene bevoorrechte of heerschende Kerk' meer in de republ iek zou zijn. In
artikel 6 van de aan deze Staatsregeling toegevoegde 'Additioneele Artikelen'
werd nader vastgesteld: 'Alle Kerkgebouwen en Pastorie Huijzen der voormaals

heerschende kerk worden overgelaten aan de beschikking van ieder 'Plaatselijk
Bewind' (gemeentebestuur; v.E.), om deswegens tusschen alle Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen; de grondslag Van dit vergelijk is het grootst
getal Van Leden der onderscheiden Kerkgenootschappen' (nt.158).
Hierop volgende publ ikaties bepaalden, dat de kerkgenootschappen vóór
november 1798 aan het Plaatselijk Bewind moesten berichten, of zij aanspraak
maakten op de kerkelijke gebouwen, die er van oudsher in hun gemeenten' zijn
geweest, en dat zij moesten inzenden een opgave van het aantal leden, totdat
kerkgenootschap behorende en in die stad, dorp of plaats woonachtig; het betreffende Plaatselijke Bewind zou dan een plan of schikking moeten formeren,
dat door de onderscheiden zich aangemeld hebbende kerkgenootschappen naar
bill ijkheid aangenomen zou kunnen worden (nt.159).
Wat Zei st betreft: hLer woonden, behal ve I eden van de Gereformeerde (Hervormde) Gemeente, ook leden van de Evangelische Broedergemeente en een aantal Rooms-Katholieken, welke laatsten behoorden tot de parochie Bunnik.
In de moeilijke situatie, die nu ontstaan was, volgde de kerkeraad het advies, door de hogere kerkelijke colleges ten dezen verstrekt, en benoemde hij
op 20 augustus 1798 een dusgenaamde 'Kerkelijke Commissie', die de gemeente
in rechte zou vertegenwoordigen en haar belangen zou behartigen. Deze commis-

J87

sie bestond uit de heren ds I.J. Dermout, predikant (voorzitter), Wouter van
Dam, ouderling, en Willem van Dam, Jacob van Kreel en mr. Th. van der Aar de
Sterke (secretaris), gemeenteleden (nt. 160). Kort daarna, op 4 september 1798,
werd er een vergadering van de gemeenteleden gehouden, waarin de instelling
en samenstel 1 ing van de genoemde Kerkelijke Commissie tot de gezegde doeleinden werd goedgekeurd, en waarin 221 leden de volgende volmacht voor de commissie ondertekenden: 'Wij volmagtigen dezelven door deeze onderteekening,

omme uijt onzen naam de belangens dezer Gemeente in den tegenwoordige tijd te
behartigen en werkzaam te zijn tot het verkrijgen of bewaaren van derzelver
eijgendom aan het openbaare kerkgebouwen Pastoriehuijs. Zo tot het neemen
van maatregulen ter onderhouding van de tot hiertoe ongestoord openbaar uytgeoefende Kerkedienst te dezer Plaatse' (nt.161).
In haar vergadering van 5 november 1798 vernam de Kerkelijke Commissie
vooreerst een rapport van de heren Wouter van Dam en Van der Aar de Sterke,
die zich met de opzieners van de Evangelische Broedergemeente verstaan hadden, 'dat men in de opziender Conferens of Collegie der Opzienderen over

haarlieder kerkgenootschap, nae rijpe deliberatie eenparig geresolveerd was,
geen aanspraak te doen op het Zeyster kerkgebouw en pastorie-huys, maer haer
kerkgenootschap te laaten verklaaren van haare aanspraak afstand te hebben
gedaan' (nt.162). Van de zijde van de Evangel ische Broedergemeente behoefde
men dus in deze precaire zaak geen moeil ijkheid te verwachten.
Anders stond het echter met de bedoelingen van de Rooms-Kathol ieke inwoners van Zeist, die zich wèl wensten te laten gelden; onder welbewuste leiding
van de pastoor van de parochie Bunnik, waartoe zij behoorden, hadden deze
zich

reeds tot het Plaatselijk Bewind van Zeist gewend, met opgave van hun

aantal, en met de pretentie, mede tot het Zeister kerkgebouwen pastoriehuis
gerechtigd te zijn (nt.163).
In dezelfde vergadering van de Kerkelijke Commissie op 5 november 1798 werd
besloten, dat deze commissie ook harerzijds opgave zou doen van het aantal
leden der gemeente, en ook een overzicht zou verstrekken van de kerkelijke
inkomsten en uitgaven gedurende de laatste tien jaren, maar ook werd besloten om deze opgave en dit overzicht vergezeld te laten gaan van een Memorie,
gericht aan het Plaatsel ijke Bewind, in welke Memorie, die in de vergadering
zelf nog werd vastgesteld, o.m. werd betoogd, dat in de nieuwe Staatsregeling
en in het Additioneele Artikel 6, en ook in de daarop gevolgd zijnde desbe-
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treffende

offici~le

publ icaties al leen sprake was van respectieve 'kerkge-

nootschappen' ter plaatse; dat er in Zeist van slechts twee formele kerkgenootschappen kon worden gesproken, nl. van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk
en van de Evangelische Broedergemeente, welke laatste van haar aanspraken op
de oude kerkelijke gebouwen afstand had gedaan; dat de in Zeist woonachtige
Rooms-Katholieken altijd leden van het Rooms-Kathol ieke Kerkgenootschap te
Bunnik waren geweest, en dat zij nooit ofte nimmer een kerk, een priester of
een kapel tot bediening van hun godsdienst in Zeist hadden gehad; dat derhalve al leen het Gereformeerde (Hervormde) Kerkgenootschap te Zeist recht had op
. de bedoelde gebouwen, mede 'door de veelheid haarer Leden', en dat dus 'het

kerkgebouwen Pastoriehuijs in Zeijst bij de tegenswoordige Besitters ongestoord behoord te verblijven' (nt.164). - Op 22 november d.a.v. bezorgden de
commissieleden persoonlijk de genoemde bescheiden en Memorie in de vergadering van het Plaatselijk Bewind in het 'Dorpshuis' (gemeentehuis) (nt.16S).
Het antwoord van die zijde, m.n. op de ingediende Memorie, liet niet lang
op zich wachten. Het luidde als volgt: 'Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap/,

Zeijst den 13en December 1798. Het Gemeente Bestuur van Zeijst c.s. aan de
Commissie van het Hervormde Kerkgenootschap van Zeijst. Mede Burgers!Wij hebben Uwlieder Memorie, in welke Gijlieden tragt te beweeren, dat de onder
Zeijst woonende Roomsch Catolijk Gezinden niet als een Kerkgenootschap tot
Zeijst behoorende konde beschouwd werden, geleezen en overwogen. Edoch, hoezeer wij ook met het een en ander in UuJlieder Memorie geposeerde moeten toestemmen, heeft zulx echter niet alle twijfeling bij een gedeelte van ons k,unnen
wegnemen. Wij hebben derhalven geraaden bevonden,inzonderheid daer wij bij
gelijkheid van stemmen niets beslissen 'konden, alle daertoe betrekkelijke
stukken aan het Administratiev Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht te
zenden, met het verzoek om onderzoek en beslissing. Heil en Broederschap!'
(nt.166).
Van dit antwoord-schrijven van het Plaatselijk Bewind nam de Kerkel ijke
Commissie in haar vergadering van 16 december 1798 kennis. In dezelfde vergadering deelde één der leden mee, dat hem een Extract Besluit van de Eerste
Kamer van het Vertegenwoordigend lichaam was toegezonden, gesanctioneerd door
de Tweede Kamer, waarin o.m. bepaald was 'dat de schikking over de Plaatse-

lijke Kerk en Pastorie Huijzingen der voormaals Heerschende Kerk behoord te
geschieden tusschen de plaatselijke Inwoonders, dat is diegeenen, welke in de
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Stad, Dorp of Plaats, alwaar de Kerk en Pastorie Huijzingen gevonden worden,
burgerlijk gedomicilieerd zijn, niettegenstaande zij elders mogen parochieeren ofte kerk gaan', en verder ' dat de individueele Leden van eenig Kerkge-nootschap, ter plaatse haarer wooningen geen kerk besittende, egter niet kunnen worden uijtgeslooten van de schikkingen, over het plaatselijk kerkgebouw
en Pastorie Huijs te maken, maer dat dezelven als een Kerkgenootschap ter
plaatse hunner woningen behooren te worden geconsolideerd'. - De Kerkelijke
Commissie in Zeist besloot echter in haar genoemde vergadering, ondanks het
in haar midden meegedeelde aangaande het van hoger hand bepaalde, het voormelde antwoord-schrijven van het Plaatsel ijk Bewind zonder meer voor kennisgeving aan te nemen, en verder 'stil te zitten en af te wagten wat er volgen

zoude' (n t. 16

n.

Wat er volgde was, dat het gemeentebestuur van Zeist, de Kerkelijke Commissie en ook de Commissie uit de Rooms gezinde inwoners van Zeist (waaronder
een priester) werden opgeroepen om op 16 januari 1799 te verschijnen voor
de 'Commissarissen uit de Hove van Utrecht'. In de daar gehouden samenspreking
werden korte metten gemaakt: het gemeentebestuur werd gelast, de hangende
zaak binnen 14 dagen af te doen! Hierop besloot de Kerkel ijke Commissie, geen
verder verweer te voeren; zij èn de Commissie uit de Rooms gezinde inwoners
van Zeist namen zich voor, de zaak onderl ing en zonder tussenkomst van het
gemeentebestuur te regelen (nt.168).
Een week later, op 23 januari 1799, kwamen de beide commissies bijeen en
zij besloten: dat men van weerszijden de kerk en de pastorie door twee deskundigen zou laten taxeren; dat de Gereformeerden (Hervormden) daartoe een
Gereformeerde en een Rooms-Katholieke, en dat de Rooms-Kathol ieken daartoe
~en

Rooms-Katholieke en een Gereformeerde zouden aanwijzen; en dat men na

ontvangst van de schriftel ijke opgaaf der beide taxaties verder z6u overleggen (nt.169). De door de Gereformeerden (Hervormden) benoemde taxateurs kwamen tot een bedrag van 3075 gld., de door de Rooms-Kathol ieken benoemden tot
een bedrag van 3000 gld. (nt.170) , en op 8 februari 1799 kwamen de beide
commissies tesamen overeen, zich aan het laagste bedrag, dus aan dat van
3000 gld. te houden. Tegel ijk werd ook gezamenlijk bepaald, dat de kerk en
de pastorie tegen een afkoopsom van 600 qld. het volledige eigendom van de
Gereformeerden (Hervormden) zouden bI ijven (nt.171). Terloops zij hierbij opgemerkt, dat er in die tijd in Zeist dus blijkbaar viermaal zoveel Gerefor-
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meerden (Hervormden) waren als Rooms-Kathol ieken.
Nu rustte op de Kerkelijke Commissie nog de taak, om de som van 600 gld.
bijeen te krijgen. Dit I iep eerst niet bijzonder vlot, maar op 22 november
1799 werd besloten een algemene rondgang te houden onder de leden der gemeente; deze rondgang werd op zondag 24 november van de kansel aanbevolen, en zij
had op dinsdag daarop plaats. Het grootste gedeelte van de benodigde som kwam
op deze wijze bijeen; op 2 december had men een bedrag van 400 gld.; de nagiften, die tot 20 januari 1800 binnenkwamen, bedroegen 112 gld., en toen er
ook nog een legaat van 50 gld. voor dit doel bestemd kon worden, meende

men

tot de betal ing van de 600 gld. te kunnen overgaan, hetgeen op 29 januari
1800 geschiedde (nt.172). Nog steeds wordt in het archief van de Hervormde
Gemeente van Zeist de 'quitantie' bewaard, waarin de meergenoemde Commissie
uit de Rooms-Kathol ieke inwoners van Zeist verklaarde 'ontvangen te hebben

uit handen van gecommitteerden door de Hervormde gemeente van
verkrijging van de eigendom aan de kerk en
dorpe

Zeijst~

pastoryhuizinge~

Zeyst~

ter

staande op den

de somma Van ses hondert guldens, ter voldoening aan het con-

tract op den Ben February 1799 onderling

geslooten~

betuigende hiermede in

den naam van onze committenten in eens en voor altoos af te zien van alle
preetensiën welke

w~J

voormaals van wege de Staatsregeling des Bataafschen

volks op gemelte kerk en pastoryhuizinge gehad hebben'.

191

N.B. Ter verduidelijking van het op blz. 167 tot 173 beschrevene geven vlij
hier een gedeelte van de bij lage betreffende Zeyst en Kersbergen, v.Jelke in
haar geheel in deel 4 van di t \'Jerk zal l'lorden opgenomen.

lEYST EN KERSBERGEN
Godfried van Zeys tI 1165 ; vermoe delijk bezitter van het middeieeuv/se Slot
van Ze i st; vermoede 1 ijk voorvade r van:

Godfried van levs t, 1279, 1297; vermoedelijk bezitter van het middeleeuwse
Slot van Zeist; vader van:
Johan van levst, 1279, 1297,
middeleeuwse Slot van Zeist;
PetronelIa van levst,
klooster i n De B i I t ;

1308,

1310; vermoedelijk bezitter van het

1297-13 27; rel igieuze cn later abdis van

Vrou~oJen-

Alevdis van levs t, 1297;
Hi Idegundi

5

van Zeyst, 1297.

Otto van den Be rghe; b I i j kt 1377 en 1392 KERS BERGEN van de heer van Abcoude in 1een te houden.

tot 1418 het nû allodiale goed Kersbergen,
in 141ti overdroeg aan:

BartaId Loef van den Gheinej

dat hij

Johan van Renesse van Rhijnouwen ; 1418 KERSBERGEI~;
(zie hierna bij Mari a); vader va n:

1445 weil icht ook lEYST

Frederik van Renesse tot levs t; weIl icht ZEYST (zie hierna bij Maria);
mogelijk ook KERS BERGEN ; vade r van:
Johan van Renesse van levs t;
Vincent van Renesse;

1486, 1521 lEYST;

1487 KERSBERGEN (als pand?leen van Oostbroek);

Haria van Renesse van levs t (posthuum vermeld 1536): lEYST (waarbij
vermeld v/ordt dat levs t se dert 1445 in bezit van dit geslacht was gewees t} ; mogel ijk ook KERSB ERGEN; getrouwd met Dirk van Zuylen van
Harmelen; hieruit:
Johanna van Zuy 1en van Harmelen: 1536 lEYST; 1534 KERSBERGEN; getr.
I? met Gerrit van Culen borgh overJ.uiterlijk 1526), en 2) uiter-

lijk 1538 met Hendrik v an Heemskerk (overl.uiterlijk 1575); zij
heeft mogelijk tussen I 536 en 1575 leyst van de hand gedaan; zij

over I . 1589;
Frederik van Zuylen van Harmelen; vader van:
Gijsbertha van luyl e n van Harmelen:

1589 KERSBERGEN; overl.1592;

Theodor i ca van luy I e n van Harmelen: getr. met Maximi I laan van
Baexen j hl e ru I t:
Frederik van Baex en; 1592 KERSBERGEN; overl.1625; vader van:
Ewout van Baex en; 1626 KERSBERGEN; overl.1644;
Nicolaä van Ba exen (1604-1701); 1645 KERSBERGEN; getr. met
Coenraad Borre van Amerongen (overl. 1670); hieruit:
Frederik Bo rre van Amerongen (1638-1722); 1671 KERSBERGEN; ge te.. 11 1 met Gerardina Borre van Amerongen; hieru i t:
Floris Wi Ilem Borre van Ameron en; 1716 KERSBERGEN;
overl.l71 8; getr.171 met Johanna Adriana Cornel ia
Schimmel pennillck van der Oye (deze was sinds 1718
vrouwe v an Kersbergen); hieruit:

Flore ntina \.,11 lhelmina Barre van Amerongen (17181777) ; 1745 KERSBERGEN; getr.1751 met Arend Baron
Sloet tot Harmelo (1708-1771); hieruit:
1 FI oris Hillem Sloet tot Harmelo (1753-1838);
17 77 KERSBERGEN; verkocht Kersbergen 1805,
wa ardoor het uit handen van dit geslacht raak1 te.

VIi Ilem Adriaan van Nassau, heer v an Cortgene en Odijk; 1677 heer van ZEYST;
afbraak van het vervallen oude SI ot van Zeist en bouw yan het nieuwe (tegenwoord i ge) Hu i s of Slot van Zei st.
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BRONNEN, LITERATUUR EN NOTEN
bij deel 2 (hoofdstukken VII en VIII)
BRONNEN
Geraadpleegd werden ongedrukte stukken uit:
Rijks Archief Utrecht:
Rechterl ijke Archieven;
Arc h i e f Ka pit tel St. P iet er;
Kerkel ijke Archieven, w.o. Oude Burgerlijke Stand;
Topographische Atlas.
Archief Gemeente Zeist (Gemeentehuis Zeist).
Archief Hervonnde Gemeente Zeist (Nieuwe Kerk, Boulevard).
Archief Van de Pol l-stichting Zeist (Slot Zeist).
LITERATUUR
Aa, A.J. van der: 'Aardrijkskundig VJoordenboek der Nederlanden' (Gorinchem,
18 111 e.v.), deel XII (1851).
Berchen, \·Jjlhelmus de: 'De Nobili PrincÎpatu Gelrie et ejus origine'; naar het
Nijmegense handschrift uitgegeven door L.A.J.W. Sloet van de Beele ('s-Gravenhage, 1870).
Bronnen Zeist I = Hinsbergen, Ph.J.e.G. van: 'Bronnen voor de Geschiedenis van
Zeist' I (Assen, 1957).
Bronnen Zeist I I = Hinsbergen, Ph.J.e.G. van, Andries, J.C., en Graafhuis, A.:
'Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist' II (Assen, 1967).
Bunt, A.W. van de: 'Wi llem Adriaan van Nassau, de stichter van het Slot van
Zeist'; lezing (uitg. Van de Poll-stichting Zeist, 1955).
ehijs, P.O. van der: 'De munten der bisschoppen van de heerlijkheid en de
stad Utrecht' (Haarlem, 1859).
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Halbertsma, H.: Verslagen van de bevindingen onder de Zeister Oude Kerk in
1964 en 1965; in: Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 17e jrg. (oct.1964), kol. 271-277; id. 18e jrg. (maart 1965),
kol. 42,43.
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Hasselt, w.J.e. van: 'Verzamel ing van Nederlandsche Staatsregel ingen en Grondwetten'; herzien voor R. Kranenburg (10e druk, Alphen a.d. Rijn, z.j.).
Heussen, H.F. van (vertaling H. van Rhijn):
dom', deel II (Leiden, 1719).

'Historie van 't Utrechtsche Bis-

Hulzen, A. van: 'Utrecht, de geschiedenis en de oude bouwwerken' (Amsterdam,
1948) .
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in het bijzonder'; lezing (uitg. Van de Poll-stichting Zeist, 1958).
Jansen , J.:

'I<orte verk I a ring van de Ke rkenorden i ng'

(Kampen, 1923).

Kist, N.C.: 'De Oude Kerk van Zeyst'; in: Nederlandsch Archief voor Kerkelijke
Geschiedenis, deel 2 (1842), blz.384-400.
Kuile, E.H. ter: Zuid Holland en Utrecht,
(5e druk, Amsterdam, 1965).

in 'Kunstreisboek voor Nederland'

Kuijper, P.: 'Uit de Kerkgeschiedenis van Zeist', serie I, artn, I t/m XVIII,
in de voorm. Zeister Post, 3 sept.1949 tot 22 mrt 1950; voortgezet in serie
11, artn. 1 t/m 22, in het voorm. Zeister Nieuwsblad, 29 mrt tot 28 sept.
1950.
Muller H.zn, S.: 'De Kerkelijke Indeeling omstreeks 1550', I.: Het Bisdom
Utrecht; in de reeks 'Geschiedkundige Atlas van Nederland' (Den Haag, 1891).
Oorkb. Utr.1 = Muller F.zn, H. en Bouman, A.C.:
Utrecht', I., 695 tot 1000 (Utrecht, 1920).

'Oorkondenboek van het Sticht

Ozinga, M.D.: Gelderland, in 'Kunstreisboek voor Nederland'
dam, 1965).

(5e druk, Amster-

Reitsma, J., en Veen, S.O. van: 'Acta der Provinciale en Particul iere Synoden,
gehouden in de Noordel ijke Nederlanden 1572 tot 1620', deel VI, waarin o.a.
Utrecht 1586 tot 1620 (Groningen, 1897).
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel XII: Utrecht (Amsterdam,
1772) .
Timmermans, F.:

'Luidklokken en beiaarden in Nederland'

Verster, A.J.G.:

'Tin door de eeu\"en'

(Amsterdam, 1944).

(3e druk, Amsterdam, 1963).

Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel
I: De provincie Utrecht (Utrecht, 1908).
Vriend, J.J.:

'De bou\'ikunst in ons land', deel

Water, J. van de:

'Groot Utrechts Placaatboek'

I: De Steden (Amsterdam, 1949).
(Utrecht, 1729).

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.: 'Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche
Ridderhofsteden en Heerlijkheden', deel 11 ('s-Gravenhage, 1912).
NOTEN
Ter attenUe:
a. Aangezien de paginering van de beide nog volgende delen van dit boek nog
niet bekend is, wordt bij sommige noten verwezen naar deel 4, waarin
t.z.t. de bedoelde noten zullen worden opgenomen.
b. Bij de verwijzing naar de rechterlijke archivalia betreffende Zeist, die
zich in het Rijks Archief te Utrecht bevinden, is steeds mede verwezen
naar de daarvan door wijlen de heer Ph. J.C.G. van Hinsbergen vervaardigde fiches, welke in handschrift (genummers van 1 t/m 1640) bewaard
worden in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist (Slot Zeist).

194

Hoofdstuk VII
BI z. 103.
1. Zie blz. 106.2. Van der Aa; Aardr.Woordenboek dl.XII (1851), blz.174.
Van Hulzen: Utrecht, blz. 41. 4. TegenvLStaat Utr., blz.342.

3.

BI z. 104.
5. Zie deel 1, blz.31. 6. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art. IX (Zst.
Post 28 dec.1949). 7. Kist: Oude Kerk van Zeyst; zie ook deel 1 blz. 47,48.
BI z. 105.
8. Als blz. 104 nt.6. 9. Van der Chijs: Munten bisschoppen van Utr., plaat

VI. lD. Als blz.lo4 nt.6. 11. Als blz.lo4 nt.6. 12. Zie deel 4, noten.
BI z. 106.
13. Zie blz.125 e.v. 14. Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.389. 15. Zie blz.
T04. 16. Als blz.lo4 nt.6.
BI z. 107.
17. Zie deel 1, blz.35 e.v. 18. Er bevindt zich in het R.A. te Utr. (Topog7.Atlas nr.1075, t.w. onder-nrs. betreffende Zeist) nog een afb. van L.P.
Serrurier met een kerk er op, die in de Catalogus als getekend in 1734,
maar die ten onrechte als de kerk van Zeist wordt aangegeven.
BI z. 108.
19. Zie deel 4, noten. 20. Zie deel 1, blz.47,48. 21. Kist: Oude Kerk van
Zeyst, blz.388,401. 22.Zie blz.113/14. 23. Zie blZ:-104/05. 24. Zie deel 1,
blz.48 e.v. 25. Arch~erv.Gem.Zeist, K.11: Werktekeningen betr. de nieuwbouw v.d. kerk in 1841.
Blz. 110.
26. Zie deel 1, blz.70. 27. Arch.Herv.Gem.Zeist, D.16 (sub Oude Kerk): Rede
burgem. Van Bern bij de Te steenlegging v.d. nieuw te bouwen kerk (14 juli
1841). 28. Zie deel 4, noten. 29. Arch.Herv.Gem.Zeist, K. 1J; Bestek en
Voorw. V.d. nieuw te bouwen kerk (13 juli 1841), art.jll. 30.' Zie deel 4,
noten.
BI z. 111.
31. Zie blz.118 e.v. 32. Als blz.llo, nt.29, art.25.
BI z. 112.

ll.

Zie deel 1, blz.33. 34. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.13: Jaarrek.1741.

Blz. 113'35. Als blz.l10, nt.29, art.41.~. Als voren, art.25.

E.

Zie deel 1, blz.

T;J,48.
Blz.114.
38. Zie blz.l06.

21.

Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.388.

BI z. 117.
40.

Als blz.llo, nt.29, art.25.
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BI z. 118.
41. Zie blz. 116.
Blz. 119.
42. Als blz. 110, nt.29, art.25. 43. Als voren.
BI z. 121 .
44. Zie blz.120.
BI z. 123.
45. Zie blz.125 e.v. 46. Zie blz.144 e.v.
BI z. 124.
47. Zie blz.186. 48. Reitsma en Van Veen: Acta, VI, blz.294,308. 49. Zie
blz. 133 e.v.
BI z. 125.
50. R.A.Utr.: Arch.Kap.St.Pieter, nr 1283; zie ook blz.157. 51. Arch.Herv.
Gem.Zeist, B.12: Jaarrekn.1701 en 1704.52. Als voren, B.13:Jaarrek.1750/
51. 53. Als voren, B.13: Jaarrek.1754/55-.-54. als voren, B.14: Jaarrek.
1769/70. 55. Zie blz. 139 e.v. 56. Arch.Gem~eist: Notulen Gem.raad dl.6
(4 oct.18b"1f). 57. Als voren: Notulen Gem.raad (4 febr.1952, 3 jan.1955).
58. Meded. vanprof.dr. J.Ph. de ~jonté verloren, die deze anecdote in zijn
jeugd vernomen had van jhr. O.J. Sickingha, indertijd gemeente-ontvanger
van Zeist. 59. Zie blz.121. 60. Zie blz.l06.
BI z. 126.
61. Zie bI z . 121. 62. Zie bI z. 122 e. v. 63. Zie bI z. 121 e. v .
Blz. 127.
64. Wilhelmus de Berchen: De Nobi li Principatu Gelrie et eius origine.
Bronnen Zeist I, blz.490 (1372). 66. Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.
389. ~. Zie blz. 132.

65.

Blz. J28.
68. Zie blz.J16. 69. Ter Kuile, i~ 'Kunstreisboek voor Nederland', blz.316
\Werkhoven). 70. Zie blz. 120/121.
BI z. 129.
71. Zie blz.144/45. 72. Zie blz.150.
Blz.130.

73 .. Zie blz.127. 74. Zie blz.150.
Blz.131.
75. Arch.Gem.Zeist: Dossier Dorpstoren; ook: Rapport Arch.bureau Van Asbeck betr. de toestand v.d. toren, nov.1972, hoofdst.V, blz.21.
BI z. 132.

li...
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Zie blz.144/45. 77. Zie blz.130.

BI z. 133.

78. Zie deel 1, blz.n. 79. Kuijper: Kerkgesch.Zeist serie 11 art. 19
TZst.Nwsbl. 6 sept. 1950)-:-SO. Bronnen Zeist I, blz.503/04 (17 sept,1496).
Blz. 134.
81. Bronnen Zeist I, blz.417 (18 mei 151?). 82. Als voren I, blz.418
('N.B.' betr. 19 mei 1517).83. Als voren l,blz.456 (24 sept.1524). 84.
Als voren 11, blz.307 (5 nov-:1526).
Blz.135.
85. Van Iterson: Heerlijke rechten, blz.l1,12. 86. Timmermans: Luidklokken,
blz.l1. 87. Bronnen Zeist 11, blz.193 (1593). 8b. Van de Water: Groot
Utrechts-rlacaatboek, I I I, blz.189.
Blz. 136.
89. R.A.Utr.: Arch.Kap.St.Pieter, inv.nr 1283. 90. Arch.Herv.Gem.Zeist,
ïf""11: Jaarrek.1675-1678, ondertekend 31 jan.167~ 91. Als voren, B.l1:
Jaarrek.1679, ondertekend 16 juni 1680.92. Arch.Gem.Zeist: Oud Arch.nr. 18:
Quohier Fami liegeld Zeist 1698, ondertekend 24 jan.1699. 93. Als blz.135
nt.88: 111, blz.190. 94. Arch.Gem.Zeist: Rapport Arch.bureau Van Asbeck
betr. de toestand v.d-:-toren, nov.1972, hfdst. IV, blz.18. 95. Arch.Herv.
Gem.Zeist, B.12: Jaarrek.1701. 96. Arch.Gem.Zeist: NotulenGem.raad dl.6
(23 aug.1864). 97. Zie blz.139 e::v.
BI z. 137.
98. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad dl.5 (9 juni 1860). 99. Zie blz.128.
BI z. 138.
100. Arch.Herv.Gem.Zeist, B. 11: Jaarrek. 1675-1678.
BI z. 139.
101. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.13: Jaarrek.1746/47. 102. Als voren, B.13:
Jaarrek.1756/57. 103. Als voren, B.14: Jaarrek.1778779. 104. Als voren,
B.16: Jaarrek.179bT97. 105. Als voren, B.]4: Jaarrek.l771i77S. lOG. Zie blz.
125 en 136.
BI z. 140.
107. Van Hasselt: Nederl.Staatsregelingen en Grondwetten, blz.87. 108. InTTChtingen, mij welwi llend verstrekt door prof.mr. E.H. 's Jacob te-Groningen bij schrijven van 14 dec.1962. 109. Zie deel 4, noten. 110. Arch.
Gem.Zeist: Notulen Gem.raad dl.5 (20 d~1859). 111. Als voren~1.5 (9
juli 1860).
Blz.14(
112. Als voren, dl.6 (4 oct.1864) en d1.12 (31 aug.188?). 113. Arch.Gem.
Zeist: Map met correspondentie betr. 'Het monument le Dorpsstraat één'
(6 febr.1968 t/m 26 juni 1968).
Blz. 142.
114. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem. raad dl.l (20 febr.1823). 115. Arch.Gèm.
Zeist: Répertoire en Minuten der Gem.Zeist 1812 tot 1869: Bestek en Voorw.
bouw nieuwe torenspits, met aangehechte gunning (21 apr.1823). ~. Zie
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bI z. 110 e. v. 1 17. Zie d ee I 4, no t en.
Blz. 143.
118. Zie deel 4, noten. 119. Als voren. 120. Zie blz.137. 121. Arch.Herv.
Gënï.Zeist, K.l 1: Bestek en-Voorw. nieuwbouw kerk (13 apr. 1841), art.43,
slot.
BI z. 144.
122. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad dl.6 (13 juni 1864). 123. Zie blz.
e.v.

m

Blz.145.
124. Zie blz.123.

125. Zie blz.132.

Blz.146.
126. Zie deel 4, noten. 127. Arch.Gem.Zeist: Dossier Dorpstoren. 128. Als
voren: Notulen Gem. raad ëJT:""12 (31 aug.188?). 129. Zie deel 4, noten.
130. Als noot 127.
Hoofdstuk VIII
Blz. 147.
1. Zie blz.l03 e.v. 2. Zie blz.l06 e.v.
Blz. 148.
3. Zie blz.lID. 4. Zie deel 1, blz.69. 5. Arch.Herv.Gem.Zeist, 0.16: Rede
burgem. Van Bern-bij de Ie steenlegging-v.d. nieuw te bouwen kerk (14 juli
1841). ~. Zie blz. 154-160.1. Zie blz.l08, 110, 113.
BI z. 149.
8. Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.388.

2..

Zie blz.155. 10. Zie blz.185.

Blz. 150.
11. Zie blz.156/57. 2l. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.16: Jaarrek. 17:95/96. 13.
Zie blz.129. 14. Vriend: Bouwkunst I (De Steden), blz.50, fig.2; ook:Kuijper: Kerkgesch. Zeist, serie I art. ,X (Zst.Post, 7 j3n.1950).
Blz. 151 .
15. Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.389. 16. Ter Kuile, in 'Kunstreisboek
voor Nederland', blz.285 (Doorn). 17. Ziedeel 1, blz.69. 18. Halbertsma:
Verslag oct. 1964, kol.272. ~. Halbertsma: Verslag mrt. 196~ kol.43.
Blz.l$2.
20. Zie blz. 153/54 en 161.
Blz. 153.
21. Zie blz.149. 22. Zie blz.151/52.
Blz.154.
23. Zie blz.152. 24. Zie deel 4, noten.
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BJ z. 155.
25. Bronnen Zeist 11, blz.192/93 (1593). 26. Zie blz.149. 27. R.A.Utr.:
(14 dec. 1656).

~B.St.nr 621a/621c: Acta Kerkeraad Zeist~fol.l

Blz.156.
28. Als noot 27, fol.l (Nota betr.19 febr.1656). 29. Zie deel 4, noten.

30. Tegenw.Staat Utr.,blz.342. 31. Zie deel 4, noten. 32. Van de Bunt:

WTllem Adriaan van I~assau, blz.?;8.
Blz. 157.

33. R.A.Utr.: Inv.RechterJ.Archn. nr.1261: Zeist (9 mei 1721); fi.v.H. nr.
Tb8. 34. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.11: Jaarrek.1677; vgl. ook R.A.Utr.: Arch.
Kap.S~Pieter nr.1283: Rekening en acquiten betr. de reparatie van de kerk,
de pastorie en de Koppelsluis te Zeist, 1677/78. 35. Arch.Herv.Gem.Zeist,
B.l1: ,Jaarrekn.1678 en 1679.
Blz.158.
36. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.ll: Jaarrek.1687. 37. Als voren. 38. Van de
BUnt: Wi Ilem Adriaan van Nassau, blz.4,5. 39.~rch.Herv.Gem.Iëist, B.12:
Extra rekening van de kerk over 1699. 40. ~A. Utr.: Arch.Kap.St.Pieter,
nr.1284: Bestekken van reparatiën aan de kerk en de toren van Zeist, 17181720.
Blz. 159.
41. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.16: Jaarrek. 1790/91. 42. Arch.Gem.Zeist: Répert.
en Minuten 1812-1869: Bestek en Voorw. bouw nieuwe torenspits (21 apr. 1823),
art.8. 43. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.12: Jaarrek. 1732. 44. Als voren, B.13:
Jaarrek~741. 45. Arch.Gem.Zeist: Oud Arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist
(15 oct. 1743).~6. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.14: Jaarrek. 1769/70. 47. Als voren, A.21: HandëT.Kerkeraad (17 mei' 1822 en 7 jan.1823). 48. Alsvoren,
B.l: Notulen Kerkvoogdij (31 oct.1825).
BI z. 160.
49. Zie blz.114 e.v. 50. Zie blz.174-176.
Blz. 161 .
51. Zie blz.153/54. :;2. Zie blz.181/82.
Herv.Gem.Zeist, B.15-:-Jaarrek.1790/91.

22..

Zie deel 1, blz.52. 54. Arch.

BI z. 162.
55. Zie blz.185. 56. Zie blz.182 e.v. 57. Arch.Gem.Zeist: Notulen Gem.raad

dl. 1 ,(21 apr.1828}..2§.. Zie deel 1, blZ:-36 . .22.. Zie blz.185.
BI z. 164.

60. Zie deel 1, blz.68,69. 61. Ozinga, in 'Kunstreisboek voor Nederland',
blz.189 (Arnhem), blz.272 (ZUtphen); Ter Kuile in idem, blz. 409 (Gouda).
BI z. 165.

62. Van Heussen (~Van Rhijn): Hist.Utr.Bisdom 11, blz.92. 63. Tegenw.Staat
utr., blz.342. 64. Kist: Oude Kerk van Zeyst, blz.386. 65.Muller: Kerke!.
Indeeling 1550,blz.384 (Zeist).
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BI z. 166.
66. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I art.XIV (Zst.Post 10 febr.1950). 67.
Bronnen Zeist I, blz.314 (1478/79). 68. Als voren I, blz.332 (1483/84).-69. Als voren I I, blz.39 (J536/37). 70. Als voren I I, blz.153 (1568/69).
71. Zie deel 4, noten. 72. Damsté: DeBilt, blz.21 e.v.: De Petronellakapel (met afbeelding).73. Arch.Van de Poll-stichting Zeic.t: Afd.Kastelen
e.d., sub Huis Zeist, nr-S (18 nov.1682).
BI z. 167.
74. Bronnen Zeist 11, blz.l71 (1580/82).75. Zie deel 4, noten. 76. Kuijper:
Kerkgesch.Zeist, serie I artn.XV,XVI,XVII~VIII (Zst.Post 1,8,1Ç"en 22 mrt
1950).12. Damsté: De Bilt, blz.21 e.v.
Blz. 168.
78. Oorkb.Utr.l, nr.445 (1165). 79. Bronnen Zeist I, blz.28 (4 juli 1297),
blz.30 (31 oct.1308), blz.31 (17Juli 1310).80. Als voren I, blz.25 (28
mei 1279). 81. Als voren I, blz.500 (19 febr.1472). 82. Als voren I, blz.
336 (2 sept~486). 83. Als voren I, blz.445 (20 mrt 1521). 84. Van de Water: Groot Utr.Placaatboek I, blz.278; ook Bronnen Zeist II:-blz.36/37
(27 oct.1536). ~. Wittertvan Hoo'91and: Utr.Ridderhofsteden 11, blz.487.
Blz. 169.
86. Bronnen Zeist 11, blz.148 (7 nov.1575). 87. Als voren 11, blz.151 (4
JUni 1580).88. Als voren I, blz.75 (20 apr.13n). 89. Als voren I, blz.
108/09 (28 nov. 1392) . 90. Als voren I, blz.157 (27 jul i 1418). 91. Arch.
Van de Poll-stichting Zeist: Afd.Kastelen e.d. sub Huis Kersbergen, nr 5
(30 apr. 1777) .
Blz.170.
92. Wittert van Hoogland: Utr.Ridderhofsteden I I, blz.486-488. 93. Bronnen
Zeist I, blz.399 (20 febr.1487). 94. Als noot 87 (20 juni 1513)-:-95. Bronnen Zeist I, blz.364 (17 sept. 1498), blz.430 (30 jan. 1518), blz.4bb (10
oct.1525); idem 11, blz.3 (10 jul i 1529); blz.55 (4 aug.1545), blz.182
(5 apr.1589) en blz.188 (20 mei 1592). 96. Wittert van Hoogland: Utr.
Ridderhofsteden 11, blz.487; ook: Bronnen Zeist I, blz.364 (17 sept.1498).
97. Bronnen Zeist 11, blz.23 (13 nov.1534).
BI z. 171.
98. Van de Bunt: Willem Adriaan van Nassau, blz.7,8. 99. Bronnen Zeist I,
blz.473 (1526). 100. Als voren 11, blz.41 (8 nov. 1538;'
BI z. 172.
101. Bronnen Zeist 11, blz.148/49 (? nov.1575). 102. Wittert van Hoogland:
Utr.Riddenhofsteden 11, blz.488. 103. Bronnen Zeist 11, blz.182 (5 apr.
1581) en blz.188 (20 mei 1592). 104. Als voren 11, blz.188 (20 mei 1592).
105. Als noot 102, blz.489/90. 1~ Van de Bunt: Wi llem Adriaan van Nassau,
blz.8. 107. Bronnen Zeist 11, bE"l72 (1580/82).
Blz. 173.
108. Zie bijschrift plaat 37. 109. Zie deel 4, noten. 110. Als voren.
Zie bijschrift plaat 43.

TTT.
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81z.174.
112. Ter Kuile: 'n 'Kunstreisboek voor Nederland', blz.298 (Soest) .
blz.160-162.

-Zie

..!Jl.

81 z. 175.
114. Jansen: Kerkenordening, blz.90. 115. Zie blz.161. 116. Zie blz.185.
81 z. 176.
117. Zie deel 4, noten. 118. Kuijper: Kerkgesch.Zeist serie' art.XV'"
USt.Post, 22 mrt 1950).81z. 177.
119. Arch.Herv.Gem.Zeist, 8.16: Jaarrek.1794/95. 120. Als voren, 8.16:
Jaarrek.1796/97. 121. Als voren, 8.16: Jaarrek.1795/96. 122. Als voren,
B.15: Jaarrek. 178~6.
81 z. 178.
123. Arch.Herv.Gem.Zeist, 8.15: Jaarrek.1791/92 (25 mei 1792). 124. Als
voren, 8.2: Notulen Kerkvoogdij (29oct.1855).
81 z. 179.
125. Arch.Herv.Gem.Zeist, K.20: bijschrift op blz. 89 van dit exemplaar
van de Voorl.Lijst van Monumenten in de prov.Utr. 126. Verster: Tin door
de eeuwen.
81 z. 180.
127. Arch.Herv.Gem.Zeist, A.20: Acta Kerkeraad (1 juli 1694). 128. Zie
deel 4, noten. 129. Wittert van Hoogland: Utr.Ridderhofsteden -'-'-, blz.491;
vgl. ook de Bijlage op blz. 192 van dit deel.
BI z. 181 .
130. Zie deel 4: Bijlage betr. de schouten van Zeist. 131. Arch.Herv.Gem.
Zeist,B .. 15~aarrek.1785/86, waarbij een volledige lijst--van de in 1785 in
de kerk aangebrachte vernieuwingen en de daaraan verbonden kosten (3 aug.
1786). 132. Voorl.Lijst van Monumenten, prov.Utr., blz.89,90.
Blz. 182.
133. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.12: Jaarrek. 1727. 134. Arch.Gem.Zeist: Oud
arch.nr.35: Resolutiën Gerecht (5 nov.1784). 135. Als voren (1 mrt 1790).·
BI z. 183.
136. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.14: Jaarrek.1771172. 137. R.A.Utr.: fnv.Rechterl.
Archn nr.1261: Zeist (5 apr.174?); fi .v.H.nr.348.138. Arch.Herv.Gem.
Zeist, B.16: Jaarrek.179J/1800. 139. Als noot 137 Ti6 sept.180l); fi .v.H.
nr 1557. 140. Als noot 137 (31 juni 1810); fi .v.H.nr 1620.
BI z. 184.
14î. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.l: Notulen Kerkvoogdij (20 apr.1841). 142. Als
voren, B.15: Jaarrek. 1789/90. 143. Als voren, B.15: Jaarrek. 1789/9~144.
Als voren, B.15: Jaarrek. 1791/92. 145. Als voren, B.15: Jaarrek. 1790/~
(aug.1791). 146. Als voren, A.l,2:Udmatenlijsten 1688 en 1712.
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Blz.185.
147. Arch.Herv.Gem.Zeist, A.20: Acta Kerkeraad (8 juli 1732). 148. Als voren, B.12: Jaarrek. 1732, waarbij bestek vernieuwing kerkhofmuu~149. Als
voren, B.12: Jaarrek. 1719, en B.13: Jaarrek. 1735/54. 150. Als voren, B.15:
Jaarrek. 1791/92. 221. Als voren, B.16: Nota's Kerkvoogdij over 1810.
B1z. 186.
152. Zie blz. 161/62; de mededelingen over de aanschaf van het orgel in 1820
en-over de vulling van het koor met zitplaatsen in 1821, werden door burgemeester Van Bern gedaan in zijn rede bij de le steenlegging van de nieuw
te bouwen kerk op 14 juli 1841 (Arch.Herv.Gem.Zeist, 0.16, sub Oude Kerk).
153. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.1: Notulen Kerkvoogdij (20 dec.1827, 16 oct.
~8, 2 juni 1832, 27 act. 1734, 27 act. 1835, 4 sept.1840 en 7 oct.1842).
154. Zie blz.124. 155. Arch.Gem.Zeist: Repert. en Minuten 1812-1869: Bestek
en Voorw. bouw nieuwe torenspits (21 apr.1823), art.11. 156. Zie deel 4,
noten.
Bl z. 187.
157. Arch.Herv.Gem.Zeist, 0.16 (sub: Orgel). 158. Van Hasselt: StaatregeTTngen en Grondwetten, blz.87. 159. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.1: Acta Kerke1 ijke Commissie (5 nov. 1798). --Bl z. 188.
160. Als voren, B.l: Acta Kerkl.Commissie (30 oct.1798). 161. Als voren
TIOoct.1798). 162. Als voren (5 nov.1798). 163. Als voren(5 nov.1798).
B1 z. 189.
164. Als voren (5 nov.1798).
dec. 1798).

\Tb

ill.'

Als voren (11 dec.1798). 166. Als voren

B1z. 190.
167. Als voren (16 dec.1798). 168. Als voren (15 jan.1799). 169. Als voren
jan.1799). 170. Als voren
jan. en 8 febr.1799). ll..!..ATs voren
(8 febr. 1799).

123

m

B1 z. 191 .
172. Als voren (22 nov.1799 en 18 febr.1800).
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TOELICHTINGEN Bij DE PLATEN

:LB. Eerst een rectificatie. In de toelichting bij deel 1 plaat 10, t.w. in
deel 1 op blz.92, is helaas een kleine passage weggevallen, met het gevolg dat
er een aperte onjuistheid kwam te staan. Bij de omschrijvingen van de door de
cijfers op de bedoelde plaat 10 aangeduide percelen dient in deel 1 op blz.92,
te beginnen bij 4, gelezen te worden: 4 = het in 1881/82 verrezen catechisatieen evangel isatie-gebouwtje; 5 = de in 1889 gebouwde kosterswoning. Te beginnen
bij 6 is de tekst weer in orde.

Plaat op de omslag. De Oude Kerk van Zeist, gezien uit het zuiden; 1858.
- Zie de toel ichting in deel 1 op blz.89.
Plaat 37. Portretzegel van PetronelIa van Zeyst, priorin van 'Vrouwenklooster' te De Bilt, uit het jaar 1327. - Het originele zegel bevindt zich in het
Rijks Archief in Noord Brabant, in de charter-collectie Cuypers van Velthoven,
420 nr.l, en is gedateerd 13 december 1327. Een afbeelding ervan vindt men in
de uitgave 'Nederlandsche Kloosterzegels' , deel I I, nr.223a. Voor ons vervaardigde de heer J. van Assen te 's-Hertogenbosch een nieuwe foto van het originele zegel, welke, sterk vergroot, als plaat -37 in dit deel is opgenomen. Het originele zegel is vervaardigd van groene was, ovaal, hoog ca.4 cm en breed
2~ cm. Het randschrift luidt: 'S(igillum) Pet(tronelle) p(ri)orisse de Vrou(wenclooster)'. Zie over PetronelIa van Zeyst blz.166 tot 173.
Platen 38 en 39. Twee schetsmatige afbeeldingen van Zeist, détai Is van kaarttekeningen, resp. van Jacob van Deventer uit ca. 1542 en van Christiaan sGrooten uit ca.1560. - De tekening van Van Deventer is ontleend aan de uitgave van
B. van 't Hoff ('s-Gravenhage, 1941); die van sGrooten is een fotografische
weergave van het betreffende détail van de originele tekening, die zich in de
Koninkl ijke Bibl iotheek te Brussel bevindt. - Veelal duidden dergel ijke kaarttekenaars de steden en dorpen aan met miniaturen, die echter dikwijls aan al Ie
nauwkeurigheid gespeend waren. De hier bedoelde tekeningen van de kerk van
Zeist zijn beide voor ons doel van weinig belang, maar wij hebben ze toch in
ons boek opgenomen om de oude afbeeldingen van onze kerk zoveel mogel ijk te
complementeren.
Plaat' 40. Anonyme pentekening van de oude toren van Zeist in z'n omgeving,
gezien uit het noorden; 1819. - Deze tekening bevindt zich in originali in het
archief van de Oudheidkundige Vereniging 'Flehite' te Amersfoort (catal .blz.7,
1100). - Voor enkele bijzonderheden is deze, overigens vrij vage tekening van
de toren toch van be lang: zie bI z. 115,122,131 ,132,139.
Plaat 41. Sepia-tekening van de oude toren van Zeist in z'n omgeving, van
J.M.E. van de Pol I, ca.1820. - Het origineel van deze tekening bevindt zich in
het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist (topografische atlas nr. 176).
In enkele opzichten is ook deze tekening voor het toenmal ige aanzien van de
toren van betekenis; zie blz.112,115,122,131,132. Ook voor de omgeving van de
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kerk is de tekening van belang: het naastgelegen logement 'Het Hof van Holland',
en niet minder de rechterzijde van de 1e Dorpsstraat, al les omstreeks 1820.
Plaat 42. Fotografische.weergave van een potloodtekening van de hoofdingang
van onze toren; het origineel is anonym, maar wel gedateerd, nl. op 3 augustus
1939. - Het origineel bevindt zich in het Rijks Archief te Utrecht, topografische atlas nr.1075a. Een merkwaardige tekening, die ter sprake komt op blz.115,
139,142.
Plaat 43. Eén van meerdere tekeningen van een onuitgevoerd plan voor de verbouw van de kerk van Zeist, met gebr~ikmaking van de beelden; H. Blanken, ca.
1840. - De tekeningen worden bewaard in het Rijksarchief te Utrecht, catalogus nrs.
1079 en 1080. De vermelding van de beelden kan er op duiden, dat de oude, middeleeuwse kerkbeelden omstreeks 1840 nog aanwezig waren. Overigens herinneren
op deze tekeningen noch 'de toren noch de kerk aan de Zeister toren en kerk.
De fantasie van H. Blanken, van wie we toch ook de voortreffel ijke plattegrond
van onze kerk, eveneens uit ]840, hebben (zie plaat 48), is hier o.i. wel wat
op hol geslagen, waarom we de vrijmoedigheid hebben genomen, om aan het onderschrift van plaat 43 de kwal ificatie 'twijfelachtig' toe te voegen.
Plaat 44. Anonyme tekening van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk
en het voormalige gotische koor; zij-aanzicht uit het NW; 1840.- Het origineel van deze, en eveneens van de volgende tekeningen 45,46,47, bevindt zich
op een vierdelige plaat achter glas in de consistorie van de Oude Kerk te
Zeist. - Plaat 44 is een bijzonder instructieve afbeelding, die ons een zeer
nauwkeurig beeld geeft van ons voormal ige kerkgebouw, dat in het volgende jaar
(1841) zou worden afgebroken. Aangaande tal van bijzonderheden op deze plaat
is te lezen op blz. 115,117,122,128,129,132,142,149,152,153 en 154.
Plaat 45. Anonyme tekening van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk
en het voormal ige gotische koor; doorsnee NO/ZW uit het NW; 1840. - Origineel:
als bij plaat 44. Ook deze tekening is voor onze kennis van het voormal ige
kerkgebouw van het hoogste gewicht, zo o.m. wat betreft het romaanse gewelf
van het oude torenportaal . Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar blz.
115,116,119,129,149,152 en 153.
Plaat 46. Anonyme tekening van de voormal ige romaanse kerk, doorsnee NW/ZO
richting NO; 1840. - Origineel: als bij plaat 44. Men krijgt hier een blikvan
het kerkruim uit in het gotische koor, waarbij het duidelijk blijkt, dat het
koor niet precies midden achter het kerkruim lag, maar iets meer zuidoostel ijk
(naar rechts dus). Men ziet hier ook de half-ronde vorm, die het plafond van
de romaanse kerk heeft gehad. De balk, die de beide kerkmuren, op de grens van
kerkruim en koor, ter hoogte van de kerkmuren verbond, moet oudtijds het dateringsopschrift hebben bevat (zie blz.103). Verder over deze tekening op blz.
149,150,153 en 164.
Plaat'47. Plattegrond van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk en het
voormal ige gotische koor; anonym, 1840; hier schaal 1: 200. - Origineel: als
bij plaat 44. Men ziet hier ook het zitplaatsenbestand, dat de kerk in 1840
had, ingetekend. Deze plattegrond komt ter sprake op blz.115,147,148,151-154,
160-162,164,174,184-186.
Plaat 48. Plattegrond van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk en het
voormalige gotische koor; H. Blanken, 1840; hier schaal 1 : 200. - Origineel
in Rijks Archief Utrecht, topografische atlas nr.1076. Een zeer fraaie tekening, met meer bijzonderheden dan de voornoemde plattegrond (plaat 47). Men
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raadplege voor deze tekening blz.115, 119,147, 148, 151-154, 160-164,174-176, 178,
182,184-186.
Plaat 49. Plattegrond van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk en het
voormal ige gotische koor, hier schaal 1 : 200, benevens nog 3 bijzonderheden
uit 1841: J. Montauban, 1841. - Deze viervoudige plaJt is door J. Montauban speciaal vervaardigd om als illustratie te dienen bij een in 1842 verschenen artikel van prof. dr N.C. Kist te Leiden over diens bevindingen bij de afbraak van
onze Oude Kerk. - De op deze tekeningen voorkomende letters en cijfers beduiden het volgende. A. De genoemde plattegrond, waarbij 1. torenportaal; 2. tufstenen muurgedeelten van het eerste (romaanse) koor; 3. steunberen, aangebouwd
in de 14e of 15e eeuw; 4-4. de tufstenen zijmuren van de romaanse kerk; 5. opening van de triompfboog tussen kerk en koor; 6. ingang kerkportaal; 7. vindplaats van het dateringsmuntje. B. Constructie van het oude muurwerk. C. Enigszins vergrote weergave van het dateringsmuntje. D. Constructie van de in 1841
opgegraven tufstenen ;doodkisten': 1. het grondvlak; 2. de opstand. - Bijzonderheden op deze viervoudige plaat komen ter sprake op blz.104,105,115,147,
148,151-154,160-164,174,185.
Plaat 50. Plattegrond van de oude toren, de nieuw te bouwen kerk en het
aanvankelijk gedeelteli'k te handhaven gotische koor; arch. bureau J. Kam erdijk, 1841. - Deze en de volgende 5 tekeningen nrs.51 t/m 55 bevinden zich
in original i in het archief van de Herv. Gemeente te Zeist. Al deze tekeningen bevatten het vernieuwingsplan van 13 apri I 181.1. Kort na de aanbesteding
echter, nl. in juli 1841, werd dit piJn belangrijk gewijzigd, doordat besloten werd dat ook het gehele gotische koor zou worden gesloopt en door een
nieuw koor zou worden vervangen. Zie voor plaat 50 blz.115 en 151, en ook deel
3, hoofdstuk X over de nieuwe Oude Kerk.
Plaat 51. Tekening van de voorgevel van de nieuw te bouwen kerk en de daarbij-aan te passen oude toren; arch. bureau J. Kamperdijk, 1841. - Origineel:
zie bij plaat 50. Het gaat ons bij deze afbeelding voornamei ijk om de vernieuwingen
en versieringen van de in 1841/43 geheel gewijzigde buitenkant van de overigens in feite gespaarde, deels tufstenen, deels bakstenen torenmuren. DewezenI ijke ouderdom van onze toren is sinds 1841/43 van buiten aan niets meer te bespeuren. Zie blz. 115 en 151.
Platen 52 en 53. Tekeningen van de nieuw te bouwen kerk met het aanvankelijk
gedeeltel ijk te handhaven gotische koor; 52. zij-aanzicht uit het NW, en 53 ..
doorsnee NO/ZW uit het NW; arch. bureau J. Kamperdijk, 1841. - Origineel: zie
bij plaat 50. Op beide tekeningen is duidel ijk te zien, hoe men, alvorens werd
bes loten ook het koor gehee I te vern i euwen, in 1841 de aanpass i ng van het één
meter verlaagde niveau van het kerkruim bij het oude, niet verlaagde niveau
van het gotische koor meende te moeten real iseren. Zie blz.ll1.
Plate~ 54 en 55. Twee doorsneden van de nieuw te bouwen kerk; 54. doorsnee
NW/ZO uit het ZW, richting koormuur, en 55. idem uit het NO, richting torenmuur; arch. bureau J. Kamperdijk; 1841. - Origineel: als bij plaat 50. Zie bij
plaat 54 het hiervóór bij de platen 52 en 53 opgemerkte over de oplossing van
het niveau-verschil tussen kerkruim en koor. Zie verder blz.ll1.

Platen 56 en 57. Twee verticale doorsneden van de oude toren; 56.doorsneeNW/
ZO,uithetZWen57.doorsneeNO/ZWuithetNW; arch. bureau van Asbeck, 1972. - Origineel in archief gemeente Zeist. We zien op deze beide tekeningen, hoe de toren er na de wijzigingen in 1941/43 inwendig is uit komen te zien. Op plaat 56
staan de hoogten van de horizontale doorsneden van plaat 58 met de cijfers 1
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t/m 5 aangegeven. Op plaat 57 stdan de hoogtematen op al lerlei punten van de
toren en de spits aangegeven (vgl. ook plaat 61). Overigens zij voor tal van
bijzonderheden op deze beide tekeningen verwezen naar blz. 113, 116,117,124,128,
131 en 143.
~_at 58~illJ:lOrizont5lJ_~__ ~oorsneden van de_toren in z'n hl,!ijige opbouw;
arch. bureau Van A_~_beck, 1972. - Origineel als bi j platen 56 en 57. De doorsneden zijn gemaakt: 1. op 3.30 m boven het grondvlak (hier zien we een gedeelte van de oude torentrap, vgl. plaat 61, en ook het in 1972 herontdekte venster in de rechtse tufstenen torenmuur); 2. op 7.25 m boven het grondvlak,
d. i. op 50 cm boven de tegenwoordige le verdieping (hier zien we de tegenwoordige uitmonding van de oude torentrap, en ook de oude lichtspleten); 3. op
11.30 m boven het grondvlak, d. i. op 1 m boven de tegenwoordige 2e verdieping
(hier zien we de onderste oude opening in de achtermuur); 4. op 14.30 mboven
het grondvlak, d.i. op 1.45 m boven de tegenwoordige 3e verdieping (hier zien
we een doorsnee van de klokkestoel , verder de oude galmgaten in de voor- en
zijmuren, en de bovenste oude opening in de achtermuur); 5. op 21.05 mboven
het grondvlak, d.i. ter hoogte van de tegenwoordige 5e verdieping (hier zien
we de doorsnee van de spits dáár waar deze, op 4,75 m boven z'n grondlag, boven de tegenwoordige torenmuren naar buiten treedt). Zie verder blz. 117,118
en 120.

Plaat 59. Samengestelde tekening van de plattegronden van de voormal ige romaanse kerk met het,gotische koor, èn van de in 1841/43 gebouwde tegenwoordige kerk; getekend 1975, schaal 1 : 200. - Voor de plattegrond van de voormalige kerk is vooral afgegaan op de anonyme plattegrond uit 1840 (plaat 47), waarop de bedoelde kerk ietwat smaller staat getekend dan op de beide andere plattegronden uit 1840 en 1841 (platen 48 en 49). Voor de plattegrond van de tegenwoordige kerk is gebruik gemaakt van de plattegrond, die daarvan in 1964
door het architectenbureau Van Hoogvest te Amersfoort is vervaardigd. Op onze
plaat is de plattegrond van de voormal ige kerk gearceerd en die van de tegenwoordige kerk blank gehouden. Men ziet hier duidel ijk, dat het schip van de
voormal ige kerk de grondvorm had van het 'middenschip' van de tegenwoordige
kerk. Ook is hier goed te zien, dat het koor van de voormal ige kerk niet precies midden achter de kerk was aangebracht, wat met het 'koor' van de tegenwoordige kerk wel het geval is. Zie verder voor diverse bijzonderheden bij
plaat 59 op blz.143,147,151-153,160,161,164,174. Zie voor het détail van het
toren-complex op deze tekening ook plaat 60.
Plaat 60. Détail van plaat 59 betreffende het toren-complex vóór en sinds
1841; schaall: 100. - Men ziet hier, hoe de toren sinds 1841/43, door de
aanbouw van de beide kerkportalen links en rechts, halverwege bij het kerkcomplex werd ingebouwd. Men ziet hier ook de wijzigingen, die de dikke torenmuren in het torenportaal m.n. in 1841/43 heeft ondergaan. En voorts komt hier
duidel ijk uit, hoe de oude torentrap (uit de voormal ige kerk), 20 treden hoog,
naar de voormalige 1e verdieping omhoog liep, ten,djl de onderste 8 treden
van deze oude trap in 1841/43 werden uitgeschakeld en weggewerkt, om door de
naastgelegen trap in het kerkportaal te worden vervangen, en dan met een opwaartse verhoging van 8 treden naar de tegenwóordige le verdieping oploopt.
Nadere bijzonderheden hierover op blz. 110, 117-120 en 143.
Plaat 61. Hoogteschaal van de toren en z'n onderdelen; getekend 1973. - In
verband met de aangegeven muren en daken van de diverse kerkgebouwen en koren
zij opgemerkt, dat de toren hier aan de achterzijde (kerkzijde) wordt gezien.
De strakke lijnen en de maten zonder haakjes hebben betrekking op de situaties
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van voor 1841/43. De streepjeslijnen en de maten tussen haakjes hebben betrekking op de situatie sinds 1841/43. De aangegeven nummering en maten betreffen:
1. (0.00): grondvlak sinds 1841.
2. 0.00: grondvlak vóór 1841.
3. 4.10: 1e verdieping tot 1841/43.
4. (6.75): le verdieping sinds 1841/43.
5.6.80 (7.80): overgang van tufsteen op baksteen.
6. 7.20: hoogte romaanse kerkmuren.
7. 9.00: hoogte gotische koormuren.
8. (10.30): 2e verdieping sinds 1841/ l f3.
9. 10.50: vermoedel ijk nok romaanse kerkdak.
10. (11.50): hoogte tegenwoordige hóge kerkmuren.
11.11.85 (12.85): 2e verdieping tot 1841/43; nû de 3e verdieping.
12. (12.90): nok tegenwoordige kerkdak.
13.13.50: nok gotische kerkdak.
liL 14.50: nok gotische koordak.
15,15.30 (16.30): 3e verdieping tot 1841/43; nû 4e verdieping.
16. (21.05): 5e verdieping sinds 1841/43.
17.24.30: top van de voormalige spits (tot 1823).
18.27.50: top van de voormalige spitsbekroning (tot 1823).
19.29.45 (30.45): top van de spits sinds 1823.
20. (33.15): top van de spitsbekroning sinds 1841/43.
21. 32.65: top van de spitsbekroning van 1823 tot 1841/43.
Plaat 62. Interieur van het torenportaal in de richting van de in 1972
opengebroken zuidoostelijke ortaalmuur; foto W. Vlietstra, 1975. - Hier zien
',"e de oorspronkel ijke tufstenen portaalmuur met bovenaan het lichtvenster),
:wals dit alles tot 1841/43 functioneel is geweest. Zie hierover blz.116/117.
Piat~63 en 64. Twee foto's van het onderste gedeelte van de oude torentrap. de eerste van Hanneke Kortlandt, de tweede van een ons onbekende, beide
~it 1964. - Op plaat 63 zien we de ingang van de oude trap, zoals deze in
1964 ruw achter het oude pleisterwerk tevoorschijn kwam. Op plaat 64 dezelfde
ingang, in een nis gemarkeerd, in 1964 met nieuw pleisterwerk overtrokken.
Zie hierover blz. 111,118 en 119.

Plaat 65. De nog steeds dienstdoende luidklok in de toren, geschenk van
drost Johan Breijerus, 1699, en weergave van het opschrift van deze klok; foto J.B. van Rijkom, 1950. - Johan Breijerus is de eerst drost van de Hoge
Heerlijkheid Zeist geweest, die van 1777 tot 1799 als zodanig in functie was.
Bij zijn afscheid na 22-jarige dienst gaf hij de kerk van Zeist deze luidklok
ten geschenke. Bijzonderheden op blz.135-137.
Plaat 66. De preekstoel voet uit de voormal ige Oude Kerk, die tot 1841 de kansel heeft gedragen; foto J.B. van Rijkom, 1950. - Deze preekstoel-voet werd in
1950 in de tuin van de familie Liefrink aan de Maurikstraat aangetroffen; de
toen levende leden van deze famil ie wisten bij overlevering, dat de preekstoel-voet daar bij de afbraak van de voormal ige kerk in 1841 was terechtgekomen. Thans is hij in sterk verweerde toestand in bezit van de Van de Pollstichting te Zeist. Zie verden blz. 176.
Plaat 67. Inscriptie van drost e.w. Kelderman in de door hem aan de kerk
geschonken kanselbijbel ; foto gemeente-drukkerij, Zeist, 1975. - Deze plaat
spreekt voor zichzelf. Meer bijzonderheden op blz.135-137.
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Platen 68 t/m 71. Onderdelen van het oude avondmaals-servies, dat no~
steeds in de Oude Kerk in gebruik is; foto's van Hanneke Kortlandt, 1975. - 68.
Eén der beide zi lveren wapenbekers, geschenk van graaf Wi 1 lem Adriaan van Nassau, de eerste heer van Zeyst, en zijn echtgenote El isabeth van der Nisse,
1694. - 69. Zi lveren schenkkan, geschenk van het echtpaar jhr. A. Sloet tot
Warmelo en jkvr. F. Borre van Amerongen, 1751. - 70. Eén der beide broodschalen, geschenk van mejuffrouw G. van Dam, 1820. - 71. Eén der beide zilveren
wapenbekers, geschenk van het echtpaar jhr. J.E. Huydecoper, ambachtsheer van
Zeist, en M.I.A.J.C. Baronesse Taets van Amerongen, 1835. Voor de verdere beschrijving, m.n. ook van de gegraveerde inscripties en wapens, zie blz.180,
181.
Plaat 72. Tenslotte een zeer recente foto van de toren in z'n tegenwoordige gedaante; foto W. Vl ietstra, 1975. - Deze foto namen we hier vooral op, om
haar te vergelijken met de plaat op de omslag, die uit ca. 1858 dateert, en waaropwede toren in z'n geheel in z'n in 1841/43 verkregen volle fierheid zien staan,
zonder de camouflage van de kl imop-beplanting, die uit 1921 dateert, en nog
met de reeks van 12 siertorentjes rondom de spits, waarvan er in 1953 vier
zijn verwijderd (de vier op het midden der torenmuren), terwijl de 8 overige
toen in plaats van de sierspitsjes een vrij plompe afdekking kregen. We hopen
van harte, dat er voor onze toren, ook wat deze versierselen betreft, nog
eens betere tijden zullen aanbreken! Zie blz.114,146.
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Hoofdstuk IX Graven cn grafsteden

10

de voormalige kerk.

Na wat in hoofdstuk IV over het kerkhof rondàm de kerk is gezegd (nt. 1),
wil ik hier, in vervolg op hoofdstuk VIII over de Oude Kerk van 1180 tot 1841
(nt.2), één en ander mededelen over de graven en grafsteden, die er ook in de
voormalige kerk zijn geweest. Ook in de kerk is nl. van oudsher begraven, zoals in vroegere eeuwen trouwens overal en altijd te doen gebruikeI ijk is geweest. Maar, evenals ik dat in het hoofdstuk over het kerkhof buften de kerk
heb opgemerkt (nt.3), moet ik ook t.a.v. de graven in de kerk zeggen, dat er
gedurende een reeks van eeuwen begraven is geworden, waarvan ons in het geheel geen gegevens zijn bewaard.
Slechts van één zeer oud graf in de kerk weten we iets af, doordien de sporen ervan bij de kerkrestauratie in 1964/65 aan het licht zijn gekomen. Ik
schreef daarover al in hoofdstuk VI (nt.4), dat drs. H. Halbertsma, bij zijn
toenmal ige bezoek aan onze kerk, de onderste lagen van in het zand uitgedolven
graven ontdekte, die (zo schreef hij) bij de verlaging van de kerkheuvel in
1841 nog juist gespaard gebleven waren; hij

vermo~dde

dat deze graven nog ou-

der moesten zijn dan de uit de 11e eeuw daterende tufstenen 'doodkisten', dus
dat ze nog voluit afkomstig moesten zijn uit de tijd van de houten kerkten)
(nt. 5) .
Ik bespreek hier nu eerst de twee grafkelders in de kerk, zijnde de enige
waar we weet van hebben, en vervolgens wat ons over de gewone graven in de
kerk bekend is.

De grafkelder van de Kersbergen's.
In het koor van de voormalige Oude Kerk waren dan twee grafkelders, waarvan
het bestaan gebléken is, nl. die van de bewoners van de ridderhofstad 'Kersbergen' (pl.73) en die van de tweede graaf van Nassau, heer van Zeist (pl.74).
- Mogel ijk zijn er ook nog andere, eventueel minder diepe grafkelders geweest,
die dan echter bij de aanleg van de grafkelder van de Nassau's in 1742, of bij
de verlaging van de kerkheuvel in 1841 spoorloos zijn verdwenen.
De grafkelder van 'Kersbergen' was de oudste van de twee genoemden. Bij de
restauratie van de kerk in 1964/65 kwam hij, ofschoon in zeer geschonden staat,
onder de kerkvloer tevoorschijn. Hij lag in het voorste gedeelte van het voormalige gotische koor, nl. in dàt gedeelte, dat eerder het aanmerkelijk kleine-
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re romaanse koor had gevormd; het hoofdeinde van de bedoelde grafkelder heeft,
vóórdat het romaanse koor door het gotische koor werd vervangen, juist tegen
de achtermuur van het romaanse koor aan gelegen; de noordwestel ijke zijmuur
van deze kelder I igt thans (ondergronds) gedeeltel ijk onder de voetstukken van
de tegenwoordige preekstoel en preekstoel trap, en vandaar strekt de kelder
zich in zuidoostel ijke richting (ondergronds) uit naar dichtbij de tegenwoordige kerkeraadsbanken (pl. 75). Deze grafkelder bleek, toen hij in 1964 ontdekt
werd, opgebouwd te zijn uit grote mopstenen van elk 30 bij 15 bij 8 cm, van
(geoordeeld naar deze afmetingen) eeuwenoude rode baksteen. De hoogte van het
metselwerk was

oorspron~el

ijk ca.l.50 m, maar het was bij de verlaging van het

kerkniveau in 1841 met één meter mede verlaagd; het bovenste gedeelte van de
kelder was toen afgebroken, en er was nog slechts muurwerk van ca.45 cm hoog
overgebleven. De lengte van de grafkelder was buitenwerks 2.85 m en binnenwerks 2.55 m, de breedte was buitenwerks 2 m en binnenwerks 1.70 m, terwijl de
kelder in z'n goede jaren afgedekt is geweest met 'twee zarken bezijden malcan-

der' (p1.75) (nt.6). In het in 18 1+1 nog gespaarde gedeelte van de grafkelder
bevond zich in 1964 zand en puin, waaronder stukken hardsteen, waarschijnlijk
afkomstig van de voormal ige zerken, die in 1672 door de vuren van de Franse
soldaten, die 10 dagen lang in de kerk .hebben gebivakkeerd en er danig in hebben huisgehouden, waren gebarsten (nt.7), benevens grotere en kleinere stukken verkoold hout, mogelijk eveneens overblijfselen van de Franse vuren uit
1672. Bij het peilen van de kelder in 1964 kon gemakkeI ijk.de bodem worden
bereikt.
De oudst bekende vermelding van deze grafkelder van 'Kersbergen' is die in
het testament, gedateerd 7 november 1575, van jkvr. Johanna van Zuylen van
Harmelen, de weduwe van Hendrik van Heemskerk, wonende te Utrecht, waarin de
testatrice het huis en goed 'Kersbergen' c.a., gelegen onder ZeySt, legateerde
aan jkvr.

Gijspertha, de jongste dochter van jhr.

Frederik van Zuylen van

Harmelen, broer van de testatrice. In dit testament gaf zij tevens als haar
uitdrukkei ijke wens te kennen, dat zij eens begraven zou worden 'in de kercke

tot Zeyst, bij joncheer Hendrick van Emskerck, huere man' (nt.8). Haar man was
dus eerder in dezelfde grafkelder begraven; de datering van diens overl ijden
kunnen we niet nader aangeven dan tussen 4 augustus 1545 en 7 november 1575
(nt.9). - War.neer de mededel ingen van Wittert van Hoogland, dat de kleinzoon
van jkvr. Johanna's genoemde broer Frederik, nl. Frederik van Baexen, heer
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van Kersbergen (overl. 3 december 1625), en dat ook drens zoon Ewout van Baexen,
heer van Kersbergen (overl. 21 april 1644), in Zeist zijn begraven (nt.1D),
juist zijn, dan zijn ook deze beiden wel zeer vermoedel ijk in het hier besproken graf bijgezet. - En verder tasten we, wat de namen van de in dit graf begravenen betreft, gedurende een zeer lange tijd in het duister. Wel is er éénmaal, nl. in de jaarrekening van de kerk over 1687, in een ontvangstpost sprake
van het 'insetten van 't Kind van de HeeY' Boeleze op het

COOl~'

(nt. 11), maar

deze omschrijving is toch te onduidelijk om er de conclusie uit te trekken,
dat het hierbij een begraving in de grafkelder van 'Kersbergen' betrof, al was
dan deze kelder in dre tijd de enige waar we weet van hebben. En uit de tijd,
waarin de begraafl ijsten van Zeist in de jaarrekeningen van de kerk nauwkeurig
werden bijgehouden, t.W. sinds 172g, treffen we ook nog slechts twee desbetreffende posten aan, hetgeen er kennel ijk op wijst dat de meeste Kersbergen's
elders moeten zijn begraven. De bedoelde twee posten luiden:
1.

'22 Meij 1743 een kind van den HoogE'dle geboY'en Baron van de Cape Hen,

HeeY' van M-ijdY'acht c. a., bijgezet in de GY'afke ldeY' van de HoogEdle gebooY'en
Vrouwe van CaY'sbel'gen op 't

ChOOl~'

(nt.12) (n.b. in die tijd was jkvr. Johanna

Adriana Cornelia Schimmelpenninck van der Oye, de weduwe van Floris Willem
Borre van Amerongen, vrouwe van Kersbergen (nr.13)); en voorts:
2.

'21 SeptembeY' 1752 een kind van de HeeY' van

in zijn eijgen GY'afkeldeY' in het ChooY"
de ouders van dit

~ind

Kel~sbeY'gen

c.a. bijgezet

(nt. 14) ;

waren jhr. Arend Sloet tot Warmelo en jkvr. Florentina

Wilhelmina Borre van Amerongen, vrouwe van Ker5bergen, welke beiden een jaar
tevoren in het huwelijk waren getreden (nt.15), en die tijdelijk op 'Kersbergen' hebben gewoond".
ik merk hier nog op, dat het eigenl ijk

bev~eemdend

is, dat er in de kerk

van Zeist geen grafstede van de oudere geslachten Van Zeyst, dus van de eigenaren van het middeleeuwse Huys of Slot 'Zeyst', is aangetroffen. Waar we
echter in hoofstuk VIII al in ander verband gezien hebben, dat het oude Slot
van Zeist c.a. in de 16e eeuw een tijdlang in handen van (de) toenmal ige eigenares(sen) van 'Kersbergen' is geweest, moet het niet uitgesloten worden geacht, dat dezelfde grafkelder, die we hiervóór als die van 'Kersbergen' hebben
leren kennen, tevóren de grafkelder van de oudere geslachten Van Zeyst, dus
van de eigenaren van het Slot van Zeist, is geweest. De laatste eigenares van
het voormal 1ge Slot van Zeist, Johanna van Zuylen van Harmelen, moet het, in
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háár tijd stellig al vervallen oude Slot vóór 1575 van de hand hebben qedaan,
mogelijk (wat wel vaker het lot van ruïneuze sloten en kastelen was) aan de
één of andere boer, die er z'n bedrijf op ging uitoefenen; maar zij kan toen
toch gevoegelijk verschillende rèchten, die er aan de eigendom van het Slot
verbonden waren geweest, in handen hebben gehouden, zoals bijv. het collatierecht van de S.Petronella-vicarie in de kerk van Zeist, en zo ook het eigendomsrecht op de grafkelder van ·de Van Zeyst's in de kerk, en deze en misschien
nog andere rechten kunnen zodoende geruisloos bij de eigendom van het huis
'Kersbergen' zijn geïncorporeerd (nt. 16). Voor deze gedachte, dat de grafkelder, die sindsdien eigendom van de Kersbergen's is geweest, oorspronkelijk
die van de oudere Van Zeyst's was geweest, kan o.m. ook nog worden aangevoerd,
dat de stenen van deze kelder zéér oud waren, en dat de kelder (zoals gezegd)
was aangelegd in dàt gedeelte van het in de 14e of 15e eeuw gebouwde gotische
koor, dat tevoren de plaats van het uit 1180 daterende

romaa~se

koor was ge-

weest; ook dat wijst erop, dat de bedoelde grafkelder ouder kan zijn dan de
bouw van het gotische koor, en zelfs al

in de tijd van het oudste geslacht Van

Zeyst (waaruit we o.a. ook PetronelIa van Zeyst hebben leren kennen (nt.17))
bestaan kan hebben.

De grafkelder. van de Nassau's.
In 1742 werd op het koor van de Oude Kerk de tweede ons bekende grafkelder
gemaakt, en wel voor de in dat jaar gestorven tweede graaf van Nassau, heer
van Zeyst, die op het in 1686 gereedgekomen nTeuwe Slot van Zeist geresideerd
had. De jaarrekening van de kerk over 1742 zegt daarover: 'Is begraven den

10en Meert 1742 den HoogEd. Gebooren Heer> Heer Lodewijk Adriaan> Grave van
Nassau> in Leven Vrijheer van Zeijst en Driebergen; daarover geluijt seventien
uuren en in de Kerk op 't Choor een grafkelder gemaekt> waarvoor den Heer van
Zeijst volgens resolutie van de Schout> Geregten ende GeErfdens van Zeijst
Van dato den 20 November 1742 eens zal betaalen de zomme van vijftig gulden>
boven het loon van koster en doodgraver'> mits de Vrouwe" van Kersbergen geen
nadeel heeft ondervonden van haar grafkelder> die met het nedereind tot de
trap van de genoemde grafkelder komt' (nt. 18). - Nader vernemen we hierover
uit een Lijst van grafsteden in de kerk van Zeist, in 1751 door de kerkmeesters
opgemaakt om in een vergadering van het gerecht van Zeist te dienen, op welke
I ijst we mede vermeld vinden: 'Op 't choor de grafkelder aldaer gemaekt van
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den 5 tot den 10 Maart 1742, is gecogt met de kerkegeregtigheid door den HoagEdgeb. heer Willem Adriaan grave val1 Nassau (n.b. de zoon en opvolger van LodevJijk Adriaan; v.E.), vrijheer van Zeyst, Driebergen, Bergen, Cortgene enz.,

enz., omme de zomme van vijftigh gulden, en de gansche vloer aldaer egaal verhoogt, een geele klinker' (nt.19). - Ik teken hierbij

~an,

dat deze vloer van

gele klinkers een rol heeft gespeeld bij de identificering van deze grafkelder
in 1965, zoals hierna zal blijken.
Bij de afbraak van de voormalige Oude Kerk

in 1841 is de Nassau-grafkelder

in goede staat teruggevonden. Volgens de 'Weekbode voor Zeist' d.d. 3 jul i
1875, dus 34 jaar nadien, had men in 1841 deze kelder en ook de zich daarin
bevindende kist geopend, en geconstateerd, dat het gebalsemde 1 ijk zich zo
levendig en fris vertoonde 'alsof de man gisteren pas gestOloven zuas'; maar of
het graf met inhoud in 1841 al dan niet intact was gelaten, bI ijkt uit de bedoelde beschrijving niet (nt.20). Toen ds. Kuijper in 1950, louter afgaande
op het genoemde Weekbode-bericht uit 1875 (want meer gegevens waren er toen
nog niet ter beschikking) over het Nassau-graf schreef, kon hij dus nog slechts
opmerken, dat het hem niet onwaarschijnlijk leek, dat dit graf, en mogel ijk
ook de zerk daarop, zich nog steeds ergens vlak onder de vloer van de tegenwoordige consistorie moest bevinden (nt.21).
Nu, wat in 1950 nog geheel in het onzekere lag, is bij de kerkrestauratie
van 1964/65

~eheel

tot klaarheid gekomen. In september 1964 werd nl. in het

kerkruim, waarvan de vloer toen geheel verwijderd was, bij het weggraven van
zand uit de bodem onder de kerk, recht vóór de preekstoel tot al Ier verrassing
de uitstekend bewaard gebleven hardstenen zerk van de grafkelder van graaf
Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Zeist, gevonden! (pl.76). Bij verder
onderzoek op diezelfde dag bleek er echter niets bnder deze zerk te 1 iggen.
BI ijkbaar was dus de zerk in 1841 van de grafkelder in het koer weggenomen en
op de zoäven aangegeven plaats in het kerkruim vrij diep ingegraven.
Nadat op 15 september 1964 des morgens de teruggevonden zerk was gel ieht
en naar het portaal van de toren was verrold, werd des middags op dezelfde
dag in de kerkbodem, iets verder van de preekstoel verwijderd (pl.75), een
voorwerp

gepeild en uitgegraven, dat een loden kist bleek te zijn, met resten

van een overigens vergane houten kist, benevens enige ijzeren voorwerpen en
twee grotere en vier kleinere

hoeki~e

handvatten, zoals er tevoren nog niet

gevonden waren; rbnde handvatten van andere doodkisten waren er onder de
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kerk wel in een groot aantal aangetroffen, maar de nû gevonden exemplaren weken daar duidelijk van af! Drs. Halbertsma, die 's morgens, na de vondst van
de Nassau-zerk, ook reeds ter plaatse was geweest om onderzoekingen te doen,
maar die tegen de middag weer vertrokken was, kwam na de ontdekking van de loden kist enz. dadelijk uit Amersfoort terug, nu met enige assistenten, terwij look dr. J. Huizinga van het Anthropobiologisch Instituut te Utrecht spoedig ter plaatse verscheen. De afmetingen van

de loden kist waren 185 bij 31

cm. In de loden kist lag een geraamte met de wervelkolom naar boven en met de
schedel het dichtst bij de preekstoel. De kist bleek aan de onderzijde te zijn
opengesneden. In 1841 had men dus de beide kisten, de houten zowel als de loden, geopend en weer gesloten en op nonchalante en weinig piëteitvol Ie wijze
i n de kerk herbeg raven, zodat het a 11 es gehee londers teboven kwam te 1 ïggen.
Dr. Huizinga nam de skeletdelen voor onderzoek mee naar Utrecht, nadat hij
eerst als zijn voorlopige indruk te kennen had gegeven, dat men hier, gelet
op het zeer gave gebit, te doen had met een persoon van ongeveer 50 jaar oud.
De graaf van Nassau, die men hier zou menen gevonden te hebben, was

~chter

76 jaar oud toen hij stierf.
Ik noemde zopas reeds het bericht uit de 'Weekbode voor Zeist' van 1875,
waaruit bleek dat het gebalsemde l.ichaam van de graaf in 1841 nog volkomen
gaaf was. Het laat zich verstaan, dat de aannemers van het sloopwerk in 1841
aanwezig waren bij de opening van de grafkelder toentertijd. Eén van hen heeft,
naar mij bekend is, vaak aan zijn kinderen verteld

wat hij gezien had: de

graaf was gekleed in een soort uniform! Een thans (in 1967) nog levendenakomeI ing van deze aannemer uit 1841 heeft dit meermalen door zijn grootvader
horen zeggen ..
Het geheel overziende waag ik het, de volgende reconstructie van de gang
van zaken in 1841 te geven. De grafkelder moest toen geopend worden, omdat hij
in verband met de verlaging van de kerkvloer gedeeltel ijk moest worden gesloopt.
De zerk werd derhalve gel icht en in de bodem onder het kerkschip, vóór de
later te plaatsen preekstoel, verborgen. De bovenste hel ft ·van de grafkelder
werd daarna, zover dit nodig was in verband met het verlagen van het kerkniveau,
afgebroken. Vervolgens werd ook de kist naar het kerkschip gebracht, maar
nieuwsgierige 1 ieden hebben toen (in 1841) deze minder goede eigenschap niet
bij zichzelf kunnen bedwingen, en ze openden zowel de houten buitenkist als
de loden binnenkist. Misschien dachten ze zelfs wel dat er kostbaa·rheden zou-
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den zijn te vinden! De houten kist, en de

loden kist er in, werden vervolgens

tezamen in het kerkruim, in het verlengde van de plaats waar de zerk was ingegraven, in een tevoren gegraven kuil gekanteld, waarbij door onverantwoordeI ijke onattentheid de onderkant boven kwam te I iggen, en dat I iet men toen
maar zo! De houten kist is daarna in de loop van de meer dan 120 jaren vóórdat ze in 1964 hervonden werd, vrijwel geheel vergaan; er was toen niet meer
dan wat vermolmd hout (mahonie?) en wat ijzerwerk van over. Voorts was de
lóden kist, na al de manipulaties, die men er in 1841 mee had uitgehaald, natuurlijk verre van hermetisch gesloten herbegraven, tengevolge waarvan vocht
en andere nadel ige invloeden in de loop van al de jaren daarná volkomen ontbindend op het erin besloten I ichaam hebben ingewerkt, zodat er tenslotte
alleen de skeletdelen en wat verpulverde weefsel resten van overgebleven bleken te zijn, en in déze toestand werd het I ichaam van de graaf dan in 1964
aangetroffen.
Men zal hebben bemerkt dat ik er van uitga, dat het skelet in de loden
kist geen ander was dan dat van Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Zeist;
zulks in tegenstel I ing met de genoemde voorlopige mening van dr. Huizinga, welke gegrond was op het te gave gebit voor een 76-jarige. Toen de door dr.
Huizinga in september 1964 voor onderzoek meegenomen skeletdelen begin november 1965 eindel ijk naar Zeist teruggezonden werden, was er wel iswaar een rapportje bijgevoegd, waarin als conclusie van het anthropobiologisch onderzoek
werd bericht, dat de skeletdelen naar alle waarschijnlijkheid niet van de
graaf waren, maar van een jonger gestorven persoon, wiens leeftijd 50 à 55
jaar zou zijn geweest; argumenten waarop deze conclusie was gegrond, werden
echter in het

rappor~je

in het geheel niet genoemd. Dat het gebit nog zo vol-

ledig en goed was, zodat dr. Huizinga in 1964 op grond daarvan aan een jonger
persoon had gedacht, behoeft m. i. allerminst een doorslaggevend bewijs te
zijn, daar men meermalen bij mensen over de zeventig een gaaf gebit aantreft.
Verschillende

person~n,

die bij de opgraving tegenwoordig waren, en die al Ie

gegevens van allerlei aard met elkander konden vergel ijken, waren dan ook van
oordeel, dat men hier wel terdege met het stoffel ijk overschot van de graaf
van Nassau te doen had. En uit het 'Nieuwsbulletin' van de Koninkl ijke Nederlandse Oudheidkundige Bond van 15 maart 1965 bi ijkt, dat drs. Halbertsma hetzelfde vermoeden had (nt.22).
Nog zij opgemerkt, dat de hervonden resten van het I ichaam van Lodewijk
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Adriaan van Nassau, heer van Zeist, op 24 november 1965 in een stevig kistje
gelegd en daarna door de president-kerkvoogd en de koster van de Oude Kerk
geplaatst werd onder de vloer van de kerk, en wel aan de voet van de plaats
waar (zoals we nog zullen zien) de Nassau-zerk, die immers mede hervonden was,
tegen de kerkmuur opgericht was geworden. In het kistje was tevens geborgen
een goed gesloten fles, waarin een bericht, behelzend de hiervóór genoemde
conclusie van het Anthropobiologisch Instituut, benevens de mededel ing, dat
meerdere personen in Zeist het met die conclusie niet eens waren. Van de bijzetting van dit kistje werd een proces-verbaal opgemaakt, dat bewaard wordt
in het archief van
Intussen hebben

de Hervormde Gemeente te Zeist.
\'ie

nu dus wèl gezien, dat in 'september 1964 de zerk en o. i.

ook de kist (met inhoud) van het Nassau-graf tevoorschijn zijn gekomen, maar
.... de grafkelder zelf was nog steeds niet ontdekt.
Omstreeks de jaarwissel ing 1964/65 echter moesten er electriciteitsleidingen verlegd w~rden, o.a. ook ond~r de vloer van de consistoriekamer. En nu
bood het tijdel ijk wegnemen van die vloer een goede gelegenheid, om ook dáár
ter plaatse in de bodem een o~derzoekin te stel l~n. De kerkvoogden hadden om
begrijpel ijke redenen bezwaar

t~gen

graafwerk in de grond onder de consistorie,

zulks met het oog op de fundamenten van' de muren, maar gepeild mocht er worden.
Drs. Halbertsma uit Amersfoort kwam op 5 januari 1965 weer met een assistent
naar Zeist, en in tegenwoordigheid van de president-k~rkvoogd, de burge~eester
van Zeist en schrijver dezes (beide laatstgenoemden namens de Van de

Poll~

stichting) werd er met een handboor gewerkt.
De grond bleek vrij diep te zijn omgewoeld, en op een paar plaatsen werd
in de ongeroerde bodem dezelfde bodem-structuur aangetroffen

~ls

onder de

kerk (nt.23). Het al le~belangrijkste was echter, dat de Nassau-grafkelder hier
onder het voormal ige gotische koor inderdaad tevoorschijn kwam, althans het
onderste gedeelte ervan, want evenals dat met de grafkelder van 'Kersbergen'
het geval geweest was (nt.24) , was ook van deze Nassau-grafstede bij de niveauverlaging van de kerk in 1841 het bovenste gedeelte afgebroken. De onderste
trede van de trap, die toegang gaf tot de grafkelder, kwam mede voor den dag.
De muren van de grafkelder bleken 'opgebouwd te zijn uit rode baksteen, één
steen dik (p1.78).
De plaats, waar deze Nassau-grafkelder werd aangetroffen, was geheel achter
in het koor van de voormal ige kerk, en wel precies mldden achter i~ dat koor,
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zó dat de hoofdas van de kelder en die van het koor elkaar dekten (pl.75; ook
dl.l, pI .36). Men had dus wel echt een ereplaats uitgezocht voor het graf van
deze graaf van Nassau, heer van Zeist! - Ik merk hier weer bij op, dat de
Nassau-grafkelder thàns, bij de situatie in het tegenwoordige 'koor' van de
kerk, niet meer precies midden onder het 'koor' gelegen is; de hoofdas van het
tegenwoord i ge 'koor' 1 i gt nl. 30 cm meer noordl'leste 1 ijk dan die van het voorma 1 i ge
koor gelegen heeft (nt.25),

en de hoofdas van de Nassau-kelder 1 igt dus 30

cm rechts terzijde van die van het tegenwoordige 'koor'. Het hoofdeinde van
de kelder 1 igt na juist onder de muur (waarin de deur) tussen de huidige consistorie en het achterportaal van het kerkgebouw; dit laatste was ook te verwachten, want de achterzijde van het voormal ige koor lag iets àchter de plaats
waar zich thans de scheidingsmuur tussen de consistorie en het achterportaal
bevindt (pl.75).
Nadat op de genoemde datum deze grafkelder dan was hervonden, werd al het
zand dat er in lag, verwijderd, waarbij niets van belang I'lerd aangetroffen;
maar .... toen de bodem ervan schoon kwam, kwam tevens de zekerheid, dat dit
werkel ijk de Nassau-kelder was, want de vloer bleek inderdaad uit kleine gele
kl inkers te bestaan, waarvan we uit het vóórnoemde document al kennis hadden
(nt.26). De grafkelder werd nu opnieuw gevuld met zand uit het overige gedeelte onder de consistorie, waardoor de bodem onder de consistorievloer, mede in
verband met de werkzaamheden, enigszins werd verlaagd.
De grafkelder had, bij de herontdekking in januari 1965, buitenwerks een
lengte van 2.40 m; oorspronkel ijk was hij iets langer geweest, omdat de zijmuren in 1841 aan de kant van het hoofdeinde wat ingekort zijn toen in dat
jaar de hiervóór genoemde scheidingsmuur tussen de huidigè consistorie en het
huidige achterportaal hier ter plaatse werd gebouwd. De breedte van de kelder
was eveneens 2.40 m, de dikte van de muren bedroeg 22 cm, de lengte van de
eveneens aangetroffen onderste traptrede was 1.10 m, de breedte daarvan 22 cm,
en de hoogte ervan 38 cm. De hoogte van de in 1841 vrij ruw

gekopt~

muren

van de grafkelder bleek in 1965 gemiddeld ca. 45 cm te zijn. In de grafkelder
waren aan de binnenkant resten te zien van ijzeren staven, die men kennel ijk
in 1841 aan beide zijden nabij de muur heeft afgezaagd of afgebeiteld. Deze
drie ijzeren staven waren op onderl ing gel ijke afstanden tussen de beide zijmuren aangebracht, op ca. 30 cm boven de bodem, en ze hebben gediend om de
kist erop te plaatsen. - Letten we nu op de afstand tussen de (hiervóór be-

221

sproken) grafkelder van 'Kersbergen' en die van de graaf van Nassau, zijnde deze afstand 2.20 m, en verder op de verlaging van het kerkniveau in 1841 met
1 meter, en ook op de genoemde hoogte en breedte van de aangetroffen trede van
de keldertrap, dan is, indien de maten van de verschi llende traptreden allen
gel ijk zijn geweest, te berekenen, dat de trap uit 5, of hoogstens 6, treden
moet hebben bestaan. De ingang van de Nassau-"elder heeft zich dan op .1.10 m
of 90 cm afstand van de Kersbergen-kelder bevonden, zodat deze laatste niet
door de bouw van de Nassau-kelder in de knel is geraakt, zoals immers in 1742
ook nadrukkeI ijk vlas geconditioneerd (nt.271 (pl.75).
Daar de eerder en elders onder de kerk teruggevonden grafzerk van de graaf
van Nassau 2 m lang en 1.25 m breed was, moet de grafkelder, die dus aanmerkeI ijk groter was dan deze zerk, nog een andere dekking hebben gehad, tenzij
(wat vaker gebeurde) de bovenste gedeelten van de muren naar boven toe schuin
naar binnen toe hebben opgelopen.
Over de bij de grafkelder blootgelegde en gepeilde grote zwerfstenen schreef
ik al eerder (nt.28). WeIl icht lagen er nog meer van dergel ijke stenen dan er
in januari 1965 werden ontdekt of geconstateerd. Voor een uitputtend onderzoek
daarnaar ontbrak ten enenmale de tijd, omdat de vloer op dezelfde dag waarop
hij opengebroken werd, ook weer moest worden gedicht.

De hier begraven graaf van Nassau, heer van Zeist.
De graaf van Nassau, over wiens grafstede het hier gaat, was Lodewijk
Adriaan, heer van Zeist enz. enz. (1664 tot 1742). Hij behoorde tot een bastaardtak van de

Nassa~'s.

Prins Mauri'ts (1567 tot 1625) had drie natuurlijke zonen bij jonkvrouwe
Margaretha van Mechelen, dochter van Cornel is Berthout, jonker van Mechelen,
en Barbara van Nassau. Eén van hen, Lodewijk van Nassau (1602 tot 1665), heer
van Beverweerd, van Odijk en van de Lek, is in 1630 gehuwd met Isabella, gravin van Hornes (Hoorne). Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, onder wie
Willem Adriaan, graaf van Nassau (1632 tot 1705), in 1679 verheven tot erfe1 ijk rijksgraaf door keizer Leop'old I (nt.29). Hij huwde te Jaarsveld op 14
februari 1664 met El isabeth van der Nisse (1639 tot 1698), vrouwe van Heinkenszand enz., dochter van de zeer vermogende burgemeester van Goes, Cornel is van
der Nisse, en Elisabeth van Alteren.
Willem Adriaan van Nassau was heer van Odijk en Cortgene, en sinds 1677
heer van Zeist en Driebergen. In 1687 werd hij tevens beleend met Blikkenburg
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onder Zeist. Hij was vertegem'ioordiger van de Eerste Edele in Zeeland
Willem 111)

(prins

(nt.30). Hij werd de bou\'ier van het tegenvvoordige, nog altijd vor-

stelijke Slot van Zeist (voltooid in 1686), vJaarbij ook de prachtige tuinen
werden aangelegd, zoals V'ie die van zovele gravures kennen (pl.74). Zijn vrOIM
overleed

in 1698, de graaf zelf op 21 september 1705; beiden werden in de

kerk te Ouderkerk aan de Ijssel begraven.
Hun vijfde kind, Lodewijk J\driaan (1670 tot 1742), "erd in 1705 als opvolger van zijn vader vrijheer van Zeist en Driebergen en heer van Blikkenburg.
Hij "as dus een achterkleinzoon van prins Maurits. Hij huwde in 1701 met
Suzanna Corneli3 StudIer van Zurck, vrouwe van Bergen.
Zij kregen twee kinderen, n1. vJillem Adriaan

(1704 tot 1759) en Alida Cornelia.

Deze Lodewijk Adriaan nu was het, die op 4 maart 1742 te 's-Gravenhage overleed
en die begraven werd in het koor van de kerk te Zeist. Drie jaar later verkocht zijn genoemde zoon Wi 1 lcm Adriaan de heerl ijkheid Zeist en Driebergen
aan Cornel is ScheIl inger en trok hij zich terug op zijn bezitting in Bergen
(N.H.)

(ntn.31 ,32).

De grafzerk nu van graaf Lodewijk Adriaan, die van 1742 tot 1841 zijn grafkelder in het voormalige koor van de Zeister kerk heeft gedekt, en die in 1841
onder de vloer van het kerkruim is geborgen,
gevonden was,

is, nadat zij

in 1964 daar terug-

recht overeind tegen de zuÎdwestel ijke kerkmuur (uit de kerk

gezien rechts van de torendeur) op een V'iaardige wijze opgesteld. Zij

is ook

inderdaad bijzonder goed bewaard gebleven (pln.77,94, 100). Haar afmetingen
zijn 2 m bij 1.25m bij 20 cm. Op deze zerk is gebeiteld het onbeschadigd gebleven wapen van Lodewijk Adriaan, graaf van Nassau, te "eten (met bij-vermelding van de op de zerk uiteraard niet aangebrachte kleuren): Gevierendeeld:
I.

in blauw, bezaaid met gouden blokjes, een rood ge tongde en -genagelde kl im-

mende leeuw van goud (Nassau);
rood, blauw getongd,

-genageld

11. in goud een aanziende kl immende leeuvJ van
en -gekroond

een dwarsbalk van zi lver (Vianen);

IV.

(Katzenelnbogen);

111. in rood

in rood twee gaande aanziende leeuV'ien

van goud, blauV'i getongd en -genageld, boven elkander geplaatst (Dietz).
Hartschi ld:

in zi lver een ZV'iarte kl immende leeuV'i, getongd en genageld in

rood (La Lecq (de Leck)). Schildhouders:
adelaar,

(heraldisch)

(heraldisch)

rechts: een omziende

links: een omziende leeuV'i (nt.33). Het geheel

plaatst op een V'iapenmantel,
kroon van vijf fleurons

is ge-

I inks en rechts opgebonden en gedekt door een

(drie hele en tV'iee halve). Onder het V'iapen staat in
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een cal-touche gebeiteld (zie pl.n):

HIER LEGT BEGRAAVEN
LODEWYK ADRIAAN
GRAVE VAN NASSAU
VRYHEER VAN ZEYST
~

~

~

OVERLEEDEN

DEN VIERDEN MAART
1742
En inderdaad: in november 1965 zijn de laatste resten van het lichaam van deze heer van Zeist, na al les wat daarmee in en sinds 1841 gebeurd was, weer op
een verantwoorde wijze aan de voet van deze zerk ter aarde besteld, zoals

\~e

hiervóór al hebben medegedeeld (nt.34).

De verdere graven in de voormalige Oude Kerk.
Behalve de beide nu besproken grote grafkelders onder het koor van de voormal ige kerk, is er voorts eeuwenlang ook in het gehele schip der kerk begraven.
Ook daar hebben zich grafsteden (grafkelders), eigen-graven (die men gekocht
~ad)

en z.g. kerke-graven (die na enige tijd weer geruimd werden) bevonden.

De zerken, waarmee steIl ig een aantal van de eigen-graven gedekt zijn geweest, evenals de menigte van plavuizen (van 40 bij 40 cm), die de vloer van
de kerk vormden en waarvan er vele

mede ter aanduiding van graven hebben ge-

diend, zullen ongetwijfeld in het beruchte jaar 1672 sterk te I ijden hebben
gehad van de Franse soldaten, die toen (met hun paarden!) in de kerk hebben
gebivakkeerd, waardoor de gehele vloer van de kerk in een zeer erbarmel ijke
toestand was komen te verkeren (nt.35).
Daarom werd enige jaren later, t.w. op 20 juli 1677, verordineerd, dat de
eigenaars van de graven in de kerk moesten zorgen voor nieuwe zerken, terwijl
het overige gedeelte van de kerkvloer voor rekening van de kerk van nieuwe
zerken werd voorzien: de jaarrekening over 1677 vermeldt dienaangaande de
post: 'voor geleverde blauwe sdPcksteenen door de geheele

kerck~

179 gld. '

(nt.36). Met de uitvoering van de genoemde opdracht aan de bezitters van
eigen-graven werd echter nogal getreuzeld, zodat in 1681, onder verwijzing
naar de genoemde ordinantie uit 1677, 'de Eijgenaars van graven wierd

aangesegd~

door ol'dre van Sijn Exc. den Heer van Odijck (die toen juist ook heer van

224

Zeist was

gewo~den;

het was de hiervóór genoemde Wi 1 lem Adriaan van Nassau;

v. E.), elck op hun gpafsteede, blauwe sapcksteenen te leggen, als voop dezen,

en wel binnen den tijd van veeptien dagen, ofte ten lanksten dpie weecken'
(nt.37). De aanzegger van deze sommatie zou daarvoor een beloning van 5 gld.
ontvangen, welk bedrag hem echter pas in 1686 is uitbetaald.
De nieuwe zerken bedekten nu dus de hele vloer van de kerk, maar of ze waren te dun, zodat er spoedig weer breuken optraden, of de zerken hadden veel
te lijden door het onregelmatige begraven, of de kwaliteit liet te wensen
over; in ieder geval mankeerde er 40 jaar later, in 1720, weer van alles aan,
want op 11 december van dat jaar besloot het gerecht van Zeist, dat de vloer
in de parochiekerk van Zeist vernieuwd en verhoogd zou worden, waarvoor elke
eigenaar van een graf in die kerk 7 gld. moest betalen, op verbeurte van zijn
of haar graf (nt.38). In 1722 kocht de kerkmeester, kapitein Maurits Overvest,
schepen van Zeist en kastelein (slotbewaarder) op het Huis te Zeist, voor
200 gld. blauwe zerken; hij liet daar 117 letters inbeitelen; de gezamenlijke
opbrengst van de bijdragen van bezitters van grafsteden bel iep een bedrag van
57 gld.10 st. (nt.39). Deze 'zarken' of plavuizen zijn bij de afbraak van de
kerk in 1841 verzameld, en daarna in de nieuw gebouwde kerk weer voor de
vloer gebruikt. Het waren vierkante, donkerblauwe hardstenen platen, van boven
glad, aan de onderkant ruw behakt, en zeer verschillend van dikte. Een belangrijk gedeelte was in 1964 nog aanwezig, hoewel ze gedurende vele jaren
door de erop aangebrachte banken

en planken aan het oog onttrokken waren ge-

weest. Bij de restauratie van 1964/65 zijn ze voor goed uit de kèrk verwijderd, maar als vloerbedekking van de kerkportálen weer gebruikt geworden.
Eveneens in het zelfde jaar 1722 kocht de genoemde kerkmeester 'acht boeken

goud', o.a. om de letters op de (in 1720 grondig schoongemaakte) rouwborden in
de kerk te vergulden (nt.40). Wat deze rouwborden betreft: in vele oudere kerken van ons land zijn dergel ijke rouwborden nog aanwezig, vaak zeer fraaie en
met wapenschi Iden versierde; maar t.a.v. de rouwborden, die er dus. kennel ijk
ook in de kerk van Zeist hebben gehangen, weten we noch hoeveel het er zijn
geweest, noch welke namen erop hebben gestaan, noch waar ze zijn gebleven.
Blijkbaar zijn er in 1677/80, resp. 1720/22, toch hier en daar nog wel
enkele oudere zerken en plavuizen blijven I iggen. Ik vond althans bij de kerkrestauratie in 1964 een vloertegel, die, behalve de ingebeitelde hoofdletters
C en E, gescheiden door een driehoekje, het jaartal 1655 bevatte (pI .79), dus
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een soort zerk die van vóór de genoemde ordinantie dateerde. Het is mij echter
niet gelukt uit te vinden, op wier namen deze initialen duidden, daar er geen
doden- of begraafl ijsten uit die tijd bewaard zijn gebleven.
Ook andere plavuizen, die ik in 1964 aantrof, droegen ingebeitelde cijfers,
letters of tekens; enkelen 1 ieten duidel ijk een nummer zien. Uit de jaarrekeningen en de dodenlijsten, waaruit ik een zo volledig mogelijke lijst van eigen-graven in de kerk, en van hen die daarin be9raven zijn, heb samengesteld,
welke 1 ijst zich in het archief van de Hervormde Gemeente bevindt (nr.41),
bleek mij nu, aan wie deze grafsteden toebehoorden, want ook wanneer er een
zerk op een graf kwam te 1 iggen, bleef de genummerde tegel er toch bij aanwezig. De in 1964 aangetroffen tegels zijn de volgende:
1. Nr. 12 (met fraai ingebeitelde cijfers) (pl.80). Deze tegel betrof het
eigen-graf van dr. Johannes Marens, die, na repatriëring uit Nederlands Oost
Indië, in 171l predikant in Zeist was geworden, hij was doctor in de medicijnen en oefende in Zeist ook de dokterspraktijk uit. Hij was een bemiddeld
man, die noch voor zijn medische diensten noch voor zijn pastorale werk enige
beloning wilde ontvangen. Hij overleed te

Zei~t

op 21 maart 1722, en het al-

gemeen getuigenis aangaande hem was: 'De Kerk heeft eenen ijverigen preeker

.verlooren en het Dorp eenen ervaerenen Dokter'. Zijn naam en wapen werden aangebracht in een kerkraam boven zijn graf. Zijn grafschrift luidde: 'Die zorg

voor lichaem, ziel en zin / Te Zeijst getoont in vijf paer jaeren; / Die gout,
noch zilver, noch gewin / Van 't Woort of d' Artsenij wou gaeren; / Die buur
en boer voor niet ten dienste stont / Leit in dit graf, ik hoop een dankbren
gront' (nt.42).
2. Nr.26 (p1.81). 'Eigenaar' van dit graf was Frans Jansen Smit(s), en wel
sinds 4 juni 1734. In dit graf werden successievelijk begraven: op 11 october
1751 Evertie Overeem, vrouw van Pieter Carelse van Ettikhoven 'in zijn vrouws

vaders graf'; op 21 november 1753 Willem Overeem 'in zijn eijgen graf'; op 11
jul i 1771 Willemijntje Smits, weduwe van Willem Overeem; op 10 mei 1792 Frans
Overeem; en op 28 december 1802 Willem van Overeem

(nt.43).

3. Nr.45 (pl.82). Dit graf werd op 15 mei 1786 gekocht door Hendrik Meijers.
Diezelfde dag werd erin begraven zijn schoonmoeder Margrita Sappee; op 17
september 1801 werd hier begraven A.E. Sappé, huisvrouw van H. Meijers (nt.44).
Op mijn verzoek is de uitvoerder van het restauratiewerk in 1964 zo vriendel ijk geweest, ervoor te zorgen, dat zowel de hiervóór genoemde plavuis uit
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1655 als de zoëven vermelde plavuizen genummerd 12 en 45 in het linker achterportaal, en plavuis genummerd 26 in het rechter voorportaal werd gelegd, en
wel alle

dicht tegen een muur aan, om het uitslijten van de cijfers en let-

ters zoveel mogel ijk te voorkomen.
Uit de dodenlijsten, die bewaard zijn gebleven, blijkt dat er in de jaren
1728 tot 1805, dus in een periode van bijna 80 jaar, minstens 300 personen in
de kerk te Zeist zijn begraven (nt.45). Behalve de hiervóór genoemde vermeld ik
uit deze I ijsten nog: graf nr.1: gekocht op 23 september 1749 door ds. F.B.W.
Elsnerus, wiens moeder hier op dezelfde datum, wiens vrouw, J.de la Roque,
hier op 6 juni 1783, en die hier zelf op 21 november 1786 begraven werd; graf
nr.4: gekocht op 21 januari 1744 door de familie van ds. A.lietelerkamp, die
hier op dezelfde dag begraven werd; graf nr.6: eigendom van Willem Lambertsz
van Mastrigt, wiens vrouw hier op 20 april 1758, en die hier zelf op 10 februari 1769 begraven werd; gravennrs.7 en 8: beide eigendom van Lodewijk Adriaan
van Nassau, heer van Zeyst, van welke we t.a.v. nr.7 niet hebben gevonden of
er ooit iemand in is begraven, terwijl in nr.8 ('in het graf van de graaf van

Nassau-Woudenberg', die er toén blijkbaar de eigenaar van was) op 4 april 1785
de heer Hendrik Sterck, -en op 9 juli 1787 diens vrouw, Catharina van Dam, begraven werd; graf nr.9: gekocht op 24 augustus 1742 door de secretaris Jan van
Dam, die hier op 2 november 1778, en wiens vrouw, Jannitje van Mierloo, hier
op 27 maart 1797 begraven werd; graf nr.21: gekocht op 27 mei 1762 door herbergier Jacob Bramo, wiens vrouw, Geertruyd van Linde, hier op dezelfde dag, en
diehierzelf op 9 februari 1767 begraven werd; graf nr.54: gekocht op 28 januari 1750 door herbergier Huybert Vermeulen, wiens vrouw, Agatha Gravelaar,
hier op 18 mei 1756, en die hier zelf op 10 november 1769 begraven werd.
Tenslotte vermeld ik nog, dat men ook in Zeist in de laatste jaren van de
18e eeuw tot de overtuiging is gekomen, dat althans het begraven in de kerk
eigenl ijk niet met de eisen van de hygiëne strookt (nt.46), en dat men in diezelfde tijd ook het z.g. 'nieuwe kerkhof' (nI. het 'verhoogde kerkhof') buiten
de kerk aanlegde, op welk kerkhof in ieder geval al sinds 1797 werd begraven
(nt.47); dit hief het tevoren geldende argument van ruimtegebrek op het kerkhof op, en men behóefde dus ook niet meer in de kerk te begraven. in de jaren
1800 t/m 1805 werd er in de kerk nog slechts gebruik gemaakt van de bestaande
'eigen-graven' (nt.48), maar in 1805 had de láátste zodanige bijzetting in de
kerk plaats (het betrof de begrafenis van mevrouw A.M. van Vlooten, geb.
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Metelerkamp op 18 april 1805, in het genoemde graf nr.4). En sindsdien vond
er geen enkele begrafenis meer in de kerk plaats. Daarom kon het gemeentebestuur van Zeist in 1828, bij de toen in geding zijnde kwesties betreffende de
begraafplaats, met een gerust geweten verklaren, dat het kerkbestuur al sinds
ongeveer 20 jaar tevoren het begraven in de kerk voor altijd had afgeschaft
(nt.49); dit 'voor 20 jaar' was zelfs nog wat aan de lage kant geschat, want
het was al 23 jaar geleden dat dit was gebeurd.
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Hoofdstuk X De tegenwoordige kerk (van 1841143).
De voorgeschiedenis.
Twee oorzaken hebben ertoe geleid, dat onze mooie romaanse dorpskerk uit
het jaar 1180 met haar gotische koor uit de 14e of 15e eeuw, in het jaar 1841
onder slopershanden is gevallen; het

~Jas

in de eerste plaats haar bouwval 1 ig-

heid, die de gemeente voortdurend op hoge herstel-kosten kwam te staan (nt. 1),
en het was in de tweede plaats het toenemende en tenslotte bepaald nijpende
gebrek aan zitplaatsen, tengevolge van de in de eerste decenniën van de vorige
eeuw voortdurende aanwas van het aantal leden der gemeente en derhalve van het
aantal kerkgangers (nt.2).
Het schijnt, dat er in het laatst der dertiger jaren plannen zijn geweest,
om de kerk alsnog te sparen en haar slechts te verbouwen en te vergroten door
haar een paar zijvleugels 1 inks en rechts te geven en er dus een kruiskerk van
te maken. Ik wees in hoofdstuk VIII al op enige desbetreffende, maar overigens
nogal onwaarschijnlijk lijkende tekeningen, die in het Rijks Archief te Utrecht
worden bewaard (nt.3), maar de notulen van de kerkvoogdij maken hier toch met
geen woord melding van, en in elk geval hebben deze plannen geen doorgang gevonden, en wel waarschijnl ijk omdat hiermee wel het bezwaar van het plaatsgebrek enigszins zou "orden opgeheven, maar de bouwval 1 igheid van het bestaande
gebouw zou er niet mee verholpen zijn.
In 1839 gaf de kerkvoogd ij

de bekende architect J.D. Zocher te Haarlem op-

dracht een plan te vervaardigen, waarbij de bestaande kerk zou worden afgebroken en door een geheel nieuwe zou worden vervangen. De uitvoering van zijn
plan zou als 'uiterste maximum' 30 duizend gulden mogen kosten. Architect Zocher zond echter (op 17 maart 1840) schetstekeningen in, waarvan de real isering
40 duizend gulden zou belopen. Het duurde 2! maand, eer de kerkvoogdij hierop
(op 6 juni 1840) kon reageren, waarvoor zij als argument aanvoerde: 'dat ter

beoordeeling van de gezonden stukken de aanzienlijke inwoners der gemeente
nog niet buiten waren'; dit sloeg kennel ijk op dre leden der gemeente, die
alleen in de zomermaanden op hun buitens in Zeist woonden, maar die blijkbaar
toch, wat de nieuw te bouwen kerk betrof, wel een fl inke vinger in de pap
wensten te hebben! Intussen bleef de kerkvoogdij op haar stuk staan betreffende de kosten van de nieuw te bouwen kerk; zij sloeg de architect een aantal
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aanmerkel ijke vereenvoudigingen'/Oor (o.a. dat de toren niet bij de nieuw te
bouwen kerk zou worden aangepast), maar de architect ging daar in 't geheel
niet op in en zond zonder meer een rekening van 160 gld. voor de gemaakte
schetsen, waarmee de kerkvoogdij weer niet accoord ging, omdat het werk van
de heer Zocher niet aan de hoofdvoorwaarde (de kostprijs van de nieuwe kerk)
had voldaan. Op de desbetreffende opmerking aan het adres van de heer Zocher
heeft deze laatste in 't geheel niet meer gereageerd (nt.4).
De kerkvoogdij ging er nu toe over om per advertentie, onder uitloving van
een premie, gegadigden voor het ontwerpen van een nieuwe kerk op te roepen.
Uit de vele inzendingen, die binnenkwamen, werd het plan van de heer N.J.
Kamperdijk, architect te Utrecht, gekozen, van welk plan de kosten van uitvoering op 36 duizend gld. werden geraamd. Op hun verzoek van 18 januarl 1841
verkregen de kerkvoogden op 29 januari d.a.v. van de Hoge Overheid des lands
de nodige autorisatie tot de vernieuwing en vergroting van de kerk (nt.S), en
ook het Provinciaal Col lege van toezicht op de kerkel ijke administratie bij
de Hervormden in de provincie Utrecht verleende z'n goedkeuring aan het plan
en aan de geldel ijke raming (nt.6). Op 13 april had in het logement 'Het Hof
van Holland', vlak naast onze kerk in Zeist, t.O.V. notaris J.C. Schadee aldaar, de publ ieke aanbesteding plaats, en werd het werk gegund aan de laagste
inschrijvers, de heren Hendrik Coenen, mr. timmerman en Willem van der Kamp,
mr. schi lder, beiden wonende te Amersfoort, tegen de aanneemsom van 16.800 gld.
(dus voor minder dan de helft van de raming!), waarvan de genoemde notaris een
proces-verbaal opstelde. Aan dit proces-verbaal werd echter vastgehecht een
verklaring van de aannemer Coenen, mede namens diens niet bij de aanbesteding
aanwezige mede-aannemer Van der Kamp, dat hij bekende, het werk volgens bestek
en tekening te willen aannemen voor de som van 19 duizend gld. (!) (nt.?); een
verkláring van deze onmiddellijk op de aanbesteding volgende verhoging van de
aanneemsom wordt nergens in de stukken aangetroffen. Mogel ijk is het, dat de
zovèr beneden de raming gestelde aanvankel ijke aanneemsom, ènnaderoverleg metdeborg,
tot het inzicht in degewenstheid en bi 11 ijkheid van deze verhoging hebben geleid.
Tot weinig jaren geleden zijn de diverse bescheiden van de architect en
van de aanbesteding zoek geweest. Trouwens, al bij het aftreden van de toenmalige administrerende kerkvoogd, (burgemeester) F.N. van Bern, die van 1812 tot
1850 als zodanig gediend heeft, en die op 31 december van laatstgenoemd jaar
deze kerkel ijke functie neerlegde, bleken bij de overdracht van de onder hem
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berustende kerkelijke bescheiden aan zijn opvolger als administrerende kerkvoogd, de genoemde notaris J.C. Schadee, de stukken uit 1841 betreffende de
kerkbouw te ontbreken, en deze, ook voor de kerk zo uiterst verdienstel ijke
man moest beloven ze alsnog in te leveren (nt.8), hetgeen hij ook ongetwijfeld
zal hebben gedaan. Desondanks zijn deze stukken toen niet in het kerkel ijk
archief terechtgekomen, zodat lange tijd niemand wist waar ze gebleven waren.
Het gelukte echter wij len de heer PI1.J.C.G. van Hinsbergen, die als archivaris
van de Van de Poll-stichting zo heel veel naspeuringswerk voor de beoefening
van de geschiedenis van Zeist heeft gedaan (nt.9), één en ander in het Rijks
Archief te Utrecht op te diepen, dat uit de nalatenschap van de genoemde notaris Schadee, in plaats van in het kerkelijk archief te Zeist in dat notarieel
archief te Utrecht was beland (nt.l0), en dat daar 'ondergedoken'

is gebleven

totdat de heer Van Hinsbergen het weer aan het licht bracht.
Deze vondst betrof: 1. het bestek plus de voorwaarden, gedateerd 15 maart
1841, en getekend door de kerkvoogden, de notabelen en de architect, en voor
gezien en goedgekeurd getekend namens het genoemde Provinciale College van
Toezicht; 2. het genoemde proces-verbaal, getekend door kerkvoogden en notabelen, de beide aannemers, hun borg, de notaris en twee getuigen, met daarbij
aangehecht een verklaring van de timmerman-aannemer; en 3. een aanhangsel, behelzende een aantal aangebrachte wijzigingen in het sub

genoemde bestek met

voorwaarden, welk aanhangsel is gedateerd juli 1841 en is getekend door kerkvoogden en notabelen

en door de beide aannemers. De originelen van deze stuk-

ken zijn uiteraard in het Rijks Archief te Utrecht gebleven (nt. 11), maar volledige copieën ervan bevinden zich thans in het archief van de Hervormde Gemeente te Ze i st (nt. 12) .
Bij deze vondst van de heer Van Hinsbergen bevonden zich echter niet de
tékeningen, die architect Kamperdijk voor de kerkbouw in 1841 had vervaardigd.
Deze waren derhalve niet in het notarieel archief beland, maar ook deze tekeningen mochten we terugvinden. Toen ik een grote hoeveelheid dikke rollen van
alle mogel ijke tekeningen, die ik in een kast van de torenkamer van de Nieuwe
Kerk aan de Boulevard te Zeist aantrof, onderzocht had, bleek uitgerekend de
láatste rol, die ik ter hand nam, de gezochte tekeningen van de kerkbouw in
1841 te behelzen, zodat ons thans inderdaad al het betreffende materiaal weer
ter beschikking staat (nt.13).
Uit één en ander is gebleken, dat de eerste opzet van de kerkbouw toenter-
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tijd in diverse opzichten anders, en wel bepaald eenvoudiger is geweest dan
de latere uitwerking. Wel was men van meet af van plan om het kerkschip met
twee zij flanken te verbreden, zoals ook inderdaad gebeurd is, maar het heeft
aanvankeI ijk in de bedoel ing gelegen dat niet al leen de toren, maar dat ook
het achterste gedeelte van het oude gotische koor, t.W.

d~t

gedeelte, dat

achter het kel"kruim (dat langer dan het voormal ige kerkruim zou worden) zou
vallen, zou worden gehandhaafd en als consistorie zou worden ingericht (nt.14).
De breedte van dat oude koorgedeelte (buitenwerks 8.40 m), die bij de breedte
van de af te breken (buitenwerks 11 m) harmonisch paste, zou echter bij de
7.50 m breder geprojecteerde nieuw te bouwen kerk volkomen misstaan! (pln.83,
85,86). Ik vermoed trouwens niet dat dit laatste het argument geweest is, maar
dat eerder de bij de afbraak van het kerkgebouw aan de dag komende slechte
conditie van de oude koormuren de doorslag zal hebben gegeven, om toch ook het
koor maar I iever in z'n geheel te slopen en het door een nieuw en buitenwerks
2.30 m breder 'koor' te vervangen. Het hiervóór genoemde, aan bestek en voorwaarden van 15 maart 1841

in juli 1841 toegevoegde aanhangsel bevat dan ook

de bepal ingen betreffende 'de werkzaamheden, welke door het geheel amOVe1"en
(ten i etdoen) van het oude koor, 1)olgens het nieuwe plan van aan- en doorbouwing
qan en Van het kerkgebouw, als ampliat'ie (aanvulling) Van het hoofdbestek 1:n
aanmel"king komen'; de aannemers verhoogden, i n verband met deze aanmerke 1 ij ke
wijziging in de opdracht, de aanneemsom met 4762 gld., terwijl tegel ijk enige
meerdere veranderingen van het oorspronkel ijke bestek nog een verhoging van
de aanneemsom van 620 gld. meebrachten. De totale aanneemsom was nu tot
24.382 gld. opgelopen (nt.15).
De financiering.
Uiteraard zijn de kerkvoogden in dezelfde tijd ook druk doende geweest,
om de nieuwbouw van de kerk te kunnen financieren, Dit kostte aanvankelijk nogal wat zorg. Herhaaldel ijk werd tot uitdrukking gebracht, dat de gemeente in
't geheel geen fondsen bezat, waaruit de kosten ook maar op enigerlei wijze

zouden kunnen worden bestreden, zodat de gehele som zou moeten worden opgenomen (nt.16). Er werden daarom verzoeken gedaan om subsidies uit 's Rijks schatkist en uit provinciale fondsen te mogen ontvangen, maar van beiderlei zijde
kwam een negatief bescheid (nt. 17). Een definitief financieel plan werd op 5
april 1841 aangenomen (dus toen het geraamde bedrag van 36 duizend gld. nog
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niet was achterhaald door de werkel ijke aanneemsom van nog geen 24 duizend gld.,
zie hiervóór) : de helft van het geraamde bedrag zou in aandelen tegen 3 % rente
worden opgenomen, terwij I men de andere helft als renteloze leningen zou trachten bijeen te krijgen (nt.18). Deze financieringswijze is aanstonds goed aangeslagen: binnen slechts enkele weken waren de beide leningen voltekend, zoals
we uit een afschrift van de bij de eerste steenlegging ingemetselde memorie
vernemen (nt.19). Toen de kerkvoogden echter ook nog op een andere wijze aan
geld poogden te komen, nl. door op zondag 2 mei 1841 van de kansel bekend te
maken dat er bij de beide predikanten aan huis intekenl ijsten aanwezig waren
voor vrijwi 11 ige giften tot tegemoetkoming in de buitengewone kosten vanwege
de vernieuwing van de kerk, en dat men ook via de collectezak daarvoor bestemde giften zou kunnen afzonderen, terwijl daarbij het vertrouwen werd uitgesproken 'dat de leden der gemeente door ruime bijdragen hunne belangstelling

in deze zullen toonen' (nt.20), kwam de gemeente daarbij niet meer over de
brug; er kwam zelfs niet één intekening op de lijsten binnen, en ook via de
collectezakken was het resultaat voor dit doel nihi I! Eigenl ijk behoefde dit
trouwens niet te verwonderen, want de gemeente was ervan op de hoogte dat het
geld er wàs, zij het dan dat het geleend geld was.
De kerkvoogden hebben het toen voorlopig maar zo gelaten, maar toen het
nieuwe kerkgebouw in september 1843 gereed was gekomen, en er bovendien (wat
eerst niet in de bedoel ing had gelegen) ook een nieuw orgel in de nu nieuwe
Oude Kerk verscheen, dat in november 1843 gereed kwam (nt.21), borduurden de
kerkvoogden weer op hun oproep uit 1841 voort. In een nieuwe kansel boodschap
op één der zondagen in januari 1844 werd nog eens aan de gemeente voorgehouden,
dat de voor de kerkbouw benodigde gelden in feite slechts waren bijeengebracht door

'eenige der voornaamste leden uit de gemeente', die 'op de edelmoedigste wijze'
op de grote kapitaalslening hadden ingetekend, maar dat de kerkvoogden van den
aanvang af van oordeel waren geweest, dat de gehéle gemeente een offer voor dit
huis des gebeds zou hebben te brengen, waartoe reeds in 1841 de gelegenheid
was gegeven, maar dat hierop lange tijd door niemand, en pas toen het besluit
was gevallen dat er ook een nieuw orgel in de kerk zou komen, slechts door
zegge en schrijve één lid der gemeente met een gift (van 200 gld.; v.E.) op
was gereageerd; kerkvoogden en notabelen deden daarom nu nogmaals een oproep
tot deelname aan de financiële actie voor de nu voltooide kerkbouw, en zij
richtten zich nu in de eerste plaats tot diegenen onder de aanzienl ijken, die
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indertijd niet tot het slagen van de grote kapitaalslening van 1841 hadden
bijgedragen, maar voorts ook tot de burgerstand, de landbouwers en de dienstbaren, ja tot al de leden der gemeente, voor wie de intekenl ijsten en ook
bussen ten huize van de predikanten nog steeds voorhanden waren. Ik heb niet
kunnen nagaan of deze oproep n§ de voltooi ing van de kerk meer effect heeft
gehad dan die van vóórdat de eerste spade in de grond was gezet.
Nog zij opgemerkt, dat de gehele afrekening van het werk, die de administrerende kerkvoogd, burgemeester F.N. van Bern, op 19 december 1844 aan de vergadering van kerkvoogden aanbood, aan inkomsten een bedrag van 43.820,81 gld.,
en aan uitgaven een bedrag van 50.136,20 gld. vermeldde (n.b. eengespecificeerde
rekening van één en ander is helaas niet bewaard) (nr.22).

Gas tvri,jhe-id Van de BI>oedergemeen te.
Om nu weer tot 1841 terug te keren: er moest uiteraard, alvorens tot sloping van de oude kerk kon worden overgegaan, voorziening worden getroffen
voor het houden van de kerkdiensten gedurende de tijd van de bouw. Men heeft
toen de Evangelische Broedergemeente te Zeist bereid gevonden, haar kerkgebouw aan het Zusterplein ter beschikking te stellen, en zo kon dan op zondag
20 april 1841 aan de gemeente bekend worden gemaakt, dat te beginnen zondag
2 mei, en vervolgens gedurende het a.s. zomerseizoen, de godsdienstoefeningen
in de kerk van de Broedergemeente zouden plaats hebben, 'vertl'ouwende wi,j dat

van dit bedehuis door de gemeente een zindeli,jk en ordeli,jk gebruik zal worden
gemaakt' (nt.23). Dit vertrouwen is echter wel wat beschaamd; het medegebruik
van de kerk van de Broedergemeente zou trouwens, na dat éne zomerseizoen, n6g
twee winter- en twee zomerseizoenen duren, en op 22 december 1842 merkten de
kerkvoogden op, dat zij 'tot hun leedwezen meer dan eens gegronde klagten (had-

den) ontvangen over het misbl'uik om onreinigheden in de (kerk) zaal te werpen,
ons door de Evangelische Broedergemeente reeds zoo lang en op zulk een edelmoedige wijze afgestaan', waarom zij zich verplicht achtten 'de predikanten uit
te noodigen, ten ernstigste tegen het zoogenawnd pruimen van tabak, waarvan
het uitwerpen dezer vuiligheden meestal het gevolg is, te waarschuwen'. De
collectanten kregen opdracht, hierop een wakend oog te houden, 'zullende die-

genen, welke zich in het vervolg aan deze onwelvoegeli,jkheid schuldig maken,
openlijk van den predikstoel aan de gemeente worden bekend gemaakt' (nt.24).
Ik heb overigens nergens kunnen vinden, of deze maatregel ooit ten uitvoer is
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gebracht.

~1ogelijk

is het voornoemde euvel in het in bruikleen zijnde kerkge-

bouw van de Broedergemeente, door de in uitzicht gestelde krasse maatregelen
daartegen, wat geminderd, maar er zijn, nadat de kerkdiensten nadien weer in
het eigen nieuwe kerkgebouw werden gehouden, nbg wel eens dergel ijke vermaningen voorgekomen, dat men 'ons fpaaye kerkgebouw' niet zou verontreinigen.
Het is trouwens een euvel dat ook nu nog niet overal restloos de wereld uit
is. - Maar in ieder geval heeft de Evangel ische Broedergemeente de Hervormde
gemeente van Zeist van 2 mei 1841 t/m 27 september 1843, dus gedurende niet
minder dan 2 jaar en 5 maanden op de meest broederl ijke wijze gastvrij onderdak verleend.

Een blik tepug en ... de blik voopuit!
Toen alle voorbereidende maatregelen dan genomen waren, kon het eigenlijke
werk beginnen. Einde april 1841 ving het werk van de sloping van onze oude
Oude Kerk aan. Een tragische zaak overigens, waar prof. N.C. Kist (nt.25),
toen hij in de loop van de zomer getuige was van het ruineuze resultaat van de
afbraak, van schreef: 'Ik weet niet hoe het anderen gaat, maap voop mij bezit

een werk, dat eeuwen heugt, steeds iets eepwaapdigs. Het vepnielen en wegpuimen van zulke gpijze gedenkstukken maakt op mij een tpagischen indpuk. Ik kom
ep dan ook voop uit, dat het afschutsel (t.w. de schutting rondom het terrein
van de afbraak; v.E.), veeleep dan het heeplijke Zeystep-bosch, mij aantpok,

en dat ik het binnenging, meep nog om de bpokken en het puin van het vepdwenen
Heiligdom waap te nemen, dan om het plan tot den nieuwbouw te bezigtigen. Ep
zou ligtelijk het een of andep voop altijd veplopen (kunnen) gaan, dat nogtans
waardig geweest ware, aan de vepgetelhe-id te worden ontpukt' (nt. 26); en met
deze bewogen woorden leidde prof. Kist dan zijn zo waardevolle bijdrage betreffende hetgeen hij ter plaatse nog aan oudheden aantrof, in.
Het afbraak-werk had trouwens een vlot verloop, temeer omdat de toren
bleef staan. En op 14 juli 1841 had de eerste steenlegging van het kerkgebouw
plaats. Bij die gelegenheid hield de eerder genoemde burgemeester F.N. van
Bern, wellicht in zijn kerkel ijke functie van kerkvoogd, een rede, die in extenso bewaard is gebleven (nt.27). Ook deze begon met het gevoel van weemoed
te vertolken, dat het verdwijnen van het voormalige Godshuis opriep: 'Zoo zagen

wij dan dezep dagen een gebouw, dat eeuwen had vepduurd, te gronde gaan. Wij
zagen dit niet zonder levendige aandoeningen. Immeps indien het waap is, dat
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de gewoonte alleen ons hecht aan de ons omringende voorwerpen, hoeveel temeer
zal dit waar zijn omtrent eene plaats, bestemd voor godsdienstoefeningen, een
plaats, getuige van zoovele gewigtige, verblijdende, maar ook aandoenlijke
voorvallen in ons leven! Het zal dus niet ongepast zijn, terwijl wij ons oude
kerkgebouw het laatste vaarwel toeroepen, ons nog eenmaal deszelfs geschieden~s

voor den geest te roepen'. - De burgemeester gaf voorts enige bijzonderhe-

den uit de historie van de verdwenen kerk, welke al Ie elders en verspreid in
dit boek ter sprake (zijn ge)komen. Hij betuigde vervolgens openl ijk de dank
der gemeente aan de bestuurderen van de Evangel ische Broedergemeente voor de
geheel belangeloze hulp, in het ter beschikking stellen van haar kerkgebouw,
zo vriendschappel ijk betoond. En verder zei de burgemeester, de bI ik van
achterwaarts naar voorwaarts wendende: 'Zagen wij in het oude kerkgebouw een

waar beeld der vergankelijkheid van al het aardsche-, vervrolijkend is daarentegen voor ons als gedachte, ter dezerzelfde plaats een beter, schooner gebouw te zullen zien verrijzen'. Na woorden van dank en waardering aan de
architect (Kamperdijk) , de opzichter (Montauban) en degenen, die de benodigde
bouwsom bijeenbrachten, besloot de burgemeester zijn rede aldus: 'De Heer der

Gemeente, Die bijna zeven eeuwen over dit gesloopte gebouw heeft gewaakt en
voor Zijne gemeente gezorgd, geve ons voor deze nieuw te bouwen kerk Z-ijnen
zegen, waarbij wij den wensch voegen, dat w-ij ook de inwijding derzelve eenmaal met dankbare harten mogen vieren. Staan u)ij hier op de graven onzer' leeraars, ouders, echtgenooten, kinderen en vrienden, die ook hier op deze plaats
eenmaal het Woord Gods hoorden,

0,

dat wij hier bij dit gesloopt gebouw, bij

de graven onzer vr'oegel" ontslapenen, het vergankelijke van dit ondermaansche
mogten leel"en kennen en daay'door opgeleid worden om naar een beter, onvergankelijk leven te streven. En zoo eindig ik met den hartelijken wensch en bede,
dat eenmaal onze kinderen hier weder zullen mogen hooren dat Woord, hetwelk
onze zielen door het geloof kan zalig maken'.
Bij deze zelfde plechtigheid van de eerste steenlegging werd voorts 'in het

fondament een looden Kist gemetseld, welke bevat een op perkament geschreven
berigt van het verhandelde van deze dag, benevens eene munt van het Koningrijk
der Nederlanden, groot 2.50 gld., geslagen in tegenwoordigheid des Konings,
bij deszelfs komst in Utrecht. Het berigt is luidende: 'In den jare 1841, op
den 14den van Hooûnaand, onder de regering van Wi llem II, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.,
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heeft aan dit Kerkgebouw der hervormde Gemeente van Zeyst den eersten steen
gelegd de WelEdele Achtbare Heer Frans Nicolaas van Bern, Burgemeester van en
wonende in Zeyst, bij afwezigheid van den Hoogwelgeb. Heer Jonkhr. Jan Elias
Huydecoper, Heer van Zeyst. De ongeschiktheid van het oude kerkgebouw, vooral
daarin liggende, dat het te klein was, deed de Kerkvoogden, Frans Adriaan
Snellen, Gijsbert Alexander Carel Ridder van Rappard en Frans Nicolaas van
Bern, benevens de Notabelen, Willem ter Plegt, Edward Twiss, Hendrik Blanken
en Gijsbert Verdonk besluiten, eene prijsvraag uit te schrijven ter verkrijging van een plan en bestek voor een nieuw kerkgebouw, geëvenloedigd aan en
geschikt naar de meerdere behoefte der gemeente. Deze premie werd toegekend
aan den Heer Nicolaas Johannes Kamperdijk, architect, wonende te Utrecht, die
ook verder met het toezigt over den opbouw is belast geworden, hierin bijgestaan door Johannes Montauban, Mr. timmerman te Zeyst. De ge lden voor dezen
aanbouw benoodigd, zijn door eene Vrijwillige Negotiatie in de Gemeente bijeengebragt, zoodat op den 13den van Grasmaand deszelven jaars het bouwen der
kerk publiek aanbesteed is geworden aan Hendrik Coenen en Willem van der Kamp,
beiden wonende te Amersfoort, tengevolge waarvan begonnen is met de oude kerk
te slechten en wij ons reeds verheugen mogen met de plegtigheid hierboven vermeld"

(bedoeld is uiteraard de eerlang te verwachten plechtige ingebruikne-

ming der nieuw te bouwen kerk, waarvan burgemeester Van Bern in zijn hiervóór
weergegeven rede gewaagd had) (nt. 28) .
Voordat ik nu tot de beschrijving van de in de jaren 1841 tot 1843 nieuw
gebouwde kerk overga, vermeld ik, teneinde daar later niet meer op behoeven
terug te komen, nu reeds dat de bedoelde ingebruikneming plaats had op zondag
3 september 1843, waarover de Acta van de kerkeraad anno 1843 de volgende
'Annotatie' bevatten: 'Nadat de gemeente tijdens den opbouw der kerk gedurende

twee volle jaren en vier maanden de bidzaal der Broedergemeente ter uitoefening
van hare openbare godsdienst had mogen gebruiken, zoo heeft op den 3 September
1843 de inwijding der nieuwe kerk plegtig plaats gehad, terwijl Ds J.E. Kist
dit tempelfeest bestuurde, predikende bij die gelegenheid over Exodus 12:14:
'En deze dag zal tot gedachtenis wezen en gij zult hem den Heere tot een feest
vieren'. En daarop

~s

op den 5 November ook de inwijding van het nieuwe orgel

gevolgd, sprekende Ds D. Lenting bij gelegenheid van dit blijde feest over
psalm 150: 'Looft den Heer met het orge L' "

(n t. 29) .
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Kerkvoogden schreven in januari 1844 aan de opzichter, de heer J. Montauban
te Zeist, de volgende bedankbrief: 'De belangelooze wijze waarop UEd. wel

hebt wi llen op U nemen het dage lijks toeverzigt over den aanbouw der Herv01°mde
kerk in deze gemeente, doet ons vrijheid nemen nevengaand zilveren brillehuis,
waarin uw naam en jaartal is gegraveerd, benevens zich daarin

bevinder~e

schildpadden bril met zilver gemonteerd op 10 gouden flillempjes, als eene gedachtenis te zenden, hoopende dat Uwe gezondheid nog lange jaren zal toelaten
deze gemeente van nut te zijn' (nt.30).
En de architect, de heer N.J. Kamperdijk te Utrecht, ontving eveneens een
schrijven van kerkvoogden, aldus luidende: 'UEd. bij deze onze tevredenheid be-

tuigende voor de zorgen en goede directie bij den aanbouw der Hervormde kerk
in deze gemeente, welke kerk wij aan Uwe verdere zorgen en aandenken aanbeve-len, vermeenen wij de hierbij gaande kristallen soezemand met zilver gemonteerd UEd. te mogen aanbieden, hoopende dat dezelve als eene gedachtenis door
UEd. mag worden gebruikt' (nt.31).
De grondvorm Van de nieuwe Oude Kerk.
De kerk van 1841/43, die nog altijd als de Oude Kerk bekend staat, mag,
ter onderscheiding van de voormal ige wáárl ijk oude Oude Kerk, wel de nieuwe
Oude Kerk genoemd worden, al staat ze nog altijd tegen de wáárl ijk oude toren
aangebouwd.
Voordat men in 1841, na de afbraak van de voormalige Oude Kerk, tot de
nieuwbouw overging, is eerst het terrein, waarop gebouwd moest worden, geducht
onder handen genomen. Dit was ook meer dan nodig, omdat de grond, zowel in
als rondom de afgebroken kerk, eeuwenlang omgewoeld was in verband met de
ontelbare keren dat hier begraven was geworden; op deze onvaste bodem kon
uiteraard geen kerk worden gebouwd! Daarom kregen de aannemers opdracht om
het voor de kerkbouw bestemde terrein eerst af te graven, en wel tot één meter
onder het bestaande niveau, zoals wij hiervóór in ander verband al eerder hebben gezien (nt.32). De massa vrijkomend zand kwam, evenals trouwens vrijwel
de gehele afbraak van de kerk, ten voordele van de aannemer (nt.33).
De grondvorm van de kerk van 1841/43 heeft in zekere zin nog iets van die
van de voormalige Oude Kerk van 1180 behouden. Zo moest uiteraard, omdat de
oude toren immers bleef staan waar hij stond, de lengte-as van het nieuwe
kerkschip gelijk gericht zijn als die van het voormalige romaanse kerkschip,
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wi lde de toren midden vóór de kerk bI ijven staan, hetgeen kennel ijk de bedoe1 ing was. Naar het project van architect Kamperdijk werden nu op de plaats,
waar tevoren de zijmuren van de voormalige kerk hadden gestaan, twee rijen
van elk 6 pilaren geplaatst, op een hartafstand van 4 meter van elkaar; de
beide voorste en de beide achterste van deze 2 x 6 pi laren kwamen tegen de
respectieve portaalmuren van de nieuwe kerk te staan, en het zijn in feite
overlangs slechts halve pi laren. En nu is de rechthoek, die nog heden ten
dage gevormd wordt door deze beide pi laren-rijen I inks en rechts, èn door de
verbindingslijnen tussen de beide voorste (halve) pilaren aan de torenzijde
en tussen de beide achterste (halve) pi laren, welke laatste verbindingsl ijn
de voorkant van het tegenwoordige 'podium' oftewel liturgische centrum vormt,
wat de breedte betreft precies gel ijk aan- en wat de lengte betreft achterwaarts slechts één meter langer dan het zich terzelfder plaatse bevonden hebbende grondvlak van het schip van de voormal ige romaanse kerk. Dit is, dunkt
mij, wel een bijzonderheid die vermeldenswaard is, want voor wie hiervan op
de hoogte is, is het grondvlak van het kerkschip van de voormalige kerk dus in
de tegenwoordige kerk spectaculair te herkennen (pI .89).
Men zou het hier bedoelde gedeelte van de tegenwoordige kerk

gevoege~

ijk

het 'middenschip' kunnen noemen, want het wordt thans (d.w.z. sinds 1841/43)
aan weerszijden geflankeerd door de zijvleugels, I inks en rechts van de genoemde twee pilaren-rijen, tengevolge waarvan de tegenwoordige kerk binnenwerks
aan elk van beide zijden 4.20 m breder is dan de voormal ige kerk binnenwerks
was. Was het voormal ige kerkschip binnenwerks 19 m lang en 9.20 m breed,
het kerkschip sinds 1841/43 is binnenwerks 20 m lang en (inclusief de beide
vI euge Is) 17.60 m breed (p I .89) .
Al verder kreeg onze kerk in 1841/43, afgezien van het intact gebleven torenportaal , nog een viertal portalen, t.w. twee voorportalen, I inks en rechts
van de toren, elk van beide

binnenwerks 5.20 m 'breed' en 3.30 m 'diep', en

twee achterportalen, elk van beide

3.60 m 'breed' en 3.30 m 'diep', tussen

welker beide laatste binnenmuren (die 30 cm dik zijn) het 'podium' (tegenwoordig het I iturgisch centrum) gelegen is, dat 9.80 m 'breed' is en 3.75 m 'diep'
(p1.91).
De kerkmuren, die dit geheel van kerkschip, 'podium' en portalen omsluiten,
vormen met elkaar juist weer een rechthoek. Deze tegenwoordige kerkmuren, die
45 cm dik zijn, worden slechts op twee plaatsen onderbroken: aan de vóórkant
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door de 7.20 m brede toren, en aan de achterkant door de 30 cm dikke binnenmuur tussen de achterzijde van het 'podium' en het zich achter die muur bevindende nieuwe 'koor', waarin o.a. de consistorie is aangebracht. De buitenwerkse maten van het genoemde rechthoekige complex van kerkschip, 'podium' en
portalen zijn 28.10 m voor de lengte van 18.50 m voor de breedte. De beide,
door de toren onderbroken gedeelten van de voormuur sluiten 1 inks en rechts
ongeveer halverwege bij de zijmuren van de toren aan, waardoor de oude toren,
die eeuwenlang zo stoer vóór de voormal ige Oude Kerk had gestaan, thans ten
halve in het kerkcomplex ingebouwd staat (pln.89,91).
Het in 1841/43 gebouwde nieuwe 'koor' heeft binnenwerks dezelfde breedte
als het, daarvan door de genoemde binnenmuur gescheiden 'podium' (1 iturgisch
centrum), nl. 9.80 m; het heeft voorts, evenals het voormal ige gotische koor,
een driezijdige sluiting, en het is binnenwerks 7 m diep (nt.34). Ik vermeld
nog, dat dit nieuwe 'koor' niet meer, zoals zowel het voormal ige romaanse als
ook het voormal ige gotische koor, een van die van het kerkschip afwijkende
lengte-a5 heeft (nt.35), maar dat thans de lengte-a5 van het 'koor' geheel in
het verlengde van die van het kerkschip I igt, m.a.w. dat het nieuwe 'koor'
precies midden achter de kerk is gebouwd (pl .89).

De opbouw van de nieuwe Oude Kerk.
De zijmuren van onze nieuwe Oude Kerk hebben een hoogte van 7.50 m; ze zijn
dus betrekkei ijk laag, en wel omdat ze slechts behoeven te dienen voor de
laag-gehouden zijvleugels van de kerk; elk van beide muren wordt geschraagd
door 8 steunberen, die elk een grondvlak van 60 bij 80 cm hebben, en die in
twee geledingen opgetrokken zijn: de voorste en de achterste steunberen staan
aan het begin en het einde der muren, terwijl de plaats van de tweede t/m de
zevende steunberen precies corresponderen met de plaatsen van de naastbijzijnde pi laren in de kerk. Door de steunberen is dus elk der beide zijmuren van de
kerk in zeven vakken verdeeld, van welke de beide voorste en de beide achterste, nl. die terzijde van de vier portalen, ietwat smal Ier dan dè tussenl iggende tweemaal vijf zijn; in de beide voorste en in de beide achterste vakken
zijn de toegangsdeuren naar de aangrenzende portalen en via deze portalen naar
de kerk; en in de beide reeksen van het tweede t/m het zesde vak bevinden
zich de grote kerkramen, welke al Ie met de onderkant 2 meter boven de grond
beginnen, en voorts, op neo-gotische wijze spitsbogig 4.50 m hoog zijn, dus
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tot 6.50 m boven de grond reiken (pln.85,86,91).
Het dak van elk van beide zijvleugels van de kerk loopt binnenwaarts 1 ichtel ijk schuin op, en wel zó dat het, bij de buitenmuren op 7.50 m hoogte beginnende, 4 meter binnenwaarts op 8.50 m hoogte, op de onderl inge verbindingen
van de pi laren in de kerk rust. Deze pi laren bestaan uit twee gedeelten: een
onderzui 1, die 5 m hoog is, en een daarop geplaatste bovenzui 1, die 3.50 m
hoog is (pln.87,88).
Bezien wij nu, aan de voorkant van de kerk, de beide kerkmuren, 1 inks en
rechts halverwege aansluitend aan de zijmuren van de toren, dan bemerken we,
dat deze éérst over een breedte van 4 m in de richting van de toren oplopen
van 7.50 tot 8.50 meter hoogte, zulks in verband met het genoemde oplopende
dak van de zijvleugels van de kerk, om dan verder met nog een recht stuk van
1.65 m breed en 8.50 m hoog bij de torenmuur aan te sluiten. Ook aan deze
voormuren zijn weer, zowel links als rechts van de toren, twee steunberen geplaatst, en wel daar waar het schuine in het rechte gedeelte van de bovenkant
van de zoëven genoemde voormuren

overgaat. Ook hier, in deze beide voormuur-

gedeelten, 1 inks en rechts van de toren, zijn deuren (de 1 inkse is echter
slechts een

schijndeur~)

aangebracht, zodat het geheel van het vooraanzicht

van de kerk, met de grote toegangsdeur van de toren in het midden, en de kleinere van de portalen daarnaast, alle drie met hun neo-gotisch opgewerkte versieringen, strikt symmetrisch is (pl.84).
Aan de achterzijde van de kerk is het met de muren uiteraard wat anders gesteld. Hier bevinden zich wel weer, 1 inks en rechts, de beide van 7.50 tot 8.50
moplopende muurgedeelte van 4 m breed, aan de buitenzijde weer voorzien van
een steunbeer, maar hfer dan zonder deur of raam; maar

d~n

gaan de achtermuren,

daar waar ze 8.50 m hoog zijn, met een hoek van 90 graden in de 11.50 m hoge
'koor'muren over, waarvan ik aanstonds meer zal zeggen.
Wat ik het 'middenschip' van de kerk zou willen noemen: dit verrijst nog
weer 3 m bóven de zoëven beschreven zijvleugels uit. Het merkwaardige is, dat
deze verhoging van het 'middenschip', van voren af tot waar de 'podium'-ruimte
begint, uitsluitend rust op de genoemde dubbel-pi laren in de kerk, van welke
we zagen dat ze 8.50 m hoog zijn; op de, op die hoogte aangebrachte verbindingsbalken tDssen de pi laren is nl. nog weer een 'muur' van 3 m hoog opgetrokken (pln.87,88), waarin zich ook weer neo-gotische ramen bevinden, die (van
buiten gezien) direct boven de hoge kant van de schuine daken

van de zij-
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vleugels van de kerk beginnen, en die 1.60 m breed en 2.90 m hoog zijn; aan
elke kant van de kerkruimte weer 5 van deze ramen, die zich boven de grotere
ramen in de beneden-zijmuren, maar dan 4 m achterwaarts in de b6ven-zijmuren
bevinden (pln.8S,86,96).
En dit 11.50 m hoge

'middenschip' van de kerk zet zich dan achterwaarts

nog voort, eerst in de ruimte van het 'podium' (nu liturgisch centrum geheten),
en

d~ar

weer achter in de ruimte, die gevormd wordt door het 'koor' van de

kerk. Beide ruimten zijn (afgezien van de drie-zijdige 'koor'-sluiting) van
binnen even breed, nl. 9.80 m (pl .91), en het muurwerk van de beide ruimten
is, in aansluiting aan het hoge 'middenschip' van de kerk, ook weer overal
11.50 m hoog. (pl.96). - Wat de ruimte van het 'podium'

(liturgisch centrum)

betreft: deze wordt aan beide zijden geflankeerd door de, zich aan de buitenzijde van de muren (aansluitend bij de zijvleugels van het kerkschip) bevindende achter-portalen van de kerk

(pl.91), waarboven aan elke kant nog een

zèsde hoog-raam is aangebracht, geheel gel ijk aan en aansluitend bij de 5
reeds genoemde hoog-ramen van het 'midden-schip' van de kerk (pl .96). - En
,vat de, achter het 'podium' gelegen 'koor'-ruimte betreft: in het voorste,
rechthoekige gedeelte daarvan bevinden zich, links en rechts, onderaan in de
zijmuren 3 kleinere vensters, op 1 m boven de grond, samen in hun oml ijsting
1.40 m hoog en 2.20 m breed, dienende ter verl ichting van de aangrenzende
1oka 1 i te i ten i n het 'koor' (s i nds 1964/65 a 11 een van de toen tot deze gehele
ruimte vergrote consistoriekamer); daarboven een raam gel ijk aan de ramen in
de lagere zijmuren van de kerk, maar van onderen een meter hoger beginnende dan deze; en

d~~r

weer boven een raam conform de ramen in de hoog-muren van

het 'middenschip' van de kerk. En in elk der drie, eveneens 11.50 m hoge muurvakken van de drie-zijdige 'koor'-sluiting bevindt zich onderaan een toegangsdeur naar de zich daarbinnen bevindende ruimten; daarboven een raam conform
de ramen in de zijmuren van de kerk, maar van onderen ook weer een meter hoger
beginnende; en

d~~r

weer boven een raam conform de ramen in de hoog-muren van

het 'middenschip' (pln.96,97l. - Welgeteld hebben kerk en 'podium' en 'koor'
dus tesamen totaal 15 beneden-ramen van het type van die van de lage zijmuren,
en 17 hoog-ramen van het type van die van het hogere 'middenschip' (pln.85,86,
96); dit verschil in aantal wordt veroorzaakt doordat, zoals we zagen, de beide muurgedeelten van het 'podium' (liturgisch centrum), vam",ege de zich aan
de buitenkant daarvan bevindende portalen, geen beneden- maar al leen boven-
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ramen hebben.
Ik vermeld nog, dat al Ie steunberen van de kerk- en 'koor'-muren, overal
rondom en 26 in aantal

(22 met een grondvlak van 60 bij 80 cm, en de 4 achter-

ste van de 'koor'-sluiting met een grondslag van 60 cm bij 1 m (pl.91)), nog
iets van een dèrde geleding vertonen, smal Ier dan de steunberen zelf, en ruim
een meter hoog, en dat deze ophogingen allen

met sierl ijke spitsjes zijn ge-

kroond; de spitsjes van de steunberen aan de kèrkmuren rijzen boven deze muren uit; die van de steunberen aan de 'koor'-muren staan tegen de hoger opgemetselde 'koor'-muren aan. Tussen de bedoelde ophogingen van de steunberen
van het kerkschip zijn geornamenteerde houten balustraden aangebracht, die het
kerkgebouw een ietwat spee Is karakter geven (p 1.96) .
Het dak van het genoemde 'middenschip' van de kerk, rustend op de genoemde
11.50 m hoge muren, is bijzonder laag gehouden: de nok komt op 12.90 mboven
de grond, waardoor de dakvlakken juist dezelfde schuinte hebben als die van de
zijvleugels van de kerk. Het dak strekt zich, te beginnen bij de achtermuur
van de toren, in énen door over de kerk en over het 'koor' uit. En ook dit hoogdak van kerk en 'koor'

is weer met een, hier uit op spijltjes rustende boogjes

bestaande balustrade, waarboven een reeling, omgeven; deze balustrade was in
1841/43 van hout gemaakt, maar is in 1936 door eenzelfde constructie van ijzer
vervangen (nt.36). De totale lengte van deze balustrade rondom het hoog-dak
bedraagt niet minder dan 76 meter. En ook déze balustrade is weer bevestigd
aan, op de hoog-muren aangebrachte, in 1841/43 van terra-cotta gemaakte, in
1869 door ijzeren (nt.37), en in 1936 door betonnen vervangen, zui ltjes, die
overal corresponderen met de steunberen van de kerk en van het 'koor', 18 in
getal; en ook deze zuiltjes zijn weer van spitsjes voorzien (p1.96). - De dakbedekking, zowel van de lagere daken van de zijvleugels als van het hoog-dak
boven het 'middenschip' is in 1841/43 geheel van zink gemaakt; die boven het
'middenschip' is in 1964/65 in rubberoïde gewijzigd.
Aan het einde van het hoofdstuk over de toren (nt.38) heb ik al, opgemerkt,
dat al Ie buitenmuren, zowel van de kerk en van het 'koor' alsook die van de
toren, in 1843 egaal grijs zijn bepleisterd, teneinde de jonge kerk en de oude
toren voor het aanzicht één geheel te laten I ijken, maar we zagen ook, dat in
1920 en volgende jaren de buitenmuren van de kerk en het 'koor' successievelijk
van deze bepleistering zijn ontdaan (dit werk werd in 1936 voltooid), waardoor
de kerk en het 'koor' waarl ijk aan schoonheid hebben gewonnen, hetgeen ook onze
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toren eens tebeurt moge vallen!
Over de stij I en architectuur van de kerk acht ik mij niet competent een
oordeel te vellen. Ik geef hier dienaangaande echter graag dóor "lat dr. R.
van Luttervelt er in 1949 in zijn boek over de Utrechtse Lustwarande over
schreef. Dr. van Luttervelt noemt onze kerk

'~~n

van de zuiverste stalen van

de neo-gotiek naar Engelschen trant, die ons land bezit', en hij schrijft dan
verder: 'Het kerkgebouw wordt tegenwoordig op uiteenloopende wijze beoordeeld.

De decoratieve

d~tails

vinden niet algemeen meer waardeering, maar toch is het

te hopen, dat geen 'vooruitstrevend' architect hier moderniseeringen zal gaan
aanbrengen. Het nageslacht zou wel eens anders over dit werk kunnen oordeelen
dan wij thans doen en ons
kwalijk

zoogenaamde 'verbeteringen' in modernen trant hoogst

nemen, zooals wij het ons voorgeslacht doen. Het (gebouw) is heel

zuiver van stijl en biedt een uniek tijdsbeeld van de 1ge eeuw. Als zoodanig
moeten wij het beschouwen. De ligging, even van de weg, met een statige tl?ap
tegen den kleinen heuvel,verhoogt de charme, die dit kerkje zonder twijfel
be zi t' (n t. 39) .
De toegangen tot de nieuwe Oude Kerk.
Wij gaan dan nu de kerk binnen. Wij kunnen haar trouwens op meerdere plaatsen ingaan: 1. als vanouds door de hoofdingang, dus via de toren; 2. door het
rechtse voorportaal, waarvan echter de vóordeur van de burgerl ijke gemeente is
als mede dienende om via het portaal in de toren, die immers eigendom van de
burgerl ijke gemeente is, te kunnen komen; derhalve beschikt de kerk hier alleen over de zïjdeur, die dan via dit rechtse portaal toegang tot de kerk geeft;
3. door het I i nkse voorportaa I, waarvan echter (zoa I s we a I opmerkten) de
voordeur een schijndeur is terwille van de symmetrie van de voorgevel van de
kerk, en vlaarvan dus ook weer alleen de zijdeur als toegangsdeur, via het portaal, naar de kerk fungeert. Overigens heeft dit I inkse voorportaal in de loop
der tijden meerdere bestemmingen gehad: in 1843 werd het voor stovenhok bestemd,
ter vervanging van het vroegere stovenhok, dat bij de voormal igekerk immers
in (een deel van) de oude sacristie aan de zuidoostzijde van de kerk was
ondergebracht (nt.40); sinds de kerk met een kachel werd verwarmd (1884; nt.41)
werd het stovenhok in het I inkse voorportaal gepromoveerd tot kolenhok;
en sinds 1965 is het mede in gebruik voor de centrale verwarming; 4. en 5. door
de beide achterportalen, die elk een zij-ingang hebben; n.b. in alle vier de
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genoemde portalen bevinden zich tevens de trappen, waarlangs men de galerijen
van de kerk kan bereiken; en 6. door de deur in het achterste muurvak van het
'koor', die via een portaaltje toegang geeft tot de consistorie en van daaruit
via een tweetal deuren tot het 1 iturgisch centrum en het verdere kerkschip
(pl.91).

Het interieur.
De eigenl ijke kerk dan nu binnentredende, komen we aanstonds onder de indruk van de klaarheid van het 1 icht, dat door de beneden- en bovenramen naar
binnen valt en het gehele gebouw een stemmig en tegel ijk glanzend karakter
geeft.
Het tegenwoordige kerkschip is van binnen 20 m lang en 17.60 m breed. De

vloer hier werd in 1841/43 bedekt met de nog bruikbare plavuizen, die uit de
voormal ige kerk afkomstig waren (nt.42), aangevuld met nieuwe z.g. blauwe
hardstenen tegels, welke laatsten ook voor de vloeren van de portalen werden
gebruikt. De óude plavuizen kwamen bij de restauratie van de kerk in 1964 m.n.
onder de plankiers onder de stoelen in het middenschip tevoorschijn, waar ze
meer dan 130 jaren aan het oog onttrokken zijn geweest; ze zijn in 1964, tesamen met andere uit de kerk afkomstige tegels, voor de bevloering van de portalen gebruikt (nt.43). De restauratie van 1964/65 is trouwens vooral zo ingrijpend geweest, omdat er toen een speciale vlóerverwarming is aangebracht,
waardoor er een geheel nieuwe vloer in de hele

kerk is gekomen, en wel van

kwartsiettegels (nt.44).
We begeven ons nu eerst naar het, aan het eigenl Uke kerkschip toegevoegde

'podium', dat, omdat het niet verhoogd was en is, eerder 'dienstruimte' of
iets dergelijks zou moeten zijn genoemd; vandaar dan ook, dat het sinds de
wijzigingen van 1964/65 de benaming 'liturgisch centrum' heeft gekregen. Deze
ruimte, die 9.80 m 'breed' en 3.75 m 'diep' is, is achter in de kerk gelegen,
tussen de ernaast gelegen beide achterportalen in, en tegen de erachter gelegen 'koor'-ruimte aan.
Centraal staat hier de 'preekstoel', die uit 1843 dateert. Wel was de
preekstoel uit de voormal ige kerk, in 1841, vóór de afbraak daarvan, eerst
zorgvuldig verwijderd (nt.45), alsof hij na de nieuwbouw van de kerk weer in
ere hersteld zou worden, maar dat is toch niet gebeurd, en waar hij gebleven
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is, is mij nergens gebleken. En de nieuwe preekstoel, die er in 1843 is gekomen, i s deze 1fde die h i er thans nog alt i j d staat, en die ook nog alt ij d op
dezelfde plaats staat: recht tegenover de toreningang en midden op het (voorheen 'podium' genoemde) liturgisch centrum (pln.91,98,99). Bij de restauratie
van 1964/65 heeft men de preekstoel, temidden van de omringende chaos, laten
staan; wel werd hij ter plaatse onder handen genomen, en bleek hij uit 1 icht
eikenhout te bestaan, dat nG in donkere was werd gezet. Bij deze gelegenheid
vond de uitvoerder, de heer J. Lamoré, een in de preekstoel verborgen stukje
papier, dat hij mij ter hand stelde, en waarop geschreven stond: 'In 't ;jaar
.7813 is deze Stoel Gemaakt door Abraham Montauban en Johannes Jacobus de Lief-

de> BeidsnGeboY'en en Woonachtig te Zeyst'.

0

i t document je wordt thans i n het

archief van de Hervormde Gemeente bewaard.
Blijkbaar gaf de in 1843 gewijzigde positie van de preekstoel (in de voormal ige kerk had de preekstoel immers in het midden van de lange zijde gestaan,
en thans werd hij in het front van de héle kerk-lengte geplaatst), en mede in
verband met de forse uitbreiding van de kerkruimte met de beide zijvleugels,
acoustische moei 1 ijkheden. In de vergadering van kerkvoogden en notabelen op
5 maart 1846 nl. deed de president-kerkvoogd, jhr. J.E. Huydecoper van Zeyst,
na het nuttige en noodzakel ijke ervan aangetoond te hebben, het aanbod, dat
er op zijn kosten een klankbord boven de preekstoel zou worden gemaakt. Dit
aanbod werd uiteraard door de vergadering met grote erkentelijkheid geaccepteerd (nt.46), en in de volgende vergadering van slechts 15 dagen later (20
maart) kon worden medegedeeld, dat het klankbord al aangebracht was; kerkvoogden
en

notabelen begaven zich, ter bezichtiging in loco, in de kerk en bevonden

daar 'dat dit klankbord zeer net, overeenkomstig de geheele inrigting of orde

van het gebouw was tot stand gebragt en op alle plaatsen aangenaam aan het
oog voldeed'. Daarop werd aan de schenker ervan, die jaren geleden Qok al een
tweetal zwaar zilveren avondmaalsbekers aan de kerk had vereerd (nt.47l, 'in

naam der gemeente dank betuigd voor dit nieuwe blijk van ware belangstelling
en bijdrage tot meerdere volmaking van ons huis van openbare Godsvereering,
~n

de vaste overtuiging dat dit zeker in alle deelen als allerdoelmatigst zoo-

wel aan het verlangen van de spreker als van de toehoorders onzer gemeente

246

zoude beantwoorden' (nt.48). - Bij de kerkrestauratie van 1964/65 is het
klankbord van de preekstoel verwijderd; de geluidsinstallatie heeft sindsdien
nl. de acoustische moei I ijkheden afdoende opgelost. - Over de sierl ijke koperen kansel-lessenaar uit 1785, die dus nog uit de voormal ige Oude Kerk stamt,
is in deel 2 al het nodige meegedeeld; in dit deel kunnen we er een fraaie
foto van plaatsen (pl.lOl); en ook over de kanselbijbel uit 1855, die nog altijd op de bedoelde lessenaar I igt, is in deel 2 genoeg gezegd (nt.49).
Over het voorlezersgestoelte, dat ook van 1843 dateerde, maar dat in 1945,
toen het voorlezers-instituut werd afgeschaft, niet meer nodig was en inclusief de koperen lessenaar aan een door oorlogsschade zwaar getroffen kerk werd
geschonken, is in deel 2, in hoofdstuk VIII voldoende gezegd (nt.50). Door het
afdanken van dit gestoelte kreeg het 'podium' uiteraard een veel ruimer aanzien, waardoor het weldra de, toen in zwang komende benaming 'I iturgisch centrum' kreeg.
In het liturgisch centrum bevinden zich thans, behalve de preekstoel, nog
slechts een hardstenen doopvont, waarin het uit 1785 daterende tinnen doopbekken, welk laatste wel geruime tijd door een zilveren bekken vervangen was geweest, maar in 1964/65 weer in functie is gebracht (nt.51), èn een prachtige
antieke avondmaalstafel, waarop twee eveneens antieke kandelaars gezet zijn
naast de Statenbijbel, die in 1785 aan de kerk ten geschenke was gegeven (nt.
52) .
Aan weerszijden op het 'podium' (nu liturgisch centrum) staan sinds 1841/43
twee banken van elk 6 of 7 zitplaatsen, bestemd voor degenen, aan wie qual itate qua toekwam in het voorgestoelte plaats te nemen; het zijn de enige banken,
die bij de kerkrestauratie in 1964/65 zijn gespaard. Van de kerk uit gezien bevatten de beide banken rechts de plaatsen voor de kerkeraadsleden en de beide
banken I inks die voor de kerkvoogden en notabelen. In 1854 bood de kerkvoogdij
de voorste van beide laatstgenoemde banken ten gebruike van de leden van het
gemeentebestuur (B.en W.) van Zeist aan (nt.53), daarmee de oude traditie van
de voormalige kerk, waarin vanouds ook altijd magistraats- of gerechtsbanken
waren geweest (nt.54), voortzettend.
Wat voorts het zitplaatsen-bestand in het kerkschip betreft, dienaangaande
oriënteer ik mij op een ons uit 1886 bewaard gebleven plaatsen-plattegrond
(nt.55), waaruit het volgende blijkt. Er waren toen in de kerk 3 smalle paden
van achteren naar voren: één in het midden van het middenschip, en verder ook
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bij elk der beide pi laren-rijen tussen het middenschip en de zijvleugels

~én.

In het middenschip stonden, van de preekstoel af achterwaarts, door het genoemde middenpad gescheiden, eerst 2 x 9 banken met samen 144 plaatsen, en daar
achter 2

x

11 rijen stoelen, bevattende 176 zitplaatsen. Dan volgde achter-

waarts achter het middenpad de ruime plaats voor de kachel (nt.5b), waar omheen stoelen en kortere banken, met samen 37 zitplaatsen. En dan, heel achter
in het middenschip bevonden zich nog, I inks en rechts van de grote toegangsdeur van de toren, twee 'dubbel-gestoelten' met 16 zitplaatsen (pI .91).
Omtrent de oorsprong van deze beide 'dubbel-gestoelten' het volgende. We
hebben gezien (nt.57), dat de vijf laatste eigenaren van dergel ijke gestoelten
in de voormal ige kerk, v66rdat deze afgebroken werd, aan de kerkvoogdij vergunning gaven om hun gestoelten af te breken. Tegen de tijd, dat de nieuwe
kerk in 1843 in gebruik zou worden genomen, ontvingen deze vijf personen van
de kerkvoogden het verzoek, een voorkeurkeuze te maken uit de beschikbare
plaatsen in de kerk te hunnen gebruike, uiteraard tegen de vastgestelde huurprijzen (nt.58). Drie van deze vijf personen gingen op dit aanbod in, maar bij
de beide overigen, t.W. baron J. Taets van Amerongen van Woudenberg (wonende
op 'Kersbergen' ) en jhr. J.E. Huydecoper van Zeyst (wonende op Het Slot) gaf
~et

aanleiding tot verwikkel ingen, omdat zij zich op hun oude eTgendomsrechten

op kerkbanken beriepen. Voor de eerstgenoemde werd de kwestie tot volle tevredenheid opgelost doordat de kerkvoogden hem voor de tijd van z'n leven
vrijstel I ing van huur toezegden; desondanks echter werd na zijn overl ijden in
1854, toen 'Kersbergen' werd verkocht, op de aankondiging van de verkoop toch
nog mede vermeld 'een dubbel gestoelte in de Hervormde Kerk alhier' (nt.59);
en hoewel de kerkvoogden hiertegen protesteerden, bleef ook de nieuwe eigenaar
van 'Kersbergen' er aanvankeI ijk op staan om van zijn 'recht' op het dubbelgestoelte gebruik te maken; pas na volledige opening van zaken ging hij met
de zienswijze van kerkvoogden accoord en tot betal ing van huur over: - De
laatste gerechtigde, de genoemde jhr. Huydecoper van Zeyst, gaf er echter in
1843, teneinde uit de impasse te komen, de voorkeur aan, dan maar zelf voor
eigen rekening banken in de kerk te laten aanbrengen voor zich en zijn fami I ie.
De enige ruimte, die daartoe in de kerk was overgebleven, was die achterin,
aan beide zijden van de hoofddeur (pl.91). Na zijn dood schonken de erfgenamen
in 1867 bij notariële acte deze banken aan de Hervormde Kerk, onder voorwaarde
dat zij, zolang zij leefden en in Zeist woonden, recht op die plaatsen zouden
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hebben; de kerkvoogden aanvaardden deze schenking met de genoemde conditie
(nt.60). - Bij de kerkrestauratie in 1964 zijn ook deze beide dubbel-gestoelten afgebroken; bij die gelegenheid vond men achter één ervan een plankje met
(in potlood) het volgende opschrift: 'i-lij ondergeteekenden hebben den 1 Novem-

ber 1843 deze

banken gezet: T.G. de Meijere; W.J. Werkhoven; Jacob Verdonk;

H. Grondmeyer; D. Struwe;

Dirk Timmerman; G. van de Haar; D. VerkY'oost; de

jonge Kramer'; de vrol ijke noot ontbrak hier niet, want er is ondeugend aan
toegevoegd: 'Wij zijn van de natte gemeente'. Dit plankje wordt thans in het
archief van de Hervormde Gemeente bewaard (nt.61).
In de beide zijvleugels van de kerk stonden, bI ijkens de genoemde plattegrond van 1886, al leen bànken, gedeeltel ijk evenwijdig aan de zijmuren
(steeds 4 banken achter elkaar), met links en rechts totaal 152 plaatsen, en
verder achterin de zijvleugels I inks en rechts nog 2 x 8 korte banken, parallel met de achtermuur, met totaal 96 plaatsen. Op de plattegrond staat bij
de drie achterste van deze banken in de (van de preekstoel af gezien) linkse
zijvleugel aangegeven, dat ze voor de wezen bestemd waren, bI ijkbaar dus voor
de 'bevolking' van het, op 18 september 1865 geopende Protestantsche Weeshuis
aan de toemal ige Donkerelaan (nu Slotlaan) (nt.62), dat thans niet meer bestaat.
Bovendien waren er in twee der, toch al niet brede paden van de kerk over
de hele 1engte losse banken vó6r de banken van de zijvleugels gezet, evenals
ook (voor doopouders e.d.) heel voorin de kerk en vó6r de banken op het
'podium', en zelfs nog achter de preekstoel, wat bij elkaar ook nog weer een
goede 80 zitplaatsen opleverde, zodat er in 1886 beneden in de kerk ruim 700
plaatsen waren. Men kan gevoegel ijk zeggen, dat de kerk in die tijd een waar
mensen-pakhuis is geweest (pI .91).
En dan waren er verder nog de galerijen, die er ook nû nog zijn, en die
elk van beiden van twee kanten via trappen in de voor- en achterportalen zijn
te bereiken. De galerijen zijn over de hele lengte en breedte van de beide
zijvleugels van de kerk aangebracht; ze rusten van achteren tegen de zijmuren
van de kerk en aan de voorkant tegen de meergenoemde pilaren, t.w. tegen de
onder-pilaren in de kerk, en wel op een hoogte van 3 m boven de grond. Ze zijn
20 m lang en 4.20

m 'diep';

ze bevatten voorheen elk, naar achteren oplopend,

4 zeer lange banken, die op de beide galerijen tezamen niet minder dan ca. 300
plaatsen opleverden (pln.93,98), zodat de kerk inclusief de galerijen ongeveer
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duizend zitplaatsen heeft gehad.
De tegenwoordige

I

koor I-ruimte.

Na zo de eigenl ijke kerkruimte te hebben bezichtigd, begeven we ons nu naar
het 'koor', dat in 1841/43 àchter de kerkruimte, t.w. àchter het tegenwoordige
liturgische centrum, is aangebouvJd. Men zal bemerkt hebben, dat ik overal waar
ik' tin dit boek over het 'koor' van onze tegenwoord i ge kerk heb, deze benaming 'koor' tussen aanhalingstekens heb gezet; ik heb dat gedaan, omdat het
begrip 'koor' in feite niet bij de protestantse kerkbouw van toepassing is
(nt.63), en ook in onze Oude Kerk van 1841/43 bevat het 'koor', althans gelijkvloers, niet anders dan enkele nevenvertrekken en -ruimten van de kerk, die in
geen enk€l opzicht iets met de eigenlijke kerkdiensten hebben te maken. Alleen
de vorm van de achter-aanbouw herinnert, niet het minst vanwege de driezijdige
sluiting, min of meer aan een echt koor, zoals men dat bij rooms-katholieke
kerken aantreft, maar daar is het dan altijd
En met name ook omdat op de verdieping, die

w~l

o~s

functioneel voor de eredienst.
'koor' boven de benedenruimten

en -vertrekken heeft, en die in open verbinding met het kerkruim staat, het
grote kerkorgel gebouwd is (p1.93), dat uiteraard

w~l

functioneel

is in de

eredienst, ben ik zo vrij om de naam 'koor' voor de achterbouw van de kerk,
zij het dan tussen aanhal ingstekens, toch te handhaven.
Dit 'koor' dan van onze tegenwoordige Oude Kerk (pl.91) heeft binnenwerks
een 'breedte' van 9.80 m en een 'diepte' van 7 m. In elk der 3 zijden van de
'koor'sluiting bevindt zich een toegangsdeur. De middelste (noordoostelijke)
deur leidt via een portaaltje naar de kerkeraads- oftewel consistorie-kamer.
De noordelijke deur (die echter al vele jaren in onbruik is) geeft toegang
tot een nevenvertrek van de kerkeraadskamer; het is een soort bergruimte, waarin 1949 de in 1897 uit de kerkhofbodem opgedolven urn is aangetroffen (nt.64),
en waarin zich thans o.m. ook de belangrijke, in 1840 door een anonymus vervaardigde plaat met

4 projectie-tekeningen van de toen weldra af te breken voor-

malige kerk bevindt (nt.65). De oostelijke 'koor'-deur leidt binnen in een kleine ruimte, waarin zich de toegangstrap naar de orgelgalerij bevindt.
Het belangrijkste vertrek in het 'koor' (gelijkvloers) is uiteraard de
consistorie, die van 1841/43 tot 1964/65 wat kleiner is geweest dan thans het
geval is, omdat er bij de laatste restauratie van de kerk een belangrijk gedeelte van het genoemde nevenvertrek aan toegevoegd is, tengevolge waarvan de
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consistorie zich nu over de gehele breedte van het 'koor' (9.80 m) uitstrekt
(vgl. pln.91 en 94). In de consistorie bevinden zich o.m. een lijst van de
predikanten, die sinds de reformatie de gemeente van Zeist hebben gediend, benevens van vele van dezen foto's of andersoortige afbeeldingen, al les aan de
wanden te bezichtigen.
Het orgel van 1843.

Op de verdieping van de 'koor'-ruimte (boven de genoemde gel ijkvloerse vertrekken en ruimten) bevindt zich dan (gel ijk gezegd) de orgelgalerij , waarop
in 1843 het toen nieuw gebouwde orgel z'n plaats heeft gekregen en tot heden
toe heeft behouden. Dit orgel werd geleverd door de bekende en bekwame firma
J. Bätz en comp. (C.G.F. Witte) te Utrecht (pln.98,99). - De heer A. van Ooik,
die gedurende tientallen jaren organist op dit orgel is geweest, gaf mij een
historisch overzicht aangaande de dispositie ervan. Daar het Zeister orgel
altijd als een instrument van formaat is beschouwd (en terecht!), geef ik wat
de

heer Van Ooik mij meedeelde, hier gaarne weer.
De oorspronkelijke dispositie (die van 1843 dus) was als volgt: manuaal

11

Tacet (loos register), Viola di gamba 8', Holpijp 8', Sal icionaal 4', Roerfluit 4', Gemshoorn 2', Dulciaan 8'; manuaal 1:,Prestant 16', Prestant 8',
Cornet 5 st. (discant), Roerfluit 8', Octaaf 4', Quint 3', Fluit 4, Octaaf 2',
Mixtuur 3-4-5-6

st., Trompet 8'; pedaal: Trombone 8', Subbas 16', Fluitbas 8',

Octaafba's 8'; verder: koppel ing manuaal I en 11, koppel ing pedaal aan manuaal I,
driesluiters en ventiel.
In 1903 had er o. I.v. dr. Johan Wagenaar door de orgelbouwer J. de Koff te
Utrec~t

een belangrijke revisie plaats: de Gemshoorn maakte plaats voor de

Celeste 8', de Mixtuur werd gedeeltelijk gestopt, de Dulciaan werd vernieuwd,
de Trombone maakte plaats voor de Fagot 16', en ook de Trompet werd vernieuwd.
In januari 1938 werd manuaal 11 op verzoek van de heer Van Ooik uitgebreid
met de volgende stemmen: op de loze plaats van Tacet kwam nu de Viool-prestant
8', de Gemshoorn 2'

werd op kantsleep bijgebouwd, verder kreeg manuaal I I

een zwelkast en werd er ook een Tremulant geplaatst.
In 1957 had er, eveneens door het bedrijf van de heer De Koff, nogmaals een
uitbreiding plaats: de Celeste 8' verdween om plaats te maken voor de Sexqualter
2 st., en het pedaal werd uitgebreid met de Octaaf 4'.
De tegenwoordige dispositie is dan ook als volgt: manuaal

I I: Viool-
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prestant 8', Viola di gamba 8', Holpijp 8', Sal icionaal 4', Roerfluit 4',
Sexqualter 2 st., Gemshoorn 2', Dulciaan 8'; manuaal I: Prestant 16', Prestant
8', Cornet 5 st., Roerfluit 8', Octaaf 4', Quint 3', Fluit 4', Octaaf 2',
Mixtuur 3-4-5-6 st., Trompet 8' (gehalveerd); pedaal: Octaaf 4', Fagot 16',
Subbas 16', Fluitbas 8', Octaafbas 8'; verder: koppeling manuaal I en 11,
koppeling pedaal aan manuaal I, Tremulant (op manuaal I en 11), drie afsluiters en ventiel.
In de tijd van de oorlogsdreigingen in 1939 ontving de kerkvoogdij een
schrijven van de Rijksdienst van Monumentenzorg, waarin verzocht werd om, zodra
er onverhoopt oorlogshandel ingen plaats zouden vinden, direct een bijgevoegd
document duidel ijk zichtbaar bij het orgel op te hangen. De tekst van dit document, die behalve in het Nederlands ook in het Frans, in het Duits en in het
Engels gesteld was, luidde: 'Monumentenzorg. De Nederlandse Regeering heeft

dit orgel als werK van den allereersten rang uit muzikaal en historisch oogpunt, van vordering vl'ijgesteld., en richt tot de bevelhebbers der militaire
macht van andere mogendheden het dringend verzoek, dit orgel eveneens te sparen.

's-Gr>avenhage, 13-VI-1939'. Het was getekend door de Mi n i ster van Defen-

sie. Het orgel is de oorlogsjaren goed doorgekomen. Het is en wordt nog steeds,
qehalve voor de eredienst, ook regelmatig voor concerten gebruikt.

De verlichting.
In de eerste paar jaren nadat de tegenwoordige kerk in 1843 in gebruik was
genomen, werd zij nog verl icht met gewone waskaarsen, die op enkele houten
hulpkronen stonden. Dit was als een voorlopige voorziening bedoeld, maar reeds
in 1846 constateerden de kerkvoogden, mede naar aanleiding van gegronde aanmerkingen die er van de zijde der gemeenteleden inkwamen, dat de verl ichting
besl ist onvoldoende was, en zij besloten dan ook, om, behalve ter verbetering
van dit euvel ook tot meerdere verfraaiing van de kerk, twee ijzeren kronen
te laten vervaardigen en aanbrengen, elk voorzien van 6 lampen met 2 pitten,
waartoe opdracht werd gegeven aan de plaatsel ijke fabrikant, de heer L.W.
Schutz.

Omdat de geldmiddelen van de kerk daartoe niet toereikend waren,

aanvaardden de kerkvoogden met veel dank het aanbod van de president-kerkvoogd,
jhr. J.E. Huydecoper van Zeyst, van een renteloos voorschot zijnerzijds voor
dit doel (nt.66). Eind 1847 merkten de kerkvoogden

echter op, dat de nieuwe

kronen en lampen, die gereedgekomen en ook in gebruik genomen waren, wel aan het
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oog voldeden (mogelijk I',as dit een strijkage aan het adres van de president!),
maar dat de verl ichting niet voldoende aan het oogmerk beantwoordde, zodat er
noodzakelijk meerdere lampen moesten komen, 'hoofdzakelijk aan de banken van

den wnbachtsheel' en -vl'ouUJe (n.b. dit betrof dus de genoemde president-kerkvoogd zelf en zijn fami I ie), aan de banken ondel' de galel'ijen en aan die in

het 'kool'"

(dit laatste zal hier wel betekenen: op het 'podium', hoewel

dit in eigenl ijke zin niet tot het aangebouwde 'koor' behoorde). Fabrikant
Schutz kreeg weer de opdracht daartoe (nt.67). Deze was in mei 1848 met het
werk gereed, en de verl ichting bleek nu 'meel' dan voldoende' te zijn. Terzelfder tijd deelde de president-kerkvoogd mee, dat hij zijn renteloos voorschot van anderhalf jaar tevoren wenste om te zetten in een schenking van
al Ie kosten, de verlichting betreffende (nt.68); jhr. Huydecoper was wel de
maecenas van onze kerk in die jaren (nt.69). Voor de verlichting van de kerk
en de consistorie tezamen waren er nu 50 lampen, die brandden op patentolie
(gezuiverde raapol ie), waardoor de 'lampekousen' werden gevoed. De lampen
moesten bij elke gelegenheid één voor één aangestoken en ook weer gedoofd
vlorden, en de lampeglaasjes en lekbakjes moesten tweemaal per maand schoongemaakt worden. De rekeningen van de kerk melden dan ook zeer veel posten aan
onderhoud (en ook aan reparatie) van de lampen. Al leen het schoonmaken vroeg
al 12! cent per pit per keer. Soms waren de lampen bevroren; een rekening
van fabrikant Schutz uit 1853 vermeldt, dat hij in februari van dat jaar de
lampen ontdooid had, waarbij 50 turven waren gebruikt (!), en nogmaals in december van dat jaar was er een mand kolen voor de ontdooiing verstookt. Per
avonddienst verbruikten de lampen 12 Nederlandse kan ol ie plus nog 2 of 3
kan voor de kerkekamer (nt.70).
De oprichting (in 1859) van de particul iere gasfabriek 'Van der Mersch en
Comp.', gevestigd in de 'Brouwerij' terzijde van het Slot (nt.7!), bracht
uitkomst. Reeds in datzelfde jaar (1859) hadden kerkvoogden door de gasfabriek
bu iten de kerk 'drie candelabers met lantaarns' I aten plaatsen, maar het voorzien van de kerk zèlf van gasverlichting vorderde een zo grote uitgave, dat
daarvoor eerst maar weer eens door middel van intekenl ijsten de nodige gelden
moesten worden verzameld. De oproep daartoe geschiedde in juni 1860, en enige
maanden later werd de kerk voorzien van één-, twee- en drie-armige 'branches',
tezamen 39 ornamenten met 69 z.g. 'vleermuisvlammen' , zonder glazen er omheen.
De eerste halfjaarlijkse rekening van de gasfabriek, over de periode van octo-

253

ber 1860 t/m maart 1861, luidt: 'In de kerk voor 69 vlammen en 3 stl"aatZantaarns, gedurende 15 kerkdiensten à 3 uur, gemiddeZd per avond 6 gld.

I.

Voor

de kerkekamer gold een aparte regel ing; daar werd niet per 'vlam', maar via
een meter per 'kubieke voet gaa' berekend; voor de genoemde periode was dat
2 duizend kubieke voet, waarvoor 12 gld. verschuldigd was. De man, die voor
60 cent per week belast werd met het opsteken van het gasl icht, moest zo af
en toe de 'mêtre' in de kerkekamer eerst ontdooien! Dit al les werd uiteraard
anders, toen het primitieve stadium van de gasvoorziening voorbij was; sinds
1880 I iep de berekening van alle gasverbruik over meters en naar kubieke meters. - Ik vermeld nog, dat de voormalige oude ol ielampen in 1862 voor 6 gld.
aan de koperslager van het dorp werden verkocht, en dat ook de ijzeren kronen,
het geschenk van jhr. Huydecoper uit 1847, in 1866 voor 7 gld. van de hand
werden gedaan (nt.72).
Het spreekt overigens wel vanzelf, dat er toch zeer veel geklaagd werd over
de benauwde atmosfeer in de kerk ten gevolge van de verl ichting tijdens de
avonddiensten: voorheen vanwege de walm van de patentolie, en daarna vanwege
de verbrandingsproducten van het gas, waarbij dan ook nog kwam de rook van de
gloeiende turf in de stoven. In verband hiermee vierden er in 1886 vier lucht~okers

op de galerijen aangebracht (nt.73). De klachten bleven echter aanhou-

den, meer dan 20 jaar lang(!)

(nt.74), en pas einde 1909 kwam men ertoe, het

gewone gaslicht door gas-gloeil icht te vervangen, zulks tot algemene tevredenheid en vreugde! Nog doeltreffender was de overgang van gas- op electriciteitsverlichting, die tijdens de eerste wereldoorlog (in 1915/16) plaats had. Thans
wordt de kerk verl icht door een drietal zeer fraaie koperen kroonlampen, die bij
de jongste restauratie van de kerk (1964/65) ten geschenke zijn gegeven.

Betreffende de verwarming in de kerk lezen we in het bestek van de nieuwbouw in 1841 (nt.75) al leen, dat er een schoorsteen moest worden gemetseld,
maar dit betrof slechts de verwarming van de kerkekamer àchter de kerk; in
de kerk zelf kwam er voorshands nog geen verwarming.
In de zomer van 1861 vroeg de kerkvoogdij een deskundige op het gebied
van verwarming en ventilatie van kerkgebouwen, een rapport te wi llen maken
over de desbetreffende mogelijkheden in onze kerk, waarbij in het bijzonder
zou moeten worden
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bedacht, dat de kerk bij een zeer volle bezetting ruim

duizend personen kon bevatten, en dat de venti latie zowel de benauwdheid van
de stovendamp 's winters als ook die van de hoge temperatuur 's zomers zou moeten bestrijden. Er kwam spoedig een uitvoerig rapport binnen, maar de kerkvoogdij deinsde voor de geraamde kosten van 1500 gld. terug, en één en ander
vond geen doorgang.
Achttien jaar later, in 't laatst van 1879, kwam er bij kerkvoogden een
verzoek binnen van een aantal gemeenteleden, om een verwarming in de kerk aan
te brengen; het verzoek ging gepaard met een kostenraming en een exploitatiebegroting, en de inzenders verklaarden zich, wanneer de financiän van de kerk
een hinderpaal voor het plan zouden zijn, bereid om de kosten voor hun rekening te nemen. Het plan behelsde 2 kachels, voor de plaatsing waarvan er 56
verhuurde(!) zitplaatsen in de kerk zouden moeten vervallen, hetgeen een jaar1 ijkse verl iespost van 164 gld. betekende. Kerkvoogden opperden derhalve veel

bezwaren, maar de notabelen wisten hen te bewegen, de zaak van de verwarming
van het kerkgebouw nogmaals deskundig te laten onderzoeken, onder voorwaarde
echter, dat het inderdaad buiten bezwaar van de kas zou geschieden (nt.76).
Binnen de 14 dagen werd een nieuw plan aangeboden, waarop de kerkvoogden, zij
het schoorvoetend en onder conditie dat er financiäle garanties uit de gemeente zouden komen, ingingen (nt.77); maar twee maanden later was gebleken,
dat de gemeente voor de verwarming nauwelijks warm 1 iep: er kwam niet genoeg
geld binnen, ten gevolge waarvan ook dit plan weer op niets uitl iep (nt.78).
Twee jaar nadien kwam de zaak echter weer ter tafel, en wel ditmaal van
de zijde van notabelen; zij vroegen 'of het niet mogelijk was, vanwege de kolen-

damp der stoven, de kerk 's winters te verwarmen'. Kerkvoogden namen het ook
ditmaal weer in beraad, stelden nu zèlf een intekening voor deelname aan een
te vormen hoofdsom van 450 gld. open, en meenden dat er, wanneer het zover
zou komen, op de zondagen in de wintermaanden een extra kachelcollecte zou
moeten worden ingevoerd (nt.79); maar ook nu kwam het bedrag van de intekening
slechts tot goed de helft van het gevraagde, en weer dreigde alles te mislukken (nt.80).
De uitkomst kwam echter, toen er juist een jaar later een legaat van de op
10 januari 1883 overleden voormalige president-kerkvoogd jhr.mr. O. d'Aumale
van Romondt binnen kwam, zijnde een bedrag van 3 duizend gld., met de uitdrukkel ijke bepal ing, dat deze som gelds geheel of gedeeltel ijk moest worden
gebruikt 'tot het daarstellen van een doelmatig verwarmingstoestel in de Neder-
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landsch Hervormde Kerk alhier' (nt.81). De zaak kon nu uiteraard aanstonds
voortgang vinden. Kerkvoogden sloten een contract met de firma E. Smit Jzn. te
Heerenveen, welke firma aannam 'te zullen leveren en plaatsen een ventilatie-

kachel, zamengesteld uit gegoten ijzer en vuurvaste steenen, hoog 4 m 34 cm,
me talles wat er bij be hoort; voorts daarbij te leveren l'ondom de kache l 3
of 4 schermen, welke beletten dat de warmte-afstraling hinderlijk zoude zijn
voor de bij de kachel aanwez1:ge zitplaatsen'. De kachel zou het 4 duizend
kubieke meter inhoudende kerkgebouw in een koude winter tot een temperatuur
van 45 graden Fahrenheit kunnen verwarmen, waarvoor bij elke keer 3 H.L. cokes
nodig zou zijn (nt.82). Het apparaat, dat 800 gld. kostte, werd in 1884 geplaatst, 3 meter recht vóór de toreningang,

en er behoefden nauwelijks 12 zit-

plaatsen voor te vervallen (pl.91). Er was een algemene tevredenheid over, en
afgezien van een hoognodige ingrijpende herstelling, die de kachel

in 1895

moest ondergaan, heeft hij gediend tot 1913, in welk jaar hij als vol ledig
versleten werd afgedankt en als oud ijzer werd verkocht voor 15.50 gld.
In hetzelfde jaar verschenen er twee nieuwe kachels, merk 'Godin' (een
merkwaardige naam voor den kerk-kachel !), voorin de plaats, die het, zij het
niet zonder meermalen grondige reparaties te hebben ondergaan, tot 1964 hebqen uitgehouden.
Het was nl. één van de voornaamste onderdelen van de kerkrestauratie van
1964/65, dat de oude kachel-verwarming zou worden vervangen door een centrale
vloer-verwarming, die met gas zou worden gestookt. Bij deze restauratie moest
terwille van de aanleg van de nieuwe verwarming de gehele vloer worden weggebroken en door een nieuwe worden vervangen, bij welke gelegenheid het dan was,
dat de verschi llende archeologische en historische ontdekkingen en vondsten
werden gedaan, waarvan elders in dit boek meerdere malen werd gewaagd. Toen
de oude vloer verwijderd was, werd er op een betonlaag van 40 cm dik, kwartsiet, waarin verwarmingsbuizen, aangebracht; bovendien wordt het kerkruim
sindsdien via een vijftal roosters in de vloer èn van onder de lange zijbanken tegen de beide zijmuren, voortreffel ijk op temperatuur gebracht en gehouden.

Onze nieuwe Oude Kerk met de ondergang bedreigd.
Dat ons kerkgebouw al slechts enkele tientallen jaren na z'n verrijzing met
de ondergang werd bedreigd, vond merkwaardigerwijze z'n oorzaak in dezelfde twee
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omstandigheden, die nog geen halve eeuw tevoren tot de ondergang van de voormal ige Oude kerk hadden geleid. Het was in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw, dat weer zowel de voortdurende grote onkosten aan herstel-werkzaamheden
alsook het al nijpender wordende gebrek aan zitplaatsen grote zorgen gingen
baren (nt.83).
In de vergadering van kerkvoogden van 17 mei 1886 uitte de heer J. Meerdink
zich in die zin, dat hij het onverantwoord achtte, om met telkens weerkerende
kostbare reparatie-werkzaamheden voort te gaan (dus bI ijkbaar leed de kerk van
1841/43 toen alweer aan sterk verval van krachten!), terwijl ook het zitplaatsen-probleem hem zeer benauwde. Hij achtte de enige radicale oplossing voor
de beide moeil ijkheden het bouwen van een geheel nieuwe en veel grotere kerk
terzelfder plaatse, waartoe ten spoedigste een fonds zou moeten worden gesticht. Dit voorstel van de heer Meerdink werd toen wel bijzonder serieus onder
ogen gezien; men was echter van oordeel, dat het op

d~t

ogenbl ik om financigle

redenen onmogelijk zou kunnen worden gerealiseerd (nt.84).
Maar op 7 september 1893 bracht één der toenmal ige predikanten, ds. Th.H.
Nahuys, dezelfde moeilijkheden in de vergadering van de kèrkeraad ter sprake.
Hij somde een aantal gebreken van de kerk op: de gebrekkige acoustiek, de dofmakende atmosfeer onder- en vooral àp de galerijen, de hevige tocht in het
ruim, en de weinige 'Vl>ije plaatsen voor de armen'. Ds. Nahuys kwam daarbij
met zeer radicale ideeën voor den dag. Hij herinnerde eraan, hoe de revivalprediker Moody een heel nieuwe kerk in Chicago zonder meer I iet afbreken, omdat zij niet aan de 'wetten del' gehoor kunde , beantwoordde. Hij wees erop, dat
de Roomse Kerk aan de Bi ltstraat (te Utrecht), pas 31 jaar oud, geheel tegen
de grond was geworpen en door een andere was vervangen, omdat ze ongeschikt voor
de gemeente was geworden. En zo behoeft ook ànze gemeente - aldus ds. Nahuys àf een geheel nieuwe- of anders op z'n minst een geheel verbouwde kerk. Ie-

mand die

onbekend wenste te bI ijven had voor dit doel al duizend gulden toe-

gezegd. - De hele kerkeraad was het met de predikant eens, dat het kerkgebouw
wel zeer ondoelmatig was geworden. De zaak zou met de kerkvoogdij worden besproken (nt. 85).
De kerkvoogdij bleek in haar vergadering op 11 october 1893 in feite hetzelfde oordeel over het kerkgebouw te hebben als de kerkeraad. De presidentkerkvoogd, de heer J.R.A. Kuytenbrouwer, verklaarde dat hij al lange tijd
met het denkbeeld rondliep, dat er een nieuwe en betere kerk moest worden
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gesticht, en was van oordeel dat hiervoor ten spoedigste een fonds zou moeten
worden geopend, welk oordeel bijval vond en door de vergadering tot besluit
werd gemaakt (nt.86). Het leek er dus met onze kerk in die tijd niet rooskleurig voor te staan. Intussen is er van al deze plannen toch niets terecht
gekomen; eerder is het tegendeel waar: in 1898 werd besloten, de kerk een algehele en kostbare schi lderbeurt te geven (nt.87), hetgeen er niet bepaald op
wijst dat men toen het einde van het kerkgebouw in zicht achtte. En in 1903
kwam bij kerkvoogden een schrijven van B. en W. van Zeist in met de vraag,
of er een bepaald plan bestond tot verbouwing van de kerk, zulks in verband
met het herstellen van de, immers in eigendom van de burgerlijke gemeente
zijnde toren, waarop de kerkvoogden antwoordden dat dit plan wel eens bij de
kèrkeraad, maar nimmer bij de kerkvoogdij had bestaan (sic!) (nt.88).
In 1909 echter maakte de architect J. Stuivinga (de bouwer van het nieuwe
gemeentehuis op het Rond, dat in het vorige jaar gereed was gekomen), die
overigens door de kerkvoogdij slechts geraadpleegd was over een eventuële
verbetering van de nog altijd gebrekkige venti latie in de kerk, ongevraagd
een plan tot vergroting van het kerkgebouw,

wel~e

vergroting op een 55 dui-

zend gld. zou komen; maar toen de heer Stuivinga dit plan aan de kerkvoogdij
i~

haar vergadering van 27 maart van dat jaar aanbood, zei hij er bij, dat het

hemzelf niet bevredigde. Hij opperde echter tegel ijk een andere mogelijkheid
om de toenemende moeil ijkheden afdoende te overwinnen.
Dat andere plan van de heer Stuivinga kwam hierop neer. Hij had het oog
geslagen op een belangrijk perceel grond, dat door de fami I ie Walkart aan
de Hervormde diaconie was vermaakt, en dat binnen enkele dagen door de kerkeraad ten
rein,

bate van de diaconie zou worden verkocht. Het betrof hier het ter-

gelegen met de voorkant aan de zuidoostzijde van de Nassaulaan (nu

Nassau-Odijklaan) te beginnen bij het Rond en zich uitstrekkende tot de Lageweg, en achterwaarts tussen de achterkant van de huispercelen van de 2e Dorpsstraat èn de Lageweg reikende tot het terrein van 'Beek en Royen'; de grootte
van dat perceel was 47 are en 46 centiare. De heer Stuivinga was

~an

mening,

dat dit in Zeist zo centraal gelegen terrein bij uitstek geschikt was om er
niet al leen een grote kerk, maar ook twee pastorieën (want m.n. één der beide
bestaande pastorieën gaf de kerkvoogdij ook veel zorgen en kosten) en een
kosterswoning op te bouwen! Hij adviseerde derhalve de kerkvoogdij om zelf
dit terrein van de diaconie te kopen. De hieraan verbonden kosten schatte
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de heer Stuivinga op 25 duizend gld. voor het terrein van de diaconie, 90
duizend gld. voor de nieuwe kerk, 20 duizend gld. voor de twee pastorieën en
5 duizend gld. voor de kosterswoning, totaal dus 140 duizend gld.; waartegenover hij ten voordele stelde 35 duizend gld. als opbrengst van het terrein
van de tegenwoordige kerk en 45 duizend gld. als opbrengst van de twee bestaande pastorieën,

tesamen 80 duizend gld., dus 60 duizend gld. minder dan

de kosten van het nieuwe complex. In aanmerking nemende dat het in studie genomen plan tot uitbreiding van de bestaande kerk 55 duizend gld. zou kosten,
behoefde er slechts 5 duizend gld. méér op tafel te komen om het grootscheepse
plan te kunnen realiser.en!
De kerkvoogden gevoelden in principe veel voor dit ingrijpende plan en
besloten, na ampele bespreking, aan de kerkeraad te verzoeken, de verkoop van
het bewuste perceel van de diaconie uit te stellen. De zaak van onze Oude Kerk
kwam er in die dagen dus wel zeer hachel ijk voor de staan. Maar ... het waren
toch slechts vier dagen, dat haar voortbestaan. zozeer bedreigd werd, want
toen de kerkvoogdij op 31 maart weer vergaderde, kon de voorzitter, zij het
nog slechts officiëus, toch reeds mededelen, dat de kerkeraad het verzoek om
opschorting van de verkoop van het bewuste perceel grond niet had ingewilligd,
en op het standpunt stond 'dat de kerk moest blijven op de plaats waar zij op

stond, ook al zou een verbouwing meer geld kosten dan het bouwen eener nieuwe
kerk' (nt.89). En hiermee was het plan dan ook radicaal van de baan.
Ik merk nog op dat het terrein, dat korte tijd zo hevig in discussie was
geweest, door de kerkeraad ten behoeve van de diaconie verkocht werd aan de
heer C. Prince, eenmakelaarteDriebergen, die het in twee gedeelten doorverkocht: één deel van 12 are en 80 centiare aan de gemeente Zeist, die het bij
rui I ing overdeed aan de Staat der Nederlanden voor de bouw van het tegenwoordige postkantoor, èn een deel van 34 are en 66 centiare aan de Evangel ische
Broedergemeente, waarop de Jongensschool van deze gemeente is verrezen, welke
tot 1 maart 1969 als zodanig in gebruik is geweest (nt.90).
Overigens kwam, omdat er maar steeds niets gebeurde en de kerkel ijke gemeente in deze tijd al tegen de 8 duizend zielen telde (nt.91), de grote
vraag, hoe de kerkgangers 's zondags geborgen moesten \'Jorden, in 1911 nog
weer eens ter sprake. De kerkvoogden besloten toen nogmaals een beroep op de
offervaardigheid van de gemeente te doen 'hetzij voor een nieuw kerkgebouw

op dezelfde plaats, hetzij tot grondige verbetering, dus wegruiming zoo
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mogelijk Van de gebreken in het bestaande kerkgebouw' (nt.92). Maar ook dit

is kennel ijk weer op niets uitgelopen, daar er nergens melding van het resultaat van deze oproep wordt gemaakt.
De betere oplossing.

Eindel ijk, in 1914, kwam er langs een andere weg tenslotte toch een oplossing van het nijpende probleem van het plaatsengebrek. In het begin van dat
jaar besloot de kerkeraad, stappen te ondernemen om te komen tot een derde
predikantsplaats, en sprak hij tevens de wensel ijkheid uit, dat, zo deze
de rde p red i kan t s p 1aa t ser zou komen, dan tege 1 ijk ook i ede re zondag een de rde
kerkdienst zou worden belegd, zo mogel ijk in de grote zaal van het gebouw
I

Irene ' (nt.93); dit gebouw 'irene' was een aanbouw van het hiervóór genoemde

Protestantsche Weeshuis aan de Donkerelaan, nu Slotlaan, en de kerkeraad had
zelf over het bedoelde gebouw te beschikken (pl.l02). In september 1914 besloot de kerkeraad nader, om de grote zaal van

I

trene ' gratis voor één dienst

per zondag ter beschikking te stellen; dit betekende dat de kerkvoogdij er
geen kosten aan zou hebben, hoewel de kerkvoogdij wel het recht kreeg om de
plaatsen in

I

I rene ' te verhuren (nt.94). Daar de grote zaal van

I

I rene '

enkele honderden kerkgangers kon bevatten, bracht dit besluit de zolang gezochte oplossing van de te kleine Oude Kerk voor de steeds groter wordende gemeente.
Om het verhaal af te maken: reeds in het volgende jaar (1915) was de grote
zaal van 'irene'ook weer te klein, en werd, door de tussenmuur weg te breken,
de kleine zaal erbij getrokken (nt.95), hetgeen in 1917 ook al weer onvoldoende bleek. En dan, in de vergadering van 19 november 1917, werd voor 't eerst
besloten om zo mogel ijk op den duur tot de bouw van een tweede kerk te komen
(nt.96). Het heeft overigens nadien nog 10 jaar geduurd eer deze tweede kerk,
nl. de Nieuwe Kerk aan de Boulevard, op 1 juni 1927, in gebruik werd genomen
(nt.97) (pl. 103). Door het langzaam maar zeker gegroeide inzicht, dat het beter is om een grote gemeente als die van Zeist in meerdere kerkgebouwen op te
vangen, is in elk geval het behoud van onze Oude Kerk voor

langere termijn,

zij het voorgóed, gewaarborgd!
Het spreekt vanzelf, dat de Oude Kerk al sinds 1914, bij de ingebruikneming
van 'irene' als tweede plaats voor kerkdiensten, en nog temeer in 1927, toen
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de tweede werkel ijke kèrk er kwam, vrij sterk ontlast en niet meer zo

overbe~

volkt werd als tevoren het geval was geweest. Dit heeft ertoe geleid, dat het
plaatsenbestand van deze kerk, in plaats van uitgebreid, gaandeweg juist werd
verkleind. Zo waren er kort vóór de restauratie van 1964/65 in de kerk 120
plaatsen in banken (op het 'podium', onder de galerijen (gedeeltelijk) en in
de dubbel-gestoelten achter in de kerk) en 360 plaatsen op de stoelen (die
vrijwel het hele middenschip vulden en verder achter in de beide zijvleugels
stonden), in totaal dus 480 plaatsen, d.w.z. 220 minder dan er in 1886 in de
benedenkerk waren geweest (nt.98); op de galerijen echter was het aantal plaatsen nog steeds ca. 300 gebleven (pln.92,98).
Bij de restauratie van 1964/65 was mede een algehele herziening van de zitplaatsen-voorziening inbegrepen. Het is sindsdien zó, dat de vier banken in
het I iturgisch centrum 28 plaatsen tellen; dat er in het kerkschip (binnen de
piiaren) 400 plaatsen zijn, allen stoelen die aanvankelijk in 20 rijen van 20
stoelen aaneen stonden, maar na enige tijd in 20 rijen van 2x10 stoelen werden opgesteld, gescheiden door een middenpad; dat er onder de galerijen geen
andere plaatsen zijn aangebracht dan onder elke galerij één zeer lange bank
langs de muur voor 44 personen, samen dus 88; terwijl er op de galerijen
thans 240 plaatsen zijn. Onze Oude Kerk heeft derhalve momenteel 756 zitplaatsen (pln.93,94,99, 100).
De kerk is trouwens door de vele doeltreffende veranderingen, die zij bij
de restauratie van 1964/65 (onder architectuur van ir. T. van Hoogevest te
Amersfoort en uitgevoerd door de aannemer J. Lamoré te Zeist) onderging, ook
overigens in aanzien zeer toegenomen. Door de inkrimping van het zitplaatsenbestand is er ruimte in de kerk gekomen, de indruk van massaliteit is er uit
weg! Ook wat de kleuren betreft is het gebouw thans zeer harmonieus. De
vroegere bruine kleur van het geschilderde houtwerk is verdwenen, en mildere
I ichtere tinten kwamen er voor in de plaats. Het I iturgisch centrum is een
weldaad voor het oog; de vloeren en de trappen, de ramen waarin het matglas
van voorheen door helder glas is vervangen, de plafonds waaraan ook alle aandacht besteed

is, de opgerichte zerk van het voormal ige Nassau-graf en de

merkwaardige nis van de oude torentrap, beide
kerk te zien, en beide

tegen de achtermuur van de

herinneringen aan lang vervlogen eeuwen, en ook de

prachtige zonneklok, die bij de jongste restauratie aan de kerk werd geschonken en die recht tegenover de preekstoel boven de torendeur is geplaatst-, dit
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al les maakt thans de kerk tot een, ook voor déze tijd waarl ijk waardig Godshuis~
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Hoofdstuk XI De oudtijds bij de kerk behoord hebbende goederen.
Ter oriëntering.
Wi Ide men in de middeleeuwen een kerk stichten, dan gaf de bisschop daartoe
pas dàn zijn toestemming, wanneer er voor het kerkterrein, voor de bouwen voor
het onderhoud van het kerkgebouw, voor de kosten van de eredienst en voor het
levensonderhoud van de pastoor en eventueel van de koster enz., door het daartoe stichten van vermogenscomplexen (landerijen, hoeven e.d.) was gezorgd; de
kerk en haar neven-instellingen werden daar dan mee begiftigd. Het waren verschi I lende 0an dergel ijke fondsen, die een middeleeuwse kerk ter beschikking
stonden, of althans konden staan, t.W.:
1. de 'kerkfabriek' (Lat.: 'fabrica ecclesiae'), zijnde het goederenfonds,
waaruit de bouwen het onderhoud van het kerkgebouwen de kosten van de eredienst bekostigd werden;
2. de 'pastorie', zijnde het fonds, waaruit de pastoor zIJn inkomen trok;
hiervan maakte, wat wij tegenwoordig 'pastorie' noemen (de ambtswoning van de
geestel ijke) eventueel een onderdeel uit;

3. de 'kosterie' , nl. de goederen, waaruit de koster zijn leeftocht had;

4. de 'diaconie', ook wel 'Heilige Geest-fonds' genoemd, zijnde de goederen,
waaruit in het onderhoud van de armen werd voorzien; en

5. de 'vicQTie(ën)', t.W. de goederen, waaruit de vicaris(sen) een inkomen
had(den), welke functionaris(sen), doorgaans kapelaan(s), speciale altaardiensten verrichtte(n).
De beide eerstgenoemde goederenfondsen, nl. de 'kerkfabriek' en de 'pastorie', moesten bij een kerkstichting altijd persé aanwezig zijn; voor het kostersinkomen en voor de armenzorg konden de middelen ook op andere wijze gevonden worden; vicarieën waren altijd bijzondere stichtingen, die lang niet in alle kerken vóorkwamen, en die dus ook niet een noodzakel ijk deel van de kerkegoederen uitmaakten (nt.l).
Na de reformatie bleven de 'kerkfabriek' en het pastoriefonds als stichtingen bestaan, en werden de inkomsten van de 'kerkfabriek' aangewend .t.b.v. het,
tóen bij de Hervormden in gebruik zijnde, kerkgebouw, terwijl die van het pastoriefonds toen aan de Hervormde predikant toekwamen. Voor wat er met de vicarie-fondsen gebeurde zie men hierna (nt.2).
Wij behandelen thans de genoemde goederenfondsen van de kerk van Zeist, wel-
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ke dus uit de middeleeultJen stammen. De goederen en inkomsten van onze kerk,
die ons uitsluitend uit de tijd van ná de reformatie bekend zijn, bl ijven buiten beschouwing.
1. DE KERKFABRIEK
Ter voorkoming van misverstand zij vooraf opgemerkt, dat men er zich voor
moet hoeden, om, op de klank afgaande, het dusgenaamde 'Kerckebosch', gelegen
aan de noordoostzijde van de Arnhemse Bovenweg onder Zeist, als een bestanddeel van de voormalige 'kerkfabriek' van de Zeister kerk aan te merken. Het
'Kerckebosch' onder Zeist heeft n1. z'n naam te danken aan de omstandigheid,
dat de fami 1 ie van de schatrijke heer P.J. van Oosthuyze, die in de Franse tijd
het goed 'Spar en Dal' te Rijsenburg (het tegenwoordige gemeentehuis van Driebergen-Rijsenburg) bewoonde, welke heer in 1810 de stichter van de Rooms-Katholieke kerk van Rijsenburg werd, het onder Zeist liggende terrein, dat sindsdien 'Kerckebosch' zou heten, aan de parochie Rijsenburg schonk (nt.3). Deze
naam komt dan ook op de, uit de eerste jaren na 1800 daterende 'Carte de Camp
d'Utrecht, commandé par Ze généraZ en Chef Marmont' nog niet voor (nt.4). Het

is dus een min of meer toeval 1 ige coYncidentie, dat de jonge Rooms-Kathol ieke
kerk van Rijsenburg gronden onder Zeist bezat, die naar deze kerk van Rijsenburg 'Kerckebosch' werden genoemd; met de oude kerkegoederen van Zeist heeft
dit echter niets te maken. - Intussen heeft ook de kerk van Rijsenburg deze
gronden in de loop van déze eeuw verkocht, zodat alleen nog de náam er aan herinnert, dat ze eens bezit van een kèrk zijn geweest (nt.S).
Geheel in tegenstelling met een zo jonge kerk als die van Rijsenburg, is het
van een dorpskerk van een zo hoge ouderdom als die van Zeist in menig geval
geheel onbekend, wie er de stichter en begunstiger van geweest is. Ten aanzien
van de stichting van de kerk van Zeist zijn de drie voornaamste mogelijkheden:
1. dat ze door de bisschop van Utrecht gesticht is, in welk geval de bisschop
ook het patronaatsrecht, met als uitvloeisel daarvan o.a. ook het collatierecht (het recht om de pastoor aan te wijzen) gehad heeft; 2. dat ze door de
één of andere adellijke grootgrondbezitter gesticht is, die dan de benodigde
goederen aan de te stichten kerk ten geschenke gegeven heeft, waardoor hij dan
zelf (en na hem z'n wettige erfgenamen) het collatie-recht verkreeg; en 3. dat
ze door de gezamenl ijke 'eigen-erfden' van Zeist gesticht is, die dan de nodi-
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ge goederen tot stichting van de kerk ter beschikking gesteld hebben, en in
dat geval hebben ook déze stichters en hun rechtsopvolgers het collatie-recht
gehad (nt .6).
Was het ons nu bekend, wie in latere tijd het collatie-recht in Zeist bezat(en), dan zou daaruit wellicht een deductie zijn te maken t.a.v. de stichter en oorspronkelijke begiftiger; maar ook dienaangaande is ons met betrekking tot de middeleeuwse tijd niets overgeleverd. Wel lezen we bij Van

Heus~en

(vertaling Van Rijn) in zijn 'Historie van het Utrechtsche Bisdom' (1719): 'De

instellingen van de Pastory (te ZeystJ wierd gedaan door den Aarts diaken der
Utrechtsche Domkerke' (nt.7), maar hier is onder' instel I ing' toch wel zeer
waarschijnl ijk niet het collatie-recht, maar de 'instal latie' van de Zeister
pastoor te verstaan, welke taak immers gewoonl ijk aan de aartsdiaken van het
district, waartoe een parochie behoorde, competeerde. - Wat we echter wèl weten, is dat de bisschoppen van Utrecht reeds in de oudste tijden veel grondbezit in Zeist hadden, waarvan de oudst bewaarde oorkonde waar Zeist in voorkomt,
nl. die van 23 maart 838, al blijk geeft (nt.8); en dit rechtvaardigt de gissing, dat één van de oudste bisschoppen van Utrecht zèlf de kerk van Zeist zal
hebben gesticht en van goederen voorzien, en dat deze, en in zijn opvolging de
respectieve bisschoppen van Utrecht q.q., steeds zèlf het collatie-recht in
Zeist zullen hebben gehad (nt.9).
Uit de tijd van vóór de reformatie bezitten we slechts een minimum aan gegevens betreffende de 'kerkfabriek' van Zeist. En geen wonder, want in de 'Inventaris van het incomen van de goederen toebehorende die kercke tot Zeyst',
opgemaakt in 1580 à 1582, staat met zoveel woorden aangetekend, dat de archivalia van de Zeister kerk door brand verloren \varen gegaan: 'Ende alsoe in

voorg. tijden bij node van brandt alle deser kerken (t.w. van de kerk van Zeist;

v.E.) Registren, brieven ende alle anderen van fundatiën, beneficiën, officiën
spreeckende, verbrant sijn, zoe en zijn die bepalinge van dese landen voomt
niet wel te bevynden' (nt.l0). Wij zijn dus wat dat betreft voor de tijd van
vóór 1580 op min of meer toevallige gegevens uit andere bronnen aangewezen,
die echter niet overvloedig zijn. Soms zijn zulke gegevens trouwens voor ons
doel nauwelijks van betekenis; zo is een enkele vermelding uit 1511 van een
goed van de kerk van Zeist als belending van een niet te localiseren goed van
iemand anders (nt.ll) uiteraard nietszeggend; eveneens een tweetal posten betreffende een 'aanslag' voor

4 morgen land van de kerk van Zeist, waarvan de
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kerkmeesters ontkenden, de bedoelde 4 morgen ooi t in bezit te hebben gehad,
geeft ons niet het minste aanknopingspunt (nt.12).
Het kerkeland onder Zeist (zie pl.104).
Betreffende het eigenl ijke, onder Zeist gelegen kerkeland worden we voor It
eerst geYnformeerd door het Manuaal van het oudschi Idgeld (een soort belasting)
uit ca. 1540, waarin onder het hoofd IStoetwegen

l

vlak na elkaar twee posten

voorkomen aangaande de kerk van Zeist, die toentertijd 4 morgen land aan Jan
Goyert verpachtte voor 4 car.gld., en nog eens 4 morgen land aan Gerit Aerntsz
voor 6 mud roggen, It mud tot 25 st. (nt.13). Dat deze tweemaal 4 morgen land
in feite één kerkegoed vormden (dat dus in 1540 in tweeên werd verpacht), vernemen we uit de genoemde Inventaris van de kerkegoederen uit 1580/82,

wa~rop

de eerste post luidt: 'In den eersten in Zeyst acht mergen zaetlants aen ft
heedtvelt (de heide)

(volgen de belendingen, waarover hierna),

van 1J)elcke

acht mergen in pacht hebben Joost Jansz IIII mergen jaerlicx voor IX gld., negen jaer lanck, 1581 op Petri ad Cathedram beginnende; Aert Geloritsz vier mergen jaerlicx voor IX gld., negen jaer lanck, 1581 op Petri ad Cathedram (22
februari) beginnende' (nt.14). Ook in 1600 was dit éne kerkegoed van 8 morgen
nog in tweeên verpacht, de eerstgenoemde 4 morgen aan Rutger Claes, en de
tweede 4 morgen aan Cornelis Andries (nt.15). Maar blijkens een acte van 18 juni f637 verpachtten de kerkmeesters op die datum al Ie 8 morgen tesamen aan één
persoon, nl. aan Anthonis Senthen van Dijck, voor 26 gld. IS jaars (nt.16)j en
nadien zijn de 8 morgen steeds aan één persoon verpacht geweest.
Uit de jaarrekeningen van de kerk van Zeist kunnen we de opeenvolgende
pachters van dit kerkeland van 1672 tot 1820 nagaan. Wel zijn de eigenl ijke
jaarrekeningen pas van 1675 af bewaard, maar uit een losse ontvangstpost, die
bij de jaarrekening van 1687 gevoegd is, weten we dat het kerkeland in de jaren 1672 t/m 1674 in pacht werd gehouden door de weduwe van Hendrick Willemsz
van Velpen zal. Daarna, van 1675 t/m 1721, was Jan Rutgersz van Lockhorst de
pachter; de vervaldag van de pacht was t/m 1707 op Kerstmis, en van 1708 af
weer, evenals voorheen, op St.Petrusdag (22 februari). De pachtsom bedroeg
vóór 1700 16 gld., een weinig lucratief bedrag, wanneer men in aanmerking
neemt, dat de kerk voor het enke Ie bez i t van de 8 morgen kerke I and aan de schout van
Stoetwegen ieder jaar al 4 gld. aan oudschildgeld verschuldigd waSj dit werd
echter iets gunstiger toen de pachtsom, te beginnen in 1700, verhoogd werd tot
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24 gld. 's jaars (nt.l?).
Hier merk ik op, dat de kerkmeesters in 1720 in al Ie ernst hebben overwogen
om het kerkeland, en ook enige andere vaste goederen die de kerk bezat, te verkopen, teneinde uit de opbrengst een kapitaal, groot 400 gld., dat ten laste
van de kerk stond, af te lossen; ja, de gerechtsnotuIen van 10 october 1720
vermelden deze verkoop reeds als een feit: het betrof 2 morgen wei land onder
Oostveen (Maartensdijk) aan de Blauwkapelseweg (nt.18), 8 morgen bouwland onder Stoetwegen aan de Hogeweg (het kerkeland!) , een halve morgen bouwland aan
de Brink, in gebruik bij Jan Gerritse Overeem (nt.19) en een hoekje erfpachtbouwland, in gebruik bij Gijsbert Aarssen, aan de Brink (nt.20,21l. Aangezien van de vraag of de verkoop van de 3 genoemde kleÎnere bezittingen in 1720
inderdaad heeft plaatsgehad (vermoedel ijk wel, zie hierna), is echter de verkoop van het kerkeland toen zeker niet doorgegaan, daar dit sindsdien nog een
eeuw lang in eigendom van de kerk is gebleven.
Van 1722 t/m 1734 was Dirk van Broekhuizen pachter van het kerkeland, steeds
voor 24 gld. In 1735 lag het kerkeland 'leegh' (onverpacht) en in 1736 blijkbaar ook nog, want in dat jaar I ieten de kerkmeesters het zelf met boekweit bezaaien. Kennel ijk was er in deze beide jaren geen overeenstemming te vinden
tussen de kerkmeesters en de laatstgenoemde pachter (Van Broekhuizen); de eersten wilden tot ingrijpende wijzigingen van de pachtcondities komen, en wel in
verband met de hoge 'ongelden', die te hunnen laste kwamen, terwijl Van Broekhuizen daar niet van zal hebben wi I len weten. De laatste heeft echter tenslotte

moeten capituleren, want toen hij in 1737 het kerkeland opnieuw in pacht

verkreeg, werd wel iswaar de pachtsom zelf verlaagd tot 6 gld., maar alle 'ongelden' kwamen van nu af aan ten laste van de pachter. Dirk van Broekhuizen

bieef pachter tot 1742, en van 1742 t/m 1744 betaalde zijn weduwe de pacht.
Dan volgden van 1745 t/m 1778 Elbert Scherrenberg, en van 1779 t/m 1783 CorneI is van Rheenen als pachters, op dezelfde condities (nt.22), terwijl de kerkmeesters op 9 september 1783 het kerkeland, met ingang van 1 januari 1784, aan
Jan Wil lem Barchman Wuytiers in pacht gaven, ook weer op de geldende condities
(nt.23), maar op 2 september 1784 werd besloten, dat per 1 januari 1785 de
pacht in èrfpacht zou overgaan, en wel tegen een jaarl ijkse canon van 10 gld.
(nt.24). Na het overl ijden van Barchman Wuytiers werd deze canon van 1791 tot
1800 door zijn weduwe betaald, terwijl de erfgenamen Barchman Wuytiers op 23
september 1802, tegel ijk met de goederen 'Rijnwijk' en 'De Breul', ook de erf-
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pacht van het kerkeland van de hand deden (zie voor het verdere verloop van
deze erfpach t h i erna) .
Voor de local isering van het kerkeland (zie pl.104) neem ik als uitgangspunt de omschrijving ervan in de genoemde Inventaris van de kerkel ijke goederen van Zeist uit 1580/82. Daar heet het: 'Acht mergen zaetlants aen 't heedtvelt (de heide), met den oosteynde streckende aen den HeeY'1Jech ende met den
westeynde an de kercku!ech, daer zuydtwaerts naest gelandt is JoncneY' BaY'tholomeus van de Wae lende nooY'twaerts die van Vrouwec loos ter' (n t. 25) .
Uit deze omschrijving bi ijkt aanstonds zonneklaar, dat het kerkeland tussen
de Heerweg (Arnhemse Bovenweg) en de Kerkweg (hier: Driebergse (kerk)weg

(nt.2~)

gelegen was: de Arnhemse Bovenweg in het (noord)oosten en de Driebergseweg in
het (zuid)westen. Deze beide wegen 1 iepen vanouds, en lopen ook thans nog, op
een afstand van ca. 400 m vrijwel paral lel aan elkaar tussen Zeist en Driebergen. - Over de beide andere belendingen van het kerkeland (noordwestel ijk en
zuidoostelijk) volgt hierna meer, maar eerst wil ik hier graag een kleine uitweiding maken over het gerecht Stoetwegen, waaronder het kerkeland van Zeist
in latere tijd ressorteerde, evenals trouwens een groot gedeelte van àl het
land, dat tussen de Arnhemse Bovenweg en de Driebergseweg lag.
Dit laatste wordt echter niet op de (overigens waardevol Ie en veel gebruikte) kaart van Bernardus de Roij, daterend uit de 2e helft van de 17e eeuw,
waarop de grenzen der gerechten uit het hele gewest Utrecht staan aangegeven,
niet tot ui tdrukking gebracht, hetgeen tot misverstand zou kunnen leiden, wat
we hier gaarne willen voorkomen of wegnemen. De bedoelde kaart van De Roij,
die in het Rijks Archief te Utrecht op de bovengang aan de wand hangt (nt.27),
I igt ten grondslag aan het kaartje, dat een eeuw later in de Tegenwoordige

Staat van Utrecht werd opgenomen (nt.28), en waarvan in dit deel van ons boek
pl.lOS een gedeeltelijke fotografische weergave is.
De Roij geeft van het gerecht Stoetwegen als begrenzingen aan: in het noordwesten de Groeneweg (nt.29) van de grens tussen de parochies Zeist en Bunnik
tot de Stoetweger Tiendweg (nu de Tiendweg) ; in het zuidwesten de grens tussen
de parochie Zeist ener- en de parochies Bunnik en Odijk anderzijds; in het
zuidoosten de Odijkersteeg van de grens met Odijk tot de (Stoetweger) Tiendweg; en in het noordoosten de (Stoetweger) Tiendweg tot aan de Odijkersteeg
(n.b. de Tiendweg 1 iep voorheen dóór tot de Odijkersteeg!). En het is nu met
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name deze noordoostgrens, welke op de kaart van De Roij staat aangegeven, die,
althans voor de latere tijd, en zeker voor de 2e helft van de 18e eeuw, niet
meer van toepassing was, want een vrij groot gebied ten noordoosten van de
(Stoetweger) Tiendweg lag toen eveneens in het gerecht Stoetwegen. De verklaring hiervan zal zeer waarschijnl ijk gezocht moeten worden in de omstandigheid,
dat het gebied ten noordoosten van de (Stoetweger) Tiendweg in vroegere tijden
voor een groot deel bij het oude gerecht Schaerweyde (d. i. de gemeenschappelijke heide) heeft behoord (nt:30), waar De Roij het dan in zfjn tijd nog toe
heeft gerekend. Te eniger tijd nadien is dit gedeelte van het gerecht Schaerweyde echter bU het gerecht Stoetwegen getrokken.
Zo lag bijv. ook 'Blikkenburg' , c.a., groot 20 morgen, in de bedoelde latere tijd, in het gerecht Stoetwegen (nt.31), en eveneens de daaraan grenzende
'Cockaertshoeve', 18 morgen groot (nt.32). Hetzelfde geldt ook van de hofstede 'De Preekstoel', 21 morgen groot (waarvan de gel ijknamige hoeve vermoede1 ijk ter plaatse van de voormal ige stal van het tegenwoordige buiten 'Schoonoord' stond
groot

(nt.33)), en ook van de 'Bunsing' aan de Bunsinglaan, 33 morgen

(nt.3 i l).

We mogen ui t één en ander wel afleiden, dat het hele gebied

tussen de (Stoetweger) Tiendweg en de Driebergseweg voorheen onder het gerecht
Stoetwegen viel.
En di t geldt dan voorts ook van het, daar ten noordoosten bij aansluitende
gebied tussen de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg, met uitzondering van
'De Breul', dat een klein zelfstandig rechtsgebiedje vormde (nt.35), vJaarvan
de genoemde kaart van De Roij echter de grenzen niet aangeeft. Ik wijs er dan
in dit verband op: 1. dat de zoëven genoemde, onder het gerecht Stoetwegen
vallende hofstede 'De Preekstoel' zich, bI ijkens een transportacte van 7 februari 1699, met haar 21 morgen land uitstrekte tot aan het 'heecltvelt (de
heide), d.w.z. minstens tot de Arnhemse Bovenweg (nt.36), hetgeen er op wijst,
dat het terrein van het latere goed 'Molenbosch' toentertijd tot 'De Preekstoel', en deswege tot het gerecht Stoetwegen behoorde;

2. dat het hieraan

grenzende terrein van 'Heerewegen' , bI ijkens een transportacte van 20 maart
1781, 7 morgen bouwland omvatte, vallende onder het gerecht Stoetwegen, en
strekkende van de Gemeene Arnhemseweg

(= Driebergseweg) tot in de heide (nt.

37); 3. dat de hieraan grenzende 8 morgen kerkeland tal van keren in de jaarrekeningen van de kerk uitdrukkeI ijk vermeld worden als onder het gerecht
Stoetwegen ressorterende (nt.38); en

4. dat het hÎer weer bij aansluitende
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terrein van het hofstedeke 'Hoog Kanje' (voor 't eerst, maar nog anonym, bekend uit een transportacte van 10 juni 1773 (nt.39), en voor 't eerst met náme
vermeld in eenzelfde acte van 22 april 1784 (nt.40)), 9 morgen land onder
Stoetwegen omvatte, en zich eveneens uitstrekte tot aan de Bovenweg en het
'heedtveld' (de heide), en voorts beneden (d.i. ten noordvIesten) belend was aan
het land van de kerk van Zeist, wat uiteraard beduidt, dat het kerkeland toentertijd zuidoostelijk belendde aan het hofstedeke 'Hoog Kanje' (n.b. ik merk
hierbij op, dat dit goed 'Hoog Kanje' dus kennelijk tussen de Driebergsevveg en
de Arnhemse Bovenweg lag, terwijl het terrein, dat thàns 'Hoog Kanje' heet,
uitsluitend ten noordoosten van de Bovenvveg ligt).
Uit het vorenstaande is het nu zonder meer duidel ijk, dat het gehele gebied
tussen de beide genoemde wegen, te beginnen met watnû 'Molenbosch' heet, en
tot en met het toenmal ige 'Hoog Kanje' , onder het gerecht Stoetwegen viel. En
de grenzen van dit gerecht, zoals De Roij die aangeeft (zie pl. 105), zullen
dan ook voor de látere tijd in die zin gecorrigeerd moeten worden, dat de noordwestel ijke grens (de Groeneweg van de grens tussen Zeist en Bunnik tot aan de
(Stoetweger) Tiendweg) zodanig doorgetrokken dient te worden, dat 'Bl ikkenburg' ,
en de daaraan grenzende 'Cockaertshoeve', de 'Preekstoel' en het terrein van
het tegenwoordige 'Molenbosch' er binnen vielen, dat wil dus zeggen: tot
de Bovenweg (de heide) toe; terwijl de zuidoostel ijke grens bij De Roij (de
Odijkerweg van de grens met Odijk tot de (Stoetweger) TiendwegÎ dient doorgetrokken te worden tot dáár waar de ambachtsheerl ijkheid 'De Breul' (die zich
behalve ten noordoosten ook ten zuidwesten van de Driebergseweg uitstrekte
(nt.41)) begon, en waar de grens van het gerecht Stoetwegen een rechte hoek
linksom maakte, om daarna ook weer een rechte hoek rechtsom te maken, noordwestel ijk langs 'De Breul', óver de Driebergseweg heen, en ook weer tot de Bovenweg (de heide) toe, zodat behalve het goed 'Molenbosch' (waarvan wij het hierbóven al zagen), ook de goederen 'Heerewegen' , het kerkeland en 'Hoog Kanje'
er binnen gelegen waren.
Wij komen dan nu, na deze uitweiding over de omvang van het gerecht Stoetwegen, weer op de vraag naar de local isering van het kerkeland terug. We zagen
hiervóór al, dat in de Inventaris van de kerkelijke goederen uit 1580/82 de
tóenmal ige vier belendingen van het kerkeland worden aangegeven, en ook dat het
noordoostelijk aan de Arnhemse Bovenweg, en zuidwestel ijk aan de Driebergseweg
belendde. We wil len nu ook nog de noordwestel ijke en de zuidoostel ijke belen7.70

ding ervan nagegaan.
De noord(west)el ijke belending was in 1580/82 een terrein, dat in bezit van
het (onder De Bilt gelegen) 'Vrouwenklooster' was, hetgeen, gezien de situatie,
wel op 'Heerewegen' moet slaan; althans, ui t de blafferd van de ontvangsten
der domeinen uit 1S56 vernemen we dat het goed 'Heerweger' bezit was van "Vrouwenklooster'. De betreffende post luidt: 'Heerneger is (van) Vrou7h1ecloester,

alias Hed,,)egen' (nt.42). De naam 'Hedwegen' of 'HedevJegen' komt trouwens al
enige eeuwen vroeger voor dan de oudste vermelding van de naam 'Heerewegen' ,
nl. in een acte uit 1382 (nt.43), en voorts ook in een réeks van acten van nadien, waarin sprake is van een 'tiend die gheheten is Hedeweghey"

of ook wel

'Hedeweger tiend' (nt.44). Omdat de naam 'Heerewegen' dus kennel ijk pas veel
later in zwang is gekomen dan de vóór 1556 veelvuldig voorkomende naam 'Hed(e)wegen', komt het ons voor, dat de benaming 'Hedewegen' wel de oorspronkel ijke
naam zal zijn geweest, en deze naam zal steIl ig wel als 'Heidewegen' zijn te
interpreteren, dus als een soort streeknaam voor een gebied met veelvuldige
paadjes en weggetjes naar en/of over de heide, terwijl de naam 'Heerewegen'
secundai r zal zijn ontstaan, moge I ijk onder invloed van de noordoostel ijk langs
dit gebied lopende Heerweg (de Bovenweg), en mogelijk temeer toen de zuidwesteI ijk er langs lopende Driebergse (kerk)weg in de spraak óók wel als Heerweg
aangeduid begon te worden. Dat er ook al vróeger verwarring heeft bestaan over
de vraag, of de Hogeweg danwel de Driebergseweg de oude Heerweg was, hebben we
in het hoofdstuk over de oude kerkwegen gezien, maar de getuigenverklaringen,
die daarover in 1566 en 1567 voor de gerechten van Driebergen en van Odijk waren afgelegd, hadden er toen geen twijfel over laten bestaan, dat bepaald de
(Arnhemse) Bóvenweg vanouds de Heerweg was geweest (nt.45). Desondanks echter
kwam het ook in later tijd wel weer voor, dat de Benedenweg (Driebergseweg)
eveneens als Heerweg werd aangeduid; althans in de reeds terloops genoemde
transportacte van 10 juni 1773 werd als zuidwestelijke belending van het nadien als 'Hoog Kanje' vermelde goed, aangegeven: 'De Beneeden- àf Heerenwegh',
hetgeen steIl ig feite] ijk onjuist was, maar wanneer men mogel ijk langere tijd
in de mening heeft verkeerd, dat de Boven- en de Benedenweg berden oude 'Heerwegen' waren, zou dat aanleiding kunnen zijn geweest, dat de naam van het goed
'Hedewegen' langzamerhand 'Heerewegen' is geworden, welke méérvoudsvorm dan
zou zijn te verklaren uit de foutieve mening, dat dit goed tussen twéé Heerwegen in gelegen was (nt.46). Onzes inziens is echter de naam 'Heideweg' van de
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nog bestaande verbindingsweg tussen de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg
een veel juistere herinnering aan het oude goed 'Hedewegen' dan de naam 'Heerewegen' van het zo geheten landgoed en terrein! - Welnu: het goed, dat dan vanouds 'Hed(e)wegen' heeft geheten, was dan voorheen eigendom van 'Vrouwenklooster' geweest, zoals we, behalve uit de voornoemde post uit 1556, eveneens vernemen uit de Rekening van de raden en rentmeester-generaal van de domeinen uit
1564 (nt.47), en dÎt goed was dan in de genoemde Inventaris uit 1580/82 de
noord(westlelijke belending van het kerkeland.
De zuid(oost)el ijke belending van het kerkeland was volgens dezelfde Inventaris uit 1580/82: het land van jhr. Bartholomeus van de Wael. Deze was o.m.
heer van Moersbergen (onder Doorn) en ook grondheer van het goed de 'Zeysterstraat'(nt.48), terwijl hij bovendien het goed 'De Breul' aan de Driebergseweg in leen hield (nt.49). Waar nu uit de meergenoemde transportacte van 10
juni 1773 blijkt, dat het kerkeland tóen zuidoostelijk niet meer belendde aan
'De Breul', maar aan de 9 morgen land van het hofstedeke, dat nadien 'Hoog
Kanje' zou heten (nt.50), zullen we moeten aannemen, dat deze 9 morgen land
van 'Hoog Kanje' te eniger tijd van 'De Breul' zijn afgespl itst; en omdat we
vóór 1773 dit perceel van 9 morgen nergens vermeld vinden, zal deze afspl itsing
niet lang vóór 1773, ja, mogel ijk juist bij het genoemde transport op 10 juni
van dat jaar, hebben plaatsgehad. In ieder geval belendde het kerkeland precies terzelfder plaatse, waar het tevoren aan 'De Breul' grensde, sinds 1773
aan 'Hoog Kanj e' .
We komen nu aan de periode, waarin er ineens leden van het rijke Utrechtse
bankiersgeslacht Kol in deze contreie een rol gingen spelen. Het waren 3 opeenvolgende generaties van dit geslacht, die grootgrondbezitters in deze 'streek
zijn geweest, nl. Jan Kol Sr. (1726 tot 1805), dan diens zoon Everard Kol
(1753 tot 1824), en daarna dÎens zoon Jan Kol Jr. (1789 tot 1848). De eerstgenoemde, Jan Kol Sr., was bijzonder bevriend met de (hiervóór reeds genoemde)
Jan Wil lem Barchman Wuytiers, en deze beide heren deden voor zich en met en
voor elkaar nogal wat zaken in het

on~

interesserende gebied langs de Drieberg-

seweg. Zo kocht Jan Kol Sr. in 1772 het (uit de 17e eeuw daterende) huis en
goed 'Rijnwijk', dat ruim een KM ten zuid-zuidwesten van de Driebergsel'leg lag,
aan het einde van de nog bestaande Laan van Rijnwijk (nt.51) (zie pl.104). Hetzelfde huis en goed 'Rijnwijk' is echter kortere of langere tijd daarna in het
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b2zit Vàn de genoemde Barchman Wuytiers gekomen, hetgeen hieruit blijkt, dat
diens erfgenamen het in 1802 aan Everard 1<01 (zoon van Jan Sr.) verkochten
(nt.52). En

tegelijk met dit transport van 'Rijnwijk' ging ook de '(NieUl,e)

Breul' (uiteraard met de daarbij behorende gronden) uit de nalatenschap van
8archman

~Juytiers,

van diens erfgenamen aan Everard Kol over (nt.53). Trouv,ens,

ook het (vermoedelijk in 1773, zie boven) van 'De Breul' afgespl itste, 9 morgen
grote hofstedeke 'Hoog Kanje' , dat in 1773 eigendom van Jan Kol Sr. was geworden (nt.54), bI ijkt 1ater, in 1791, eveneens in het bezi t van de fami 1 ie Barchman \-Juytiers te zijn geweest (nt.55); en deze 9 morgen van 'Hoog Kanje' zullen
op den duur stellig weer bij 'De Breul', waar ze tevoren van waren afgespl itst
(zie boven), zijn gevoegd, getuige het feit, dat er op de kadastrale kaart van
ca. 1825 geen spoor meer van is te ontdekken (nt.56).
En wat nu het, ten noordwesten bij 'Hoog Kanje' (voorheen èn nadien bij 'De
B,eul ,) aansluitende kerkeland betreft: dit was, zoals we eerder hebben gezien,
door de kerkmeesters van Zeist per 1 januari 1784 aan dezelfde Jan Wi 1 lem Barchman Wuytiers in pacht gegeven, welke pacht een jaar later, per 1 januari 1785,
in èrfpacht was omgezet (nt.57). Toen diens erfgenamen zijn nagelaten goederen
onder Zeist op 23 september 1802 aan Everard Kol verkochten (zie boven), was
daar dan ook de erfpacht van het kerkeland met name genoemd mede onder begrepen (nt.58). En hiermee was dus het gehele aaneengesloten complex van 'De Breul',
plus het daar nu weer bij geYncorporeerde 'Hoog Kanje' , plus het daarnaast gelegen, in erfpacht gehouden kerkeland, in handen van genoemde Everard Kol gekomen.
Voordat we de gang van zaken, met name t.a.v. het kerkeland afronden, wi llen
we nu eerst nog iets over de geaardheid van dit sinds onheugelijke tijden éJan
de kerk behoord hebbende land opmerken.
Naar uitwijzen van de Grondsoortenkaart, uitgegeven door de Stichting voor
Bodem-kartering te Wageningen, 1960, bestaat het gebied tussen de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg uit 'niet

lemig~

arm zand', terwijl het direct

daarbij aansluitende gebied ten zuidwesten van de Driebergseweg staat aangegeven als 'zwak lmm:g ~ arm fijn

zand~

grindhoudend' (n t . 59); de be i de genoemde

grondsoorten zijn uitermate geschikt voor heidevorming, maar nauwelijks bruikbaar voor bouwland. Toch was het kerkeland eeuwenlang goeddeels als b6uwland
in gebruik geweest, waarbij we echter moeten bedenken, dat in oudere tijden de
grondwaterstand hier h6ger is geweest, waardoor het benutten van dit land als
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bouwland, zij het niet zonder de daartoe geëigende maatregelen, mogel ijk moet
zijn geweest (nt.60). We hebben in elk geval gezien, dat het kerkeland in de
Inventaris van de kerkegoederen uit 1580/82 werd gekwal ificeerd als 'acht mer-

gen zaetlants aen 't heedtvelt' (aan de heide) (nt.61). Uiteraard was, om dergel ijke niet al te vruchtbare grond als bruikbaar bouwland in stand te houden,
elk jaar een flinke bemesting noodzakelijk, en in verschillende pachtcontracten kwamen dienaangaande dan ook duidel ijke voorschriften voor, die moesten
dienen om roofbouw te voorkomen (nt.62). Soms, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordeed, 1 ieten de kerkmeesters zèlf het kerkeland, gedeeltel ijk of geheel,
bebouwen, teneinde de opbrengst ervan ten bate van de kerk te verkopen. Zo lezen we in de jaarrekeningen o.m.: 'Over den jaere 1678 heeft de kercke van

Seyst een gedeelte van de acht morgens met boeckweyt laeten besaeyen, welck gewasch (bij) publijckque opveilingh gecoft is bij Jan Willemsz van Oostveen voor
de somme van 47 gld.' (nt.63); en toen het kerkeland in 1735 en 1736, wegens
onen i ghei d met de pachter over de pachtvoorwaarden 'leegh' (n i et verpacht) was
(nt.64), hebben de kerkmeesters 'het gemelte land met boekweyt (laten) besaayen

en volgens conditie van 23 juli 1736 daervan gemaekt de somme van 65 gld. '; de
tijdel ijk ui tgeschakelde pachter (Dirk van Broekhuizen) ontving toen 'voor het

tI} Veld brengen van het kerke land in deezen jaere (dat had hij toen dus n i et
voor zichzelf maar voor de kerkmeesters gedaan) alsmede voor het saaykooren te-

saem 72 gld.' (nt.65).
Het kerkeland was echter niet uitsluitend bouwland, want een (kleiner) gedeelte ervan was begroeid met eiken en met eikehakhout. Zo meldt de jaarrekening
van de kerk ov.er 1672 tot 1674: 'word alhier verantwoort de sommen van 34 gld.,

die gekomen zijn van twaelff vercofte eijckeboomen, gestaan hebbende op ft
landt dezer Kerck, 34 gld.' (nt.66); die over 1750/51: 'Volgens conditie den
22 Jan. 1749 verkoft het Eijkecaphout, staende op de acht mergen van de kerkck
van Zeyst, om 7 gld., àf onkosten, dus 6 gld.14 st.' (nt.67); die over 1768/69:
'Vercogt het caphout van het kerkelandt, 19 gld.' (nt.68); en die over 1776/77:
'verkogt het kerkewalhout, 6 gld.' (nt.69).
In deze laatste post vinden we tevens voor het eerst de kerkewal op het kerkeland vermeld. Deze wal was aangebracht aan de zuidwestelijke kant van het
kerkeland, dus langs de Driebergseweg, en 1 iep zowel voorlangs het naastgelegen 'Heerewegen' als voorlangs het kerkeland. We lezen daarvan in het eerder
genoemde pachtcontract van J.W. Barchman Wuytiers van 9 september 1783, waarin
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het kerkeland (in z'n geheel) als volgt wordt omschieven 'seekere Acht 1Ti00'gen
Bouw Landt, edog ?,oo gr'oot en kLijn, die geleegen zijn bij Heerewegen onder
den Gerechte van Stoetwegen, aluJaar den Heere Huurder ten Zuydoosten (d i t z i et
op 'Hoog Kanje' , dat immers ook eigendom van Barchman
van Dam ten noordwesten (deze was bI ijkbaar

~Juytiers

was) en Willem

toen de eigenaar van 'HeerevJegen')

naest gelegen ;;ijn, sh'eckende van de i/al, die naast de geme9ïze Arnhemsche weg
(Driebergsev1cg) gelegen 1:8, en meede aan gemelte Van

DCio'7]

behoort, tot aan de

gemeene Heyde toe' (nt.70). Ruim een half jaar later, nl. in een acte van 22
april 1784, is sprake van 'seekere wal met boamen, geleegen tusschcy; den Gemeenen Arnhem.3che wegh en het land genaamd Heerewegen, alwaar de gruppel, die
tusschen Heerewegen en het kerkelrTr1d geleegen is, zal u)orden doorgegl'aven totaan den Al'nhemschen weg toe

I

(n t. 7 1 ) •

De situatie wordt ons, dunkt mij, uit het vorenstaande wel duidel ijk. Er was
een wal langs de Driebergseweg aangebracht, zowel vóór 'Heerewegen'als vóór het
kerkeland, voor beide percelen één doorlopende wal, die aanvankeI ijke in z'n
geheel eigendom van Willem van Dam was. Dat deze eigenaar van 'Heerewegen' was,
staat hier met zoveel woorden, maar hoe hij ook in het bezit van het voor het
kêrkeland gelegen gedeelte van die wal was gekomen. ontgaat mij. Het gedeelte
van de wal vóór het kerkeland ging per 1 januari 1785, toen J.W. 8archman Wuytiers het hele kerkeland in erfpacht kreeg, mede aan dezen over (nt.n). En
voorts liep er een greppel op de scheiding tussen 'Heerewegen' en het kerkeland, die aanvankeI ijk loodrecht op de genoemde wal eindigde, maar toen de wal
in 1785, voorzover hij vóór 'Heerewegen' lag, aan Willem van Dam blééf, en
voorzover hij v66r het kerkeland lag, aan 8archman Wuytiers overging, werd hij
op de scheiding van de beide percelen doorgegraven en de greppel tot aan de
Driebergseweg doorgetrokken. Dat deze wal met bomen beplant was, bleek ons
reeds uit de jaarrekening van de kerk van 1676/77 (zie boven), en wordt ook in
het meergenoemde taxatie-rapport van 29 november 1791 uitdrukkelijk bevestigd
(nt.73).
We zagen dan hiervóór, dat bij de verkoop op 23 september 1802 door de erfgenamen van J.W. Barchman Wuytiers van meerdere goederen, die deze in bezit
had gehad ('De 8reul', 'Hoog Kanje' ) aan Everard Kol, ook de erfpacht van het
kerkeland inbegrepen was. In wezen blééf toen de situatie, zoals deze sinds 1
januari 1785 voor J.W. 8archman Wuytiers geweest was, ook t.a.v. Everard Kol
voortbestaan: de kerk behield de eigendom van het kerkeland, al had Everard
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Kol als erfpacht-houder er uiteraard zeer veel zeggenschap over, maar hij
moest er toch wel z'n jaarlijkse canon voor aan de kerk betalen, zoals het dan
ook in de verkoopacte uitdrukkelijk gesteld werd: 'een stuk lands, gespecteerd

hebbendeaandekerkvanZeyst

(deze woorden duiden blijkbaar op de tijd van vóór

1785, toen het kerkeland nog slechts een pachtgoed, maar nog geen erfpachtgoed was), groot 8 morgen, dogh zoo groot en klijn als dezelve geleegen zijn

bij Heerewegen, wezende erfpagt van de kerk van Zeyst, op een j2arlijkse canon
van thien gulden' (nt.74). Deze situatie, dat het kerkeland in eigendom was
bij de kerk van Zeist, maar in erfpacht werd gehouden door Everard Kol, heeft
nog van 1802 tot 1820 voortgeduurd, en het is eigenlijk vrij toevallig, dat
we weten, in welke zin dit in laatstgenoemd jaar is veranderd, want de kerkelijke archivalia van die tijd zijn slechts zeer spaarzamelijk bewaard, en ze
gewagen met geen woord meer over het kerkeland. We mogen ons echter gelukkig
prijzen, dat er in de, na de dood van Everard Kol in 1824, door notaris G.H.
Stevens te Utrecht op 26 januari 1825 opgemaakte Inventaris van diens nalatenschap, wat het kerkeland betreft, onder de daaromtrent nagelaten bescheiden,
gewaagd wordt van 'een acte van afkoop van een erfpagt, waarmede een stuk land,

groot zes bunder, tachtig roeden en twee en zeventig ellen (omgerekend is dit
~uist

acht morgen!), genaamd het Kerkeland onder Stoetwegen is belast geweest';

er staat bovendien nog bij vermeld, dat deze afkoop van de erfpacht van het
(voormal ige) kerkeland geregistreerd geworden was te Amersfoort op 20 october
1820 (nt.75), zodat we zelfs op de dag nauwkeurig weten, wanneer het kerkeland
van Zeist als zodánig is gel iquideerd. Op de genoemde datum is het, althans

voorlopig, in het grotere complex goederen van Everard Kol opgegaan, en het is
tegel ijk voorgóed als 'kerke/land ten onder gegaan.
Tenslotte rijst nog de vraag, of we, met de ons thans uit vroegere tijden
beschikbare gegevens, in staat zijn om in de huidige situatie van het terrein
tussen de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg nauwkeurig aan te geven, wáár
ergens de 8 morgen (= 6.80 H.A.) land van het voormal ige kerkeland te zoeken en
te vinden zijn. Dit is nog niet eens zo gemakkel ijk als men misschien denkt.
Vooreerst is er sinds de opheffing van het kerkeland als zodanig (in 1820) in
het gebied tussen de twee wegen zóveel veranderd, dat er 'in loco' geen enkel
spoor van het voormal ige kerkeland meer is te vinden. Gelet op wat we gezien
hebben, nl. dat Everard Kol reeds bezitter van 'De Breul' inclusief het voormalige 'Hoog Kanje' was, toen hij in 1820 eigenaar van het, bij deze goederen

276

aansluitende kerkeland werd, zou men geneigd zijn aan te nemen, dat het voormaI ige kerkeland bij 'De 8reul' inclusief 'Hoog Kanje' zou zijn gevoegd, en dat

\'Ie

het dus ter plaatse van de meest noordwestelijke 6.80 H.A. van het tegenwoordige terrein van 'De Breul' zouden moeten local iseren; wij hebben dat zelf ook
lange tijd gemeend (nt.76), en het kan in de eerste tijd na 1820 ook inderdaad
wel zo zijn geweest. Maar bij de nadien gevolgde wijzigingen in de verkavel ingen van deze t.erreinen is kennelijk ook het voormalige kerkeland betrokken geweest, en we hebben dan ook, na kennis genomen te hebben van de kadastrale tekeningen en leggers van dit gebied, onze genoemde eerste, maar nog niet geverifieerde, indruk omtrent de local isering van het kerkeland moeten prijsgeven.
De conservator van de Van de Poll-Stichting, dr. K.W. Galis, is de eerste
geweest, die zich, in zijn studie betreffende het goed 'HeerevIegen', mede aan
de hand van de kadastrale gegevens voor de ligging van het kerkeland heeft geinteresseerd (nt.77). Zijn uitgangspunt was daarbij, dat bij de verkoop in 1745
van de bezittingen, die de Nassau's in Zeist hadden gehad (nt.78), ook behoorde: een huis en hofstede met 33 morgen (= 28.10 H.A.) land, onder het gerecht
Stoetwegen, dat, zoals uit de aangegeven belendingen (o.a. in het zuidoosten
het kerkeland) uitwijzen, het vroegere, nog niet verkavelde land van 'Molenbosch' plus het goed 'Heerewegen' (naar z'n toemalige grootte) moet zijn geweest. Dr. Gal is deelde voorts medë, dat het gezamenl ijk terrein van het voortijds onverkavelde 'Molenbosch' plus 'Heerewegen' volgens de tegenwoordige kadastrale gegevens 35.28 H.A. beslaan, dus 7.18 H.A. meer dan de 33 morgen
(28.10 H.A.) van voorheen, en hij verklaart dan dit verschil hîeruit, dat het
6.80 H.A. grote voormal ige kerkeland in de loop van de vorige eeuw (na 1820)
bij het voormaals betrekkeI ijk kleine perceel van 'Heerewegen' zal zijn gevoegd (nt.79).
Wij kunnen ons met deze opvatting geheel verenigen, temeer omdat ons nadien
is gebleken, dat het. goed 'Heerewegen' in 1781 inderdaad slechts 7 morgen
(= 5.95 H.A.) groot was; in een transportacte van 20 maart van dat jaar is nl.

sprake van '7 morgen bou:û.)Land op

Heere'vJegen~

strekkende van den gemeenen Arn-

hemschen weg (= Driebergseweg) tot in de heide toe (dus weer tussen de Driebergseweg en de Bovenweg), ten noordwesten beLend aan 'Molenbosch' en ten zuid-

oosten aan het LW2d van de kerk van Zeyst' (nt.80). We zullen dus (al laten
de woorden: 7 morgen bouwland 'op' Heerewegen, nog de moge I ijkheid open, dat
het hier niet om het héle 'Heerewegen' , maar om een 7 morgen groot gedéélte
ervan zou gaan), gezien de 4 genoemde belendingen die exclusief op het héle
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'Heerewegen' van toepassing zijn, moeten aannemen, dat 'Heerewegen' in 1781
niet groter was dan 5.95 H.A. Maar op de oudste kadastrale kaart (van ca. 1825,
dus van weinig jaren nadat het kerkeland volledig eigendom van de Kol's was
geworden) blijkt 'Heerewegen' tóen een oppervlakte van 11.76 H.A. te hebben gehad, dat was dus ca. 5.80 H.A. méér dan in 1781 (nt.81) , welk verschil, daar
de noordwestel ijke belending (de Heideweg) onveranderd was gebleven, niet anders verklaard kan worden dan door aan te nemen, dat tóen reeds het grootste
gedeelte van het kerkeland bij 'Heerewegen' was gevoegd.
tIen kan bij het voorgaande opmerken, dat in het eerste geval (bij de berekening vanui t de verkoopacte van 1745) de vergroting van 'Heerewegen' 0.38 H.A.
méér-, en dat in het tweede geval (bij de berekening vanuit de acte van 1781)
één H.A. minder dan de oppervlakte van het kerkeland was; maar we zullen hierbij, afgezien van kleinere onnauwkeurigheden, die zich bij dergelijke berekeningen practisch altijd voordoen, moeten opmerken, dat de kadastrale tekening
van ca. 1825 uitwijst, dat er toen al, juist op de grens van 'Heerevlegen' (inclusief het kerkeland) en 'De Breul', over de hele lengte tussen de Driebergseen de Bovenweg een perceel land van nauwel ijks 50 m breed lag, waarvan het niet
duidel ijk

is, of dit, voordat het door verkavel ing ontstaan was, tot het bij

',Heerewegen' gevoegde kerkeland, danwel tot het bij 'De Breul' ingel ijfde
'Hoog Kanje' behoord had, of mogelijk ook deels tot het één en deels tot het
ander. Hierdoor komen we, juist wat de zuidoostzijde van het voormal ige kerkeland betreft, in een onoplosbare impasse.
Deze impasse is echter bepaald niet van dÎen aard, dat ze de hoofdzaak, waar
het ons om gaat, ook maar enigszins in het onzekere kan brengen, en die hoofdzaak is, dat het kerkeland van Zeist al omstreeks 1825, mogelijk in z'n geheel,
en anders toch voor verreweg het grootste gedeelte, aan het tevoren bet rekke1 ijk kleine gebied van 'Heerewegen' was toegevoegd, en daarbij tot heden is
blijven behoren. Ietwat ruw gesteld kan men rustig zeggen, dat de zuidoostelijke helft van het tegenwoordige 'Heerewegen' (uiteraard van vóór de allerjongste manipulaties daarmee) het voormalige kerkeland van Zeist is geweest.
Wanneer men thans langs de Driebergseweg, te beginnen bij de Heideweg, in
de richting Driebergen wandelt, dan zijn de eerste 195 m aan de 1 inkerkant de
zuidwestelijke grens van het 'Heerewegen' van omstreeks 1800, de daarop volgende 165 m de zuidwestel ijke grens van het oude kerkeland, de daarop volgende
200 m de zuidwestel ijke grens van het voormal ige 'Hoog Kanje' , en de daar weer
op volgende 350 m (tot aan de Breullaan) de zuidwestel ijke grens van 'De Breul',
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al les omstreeks 1800. Aan de Arnhemse Bovenweg 1 iggen deze afstanden enigsz1ns
anders, vooral omdat de Heideweg geen rechte, maar grotendeels een schuine verbinding tussen de Driebergse- en de Bovenweg vormt, en bovendien óók omdat deze beide wegen niet precies evenwijdig aan elkaar lopen. Wandelt men langs de
Bovenweg in de richting Driebergen, weer te beginnen bij de uitmonding van de
Heideweg, dan zijn de eerste 70 m aan de rechterkant de noordoostel ijke grens
van het goed 'Heerewegen' van ca. 1800, de volgende 160 m die van het voormal

j-

ge kerkeland, de dan volgende 195 m die van het voormal ige 'Hoog Kanje' , en de
dáárop volgende 360 m (tot aan de Breullaan) die van het goed 'De Breul', alles
weer ca. 1800 (pI .104).
De vier zijden van het, nu door ons op de zuidwestel ijke helft van 'Heere"legen' gelocaliseerde voormalige, 8 morgen (6.80 H.A.) grote kerkeland waren:
langs de Driebergseweg 165 m, langs 'Heerewegen' 410 m, langs de Arnhemse Bovenweg 160 m, en langs 'Hoog Kanje' (resp. 'De Breul') 425 m lang.

Land onder Blauwkapel.
In de Inventaris van de goederen van de kerk van Zeist uit 1580/82 komt de
pos t voo r: 'Item Jan van Oyck aen de Blaauwcape Ue, bruyckt van de kerck tot

Zeyst tû.iee mergen weylandts jaerl-icx voor XIIII gld., leggende bij die Lasaris
buyten Utrecht, negen jaer lanck, 1581 beginnende' (nt.82). Een kleine eeuw later, nl. in de jaarrekening van de kerk over 1675, wordt ditzelfde landbezit
als eerste post onder de inkomsten van de kerk eveneens genoemd: 'Eerstens

word alhier gebracht twintigh gulden, die ontfangen zijn uyt handen van de
IJed(uwe) van Theunis Thomasz voor 't jaer pachts van twee morgen la:ndts, gelegen omtrent 't Lazarus--Huijs, onder den Gerechte van Oostveen (= Maartensdi j k),
verscheenen Corsmisse XVIc vij ff ende ' t seventigh' (n t .83). Deze twee ma rgen
weiland lagen dus binnen het gerecht van Oostveen, in de buurschap Blauwkapel ,
in de nabijheid van de z.g. 'Lazarushuisjes' , die vanouds een melaatsen-quarantaine vormden, en die gestaan hebben aan de (latere) Biltstraat, ongeveer ter
plaatse van de uitspanning 'Het Kalfje', hetgeen bI ijkt op de kaart van B. de
Ra i j

ui t

16 n

(n t

.84) .

Hoe de kerk van Zeist deze twee morgen land onder Blauwkapel in bezit heeft
gekregen, is niet te achterhalen. De pachtprijs, die dus in 1580/82 (pachter
Jan van Oyck) 14 gld., en die in 1675 tot 1678 (pachtster de weduwe Theunis
Thomasz) jaarl ijks 20 gld. bedroeg, I iep daarna gaandeweg op; dezelfde pacht-
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ster betaalde van 1679 tot 1687 jaarlijks 24 gld.; pachter Gerbrand Gerritsz
van Busbroek betaalde van 1701 tot 1707 jaarlijks 28 gld., met als vervaldag
St. Peter (22 februari); pachter Claes Cornelisz van Couwenhoven betaalde van
1708 tot 1718 jaarlijks eveneens 28 gld. (op St. Peter); laatstgenoemde pachter overleed in 1718; dan volgt in de jaarrekening van 1719 de post: 'Dog ver-

mits denselve is komen te sterven en niet in

bonus~

word dese Post alhier ge-

bragt voor memorie'. Ook het volgend jaar was dit land niet verpacht, getuige
de uitgave-post: 'Betaalt aan de Hospes in 't Haantje aan de Blaauwe Capelse-

weg voor het

oppassen~

dat er geen Beesten in het Weyland van de kerk souden

loopen: in den Jare 1720 4

sestehalven~

dus 1 gld.2st.' (nt.85). De posten be-

treffende het Blauwkapelse land komen na 1720 niet meer in de jaarrekeningen
voor. Bijzonder renderend voor de kerk was het trouwens allerminst, want bl ijkens de oudste jaarrekeningen (1675,v.) moest'er tóen al ruim 11 gld. per jaar
aan 'ongelden' aan de schout van Oostveen worden betaald. Niet onmogel ijk is
dit bezit van de kerk van Zeist in Blauwkapel in 1720 verkocht; zie hiervoor
hetgeen, in de paragraaf over het kerkeland, uit de notulen van het gerecht
van 10 october 1720 naar voren is gebracht (nt.86).

Land onder Jaarsveld.
In dezelfde Inventaris uit 1580/82 komt onder de goederen van de kerk
van Zeist nog

een post voor: 'Bart Evertsz tot

Jaersfelt~

negen jaer

lanck~

1581 Petri beginnende' (nt.87). Ook van dit bezit weten we niet, hoe het te
eniger tijd aan de kerk van Zeist is gekomen. In het visitatie-rapport van de
kerken ten plattenlande in het Sticht Utrecht ult 1593 komt een aantekening
voor, waarin het bedoelde land onder Jaarsveld vermeld wordt; de visitatoren
hadden bij hun bezoek aan Zeist bevonden, dat het inkomen van de 'kerkfabriek'
niet boven de 12 gld.9 st. 's jaars uitging, hetgeen veroorzaakt werd doordat

'zeeckere vier mergen

lants~

in Jaersfelt

gelegen~

beleent (waren) met 300

gld.~

die (men) nochtans na een jaer oft twe (meende) wederomme vrij te maken' (nt.
88). Het komt mij voor, dat dit echter niet aan de kerkmeesters gelukt zal zijn,
en dat dezen, gezien de in deze passage door visitatoren beschreven desolate
toestand, waarin het kerkgebouw verkeerde, genoodzaakt zullen zijn geweest, om
het land onder Jaarsveld te verkopen. In de kerkel ijke jaarrekeningen komt het
land onder Jaarsveld in 't geheel nergens ter sprake.
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Land onder Driebergen.
Blijkens het Manuaal van het oudschildgeld uitca. 1540bezatdekerkvanZeist
indie tijd 2 !lont (= één-vierde morgen) land onder Driebergen; pachter vlas toen
Jan Luyten. In 1600 was Hendrik Cornelisz pachter, en in het

~1anuaal

van 1685

lezen we, dat tóen de erfgenamen van zekere Rodenburgh eigenaars, en zekere
Adriaan Jansen van Doorn pachter van deze 2 hont land waren (nt.89). Trouwens,
in de oudste jaarrekeningen van de kerk, van 1675 tot 1678, komt dit land onder Driebergen ook niet meer voor. Het moet dus tussen 1600 en 1675 van de kerk
in andere handen zijn overgegaan.

Goederen aan de Brenk.
Het blijkt, dat de kerk van Zeist vóór de reformatie ook verschillende bezittingen aan de Zeister Brink heeft gehad. Daarbij moeten we wel bedenken,
dat 'De Brenck' oudtijds niet slechts de naam was van wat tegenwoordig nog De
Brink heet, nl. het beboomde pleintje aan de zuidwestzijde van de Utrechtseweg bij het begin van de Kroostweg, maar dat in het Overkwartier van het Nedersticht en ook in Eemland het woord Brenck of Brink een meer algemene aanduiding was van tot het landsheerl ijke domein behorende en in gemeenschappelijk
gebruik zijnde gronden, waarvan dan doorgaans successievel ijk verschi I lende
perceeltjes, voornamelijk aan de grens ervan gelegen, in particuliere handen
overgingen, waarbij in beginsel dan nog steeds een zekere tins betaald moest
worden aan de domeinen (nt.90).
In het Manuaal van het oudschildgeld van ca. 1540 komt onder Zeist de post
voor: 'Die kerck tot Zeyst een halff mergen lants, bruyckt Corss Dircksz, 10

st. '; de overeenkomstige post in hetzelfde Manuaal uit het jaar 1600 luidt: 'Den
eygendom blijfft (aan dezelfde, dus aan de kerk), ende bruyckt (nûJ Jan van
ZyU'; en weer de overeenkomstige post uit het Manuaal van 1685 luidt: 'Eygenaar de kmok voorsz., ende bruyckt Jan Gerritsz Overeem' (nt.91) .Uit de jaarrekeningen van de kerk over de jaren 1675 t/m 1678 vernemen we, dat vóór 1675
een Geurt Jansz 'vier hondt landts (een halve morgen), gelegen aan den Brinck;
van de kerk in pacht had gehad; voorts dat dit land in de jaren 1675 en 1676

'niet gecultiveerd ofte bebouwt' was geweest, en dat Jacob Wi llemsz,
en na hem diens v-Jeduwe, het

in 1677 en 1678 in pacht hadden voor 2 gld. lOst.

's jaars (nt.92). Dat deze 4 hont land aan de Brinck hetzelfde was als dehier-

281

vóór genoemde halve morgen uit 1540,1600 en 1685 blijkt hieruit, dat dezelfde
pachter, die het land volgens het Manuaal in 1685 in pacht had, nl. Jan Gerritsz Overeem (zie boven), ook in de jaarrekeningen van de kerk van 1687 t/m
1720 de pachter blijkt te zijn geweest (nt.93). Bij transportacte van 15 juli
1721 deden de kerkmeesters dit land van de hand. In deze acte wordt gezegd,
dat het 1and aan de Gemeene Weg (d. i. wat tegenwoord i g de Ut rechtseweg heet;
zie deel 1, blz.20) gelegen was. De nieuwe eigenaar werd jhr. Frederik Borre
van Amerongen, heer van Kersbergen (nt.94).
Weer in hetzelfde Manuaal uit ca. 1540 komt de post voor: 'Die kerk tot

Seyst eenen halven mergen lands, ende bY'Uyckt Roeloff, ende is weduw(naar),
's jaars om 2 st.' (nt.95). Wanneer wij aannemen, dat deze Roelof nadien hertrouwd en vóór 1556 overleden is, dan zal de post in de blafferd van de ontvangsten der domeinen uit 1556: 'Die kerck van Zeyst een hoffstede daer die

weduwe van Roeloff Ghijsbertsz op woent, VIII d.' (nt.96), en ook de post in de
Rekening van de domeinen uit 1564: 'Die kerck van Seyst een hoffstede daerdije

weduwe van Roeloff Ghijsbertss op woent, 8 d.

r

(nt. 97), betrekking hebben op

hetzelfde kerkegoed. Ik meen dit goed eveneens te mogen vereenzelvigen met het
in de Inventaris van 1580/82 bedoelde goed, vermeld in de post: 'Steven Ger-

ritsz een hoffsteecken leggende aen den Brenck, pauper, jaerlicx voor II gld. '
(nt.98). En in elk geval is het zéker, dat het betreffende goed in het jaar
1600 door Jan Thoniss op den Brenck gepacht werd (nt.99). De betreffende post
in de jaarrekeningen van de kerk over 1675 tot 1678 luidt: 'Steven Hendrichsz

Valckenengh is schuldigh vier Jaeren grontpacht van een Hoffstedeken, jaeres
tot 9 gld., Waervan 't leste Jaer verschenen is Corsmisse XVIC acht ende 't
seventigh, Doch overmits desen Valck(enengh) tegenwoordigh noch niet betaelen
can word daeromme hier wedrom gebracht als in lestgedaene Reeckeninge voor memorie' (nt.l00). Ook in 1685 was Steven Hendricksz Valckenengh nog pachter
(nt. 101), en deze komt in de jaarrekeningen t/m 1715 als zodanig voor (nt.102);
dat het in de betreffende posten inderdaad over het hofstedeke aan de Brinck
gaat, wordt in de rekening over 1701 uitdrukkelijk bevestigd (nt.103). Dan, in
1716 was Gijsbert Aertsz, in plaats van zijn overleden schoonvader Steven Hendricksz Valckenengh, pachter, nog steeds voor 9 gld. 's jaars; deze komt t/m
1720 in de jaarrekeningen voor (nt. 104). Daarna is deze halve morgen land met
het huis, 'gelegen onder Zeist aan de Gemeene Weg' (= Utrechtseweg) , op 15 ju1 i 1721 door de kerkmeesters aan dezelfde Gijsbert Aertsz verkocht (nt. 105),
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hetgeen ook wel het geval zal zijn geweest met het in de verkoop-registratie
van 10 october 1720 vermelde 'hoekje bouwland aan de Bl'inck', dat dezelfde
Gijsbert Aertsz van de kerk in erfpacht had (nt. 106).
In een huurcontract van 21 februari 1545 is sprake van een perceel aan de
Brenck, geheten het 'Goerstuck' ... , 'daer de kerck van Zeyst Oostwerts ende

den Neel'wegh vooptom naest gelegen zijn, wesende viel' mey'gen' (nt. 1all (einder de
Neerwegh is hier te verstaan het begin van de Kroostweg; zie deel 1 blz.l0).
In een transportacte van 28 maart 1744 is sprake van enige, in dezelfde omgeving gelegen goederen, nl. van 38 morgen land van de hofstede 'De Brink',
van 8 morgen land op het Zeister Zand, en van 3 hont land 'dat voorheen aan de

kel'k van Zeyst behoord had'. Het is zeker niet uitgesloten, dat met deze 3
hont land hetzelfde stukje land van de kerk bedoeld wordt, dat in het hiervóór
genoemde huurcontract uit 1545 genoemd wordt. En deze 3 hont land is dus kennelijk vóór 174 1! in andere handen overgegaan, ja, mogelijk is dat al vrij lang
vóór 1744 gebeurd, omdat we in de jaarrekeningen van de kerk van 1675 tot 1744
niets dienaangaande vernemen. Des te merkwaardiger is het, dat deze 3 hont
land niet al leen in de genoemde transportacte uit 1744, maar ook in een reeks
van volgende, dezelfde goederen betreffende, transportacten tot 1794 toe,
steedswordt vermeld met dezelfde toevoeging: 'dat voorheen aan de kerk behoord

had' (nt.l08).
Onder de landerijen en huizen, toebehorende aan de domeinen, komen in 1556
de twee volgende posten voor: 1. 'Een hofstadt met een huys groit II hondtXXV

roeden, wordt bewoent bij Thonis Thoniss, toebehorende die kerck (tot Zeyst),
dan hebben die kerckmeystersgeen bescheyt noch en hebben recognitie (aan Zijne) Co(ninclijke) Ma(,jesteit) gedaan, overmits Mr. Cornelis Anthonisz als rentmeyster die ?<erck gegonst heeft, dan presenteren: II st. '; en 2. 'Noch bij die
kel"ck een huys ende hofstadt gpoot omtrent V hondt XXV roeden seggengegonst te weezen bij Mr. Petel" Clcy'cq, geleden omtl'ent twee jair, wordt bewoint bij Jan
Janss, dan hebben geen bescheyt noch geven geen recognitie, dan presenteren
VOO1~tS:

IIII st.' (nt.l09). BI ijkbaar hadden mr. Cornel is Anthonisz en mr. Pe-

ter Clercq, in hun kwal iteit van rentmeester van de domeinen, deze beide huizen en hofsteden 'uit gunst' aan de kerk van Zeist overgelaten; vandaar dat de
kerkmeesters er geen bescheiden van hadden en er ook nooit enige recognitie
voor hadden betaald. Bij de inspectie van de domeingoederen in 1556 kwam dit
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aan het I icht, en de kerkmeesters boden toen aan, om er voortaan resp. 2 st.
en 4 st. per jaar voor te betalen. Ook van deze beide goederen vernemen we nadien niets meer. Hoewel we deze goederen niet kunnen local iseren, kunnen ze
identiek zijn met de hiervóór besproken goederen aan de 8renck; de iets afwijkende opgave van de grootte vormt in dat verband geen bezwaar, omdat deze in
de genoemde posten kennel ijk globaal was opgegeven.

Land onder Zeisteroever.
In de Restantenlijst van de ontvangsten van het morgengeld in het Overkwartier van het Nedersticht ui t ca. 1440 komt onder het hoofd 'Zeysteroever' de
post voor: "t Goetshuus (= Godshuis, de kerk) tot Zeyst onbr. (onberekend?)

11 mergen goet lants ende

1~

mergen hoogh lants ' (nt. 110). Verder heb ik dit
kerkegoed nergens meer aangetroffen.
Het S. Petronella-hofstedeke aan de Waterigeweg.
Onder de goederen van de kerk van Zeist komt voorts in de Inventaris uit

1580/82 ook nog de post voor: 'Die dochter van de zal. weduwe Anna Lambertsz

S. Petronellen Hoffsteecken om Godts

l;)ille~

leggende aen den Waterige wech I

(nt.111). Louter op de náám van dit hofstedeke afgaande, zou men het eerder
als een tot de vicarie van het S. Petronella-altaar in de kerk van Zeist (zie
deel 2, blz.166, v.) behorend goed beschouwen, maar de uitdrukkeI ijke vermelding ervan onder de 'kerkfabriek' en eveneens de mededel ing in hetzelfde register onder de post betreffende de Petronel la-vicarie, dat men in 't geheel
geen kennis had verkregen aangaande de inkomsten van deze vicarie (nt.112),
bewijzenoverduidel ijk, dat het hier bedoelde hofstedeke een kèrkegoed was,
dat dus aan de Waterigeweg lag, en dat door de genoemde weduwe, en daarna
door haar arme dochter 'om Gods wil', d.w.z. grátis bewoond werd. De náám S.
Petronel la-hofstedeke kan er op wijzen, dat het al in de 14e eeuw bestond,
t.W. in de tijd, dat de eerder besproken priorin van 'Vrouwenklooster' onder
De Bilt, Petronel la van Zeyst, op meerdere wijzen, via haar naamheilige, werd
'vereeuwigd' (zie deel 2, blz.166 v.). Na deze (énige) vermelding ervan in
het genoemde register uit 1580/82 heb ik van dit hofstedeke nergens meer een
gegeven aangetroffen.

2. DE PASTORI E

Het pastorieland onder Zeist (zie pl.l04).
De oudste vermelding van het pastorieland van Zeist is die in een oorkonde
van 22 november 1368, waarin van het goed 'Blikkenburg' wordt gezegd, dat het
'benedenwaarts' (dat wil hier, gelet op de terrein-situatie, zeggen: noordwestwaarts) (o.m.) belendde aan 'die papelic provende tot Zeyst' (d. i. het
pastoorsgoed, hier: het pastorieland te Zeist) (nt.113). Dat het kerkeland
ten noordwesten van 'Blikkenburg' lag, betekent uiteraard, dat het kerkeland
zuidwestel ijk aan 'BI ikkenburg' belendde. Deze belending wordt bevestigd door
een reeks van oorkonden, die het goed 'Blikkenburg' betreffen (nt.114).
De tweede vermelding van en pastorieland is die in een oorkonde van slechts
5 dagen later, nl. van 27 november 1368, waa rin van het goed 'Hedeweghen' gezegd wordt, dat het aan de 'oeveren egghe' (d. i. de hogere kant, hier: de
zuidoostkant) belendde aan 'des papen land van Zeyst', en aan de 'nederen

egghe' (d.i. de lagere kant, hier: de noordwestkant) aan een goed van 'Vrouwenklooster' (nt.115). Nu hebben we hiervóór in de paragraaf over het kèrkeland gezien, dat de begrenzingen van het middeleeuwse goed 'Hedewegen' niet
in alle delen nauwkeurig zijn aan te geven; wel vormde het terrein van het tegenwoordige 'Heerewegen' (aan de noordoostkant van de Driebergseweg) steil ig
de kèrn van het oude goed 'HedewegAen', maar het laatste was toch aanmerkelijk
uitgebreider. Toch is het o. i. ten enen male uitgesloten, dat het oude goed
'Hedeweghen' ó6it,

w~~r

dan ook, aan het pastorieland (waarvan we aanstonds

de begrenzingen met zekerheid zullen leren kennen) belend is geweest, en nog
minder, dat het er aan de 'oeveren egghe', dus aan de zuidoostkant aan heeft
gegrensd. Ik heb deze onduidel ijkheid in de onderhavige oorkonde werkel ijk
van al Ie kanten bekeken, maar kan er geen andere oplossing voor vinden dan
dat we zullen moeten aannemen, dat de opsteller van deze oorkonde van 27 november 1368 niet juist geinformeerd is geweest, of dat hij

anderszin~

de ver-

gissing heeft gemaakt, dat hij van de "'papelic provende' (het pastorieland)
gewaagde, terwijl het zoiets als 'die kerck tot Zeyst' (het kerkeland) had
moeten zijn. Al leen door deze tekstcorrectie aan te brengen wordt de oorkonde
op dit punt begrijpelijk, want de aanduiding van het kèrkeland als de zuidoostel ijke belending van 'Hedeweghen' zou inderdaad juist zijn. Maar ... hierdoor komt dan de vermelding van het pastorieland in de oorkonde van 27 novem-

ber 1368 uiteraard te vervallen.
Voorts bI ijkt ui t een oorkonde ui t 1438, dat het pastorieland in het zuidwesten aan het goed 'Cockaertshoeve' belendde (nt.116), en uit een oorkonde
van 11 april 1370 dat het in het noordoosten aan het goed 'In die Straten tot

Zeyst' (de Zeysterstraat, nu de beide Dorpsstraten) grensde (nt.ll?); dit
laatste wordt in enkele 15e eeuwse oorkonden alsnog bevestigd (nt. 118). - Een
duidelijker beeld betreffende de I igging van het pastorieland van Zeist krijgen we uit de middeleeuwse bronnen niet.
Dit is echter wèl het geval, wanneer we de beschrijving van de goederen
van de pastorie van Zeist van direct ná de reformatie, nl. uit 1580/82 raadplegen, waa rin I,ve lezen: 'In den eersten tot die voorn. pastorie zijn XXI mer-

gen landts> d'één helfte veenigh oft morassigh weylandt> d'ander helfte hooch
saver eerdich zaetlandt> tsamenaen malcander aenéén stuck leggende in Zeyst> metden
oosteynde streckende aen Joncher Bartholomeus van de Waels landt> ende met den
westeynde streckende aen den ouden zal. Jan Herbertsz houve ( .... » zuydtwerts
streckende bij lancx die Voecht van Rijneveldts ende Guert Fransz landen t'
Amersfoort> ende noortwaerts bij lancx den Waterigen Wech' (volgen de 6 percelen, waarin het pastorieland te dezer tijd verpacht was; zie hiern~) (nt.119).
- We kunnen ter vergel ijking met deze beschrijving uit 1580/82 bovendien gebruik maken van de transportbrief van 22 maart 1681, waarbij het pastorieland
van Zeist aan Willem Adriaan van Nassau, vrijheer van Zeist, werd overgedragen, en waarin de volgende beschrijving wordt gegeven: 'Zeeckere omtrent twin-

tigh mergen landts ... > streckende van de Kerckwech tot aen het lant van den
Heer van Moersbergen> daeraen de Zuytoostsijde de Heer van Blickenborgh ... ende
de erfgenamen van Jacob Harmense etc.> ende aen de Zuyt Westzijde de Waterige
wegh naest geleegen sijn' (nt.120). Uit deze beide omschrijvingen bI ijken de
vier belendingen van het pastorieland (met correctie van de niet steeds juist
aangegeven windrichtingen) als volgt te zijn geweest.
Als noordoostel ijke belending wordt dus in 1580/82 genoemd Jonker Bartholomeus van de Waels land, en in 1681 het land van de heer Van Moersbergen.
Hiermee is kennel ijk bedoeld het goed 'dat gheheten is 'In die Straten tot

Zeyst"

(nt. 121), oftewel het goed 'gheheten Zeysterstraet' (nt. 122), dat be-

stond uit de gezamenl ijke grond van al Ie percelen aan de Zeisterstraat (nu de
beide Dorpsstraten). Eigenaar hiervan was in 1580/82 jhr. Bartholomeus van de
Wael, en in 1681 de heer van Moersbergen, t.W. Johan Gerrit van Oostrum van
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van Moersbergen (nt.123).
Als zuidwestel ijke belending van het pastorieland wordt in 1580/82 genoemd
de oude zal. Jan Herbertszhoeve, en in 1681 de Kerkweg (zie boven). Met de
eerste is bedoeld het goed, dat eertijds 'Cockaertshoeve' en nadien 'Jan Herbertshoeve' heeft geheten (nt.124). In deel 1, hoofdstuk 11 (over de oude
kerkwegen) hebben we gezien, dat de 'Cockaertshoeve' in het noordwesten begrensd werd door

d~t

gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg (= Waterigeweg) ,

dat tussen de rechthoekige knik in deze weg èn de eveneens rechthoekige aansluiting van deze weg aan de Groeneweg gelegen was (nt.125). Dit gedeelte van
de (Cattenbroeker) Kerkweg vormde derhalve de in 1681 bedoelde zuidwestel ijke
grens tussen het pastorieland en de 'Cockaertshoeve' oftewel 'Jan Herbertshoeve' .
Als zuidoostelijke belending van het pastorieland worden in 1580/82 genoemd
de landen van De Voocht van Reinevelt en die van Guert Fransz te Amersfoort,
en in 1681 de heer van 81 ikkenburg en de erfgenamen van Jacob Harmense (zie
boven) . Joost de Voocht van Rijnevelt werd op 6 october 1579, na dode van
zijn vader, beleend met '81 ikkenburg' (nt. 126) . Guert Fransz' landen (1580)
zijn niet te local iseren; hetzelfde geldt van 'de erfgenamen van Jacob Harmense' (1681); waarschijnlijk is met deze beide aanduidingen hetzelfde land bedoel d.
Als noordwestelijke belending van het pastorieland wordt in 1580/82 de Water i geweg genoemd (z i e boven). In 1681 (zo zagen we) wordt de Water i geweg merkwaardigerwijze als zufdwestel ijke grens van het pastorieland aangegeven. Dit
laatste moet wel een abuis zijn, dat misschien te verklaren is uit de omstandigheid, dat de

\-JaterigeltJeg

(Cattenbroeker Kerkvleg), ná de rechte knik in de-

ze weg, inderdaad óók (tussen het pastorieland en de 'Cockaertshoeve') dezuidwestgrens van het pastorieland was; maar in elk geval zou er in 1681 tbch hebben moeten staan, dat de Waterigeweg (nl. het gedeelte vóór de rechte knik) de
nóórdwestgrens van het pastorieland was; immers, de zufdwestgrens was tevoren
al als 'Kerkweg' (t.w. de Cattenbroeker Kerkweg ná de knik) aangegeven (zie
boven) .
Dit alles nu overziende is het duidelijk, dat het pastorieland in de lèngte
tussen de aaneengesloten percelen van de Dorpsstraten in het noordoosten en
het noordwest-zuidoost lopende gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg (of WaterigevJeg) (aan de andere zijde waarvan de 'Cockaertshoeve' lag) in het zuidwes-
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ten heeft gelegen; en dat het voorts in de bréédte tussen een niet meer precies te localiseren erfscheiding met 'Blikkenburg' in het zuidoosten èn het
noordoost - zuidwest lopende (eerste) gedeel te van de Waterigeweg in het noordwesten lag (zie voor dit alles pl.104).
Zoals we gezien hebben (nt.125) I iep het genoemde gedeelte van de Crittenbroeker Kerkweg (dat de zuidwestelijke begrenzing van het pastorieland vormde)
voorheen ca. 100 m meer noordoostel ijk dan het tegenwóórdige noordoost-zuidwest lopende gedeelte van de Waterigeweg, zodat in vroegere tijd de afstand
tussen de achterkant van de percelen van de Zeisterstraat in het noordoosten
en het genoemde gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg in het zuidwesten niet
veel meer dan ca. 650 m kan hebben bedragen, terwijl de zuidwestelijke belending, dus het genoemde gedeelte van de Cattenbroeker Kerkweg, aan de overkant
waarvan de 'Cockaertshoeve' lag, slechts een lengte van ca. 300 m had, hetgeen
dus daar ter plaatse de breedte van het pastorieland bepaalde, en wat (gezien
de gezamenlijke lengte van de tegenwoordige beide Dorpsstraten) met de lengte
van de noordoostel ijke begrenzing van het voormal ige patorieland overeenstemde. Het pastorieland moet dus een vrijwel rechthoekig stuk land zijn geweest
met een lengte van ca. 650 m en een breedte van ca. 300 m, en het zou dus een
oppervlakte van

19~

H.A., d. i. ca.

22~

morgen, hebben gehad, ware het niet dat

een klein gedeelte hiervan in vroegere tijden in beslag werd genomen door het
voormalige Slot van Zeist, dat blijkens de kaart van B. de Roij uit 1677 (zie
deel 1, pl.6) iets ten westen van het tegenwoordige Slot, en wel vrij dicht
bij de Waterigeweg moet hebben gestaan, aan welke weg het ook z'n toegang zal
hebben gehad. Dat het terrein van het voormal ige Slot maar een geringe oppervlakte heeft gehad mag worden afgeleid uit het feit, dat het slechts uit een
forse donjon of

~voontoren

schUnlUk nooit

door aanbouw van andere kasteel ruimten uitgebreid is geweest;

heeft bestaan (zie deel 1, pl.12), welke waar-

wanneer we het terrein van het voormal ige Slot op 2 morgen taxeren, komen we
voor de oppervlakte van het eigenl ijke pastorieland, dat a.h.w. hoefijzervormig rondom het oude Slot heeft gelegen, juist op de 20 à 21 morgeh, die in de
hiervóór besproken beschrijvingen uit 1580/82 en 1681 worden genoemd.
Merkwaardig is voorts, dat we uit de beschrijving 1580/82 vernemen, dat de

geaardheid van het pastorieland tweeledig was: de éne helft (de noordoostel ijke helft),begillnende direct achter de huizen van de Zeisterstraat (Dorpsstraat)
was veenachtig en moerassig weiland; de andere helft (de zuidwestelijke helft)

288

was 'saver eerd-ich', d. i. zavel-aardig (zandgrond en klei vermengd) bouwland.

Deze tweeledigheid van grondsoort is te verklaren uit de omstandigheid, dat er
in vróege tijd een brede Rijnarm juist ter plaatse van het noordoostel ijke gedeelte van het pastorieland (de tegenwoordige Lagevveg en de Broeder- en Zusterpleinen) stroomde (zie deel 1, pl.l), terwijl het zuidwestelijke gedeelte altijd dróog gebied is geweest.
Blijkens het Manuaal van het oudschildgeld uit ca. 1540 was in die tijd het
pastorieland in 6 percelen verpacht, elk voor 6 jaren; de grootte van deze percelen was verschillend: resp. 4, 6, 3, 3, 4 en 2 morgen (blijkbaar niet nauwkeurig

gemeten,

want we zagen dat het pastorieland in totaal 20

~

21 morgen

groot was). De gezamenlijke inkomsten van het pastorieland bedroe§en in het genoemde jaar

30~

car.gld. (1 car.gld. = 2.50 gld.) plus 4 mud rogge, 't mud

~

25 st., 's jaars (nt.1271. Ook in 1580/82 was het pastorieland nog in 6 percelen verpacht, waarvan de grootte
taal 21 morgen, waarvan

10~

d~n

resp.

~,

4, 4, 2,

6~

en 4 morgen was, to-

morgen zaailand, zoals er uitdrukkeI ijk bij staat,

met een gezamenl ijke opbrengst van 78 gld. (nt.128). Ook in 1600 geschiedde de
verpachting nog in 6 percelen, waarvan echter de grootte en de opbrengst niet
in het Manuaal van het oudschi ldgeld werd opgetekend (nt. 129); terwijl uit het
Manuaal van 1685 bI ijkt, dat alle 6 de percelen van het, tóen voormal ige pastorieland aan de heer van Odijk (Wil lem Adriaan van Nassau, heer van Odijk,
tóen ook vrijheer van Zeist) waren overgegaan (nt. 130). Dit laatste was, na
accoordverklaring van de Staten van Utrecht d.d. 16 mei 1677 (nt.13l), op 22
maart 1681 gebeurd, op welke datum \Jouter van Tholl, als ontvanger van de gebeneficieerde goederen in het gewest Utrecht, het pastorieland van Zeist,
groot 20 morgen, voor 4500 gld. aan genoemde Wil lem Adriaan van Nassau, vrijheer van Zeist en Driebergen, de stichter van het toentertijd in aanbouw zijnde Slot van Zeist, transporteerde (nt.132). Sindsdien was er dus geen pastorieland meer in Zeist.

Het pastori-ehuis.
Dat het pastoriehuis vanouds aan de Zeisterstraat heeft gestaan, bI ijkt uit
het Manuaal van het oudschildgeld van ca. 1540; hierin komt nl. onder de aangeslagen percelen, waarvan het duidelijk is dat ze tot de grondheerlijkheid van
de Zeisterstraat behoorden, voor: 'Een hoeffgen (= perceel), bruyct de pastoor ... ' (nt.133). Het pastoriehuis zelf, dat op dit perceel stond, moet wel

tot het pastoriefonds hebben behoord. Deze situatie moet er ook in 1600 nog
zijn geweest (nt.134), hoewel het dan toch onverklaarbaar is, dat in de opsomming van de pastoralia in 1580/82 en in 1586/88 met geen woordoverhetpastoriehuisv,lOrdtgerept(nt.135), tenzij men in die tijd het pastoriehuis beschouwde
als mede behorende aan de grondheer van de Zeisterstraat. Merkwaardig is voorts,
dat in het Manuaal van het oudschildgeld over 1685 niet (meer) de pastoor (predikant), maar de kèrk van Zeist als 'bruiker' van het genoemde perceel aan de
Zeisterstraat genoemd wordt (nt.136); hiermee stemt overeen, dat in de oudste
jaarrekeningen van de kerk (die van 1675 tot 1678) de jaarl ijks

weerkerende

uitgaafpost van de grondhuur, 'gaende uit de pastoriewooninge tot Zeyst, jaeres

tot 3 gld. lOst., op Lebufnusdagh (12 november)' voorkomt (nt. 137). Dezelfde
jaarrekeningen vermelden onder 1677 een uitgaafpost vanwege grote reparatiën
en herstel I ingen van de kerk èn van de 'pastorije' . In déze tijd betaalde de
kerk dus niet alleen de grondpacht, maar ook de onderhoudskosten van het pastoriehuis. Van 1675 t/m 1694 komt in de jaarrekeningen onder de post betreffende de grondpacht van het pastorie-perceel steeds het genoemde bedrag van 3 gld.
10 st. voor (nt.138); de eerstvolgende ons bewaarde jaarrekening, nl. die van
1701, geeft als uitgave voor het pastorie-perceel 4 gld.6 st. op (nt.139), hetg,een er op wijst, dat het terrein, waarop de pastorie stond, tussen 1694 en 1701
enigszins moet zijn uitgebreid; dezelfde post en hetzelfde bedrag bleven in de
jaarrekeningen t/m 1732 steeds gel ijkluidend (nt.140). Van 1735 af echter is
de omschrijving niet meer zonder meer 'voor de pastorie', maar 'voor kèrk en
pastorie', hoewel het bedrag van 4 gld.6 st. gel ijk bleef (nt.141). Waarom van
1735 af ook de 'kerk' daarbij vermeld wordt, is onduidelijk; het terrein van
de kerk zelf viel vanouds juist buiten de grondheerl ijkheid van de Zeisterstraat, en mij is uit niets gebleken, dat de kerk omstreeks 1735, behalve het
pastorie-perceel, ook nog een ander stukje grond van de Zeisterstraat in pacht
heeft gekregen. Daar bovendien het bedrag van de grondpacht, dat de kerk al
sinds 1701 voor het pastorie-perceel betaalde, in en na 1735 steeds hetzelfde
bleef, vermoed ik dat we uit de veranderde omschrijving geen verdere conclusies moeten trekken; de uitdrukking 'voor kerk en pastorie' kan slechts een
aanduiding zijn, dat de kèrk de grondpacht voor het pastorre-perceel betaalde.
Deze omschrijving en steeds met hetzelfde bedrag van 4 gld.6 st. komt van 1735
t/m 1798 ononderbroken in de jaarrekeningen voor (nt.142). Nadien vernemen we
van deze financiële verplichting niets meer.
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Op welke wijze er een einde aan deze jaarlijkse betalingsplicht van de
grondpacht voor het pastorie-perceel aan de grondheer van de Zeisterstraat is
gekomen, ontgaat ons bij gebrek aan gegevens. Dat de kerk deze grondpacht zou
hebben afgekocht, of dat zij het perceel door schenking in eigendom zou hebben
verkregen, is mij uit geen enkele bron gebleken; wat de kerkelijke archivalia
betreft (notulen e.d.), deze zijn, wat de eerste decenniën van de vorige eeuw
aangaat, helaas goeddeels verloren gegaan, en ze bevatten, voor zover er nog
iets van is bewaard, toch slechts zeer summiere gegevens.
Uit het vorenstaande is het in elk geval duidel ijk geworden, dat het oude
pastoriehuis van Zeist 'ergens' aan de Zeisterstraat, d.w.z. aan de Ie of 2e
Dorpsstraat (welke beide straten vóór de aanleg van de Slotlaan in 1677 à 1686
één geheel vormden) heeft gestaan. De preciese plaats van de oude pastorie vinden we op de kaart van Zeist uit 1802 (pl.l06), waarop de bebouwing van de
Dorpsstraten nauwkeurig staat aangegeven, en waarop ook de pastorie als zodanig in het bijschrift wordt aangeduid (op de bedoelde kaart onder nr.16). Komende van de Utrechtse kant stond er rechts (dus aan de zuidwestkant) aan de
Ie Dorpsstraat eerst het hoekhuis bij de Waterigeweg; dan volgen er 6 aan elkaar gebouwde kleine huisjes, van 6 bij 7t m oppervlakte, die er in 1645 ook
al stonden, getuige een specificatie van de tóenmaals 28 'soa huysingen als

camers'> die op de grondheerl ijkheid van de Zeisterstraat

stonden (onder 'ca-

mers' zijn kleine woninkjes te verstaan), waarbij als zuidoostelijke belending
van dit gezamenl ijke zestal wordt genoemd 'de pastorye huysinge' (nt. 143); en
zo volgt dan, óok op de kaart uit 1802, op deze 6 kleine woningen het grote
pastoriehuis; dan vleer 4 woningen, voorts het 'Nieuwe Logement' (van de Broedergemeente); dan een breed gebouwd fors huis; en tenslotte n5g een groot huis
op de hoek van de Ie Dorpsstraat en het Rond (pl.l06).
De oude pastorie was aan beide zijden zonder tussenruimte direct bij de belendende percelen aangebouwd. Ze bestond uit twee gedeelten. Vóór aan de straat
was de eigenl ijke woning (die op de afdruk van de plattegrond in deel 1 pl.7
ten onrechte ongearceerd is gelaten), niet minder dan 18.50 m breed en ca. 10 m
diep. We menen, dat de voorgevel van dit pastoriehuis te zien is op de tekening van J.M.E. van de Poll uit ca. 1820, waarop de entrée van Zeist van de
Utrechtse kant voortreffelijk is afgebeeld (pl. 107). Ook hier begint de zuidwestkant van de Ie Dorpsstraat met het grote huis op de hoek van de Waterigeweg, dat in 1820 kennel ijk nog hetzelfde huis was, dat ook al op de tekening
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van Saftleven uit 1651 (zie deel 1, [11.26) en op die van De Beyer uit 1745
(zie deel 1, p1.29) afgebeeld is, een stokoud huis dus! Dan volgt er, daar waar
op de plattegrond uit 1802 de 6 kleine huisjes (cameren) staan aangegeven, op
de tekening van ca. 1820 één huis, dat niet al te duidelijk uit de verf is gekomen, maar dat, dunkt ons, met een eerste verdieping was opgetrokken, en dat
in elk geval aan de weg nogal wat boven- en benedenvensters telde; het komt
ons voor, dat de 6 kleine huisjes, die we dus uit 1745 en uit 1802 kennen, tussen 1802 en ca. 1820 afgebroken zijn, en door één behoorl ijk ruime woning zijn
vervangen (tenzij de 6 oude 'cameren' indertijd al onder één dak waren gebouwd,
in welk geval dus het grotere huis op de tekening van ca. 1820 de bewuste 6 cameren ook tóen nog bevat zou kunnen hebben).
Hoe dit ook zij, maar hier volgt dan, op de genoemde tekening uit ca. 1820,
het oude pastoriehuis aan de Ie Dorpsstraat op: een zeer royale woning, zoals
dat in vroegere tijden (en ook thans nog op vele plaatsen) met pastorieën regel
was: een hoge gever, maar toch slechts vóór de beneden-verdieping, die dus
bijzonder hoge kamers moet hebben gehad. In het daarboven, schuin achterwaarts
hoog oprijzende dak waren aan de voorkant

tweedak~kapel

len, zodat het duide-

I ijk is dat ook daar kamers waren. Een paar hoge schoorstenen bekroonden het
gak. Verdere bijzonderheden zijn er op deze tekening niet te zien, en de achterkant laat uiteraard helemaal verstek gaan. Het moet echter stel I ig een zeer
ruim huis geweest zijn.
Achter dit eigenl ijke woonhuis was een soort achterhuis of grote bergschuur
van ca. 14 m breed en ca. 17.50 m diep, zo leert ons weer de kaart uit 1802.
En dáár weer achter was de hof of tuin van de pastorie, ca. 17.50 m in het
vierkant, die achterwaarts stuitte tegen de sloot, welke achter al Ie percelen
van de Dorpsstraat langs liep,

~n

aan de andere kant waarvan het pastorieland

begon, zoals wij in de paragraaf overhetpastorieland gezien hebben.
De hier geschetste situatie aan het begin van de vorige eeuw moet er in beginselook al vóór de reformatie zijn geweest, en ook hetzelfde pastoriehuis
van 1802 en van ca. 1820 moet er al vóór de reformatie hebben gestaan. Dit
laatste mag afgeleid worden uit de omstandigheid, dat de Zeister Rooms-KathoI ieken in het jaar 1798 niet alleen aanspraken op de oude kerk, maar ook op
het oude pastoriehuis deden gelden (zie deel 2, blz. 188). Toen dit pastoriehuis in 1834 herd afgebroken, werd het dan ook als door ouderdom geheel vervallen en onherstelbaar gekwalificeerd (zie hierna).

292

Uit de jaarrekeningen van de kerk, die immers van 1675 af bewaard zijn, vernemen we menigmaal óók iets aangaande deze pastorie, die t6en uiteraard predikantswoning was gel'Jorden. Ik maak hier dienaangaande enkele aantekeningen. In
1687 moesten er grote onkosten voor herstelwerkzaamheden aan de pastorie worden gemaakt in verband met de komst van ds. Salomon Bor (te Zeist van 1688 tot
1705) (nt.144). Dezelfde jaarrekening van 1687 maakt gewag van een brand in
het huis náást de pastorie, ten gevolge waarvan er 'vier arbeiders 's nachts

en 's daags de brand (moesten) bewaaken, opdat de pastorije niet (zou) worden
beschaadight f (nt.145). Uit de jaarrekening van 1704 vernemen we van een
stormschade aan het pastoriedak (nt.146). De rekeningen van 1717 en van 1741
vermelden beide weer zware reparaties aan de pastorie (nt.1471. Voor de curiositeit vermeld ik hier ook een uitgaafpostje van

'3 juni 1764 'voor ft maeken

van onderlewgen in de Bedstee Van den Domeni, 18 st.' (het betrof de bedstee
van ds. Th.B.W. Elsnerus, te Zeist van 1745 tot 1785) (nt.148). Bij de komst
van ds. A. Bowier (te Zeist van 1785 tot 1787) onderging niet alleen het kerkinterieur aanmerkel ijke verfraai ingen (nt.149), maar werden er ook aan de pastorie veel verbeteringen aangebracht (nt. 150); men scheen zich, na zich 40
jaar lang onder één en dezelfde predikant te hebben geschikt, bijzonder op de
komst van de nieuwe predikant te verheugen en men sloofde zich echt op alJe
manieren uit om het hem aangenaam te maken, hetgeen echter niet kon verhinderen dat deze na nauwel ijks twee jaren weer uit Zeist wegging.
Van de tuin achter de pastorie vernemen we ook meermalen iets uit de jaarrekeningen van de kerk. Uit die van 16flo al, \-Iaar blijkt, dat de toenmalige
predikant, ds. Blanckendael (te Zeist van 1675 tot 1686) 'in den hoff van de

pastorie enige groote en onnoodige(f) kosten (het betrof een bedrag van 50 gld.)
hadde doen maeken', die de kerkmeesters aanvankelijk hadden voldaan, maar daarna toch hadden teruggevorderd (nt.151). In deze tuin was een vijver, een waterput (die later door een pomp is vervangen) en een duiventil. De kerkmeesters
zorgden in 't algemeen voor het onderhoud van de tuin en gaven ook een gedeeltel ijke vergoeding voor het wintervoer van de duiven. Er stonden in deze tuin
verder allerlei soorten vruchtbomen, waarvan de aanschaf en vervanging steeds
voor rekening van de kerkmeesters was; vooral ten tijde van de predikanten,
ds. Brugman, ds. Ten Klooster en ds. Dermoet (te Zeist resp. van 1780 tot 1795,
van 1795 tot 1797 en van 1798 tot 1800), blijkbaar I iefhebbers van fruit, werd
aan de vruchtbomen bijzonder veel aandacht besteed! (nt.152).
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in de dertiger jaren van de vorige eeuw bleek, dat de toestand van het pastoriehuis onhoudbaar was geworden en dat er dringend nodig naar een andere woning moest worden omgezien. in de notulen van de kerkvoogdij van 21 november
1833 1ezen we 'dat de Paston.] der lJerIJonr.de Gemeente te Zeijst sedert lang

door ouderdom zoodmdg vel'vaZ len is, dat alle reparat,:ën aan dezelve
baar' als nutteloos geu)orden

z?~Jn;

200

kost-

dat (dc.!I'hal7)e), om aan den algemetmen lJensch

tot het bekomen van een Velobetelode en geschikte
komen, eenige leden del' gemeente eene

pred1~kantswoning

aanz1~enlijke

tegemoet te

som hebben bijgedragen tot

aankoop van een damotoe zeel' geschikt hu'is, hetwelk, als staande náást de tegenwoordige pastoriJ, zeer gelegen en doelmatig 'ingerigt is, om op derzelver
terl'ein (op het terrein dus van de af te breken oude pastorie) verbreed en aangebowJd te worden en alzoo eene ruz-me en solide predikantswoning te verkriJgen'
(nt. 153). Het tot nieuwe pastorie bestemde huis stond (van voren gezien) 1 inks
van de oude pastorie, en het was blijkens de kaart van 1802 (pl.106) inderdaad
aan de kleine kant, nl. 9 m breed (aan de straat) en 12.50 m diep. Vandaar dat
men de grote oude pastorie met het schuurgedeelte daarachter wenste te slopen,
en het daardoor vrijkomende terrein wilde benutten, om de nieuwe pastorie (van
voren gezien) naar rechts uit te breiden en er een fl inke tuin vrij te laten.
Dat één en ander ook inderdaad zo gereal iseerd is, bi ijkt uit de notulen van
27 october 1834, waarin genoteerd staat, dat de oude pastorie in de loop van
dat jaar afgebroken, en dat het bedoelde huis daarnaast tot nieuwe pastorie
verbouwd was (nt.154). En in dit huis kwam nu uiteraard de pastor loci, ds.
J.E. Kist (te Zeist van 1823 tot 1858) te wonen. Helaas heb ik van deze pastorie geen duidel ijke afbeelding kunnen vinden.
Vijf jaar nadien, in 1839, werd de tweede predikantsplaats in Zeist ingesteld en door de komst van ds. D. Lenting (te Zeist van 1839 tot 1855) vervutd
(nt. 155). Men kocht voor hem een woning, eveneens aan de Ie Dorpsstraat, en
ook aan dezelfde (zuidwestel ijke) kant daarvan, een weinig dichter bij het
Rond. De Pastorie van ds. Kist (dus die van 1834) kreeg nu in de spraak de naam
van 'eerste pastorie', en die van ds. Lenting (die van 1839) die van 't\'ieede
pastorie', en onder deze benamingen bleven ze ook nadien van elkander onderscheiden. Waarschijnlijk zijn er nog wel bejaarde Zeistenaren, die zich de beide

pastorie~n,

zoals die ook in het begin van onze eeuw nog aan de Ie Dorps-

straat stonden, llit hun jonge jaren herinneren. De 'eerste pastorie' was een
mooi, breed uitgebouwd pand, met rechts daarvan een tuin.Deze 'eerste pastorie',
van welke ds. B.N.B. Bouthoorn (te Zeist van 1923 tot 1928) de laatste bewoner
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is geweest, is in 1928 onderhands voor 22.250 gld. verkocht (nt.156) en sindsdien gesloopt; ter plaatse van deze voormalige pastorie met tuin bevindt zich
thans het bij de firma Broedelet in gebruik zijnde open terrein aan de le
Dorpsstraat, tussen de nummers 16 en 18. Op de rechtse 16 meter van dit terrein
heeft dus eens de oude, uit de middeleeuwen stammende pastorie gestaan, waar
vóór de reformatie de pastoor, en nadien (tot 1834) de predikant van Zeist in
woonde. En op het linkse gedeelte van dit nû open terrein heeft van 1834 tot
1929 de z.g. 'eerste pastorie' gestaan, die zich gedeeltelijk ook over de
plaats waar de oude pastorie gestaan had, uitstrekte, en waarvan de tuin
rechts van het huis, rechts op datzelfde terrein lag. - De z.g. 'tweede pastorie' aan de Dorpsstraat, die in 1839 in gebruik werd genomen, en van welke ds.
F.Ch. Geerl ing (te Zeist van 1909 tot 1927) de laatste bewoner was, werd in
1911 publiek verkocht voor 11.600 gld. (nt.1571. Van déze pastorie geeft pl.
108 in di t deel van ons boek een afbeelding, met kennel ijk één der predikanten,
die er in gewoond hebben, er vóór staande. Het bovenste gedeelte van de voorgevel van deze voormal ige pastorie is trouwens nog steeds intact (le Dorpsstraat 20) (nt.158).

Inkomsten uit Dpiebepgen.
Dan was er in de middeleeuwen nog een kleine bron van inkomsten, in 't bijzonder voor de pastoor en de eredient in Zeist, t.W. uit de vicarie in de kapel te Driebergen, van welke we eerder (nt.159) hebben gezien dat deze onder
de kerk van Zeist ressorteerde (nt.160).
De oudste vermelding van de kapel te Driebergen is die in een acte uit 1381
betreffende de grensregel ing van percelen land, bI ijkbaar onder Driebergen,
waarbij sprake is van een 'stpijp' land, die eerder van de heer van Abcoude
was, maar die tóen (in 1381) aan de kapel van Driebergen toebehoorde (nt.161).
In deze kapel nu was een vicarie gesticht, gewijd aan S. Catharina. In één en
ander kan men een vingerwijzing zien, dat het één der machtige heren van Abcoude is geweest,

die, op het slot Duurstede zetelend, en blijkens een leen-

goederenl ijst van de heer Sweder van Abcoude en Duurstede uit 1417 (of iets
later) althans tóen het overgrote gedeelte van het land onder Driebergen(nt.162), en bI ijkens een acte ui t 1382 ook het dagel ijks gerecht aldaar bezittend (nt. 163), de kapel van Driebergen en ook de vicarie in deze kapel heeft
gesticht, temeer omdat S. Catharina, aan wie de vicarie was gewijd, een heil i-
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ge bij uitstek van de ridderstand was (nt.164). In de Inventaris van goederen
van deze vicarie uit 1580/82 blijkt zij aanmerkelijk rijker gegoed te zijn geweest dan de kerk van Zeist zelf, en eveneens bI ijkt uit deze Inventaris, dat
zij o.m. goederen op het Luyterveld bij Wijk bij Duurstede bezat, hetgeen weer
wijst op de stichting door iemand uit het voornoemde geslacht (nt.16S). Zowel
deze Inventaris als het Visitatie-rapport uit 1593 (nt.166) noemen als totale
jaarlijkse opbrengst van de bedoelde vicarie een bedrag van 78 gld., één mud
boekwei t, 22 kapoenen en 100 eieren.
Nu deelden de Zeistenaren, bij wiede bedoelde visitatie in 1593 (dus 13 jaarna dedefinitieve reformatie inons gevlest) gedaanvJerd, aan de visitatoren mee, dat eruit de genoemde inkomsten van de vlcarie eertijds (dat \"i I h ier zeggen: vóór de reformat ie), kenne I ijk j aa r lij ks, een bed rag van 12 g ld. betaa Id we rd voo r de in de ke rk van Ze i s t benod i gde
mis-ingrediënten (wijn en misbrood) ,en dat sinds de reformatie de predikant van Zeist
(devoormaligepastooru1daar), nl. ds. Cornelis Antonisz, die met de reformatie
was meegegaan) jaarl ijks 10 gld. uit dezelfde vicarie in Driebergen had genoten (nt.1C7). Deze inkomsten uit de vicarie in Driebergen zullen wel dateren
uit de tijd waarin deze vicarie gesticht werd, .welke stichting immers zowel
voor de kerk als voor de pastoor van Zeist financiële nadelen zal hebben meegebracht, ter compensatie waarvan dan de genoemde inkomsten van kerk en pastoor werden geregeld. De Zeistenaren nu gebruikten dat als argument, om het
verzoek, dat zij via de visitatoren aan de Staten van Utrecht wensten te doen,
kracht bij te zetten. Zij begeerden nl. dat er in Zeist, waar de 'buren' (de
gezamen I ij ke dorpe I i ngen) de schout tot koster hadden benoemd (d ie echte'r de
practische uitoefening van het kosterschap wel aan een ander uitbesteed zal
hebben, en ook zeker niet van zins zal zijn geweest om het toentertijd met het
kosterschap verbonden schoolmeesterschap te gaan practiseren), een afzonderl ijke schoolmeester zou mogen worden aangesteld, wiens tractement dan (mogel ijk
gedeeltel ijk) zou worden betaald uit de inkomsten, die men vanouds

~it

de vi-

carie van Driebergen had gehad, en waar men ook thans nog aanspraak op maakte.
Uiteraard waren de vicarie-diensten in Driebergen na de reformatie als zodanig
vervallen, en naar de gewone gang van zaken werd een 'tertium' (een derde deel)
van zulk een vicarie bestemd voor kerk- en schooldiensten (nt.168). De predikant van Zeist genoot nu (zoals gezegd) reeds 10 gld., maar het 'tertium' uit
de vicarie bedroeg 26 gld., zodat hier voor de Zeistenaren t.a.v. de schooIdienst een mogelijkheid voor de financiering lag. Intussen is mij uit niets
gebleken, of dit verzoek, tóen of ooit, ingewill igd is.

Ik maak van de gelegenheid gebruik, om aangaande de Driebergse kapel-vicarie nog enige mededel ingen te doen, mij daarbij refererende aan de desbetreffende artikelen van ds. Kuijper uit 1950 (nt.169).
In de meergenoemde Inventaris van pastorieën en vicarieën uit 1580/82 staat
vermeld, dat in die tijd (direct na de reformatie) de stadhouder de collatie
van de Driebergse vicarie had (nt.170). Dit is indirect weer een bevestiging
van het hiervóór genoemde vermoeden, dat het één der Van Abcoude's van Duurstede geweest is, die de vicarie in Driebergen had gesticht, want bij acte van
1 2 jun i 1458 had Jac 0 b, he e r van Ga a s b eek, Abc 0 ude, e nz. , a I zij n r ec h ten i nee n a a n t a I
plaatsen w.o.Driebergen verkocht, en waren deze aan de bisschop van Utrecht
in diens kwaliteit van landsheer, gekomen (nt. 171), waarbij ook de collatie
van de vicarie in Driebergen inbegrepen zal zijn geweest. In 1528 ging het
landsheerl ijke gezag van de bisschop van Utrecht aan Karel V over, en daarbij
zal aan dezen ook de vicarie in Driebergen zijn gekomen, en nadien ook aan
diens zoon Filips 11; en na de afzetting van laatstgenoemde in 1581 aan de
Staten van Utrecht, die de ui toefening van het collatie-recht bi ijkbaar aan de
stadhouder hebben overgelaten. Nu vernemen we wel uit het Visitatie-rapport
van 1593, dat het t6en de deken van St. Jan te Utrecht was (dit

~as

na de re-

formatie uiteraard een wereldlijk man), die de collatie van de vioarie te
Driebergen bezat (nt. 172), maar dit zal wel z6 zijn te verklaren, dat de Staten van Utrecht toentertijd dit collatie-recht aan deze deken verpand hadden,
temeer daar er uitdrukkei ijk bij vermeld wordt, dat de 'heer van den lande'
(dat waren na 1581 de Staten) dit recht eertijds had bezeten, en de Staten
zullen, nadat de verpanding aan de deken van St. Jan te eniger tijd was beëindigd, de uitoefening van dit cóllatie-recht weer aan de stadhouder hebben
overgelaten.
Ten aanzien van de vraag, wie de bediening (eventueel het vrUchtgebruik)
van de vicarie in Driebergen hebben gehad, is ons allereerst bekend, dat dit
in 1405 zekere Petrus Schaer geweest is (nt. 173), en voorts dat het omstreeks
1500 Wilhelmus de Palude (Willem van der Poel), vicaris in de Dom te Utrecht,
was, die bij oorkonde van 1 maart 1511, in kwal iteit van rector van de vicarie
van S. Catharina in de kapel van Driebergen, met Thomas van Nyckercke, kanun-'
nik van S. Pieter te Utrecht en rector van de vicarie van het H. Kruis in de
kerk van Hulst, een ruil ing over-en-weer aanging van de genoemde beiderzijdse
vicariaten, zulks met toestemming van de kastelein van het bisschoppel ijke
castrum te Duurstede, die tevens procurator van het altaar van S. Catharina
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in de kapel te Driebergen was (nt.174). Heer dan 40 jaar later, nl. op 22 mei
1554, ging Thomas Thomasz van Nyckercke een dergel ijke rui 1 ing aan met Johannes Ottosz van Heurn, welke laatste op genoemde datum deze vicarie verkreeg
(nt.175). Van dit geslacht Van Heurn is ons uit deze tijd wel één en ander bekend. Johannes' vader, Otto van Heurn, was in 1516 geboren, wijnkoper te Utrecht,
en stierf op 28 augustus 1583 aldaar. Johannes werd op 25 januari 1543 geboren;
hij studeerde en promoveerde en werd raad en schepen te Utrecht en later hoogleraar in de medicijnen te Leiden; hij was lijfarts van Willem van Oranje, in
wiens directe omgeving hij verkeerde; hij stierf op 11 augustus 1601 te Leiden
(nt.176). Uit het vorenstaande blijkt, dat deze Johannes van Heurn al op 11jarige leeftijd het vicariaat in de Driebergse kapel verkreeg. Dit wijst er
duidelijk op, dat de vicarie toentertijd in feite als een soort studiebeurs
fungeerde, en dat de eigenl ijke vicarie-diensten, uiteraard tegen enige vergoeding, door een ander, en dan natuurl ijk door een geestel ijke, en na de reformatie (op een andere wijze) door een predikant werden waargenomen. Het Driebergse vicariaat bleef geruime tijd in handen van de Van Heurn's.

In 1575/78

was Gerard Ottoszoon- en van 1580 tot 1588 vlas Thomas Ottoszoon van Heurn de
bezitter van het vicariaat (nt. 177). In dezelfde tijd was de predikant van
Doorn, ds. Anselmus van Blommerweert, degene die, steIl ig in opdracht van de
Van Heurn's, al van 1572, dus van vóór de reformatie af, en ook lange tijd
daarna, de practische dienst in Driebergen waarnam (nt.178).
We moeten dus concluderen, dat de opbrengst van de vicarie in Driebergen,
voor zover ons dit uit de 16e eeuw bekend is, deels naar de 'moederkerk' van
de kapel van Driebergen, t.W. naar de kerk van Zeist, ging ten behoeve van de
pastoor, later predikant aldaar, benevens ten behoeve van de ingrediënten voor
de mis, en later misschien ook ten behoeve van de schoolmeester (zie boven),
en deels ook als studiebeurs gebruikt werd, dit laatste dan onder aftrek van
een bescheiden honorarium voor de dienstdoende geestel ijke, resp. predikant
in Driebergen.
Hoe het verder met deze vicarie is gegaan, heb ik niet in finesses nagespeurd. Het is bekend, dat de Driebergse vicarie in 1681 in elk geval nog gedeeltelijk intact was, want in dat jaar was zekere Dorothea Emonds 'possesseur' van de vicarie op het S. Catharina-altaar in de kerk van Driebergen voor
de tijd van 6 jaar, jaarlijks tot 60 gld. (nt.179). Haar in de Rekening van
de gebeneficieerde goederen uit 1740 worden de Driebergse vicariegoederen niet
meer genoemd. Ze moeten dus tussen 1681 en 1740 verkocht zijn. Volgens mr. H.
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VerLoren van Themaat zijnde Driebergse vicarie-goederen tussen 1669 en 1770 gedeeltel ijk van de hand gedaan ten behoeve van de aanbouw van een nieuwe kerk
te Driebergen (nt.180). Helaas vermeldt deze schrijver bij dit bericht niet
aan welke bron hij het ontleende, hoewel het stellig op een authentiek gegeven
zal berusten. Onder de bedoelde aanbouw van een nieuwe kerk zal wel een uitbreiding van de tussen 1645 en 1662 geleidel ijk aan door nieuwe opbouw herrezen kapel ter plaatse van de voormal ige middeleeuwse kapel zijn te verstaan
(zie deel 1, p1.23); nadien is op deze zelfde plaats eerst in 1830 een nieuwe
kerk- en later in 1926 de tegenwoordige kerk van Driebergen verrezen (nt.181).

Onder de inkomsten van de pastorie te Zeist behoorde blijkens het Register
van de geestel ijke goederen uit 1580/82 ook een jaarlijks bedrag van 1 gld.
als 'rente' (periodieke betaling) van de kerk van Bunnik. Over deze merkwaardige post, waaruit is af te leiden dat de parochie

Bunnik eens (v66r 1200)

tot de oerparochie Zeist heeft behoord, is in deel 1, blz.13,14-reeds het nodige gezegd.
3. DE KOSTERIE
In het register van geestelijke goederen uit 1580/82 worden in het geheel
geen kosterie-goederen voor Zeist opgegeven; de post als zodanig wordt zelfs
niet vermeld (nt.182). Dit laatste is echter wèl het geval in de Rekeningen
der gebeneficieerde goederen uit 1586, waarin evenwel onder het hoofd 'Cos-

terye (tot 8eyst)' genoteerd staat: 'De goederen behoorende aen dese costerye
en sijn niet aengebracht, dus daervan tijde des8r reeckeninghe ontfangen ....
nyet' (nt.183). In deze notitie is o\lder 'niet aengebracht' niet te verstaan,
dat zulk een kosterie er eventueel wel zou zijn geweest, maar dat men haar
bestaan om de één of andere reden niet had aangegeven, want daar zouden de belanghebbenden ter zake van de genoemde Rekening het zeker niet bij hebben laten zitten. We zullen dus uit deze notitie moeten afleiden, dat er kort na de
reformatie in Zeist eenvoudig geen koster ie-goederen wáren! Daar de 'Bronnen
voor de geschiedenis van Zeist' van vó6r de reformatie ons dienaangaande ook
geen enkel I icht verschaffen, zal er in Zeist wel licht nooit een kosteriefonds zijn geweest. De koster van Zeist zal wel eeuwenlang zijn beloning uit
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z'n emolumenten hebben getrokken. Uit de Rekening van de raden en rentmeestergeneraal van de domeinen van 1564 bi ijkt, dat tóen de schout van Zeist het kosterschap bezat (nt.184). Hetzelfde was ook in 1593 nog het geval, want In het
Visitatie-rapport van dat jaar staat aangetekend: 'Met het COS"te2 sampt is de
1

Schout versien, door collatie van de bueren' (nt. 185). Uiteraard zal de schout
wel een ander persoon tegen vergoeding het kosterswèrk hebben laten verrichten
(nt.186).
4. DE DIACONIE
Aangaande de diaconie van het oude Zeist ontlenen we het enige wat we er
van weten aan een gegeven uit het Visitatie-raprort van 1593, waarin aangetekend staat: 'De diaconie wert bedient bij de kerckmeesters op verbeteringe,

ende houden alle jaeren behoorl?:jcke y'ekeninge voor den Predicant, Schout ende
die van den Gerechte, sonder dat se nochtans eenich zeecker incomer! hebben,
behalven 't gene dat in de kercke gecollecteey't wert' (nt. 18?). Vermoede I ijk
heeft de diaconie in de middeleeuwen haar inkomsten steeds gehad uit kerkcollecten.
5. DE VICARIE VAN S. PETRONELLA
Dat er in de kerk van Zeist, behalve het (aan een ons onbekende heil ige gewijde) hoofdaltaar, ook een tweede altaar is geweest gewijd aan de H. PetronelIa, en bediend door een vicaris, hebben we in deel 2 al in ander verband vermeld, en we hebben gezien dat dit altaar met de daaraan verbonden vicarie wel
zeer vermoedel Uk een 14e eeuwse stichting was van het oude, op het middeleeuwse Slot wonende, riddermatige geslacht Van Zeyst, ter ere van de naam-heil ige
van de ui t dat geslacht stammende priorin van 'Vrouwenklooster', Petronelia
van Zeyst, en met name ter gedachtenis van de laatstgenoemde. De collatie van
de betreffende vicarie berustte uiteraard éérst bij de leden van dat geslacht
Van Zeyst, maar zal, mèt het bezit van het voormal ige Slot, in de 16e eeuw in
handen van Johanna van Zuylen van Harmelen, eigenaresse zowel van het Slot als
van het goed 'Kersbergen' , zijn geweest, en is sindsdien ook aan de bezitters
van 'I<ersbergen' geb I even (nt. 188) .
De oudst bekende vicaris van het S. Petronel la-altaar is zekere Arnold Arnoldsz, overleden in 1478 of 1479, en opgevolgd door Herman, zoon van Gerard
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\10utersz (nt.189), die in 1483 vrijwillig afstand van het vicariaat deed, I-'Iaarna Otto, zoon van Balderic, er mee bekleed werd (nt.190). Ruim 50 jaar later,
in 1536/37, was Henric van Venrode vicaris van het Petronella-altaar in Zeist
(nt.191); van deze weten we uit het Manuaal van het oudschildgeld van 1540,
dat hij, evenals de pastoor van Zeist, op een 'hoefken' (een perceel grond)
aan de Zeisterstraat (Dorpsstraat) woonde (nt. 192). Hij overleed vóór 22 juni
1568 (nt. 193), en werd opgevolgd door Johannes Wi llemsz (nt.194). '-Ie hebben
van deze personen niet nagegaan, of ze ook uit anderen hoofde bekend zijn.
In het Register van pastorieên en vicarieên uit 1580/82, dus van zeer kort
na de reformatie, wordt van de Petronella-vicarie het volgende gezegd: 'Soe
est dat op Sinte Petronellen-altaar een vicarie is leggende in dese pay'ochiekey'C:ke in

Zeyst~

waervan die vruchten inbuert en-ie possesseur off is die sone

varl Jasper van Teylingen binnen

Utrecht~

sonder enigen dienst daervoor te doen

ofte laten geschieden. Dan wat den incompst van deselve V1',carie

is~

dam" en

hebben W1:j geen kennisse van'. t1et I atere hand is daa raan nog toegevoegd; 'De
VOOT'S.

ven

Teyl1~ngen

Bae:J~en~

is overleden ende is collatoer Jor'.

maerschalck tel' Eem'

~nt.195,

(:: jonkheer) Maximiliaen

196). In de Rekening van de ontvan-

ger van het kantoor van de gebenificieerde goederen van 1586/88 vinden we de-

zelfde aantekening, echter met twee nadere bijzonderheden, nl. 1. dat de oorzaak, dat men van de inkomsten van de vicarie geen weet had, gelegen was in de
omstandigheid, dat de betreffende goederen niet waren aangegeven, en 2. dat
Jasper van Teyl ingen's zoon overleden was in de vasten van 1588 (nt.197).
Evenals we dit bij de vicarie in de kapel van Driebergen hebben gezien, is
uiteraard ook t.a.v. de vicarie in de kerk van Zeist de oorspronkel ijke doelstelling ervan bij de reformatie vervallen; het goederenfonds bleef echter ook
hier voorlopig intact, en zo 'vergaf' Maximiliaan van Baexen, wel zeker als
voogd van zijn minderjarige zoon Frederik (nt.198), de inkomsten ervan dan in
de tachtiger jaren aan de zoon van Jasper van Teyl ingen te Utrecht, die er,
zoals er uitdrukkeI ijk bijstaat, over beschikken kon zonder er iets voor te
hoeven doen of te hoeven

l~ten

doen. Ook hier was de vicarie dus kennel ijk een

'studiebeurs ' geworden, waarvan in dit geval Van Teyllngen Jr. (wel waarschljn1 ijk een relatie van de collator) de profijten trok. Laatstgenoemde overleed

(zo zagen we) in de vasten van 1588. Noch over de collatie, noch over de bestemming van deze vicarie hebben we verder iets kunnen vinden.
Wat de inhoudel ijkheid van de vicarie van de H. PetronelIa betreft, dienaangaande vermelden de bronnen letterl ijk niets. Dat de opstellers van de Inventa301

ris der gebenificieerde goederen

In 1580/82 en van de desbetreffende Rekening

ui t 1586/88 verklaarden, geen kennis te hebben van de inkomsten van deze vicarie, zal zin verklaring wel moeten vinden in de omstandigheid, dat de eigenaren van IKersbergen l

,

die immers de collatie van de vicarie hadden, deze in-

komsten eenvoudig als hun particulier bezit zijn gaan beschouwen, VJaarover ze
geen opening van zaken wensten te doen.
Reeds heb ik opgemerkt, dat het dusgenaamde 'St. Petronellen hoffsteecken'
aan de Waterigeweg in de Inventaris van 1580/82 zeer bepaaldelijk onderdegoederen van de kèrk wordt vermeld, en dat de naam van dit hofstedeke dus niet
met de S. Petronel la-vicarie als zodanig in verband gebracht mag worden {nt.
199) .
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NOTEN

Te rat t en tie:
Bij de verwijzingen naar de rechterlijke archivalia betreffende Zeist, die
zich in het Rijks Archief te Utrecht bevinden, is steeds mede verwezen naar
de daarvan door wijlen de heer Ph.J.C.C. van Hinsbergen vervaardigde fiches,
welke in handschrift, en genummerd van 1 t/m 1640, bewaard worden in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist (Slot Zeist).
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74. Als voren (13 apr.1905).
75. Als voren, K.ll: Bestek en Voorw.Kerkbouw (13 apr.1S5]), art.21.
Blz.255.
76.
77.
78.
79.
80.

Als
Als
Als
Als
Als

voren,
voren
voren
voren
voren

B.2: Notulen Kerkvoogdij (24 dec.1879).
(5 jan.1880).
(14 mrt.1880).
(15 mrt.1882).
(5 oct.1882).

Blz.256.
----81. Als voren (16 oct.1883); ook E.68 sub 5: schenking van een kapitaal
door wijlen jhr.mr. O.d'Aumale van Romondt (12 oct.1883).
82. Als voren t9 nov.1883).
Blz.257.
--83. Vgl. dl.2 blz.159 en 186.
84. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.2: Notulen Kerkvoogdij (17 mei 1886).
85. Als voren, A.23: Notulen Kerkeraad (7 sept. 1893).
Blz.258.
86. Als voren, B.2: Notulen Kerkvoogdij (11 oct.1893).
87. Als voren (29 juli 1898).
88. Als voren (25 febr. 1903).
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Blz.259.
89. Als voren (27 en 31 mrt.1909).
90. Arch.Gem.Zeist: Kadastrale leggers.
91. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.2: Notulen Kerkvoogdij

(23 act. 1912).

Blz.260.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Als voren ( 19 dec. 1911) .
Als voren (30 jan.1914).
Als voren (29 sept.1914).
Al s voren (13 aug.1915).
Al s voren (19 nov. 191 7) .
Zst.Crt. 21 mei 1927) .

Blz.261.
98. Zie blz.247-250.

HOOFDSTUK XI

Blz.263.
1. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11 art.4 (Zst.Nwsbl. 6 apr.1950).
2. Zie blz.29?, e.v.; blz.300, e.v.
Blz.264.
3. Als nt.l, serie 11 art.5 (Zst.Nwsbl. 14 apr.1950).
4. Aanwezig (o.a.) in het Arch.v.d. R.Kath.Kerk te Rijsenburg.
5. Inlichtingen v.d. heer W. Harzing te Rijsenburg, schrijver van: Hoe
Rijsenburg ontstond en groeide.
Blz.265.
6. Als nt.1.
7. Van Heussen (-Van Rhijn): Hist.Utr.Bisdom I I blz.93.
8. Bronnen Zeist I, blz.7 (23 mrt.838).
9.Alsnt.l.
10. Bronnen Zeist 11, blz.171 (1580/82).
11. Als voren I, blz.396 (1 dec.1511).
Blz.266.
12.
13.
14.
15.
16.

Al s voren
Als voren
Al s voren
Als voren
R.A.Utr.:

11, blz.92 '(1556/57) en 121 (1564) .
11, blz.262/63 en ook blz.331 (post van 1540).
11, b 1z. 170 (1580/82) .
11, bl z.262/63 (post van 1600) .
Rechterl.Archn.nr.1259: Ze i st ( 18 jun i 1637) ; fi .v.H.nr.132.

Blz.267.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
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Arch.Herv.Gem.Zeist B.ll, 12: Jaarrekn.1675-1721.
Zie blz.279/80.
Zie blz.282/83.
Als voren.
Arch.Gem.Zeist: Oud Arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (10 oct.1720),
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.12-15: Jaarrekn.1722 t/m 1783/84.

23. Als voren, 0.1: Officiële stukken, acten e.d., sub 3 (9 sept.1783).
21j. p,ls voren, 8.15: Jaarrek.1784/85 (sub 2 sept.1784).
8Iz.268.
25. Bronnen Zeist I I, blz.170 (1580/82).
26. Zie dl.1, blz.24 t/m 27.
27. R.A,Utr.: plaat op de bovengang aan de wand: TabuIa Nova Provinciae
Ultrajectinae, B. de Rolj.
28. Tegenw.Staat van Utrecht, kaartje tgo.blz.241.
2'). Als nt.26.
Blz.269.

30. Van Iterson: Dorpsgronden van Zeist, blz.23,24. - Gal is: Huize Schael-vveyde (in Bulletin Van de Poll-stichting Zeist, 3e jrg.nr.2, blz.33-35).
31. Bronnen Zeist 11, blz.186 (20 jan.1591) en 206 (10 dec.1595).
32. Als voren 11, blz.68 (27 juni 1550).
33. De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.6. - Arch.Van de Pol I-st.
Zeist, afd.8uitenplaatsen en Boederijen, sub De Preekstoel, nr.ll
(7 febr. 1699) .
34. R.A.lJtr.: Rechterl.Archn.nr.1261 (18 dec.1745, art.13); fi.v.H.nr.399,
1 en 2.
35. De Monté verloren: Kromme Rijn, blz.93.
36. Arch.Van de Poll-st.Zeist: als bij nt.32 (? febr.1699).
37. f\.A.Utr.: Rechter1.f\,rchn.nr.126 1j : Stoetwegen, dl.1762-1811, fo1.72verso (20 mrt. 1781) .
38. Zie o.a. Arch.Herv.Ger.1.Zeist, B.ll,12: Jaarrekn.1679,1735,1737, enz.
Blz.270.
39. Als nt.37: Stoetwegen, fo1.49 (10 juni 1773).
40. Als nt.37: Stoetwegen, fol.74 (22 apr.1784).
111. R.A.Utr.: Rechterl.Jl,rchn.nr.1261: Zeist (23 mrt.1808); fi .v.H.nr.1570.
Blz.271.
42.
43.
114.
Ij 5.
46.

Bronnen Zeist I I, blz.93 (1556).
Als voren I, blz.96 (1382).
Als voren I en 11: zie registers op Hed(e)wegen.
Zie dl. 1, b 1z . 2 5 .
Zie Galis: Huize Heerewegen, in Bulletin Van de Pollst.Zeist, 4e jrg.,
nr.1, mrt.1974, blz.13,14.

Biz.272.
Bronnen Zeist I I, blz.120 (1564).
De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.6,7.
Bronnen Zeist 11, blz.74 (22 febr.1553).
R.A.lJtr.: Rechterl.Archn.nr.1264: Stoetwegen, dl.1762-1811 (10 juni
1773) .
51. Clifford Kocq van Breugel / Bardet: Kastelenboek van Utrecht, blz.243.
47.
48.
49.
50.

Blz.273·
_._-~-

52. 1'1, I s nt.5O: S toet~vegen, fo I . ]1\4 (23 sept. 1802) .
53. Als nt.52.
54.
I s nt. 50.
55. Als nt.50: Stoetlolegen, fol.IlO (29 nov.1791).
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56.
57.
58.
59.

Kadaster van Zeist (Kadaster Utrecht).
Zie blz.267.
Als nt.52.
Poelman: Bodemkaart van Nederland, 1961, blad 4 (Utrecht).

Blz.274.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Opmerking van wijlen prof.dr. J.Ph. de Monté verloren.
Als nt.l0.
Als voorbeeld: zie nt.23.
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.l1: Jaarrek. 1678.
Zie blz.267.
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.12: Jaarrek. 1735/36.
Als voren, B.l 1: losse ontvangstposten over de jaren 1672-1674, gevoegd
bij één der latere Jaarrekeningen.
67. Als voren, B.13: Jaarrek.1750/51.
68. Als voren, B.14: Jaarrek. 1768/69.
69. Als voren, B.14: Jaarrek. 1776/77.
Blz.275.
70.
71.
72.
73.

Als
Als
Als
Als

nt.23.
nt.50: Stoetwegen, fol.74 (22 apr.1784).
nt. 24 .
nt.55.

Blz.276.
74. Als nt.52.
75. Arch.Gem.Utr.: Notar.Archn.: Protocol notaris G.H. Stevens, Utr., over
1825, fo1.47, e.v.: Inventaris v.d. boedel van Everard Kol, fo1.58-verso.
Blz.277.
76.
77.
78.
79.
80.

Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11 art.6 (Zst.Nwsbl.I9 apr.1950).
Galis: Heerewegen, in Bulletin Van de Poll-st., mrt.1974, blz.13, e.v.
R.A.Utr.: Rechterl.Archn.nr.1261: Zeist (18 dec.1745); fi.v.H.nr.339.
Als nt.77, blz.19.
Als nt.50: Stoetwegen, fol.72-verso (20 mrt.1781~.

Blz.278.
81. Als nt. 56.
Blz.279.
82. Bronnen Zeist 11, blz.171 (1580/82).
83. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.ll: Jaarrek.1675.
84. Kuijper: Dorpsgesch.Zeist, art.8 (Zst.Nwsbl.24 jan.1951).
Blz.280.
85.
86.
87.
88.

Arch.Herv.Gem.Zeist, B.l1, 12: Jaarrekn.1675-1720.
Als nt.21.
Als nt.82.Bronnen Zeist I I, blz.193 (1593).

Blz.281.
89. Als voren 11, blz.223 (posten van 1540; 1600; 1685).
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90. Van Iterson: Histor.ontwikkeling rechten op de grond, blz.537.
91. Bronnen Zeist 11, blz.242 (posten van 1540; 1600; 1685).
92. Arch.Herv.Gem.Zeist, B.l1: Jaarrekn.1675-J678.
Blz.282.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
1 0 1.
102.
103.
104.
105.

Als voren, B.ll,12: Jaarrekn.1687-1720.
R.A.Utr.: Rechterl.Archn.nr.1261: Zeist (15 juli 1721); fi.v.H.nr.152.
Bronnen Zeist 11, blz.245 (post van 1540).
Als voren I I, blz.92 (1556-1567).
Als voren I I, blz.122 (1564).
Als voren 11, blz.170 (1580/82).
Als voren 11, blz.245 (post van 1600).
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.ll: Jaarrekn.1675-1678.
Bron n e n Zei s t I I, bi z . 245 ( po s t van 1685) .
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.l1, 12: Jaarrekn .1675-1715.
Als voren, B.12: Jaarrek.1701.
Als voren, B.12: Jaarrek. 1716-1720.
Als nt.94.

Blz.283.
106. Arch.Gem.Zeist: Oud Arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (10 oct. 1720).
107. Bronnen Zeist 11, blz.54 (21 febr.1545).
108. R.A.Utr.: Rechter1.Archn.nr.1261: Zeist (23 en 28 mrt.1744); fi 's v.H.
nr.328; raadpleeg voor de latere vermeldingen de klapper op de fi's v.H.
109. Bronnen Zeist 11, blz.85 (1556).
Blz.284.
110. Als voren I, blz.217 (1440).
111. Al s voren 11, bi z.171 (1580/82).
112. Als voren I I, blz.172 (1580/82).
Blz.285.
113. Als voren I, blz.63 (22 nov.1368).
114. Als voren I, blz.132 (23 dec.1403), blz.214 (16 juli 1440), blz.256
(3 oct.1459), blz.344 (28 mrt.1489), blz.357 (1 febr.14971, blz.397
(24 mei 1503), blz.411 (18 mei 1514), blz.428 (21- jan.1518), blz.567
(14 nov.1525). Id.ll, blz.l (3 juli 1529), blz.54,55 (5 juni 1545)
en blz.159 (6 oct.1579).
115. Als voren I, blz.64 (27 nov.136B).
Blz.286.
116. Als voren I, blz.211 (1438).
117. Als voren I, blz.66 (11 apr.1370).
118. Als voren I, blz.297 (20 mei 1473), blz.299 (4 juni 1473), blz.336
(2 sept.1486) en blz.341 (27 febr.14871.
119. Als voren 11, blz.171 (1580/82).
120. Arch.Van de Poll-st.Zeist, afd. Kastelen e.d., sub Slot van Zeist, nr.4
(22 mrt. 1681) .
121. Bronnen Zeist I, blz.66 (11 apr.1370).
122. Als voren I, blz.131 (7 oct.1403).
Blz.287.
123. De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.7-9.
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124. De Monté verloren: Kromme Rijn, blz.123-131.
125. Zie dl. 1, blz.27, e.v.
Blz.288.
126. Bronnen Zeist 11, blz.159 (6 oct. 1579); zie ook 11, blz.206 (10 dec.
1595) .
Blz.289.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Als voren 11, blz.248/49 (post van 1540).
Als voren 11, blz.171 (1580/82).
Al s voren 11, bI z.248/49 (post ui t 1600).
Als voren I I, blz.248/49 (post van 1685).
R.A.Utr.: Inv.Statenarch.nr.234, dl.1676-1681
Als nt.120.
Bronnen Zeist I I, blz.246 (post van 1540).

(16 mei 1677).

Blz.290.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Als voren 11, blz.247 (post uit 1600).
Als voren 11, blz.171 (1580/82) en blz.179 (1586/88).
Als voren 11, blz.247 (post van 1685).
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.ll: Jaarrekn.1675-1678.
Als voren: Jaarrekn.1675-1694.
Al s voren, B.12: Jaarrek. 1701.
Als voren: Jaarrekn.1701-1732.
Als voren: Jaarrek.I735/36.
Als voren, B.12-16: Jaarrekn.1735/36-1798/99.

Blz.291.
143. De Monté verloren: Dorpsstraat Zeist, blz.9,10.
Blz.293.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Arch.Herv.Gem.Zeist, B.ll: Jaarrek.1687.
Als voren.
Als voren, B.12: Jaarrek. 1704.
Als voren, B.l1 en 12: Jaarrekn.1717 en 1741 (aparte rekening).
Al s voren, B.14: Jaarrek.1763/64.
Zie d1.2, blz.I77, e.v.
Arch.Herv.Gem.Zeist, B.15: Jaarrek.1785/86.
Als voren, B.ll: Jaarrek.1680.
Als voren, B.15 en 16: Jaarrekn.1788/89, 1795/96, 1796/97.

Blz.294.
153. Als voren, B.l: Notulen Kerkvoogdij (21 nov.1833).
154. Als voren, 0.1: nr.13: Notariële acte betr. het slopen v.d. oude pastorie en het uitbreiden v.h. naastl iggende perceel, te gebruiken als
pastorie (25 jan.1834). - Id.B.l: Notulen Kerkvoogdij (27oct.1834).
155. Al s voren, B.l: Notulen Kerkvoogd ij (1 mrt. en 16 mei 1839).
Blz.295.
156. Als voren (22 mrt.1928).
157. Als voren (1 dec.1911).
158. Zie over de pastorieën van Zeist ook Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie I I
art.7 (Zst.Nwsbl.12 mei 1950).
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159. Zie over de Driebergse Kapel en de bedoelde vicarie ook Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11, art.II-17 (Zst.Nwsbl.7 juni t/m 11 aug.19 c;0).
1 60. Zie dl. 1, bi z. 9, e. v .
161. Bronnen Zeist 1, blz.91 (1381).
162. Als voren 1, blz.155 (1417 of iets later).
163. Als voren I, blz.97 (1382).
Blz.296.
_..
164. SI ichter van Bath: Mensch en land, I, blz.24.
165. Bronnen Zeist 11, blz.169170 (1580/82).
166. Als voren 11, blz.193 (1593).
167. Als voren.
168. Hora Siccama: Geestel. en kerkel. goederen, I, blz.550.
~~

Blz.297.
169. AI s nt. 159.

170. Bronnen Zeist 11, blz.169 (1580/82).
171. Als voren I, blz.246 (12 juni 1458).
172. Als voren 11, blz.193 (1593).
173. Als voren I, blz.135 (1405).
8Iz.298.
-~---

174. Als voren I, blz.394/95 (1 mrt.151!).
175. Als voren 11, blz.81 (22 mei 1554).
176. Nederl.Adelsboek, blz.5G3. - Heraldieke Bibl iotheek 1872, blz.336, e.v.
en 1873, blz.49, e.v.
177. Bronnen Zeist I I, blz.151 (31 dec.1575), blz.155 (1677/78) en blz.178
(1686/88) .
178. Zie dl.l, blz.9,10.
179. Verloren van Themaat: Gesch.Utr.Vicarieên, blz.182.
Blz.299.
--180. Als voren.
181. Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11 art.17 (Zst.Nwsbl.ll aug.1950).
182. Bronnen Zeist 11, blz.169, e.v. (1580/82).
183. Als voren 11, blz.179 (1586/88).
8lz.300.

----

184. Als voren I I, blz.125 (1564).
185. Als voren I I, blz.193 (1593).
186. Zie over de kosterie: Kuijper: Kerkgesch.Zeist, serie 11, art.l0 (Zst.
Nwsbl.2 juni 1950).
187. Als nt.185.
188. Zie d1.2, blz.166-173.

81z.301.
---189. Bronnen Ze i st I, blz.314/15 (1478/79) .
190. Als voren I, blz.332 (1483/84).
191. Als voren 11, blz.39 (1536/37).
192. Als voren 11, blz.247 (1540) .
193. Al s voren 11, blz.247, noot 1.
194. AI s voren 11, bi z. 133 (1568/69) .
195. Als voren 11, bi z. 172 (1580/82) .
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1 96. Zie dl. 2, b 1 Z • 1 72 .
197. Bronnen Zeist 11, blz.179/80 (1586/88).
198. Als nt.196.
Blz.302.
199. Zie blz.284.
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TOELICHTINGEN BIJ DE PLATEN

Plaat op de omslag. De Oude Kerk van Zeist, gezien uit het zuiden; 1858. Zie de toel ichting in deel 1 op blz.89.
Plaat 73. Het Huis 'I<ersbergen' te Zeist. - De tekening is van CASPERSPECHT
en dateert uit 170'o;-ze'is uitgegeven in 'Ridder-I-jatige Huysen en Gesighten in
de Provincie van Utrecht, getekent en in 't Licht gebracht bij J. I<anneman tot
Utrecht, AO 1715'; het bovenschrift van de tekening luidt: 'CarsbergenteSeyst'
(zie 'Kastelenboek Provincie Utrecht, 4e druk, blz.131). - Het Huis 'Kersbergen' was het over-buurhuis van de Oude Kerk. De oudste vermelding ervan dateert
ui t 1377; een reeks van geslachten heeft hier in vele generaties gewoond (zie
deel 2, blz.192); het Huis zal in de loop der eeuwen wel ettelijke malen zijn
gewijzigd en uitgebreid. De eigenaren van 'Kersbergen' bezaten het collatierecht van de S.Petronel la-vicarie in de Kerk van Zeist, en eveneens een grafkelder in deze Kerk; niet onmogel ijk waren zowel het bedoelde collatierecht als
de bedoelde grafkelder in de 16e eeuw van het oude geslacht Van Zeyst (van het
voormal 1ge Slot) op de eigenaren van 'Kersbergen' overgegaan (zie deel 2, blz.
166-173 en deel 3, blz.213-216 en 300-302). - In 1854 is dit Huis 'Kersbergen'
gesloopt en door een meer moderne buitenplaats vervangen; ook d~t Huis 'Kersbergen' is in 1934 gesloopt, waarna ter zelfder plaatse het tegenwoordige Kersbergenplein en -park werden aangelegd. Het ingangspoortje van het óude Huis
'Kersbergen' (dat op de plaat te zien is)' is tot heden bewaard en staat opgericht in de tuin van 'Ma Retraite', Utrechtseweg 67c, vlak aan de weg.
Plaat 74. Het Huis of Slot te Zeist. - De gravure is van J. DE BEYER, vermoedel ijk van omstreeks 1745; zij werd gepubl iceerd in 'De Tegenwoordige staat van
Utrecht' (1772), naast blz.344. Dit (tl"ieede) Slot van Zeist, dat in opzet meer
een paleis dan een slot is, werd gesticht door Willem Adriaan (I) van Nassau,
heer van Odijk, enz., sinds 1677 ook heer van Zeyst, en gebouwd in de jaren
1677-1686; de tweede eigenaar was diens zoon Lodewijk Adriaan, graaf van Nassau, heer van Zeyst, enz., die in 1742 overleed, waarna de familie de Nassaugrafke I der i n het got i sche koor van de voorma I i ge Oude Kerk te Ze i st I i et aanleggen, waarin deze tweede graaf Van Nassau, heer van Zeyst, als eerste en enige van zijn geslacht werd bijgezet. De zoon van Lodewijk'Adriaan, t.W. Willem
Adriaan (11), verkocht het Slot van Zeyst in 1745. Zie voor de latere lotgevallen van de Nassau-grafkelder in dit deel blz.216-224. Het Slot zelf heeft na
1745 een nogal bewogen geschiedenis doorgemaakt. Dat het thans, na de kostbare
restauratie in de jaren 1960 tot 1969, waarl ijk een sieraad voor de gemeente
Zeist is, zal ieder die het aanschouwde en/of bezocht, volop toestemmen. Onder
meer ook de Van de Pol I-stichting heeft hier haar domicil ie, haar werkkamer en
haa r arch i va I i a mogen onderbrengen.
Plaat 75. Vindplaatsen van de grafkelders van Kersbergen en van Nassau, en
van de grafzerk en de doodkist van Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Z~,it
~. 1742), onder de Oude Kerk van Zeist (1964/65). - Op deze tekening zijn,
ter oriäntering van de oude t.O.V. de nieuwe situatie, de plattegronden van de
voormal ige romaanse kerk, van de voormal ige romaanse en gotische koren, èn van
de tegenwoordige kerk, ineen geplaatst. Ter verklaring van de genummerde bijzonderheden het volgende. 1. Achterportaal ,van de tegenwoordige kerk. 2. Achtermuur van het voormal ige gotische koor. 3. Muur tussen de tegenwoordige consistorie en de daarachter liggende ruimten. 4. Consistorie van de tegenwoordige kerk. 5. De Nassau-grafkelder onder de tegenwoordige consistorie (hervonden
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1965). 6. De i ngangst rap van voornoemde grafke 1der. 7. De achtermuu r van het
oorspronkel ijke romaanse koor. 8. De muur tussen het 1 iturgisch centrum en de
consistorie van de tegenwoordige kerk. 9. Het 1 iturgisch centrum in de tegenwoord i ge kerk. 10. De trapopgang van de tegenwoord i ge preekstoel. 11. De tegenwoordige preekstoel. 12. De Kersbergen-grafkelder. 13. Vindplaats van de Nassau-zerk (1964). 14. Vindplaats van de Nassau-doodkist (1964).
Platen 76 en 77. Grafzerk van Lodewijk Adriaan, graaf van Nassau, heer van
Zeyst, zoals deze op 15 september 1964, 's morgens, hervonden en opgedolven
werd (pl.76), en nadien tegen de kerkmuur aan de torenzijde in de kerk werd opgesteld (pl.77). De zerk is prachtig en volkomen gaaf bewaard gebleven. Op dezelfde dag, 's middags, trof men in de nabijheid van de vindplaats van de zerk
eveneens de loden kist aan, met daarin hetgeen overgebleven was van het 1 ichaam
van de graaf, dat, na een tijd lang in het Anthropobiologisch Instituut te
Utrecht voor nader onderzoek afwezig te zijn geweest, op 24 november 1965 in
de grond vlak vóór de opgerichte zerk werd herbegraven. De beide hier weergegeven foto's van de zerk werden vervaardigd door Hanneke Kortlandt (1964). Men
zie verder de tekst van het boek op blz.217-220, en voor de bijzonderheden van
het opschrift op de zerk op blz.222-224.
Plaat 78. De grafkelder van Lodewijk Adriaan, graaf van Nassau, heer van
Zeyst (overl. 4 mrt.1742), zoals deze op 5 januari 1965 onder de consistorie
van de kerk werd aangetroffen, en op dezelfde dag door Hanneke Kortlandt werd
gefotografeerd. De grafkelder was leeg, hetgeen trouwens ook na de vondsten
van de grafzerk en het 1 ichaam van de graaf in september te verwachten was.
Bovendien was een groot gedeelte van de gemetselde muren van de grafkelder afgebroken, hetgeen stellig in 1841, toen men het niveau van de kerkheuvel voor
de nieuwbouw van de kerk een meter heeft verlaagd, is gebeurd. Bij die gelegenheid had men dus bl ijkbaar ook de zerk en de doodkist van de graaf naar wil lekeurige plaatsen onder het kerkschip overgebracht (zie de beschrijving van de
platen 76 en 77). Hetgeen van de grafkelder overgebleven en in januari 1965
weer tevoorschijn gekomen was, is onder de vloer van de tegenwoordige consistorie bewaard gebleven. Zie verder over deze grafkelder blz.216,217,220-222.
Platen 79 t/m 82. Vier gemerkte grafplavuizen uit de voormal ige romaanse
kerk. - Deze gemerkte plavuizen bevonden zich onder de vele niet-gemerkte plavuizen, die na de afbraak van de romaanse kerk in 1841, öpnieuw gebruikt zijn
geworden voor de bevloering van de tegenwoordige kerk van 1843. Toen het schip
van de kerk bij de restauratie in 1964/65 een andere vloer kreeg, werden vele
plavuizen, die uit de kerk kwamen, gebruikt voor de bevloering van de vier zijportalen, en de hier bedoelde vier gemèrkte plavuizen kregen daarbij ook hun
plaats: die van de platen 79,80 en 82 in het 1 inker achterportaal , en die van
plaats 81 in het rechter voorportaal. De foto's zijn weer van Hanneke Kortlandt
en genomen in 1965. - Plaat 79 toont ons de oudste van de vier, met het jaartal 1655 en de initialen C en E, die bij gebrek aan gegevens niei zijn thuis
te brengen. - Plaat 80 toont ons de plavuis van grafstede nr.12, waarin in 1722
de arts en predikant, dr. en ds. Johannes t~arens is begraven. - Plaat 81 is de
afbeelding van de plavuis van grafstede nr.26, welke in 1734 eigendom werd van
Frans Jansen (Overeem), smid, van v./ien er nadien (het laatst in 1802) verschillende famil ieleden en nazaten in werden begraven. - Plaat 82 is een foto van
de plavuis van grafstede nr.45, die in 1786 gekocht werd door Hendrik Meijers,
en waarin in de jaren 1786-1801 drie van d~ens verwanten werden begraven. Zie over deze plavuizen nader op blz.225-227.
Plaat 83. Plattegrond uit begin 1841 van de oude toren, de nieuw te bouwen
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kerk en he~aanvankel ijk 9_ej~~~--,=-lJl~e handhaven got i sche koor ~rch .:...~~eau
J. Kamperdijk, Utrecht). Deze tekening is dus door de architect gemaakt vóór-

dat men,wat1áter-Tn hetzelfde jaar, had afgezien van het gedeeltelijk handhaven van het voornoemde gotische koor, en had besloten om ook dit geheel te
slopen en te vernieuwen. Ook wat de kerk-inrichting betreft (portalen, zitplaatsen, e.d.),was het op plaat 83 vJeergegeven plan nog slechts voorlopig. De hoofdvormen zijn echter, afgedacht van de genoemde bijkomstigheden,
in 1841/43 gereal iseerd in de toen gebouwde en nog bestaande 'nieuwe' Oude
Kerk'. Daar de 2 rijen pilaren op de fundamenten van de zijmuren van de voormalige romaanse kerk zijn opgesteld, geeft het tussen deze pilaren gelegen gedeelte van het kerkruim de breedte (smalte) van de romaanse kerk nog steeds
aan. De stippel-lijnen laten de plafond-constructie van het 'middenschip' van
de tegem'loordige kerk zien. Op de linkerkant van de tekening is de bankensituatie in de beneden-zijvleugels van de kerk, en op de rechterkant de bankensituatie op de galerijen aangegeven. Zie verder blz.238-240 en blz.249.
Platen 84 t/m 88. Vijf tekeningen uit 1841 van de toen nieu,,/ te bouwen kerk.
Het zijn de--vóór de bouw van de kerk door het arch.bureau J. Kamperdijk te
Utrecht vervaardigde bouwplannen. Dezelfde tekenirigen hebben v.Je ook reeds indeel
2 van ons boek opgenomen (platen 51 t/m 55); omdat ze ook in d~t deel ter adstructie van de tekst nodig waren; 1n dit deel menen we ze echter nogmaals te
moeten plaatsen, omdat we in hoofstuk X immers de bouw van de tegenwoordige
kerk (in 1841//13) uitvoerig beschrijven. - Plaat 84 is van belang voor de onzes
inziens zeer geslaagde aanpassing van de oude, uit 1180 daterende, toren bij
de nieuw te bouwen kerk van 1841/43. - Bij de platen 85 t/m 88 dient weer bedacht te worden, dat deze tekeningen gemaakt zijn vóórdat enkele maanden later
werd besloten om ook het gehele gotische koor door een nieuw 'koor' te vervangen; daarom moet alles wat op deze tekeningen het koor betreft, niet worden
geraadpleegd voor wat het tegenwoordige 'koor' betreft. - Overigens geven deze
tekeningen voortreffel ijk aan, hoe men in 1841/43 onze kerk heeft opgebouwd:
de muren, deuren en ramen van de laag gehouden zijvleugels; de muren, ramen en
het dak van het hoog opgetrokken middenschip (platen 85 en 86); de bI ik op de
vóór- en achtermuur van de kerk binnenwerks (platen 87 en 88). Al deze zaken
komen in dit deel, in hoofdstuk X, zo veelvuldig ter sprake, dat het niet nodig is, bij elk van deze platen naar bepaalde bladzijden te verwijzen.
Plaat 89. Plattegrond van de voormal ige romaanse kerk met het gotische koor,
geproj ecteerd binnen de plattegrond van de tegenwoord i ge kerk. - A1 eerder werden het koorg~deelte en de toren-plattegrond van deze tekening afzonder 1 ijk en
op grotere schaal in ons boek opgenomen (deel 1, pl.36; deel 2, pl.60; deel 3,
pl.75); ook deze dubbel-tekening in haar geheel is in deel 2 (pl.59) al afgedrukt, maar zij behoort ook in dit deel thuis, om in tal van gevallen bij de
lezing, met name van hoofdstuk X,te kunnen worden geraadpleegd.
Plaat 90. Het zitplaatsen-bestand in 1840. - Deze tekening is gemaakt naar
de plattegrond van H. BLANKEN uit 1840 (R.A. Utrecht, Topogr.Atlas nr.l076;
zie ook deel 2, pI.48). Blanken heeft zich beijverd om ook de zitplaatsen in
de voormal ige kerk, kort vóórdat deze in 1841 afgebroken werd, zeer nauwkeurig
aan te geven. Er waren toen 170 mansplaatsen in banken en 170 vrouwsplaatsen
op stoelen; voorts 28 plaatsen in 7 'gedistingeerde' korte bankjes, ca. 10
plaatsen in de kerkeraadsbanken, ca. 62 plaatsen in de 'dubbel-gestoelten'
vóór de zuidoostelijke zijmuur, ten gebruike van de burgerlijke en kerkelijke
notabelen en van de 'el ite' van Zeist, en verder sinds 1821 nog een 80 plaatsen in het koor van de kerk; in totaal waren er in 1840 dus ca. 520 plaatsen
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(n.b. in deel 2, blz.146, regel 4 v.b., en ook in dit deel 3 in het onderschri ft van plaat 90, staat per abuis 420, hetgeen dus 520 dient te zijn). Maar
ook die 520 zitplaatsen waren er veel te weinig voor de gemeente, die toen
1386 lidmaten plus doopleden telde, gezien de trouwe kerkgang, die in die tijd
het kerkelijk leven nog kenmerkte, terwijl het aantal kerkleden in die tijd
jaar op jaar vrij sterk toenam. Dit zitplaatsen-probleem heeft er mede toe geleid, dat men in 1841 tot de algehele afbraak van de romaanse kerk is overgegaan, om ter zelfder plaatse de aanmerkelijk grotere nieuwe Oude Kerk te laten
verrijzen, die er thans nog staat.
Plaat 91 (en 93). Het zitplaatsen-bestand in 1886. - Hoe het in de eerste
tijd na de ingebruikneming van de nieuwe Oude Kerk in 1843 met het aantal zitplaatsen gesteld was, weten we niet, maar hoe het daar een goede 40 jaar later
mee stond, wordt ons duidel ijk op een zitplaatsen-plattegrond uit 1886 (Arch.
Herv.Gem.Zeist); een reproductie daarvan geeft plaat 91 te zien, en wat de galerijen betreft plaat 93 (de linkerkant). In de beneden-kerk waren in 1886
ca. 700 plaatsen, en op de galerijen ca. 300, in totaal dus ca. 1000, hetgeen
voor een kerkgebouw van deze grootte wel een overmatig aantal was (zie blz.
247-250). Overigens duiden de nummers op plaat 91 t.a.v. onze kerk in 1886 het
volgende aan. 1. Achterportaal in het 'koor'. 2. Portaal met trapopgang naar
de orgelgalerij . 3. Consistorie. 4. Nevenvertrek van de consistorie. 5. De
vier zijportalen van de kerk, waarin de toegangstrappen naar de galerijen. 6.
De preekstoel. 7. Het voorlezersgestoelte. 8. Banken voor de kerkvoogden, de
notabelen en het gemeentebestuur. 9. Banken voor de kerkeraad. 10. Banken voor
de wezen uit het in 1865 gestichte Protestants Christel ijke Weeshuis aan de
Slotlaan (toen geheten Donkerelaan) . 11 en 12. Banken, in oorsprong van de fami I ie Huydecoper van Zeyst. 13. De kachel van 1884. 14. AanvankeI ijk stovenhok, later kolenhok (nu ruimte voor de centrale verwarming) 15. Hoofdingang
via het torenportaal. Zie verder blz.247-250.
Plaat 92 (en 93). Het zitplaatsen-bestand in 1964. - Tengevolge van een
nieuwe opvatting omtrent de r~imtelijke ordening in kerkgebouwen, en ook vanwege het in gebruik nemen van méérderekerkgebouwen in de gemeente, kon in de
na-oorlogse jaren het aantal zitplaatsen in de kerk worden verminderd. In 1964,
vlak voor de restauratie van de kerk, maakte het tot deze restauratie aangetrokken arch. bureau T. van Hoogevest te Amersfoort een t-eken i ng van de toenmaI ige bezetting van de kerk met zitplaatsen: in de beneden-kerk waren er in
1964 ca. 480 (plaat 92), terwijl er op de galerijen nog steeds 300 waren
(plaat 93, links); het totaal was dus toen ca. 220 minder dan in 1886, maar de
marginale open ruimte in de kerk gaf toch ook toen al een veel rustiger indruk
dan tevoren. Het middenschip was in 1964 geheel met stoelen bezet, en ook links
en rechts (van de preekstoel gezien) achter in de kerk waren stoelen, zodat
het aantal banken (inclusief de toen nog bestaande 'dubbel-gestoelten' tegen
de torenmuur van de kerk) verhoudingsgewijs gering was. Zie blz.261.
Plaat 93. De zitplaatsen op de galerijen. De orgel-galerij. - Op plaat 93
zien we, als nummers 4 aangeduid, de beide vóór- en de beide achterportalen
met de zich daarin bevindende trap-opgangen naar de galerijen. De galerij
I inks op de plaat geeft aan, hoe de berde galerijen tot 1964 tezamen van ca.
300 plaatsen waren voorzien, terwijl de galerij rechts op de plaat aangeeft,
hoe de berde galerijen sinds 1965 tezamen ca. 240 zitplaatsen hebben. - Wat
met nr. 1 wordt aangeduid, is de kleine ruimte (met een afzonderlijke ingang
van buiten af) met de trap-opgang naar de orgelgalerij , welke laatste zich in
het 'koor' bevindt. Nummer 2 is de plaat van de windvoorzienings-installatie voor het orgel, en nummer 3 die van het grootse orgel zelf. Deze galerij,
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die zich boven de consistorie en andere ruimten van het beneden-koor bevindt,
wordt helder verlicht door de 5 ramen, in elk der 'koor'muren één.
Plaat 94 (en 93). Het zitplaatsen-bestand sinds 1965. - De nummers op deze
tekening beduiden het volgende. 1. Het achterportaal. 2. De nevenruimte van de
consistorie, nu aanmerkelijk kleiner dan vóór 1965 (vgl. pl.91). 3. Het portaal met de toegangstrap naar de orgelgalerij. 4. De consistorie, nu aanmerke1 ijk groter dan vóór 1965 (vgl. pI .91). 5. De beide achter-portalen. 6. Het
liturgisch centrum. 7. De preekstoel. 8. De Avondmaalstafel. 9. De Doopvont.
- Het zitplaatsen-bestand in het kerkruim bestond in 1965 aanvankeI ijk uit 20
rijen van elk 20 stoelen aaneen, geheel binnen de pilaren gehouden; het is om
meerdere redenen verstandig geweest, dat dit al spoedig gewijzigd is in 20 rijen van elk tweemaal 10 stoelen, gescheiden door een middenpad, hoewel nu de
tweemaal 4 pilaren in acht gevallen de aaneengeslotenheid van de betreffende
stoelenrijen onderbreken. Verder is er langs elk der beide zijmuren van de
kerk een zich over de volle lengte van het kerkruim uitstrekkende, dus zeer
lange bank aangebracht, waarop tezamen 88 zitplaatsen zijn. De voormal ige
'dubbel - gestoelten tegen de torenmuur aan (zie platen 91 en 92) zijn in 196 Jf
voorgoed verdwenen. Wat de galerijen betreft, daarop werden de tevoren zeer
1ange banken (pl. 93, 1 i nks) in 1965 door tussenpaden onderbroken, waardoor
het aantal zitplaatsen daar tot 240 werd teruggebracht (pl.93, rechts). In totaal bevat de kerk thans 756 zitplaatsen. Nog zij opgemerkt, dat op plaat 94
met nr.l0 de plaats waar de Nassau-zerk is opgericht, met nr.l1 de plaats
waar de oude toegangstrap tot de toren, en met nr.12 het torenportaal wordt
aangeduid. Zie over dit al les blz.261.
Plaat 95. De kerk, gezien uit het noordwesten. - Aquarel uit ca. 1850, waarvan het achterschrift luidt: 'Reform.Kirche des Dorfes Zeist'. Deze aquarel
werd tussen 1843 en 1850 vervaardigd, hetzij door Frau ERDMUTH BENIGMA VON
DALMAN geb. KOBLING (1785-1861), hetzij door haar dochter ERDMUTH LAURENTIA
VON DALMAN (1822-1870), beiden Zusters van de Broedergemeente te Zeist, de laatste in 1850 gehuwd met Broeder Julius l1arx. In april 1963 werd deze aquarel,
die thans eigendom is van de Broedergemeente, gefotografeerd door mejuffrouw
J.M. Nieuwkoop te Zeist. We zien hier 1 inks het hekwerk van het voormalige
Huis 'Veelzigt'; het trapje, dat de kerkheuvel op leidt, lijkt wat primitief
uit de verf te zijn gekomen; de torenspits is nog met de sierspitsjes omringd;
de Utrechtse\veg gaat, na z'n sierlijke bocht, in de Ie Dorpsstraat over; en
vaag op de achtergrond is er nog iets van het voormal ige logement 'Het Hof van
Holland' te zien, maar welk logement tóen het woonhuis van jhr. W.J. de Pesters was.
Plaat96. De kerk, gezien uit het noordwesten, 1975. - Een foto van de zuidoostzijde van de kerk kon, vanwege de gebouwen, die er sinds onheugel ijke tijden aan die zijde, vlak bij de kerkheuvel aansluitend, hebben gestaan, nooit
gemaakt worden. De kerk is dan ook steeds, en wel zeer veelvuldig, behalve van
voren met de toren centraal, uit het noordwesten gefotografeerd. Ook van déze
kant echter vormden tot voor zeer kort, eerst meerdere bomen en tenslotte één
sterk uitgegroeide boom een sta-in-de-weg, waardoor een groot gedeelte van de
zijkant van het kerkgebouw niet te zien was. Dit jaar (1975) is echter ook de
laatste boom gesneuveld, en plaat 96 geeft dan ook (voor zover wij weten) de
éérste foto (van Hanneke Kortlandt) , waarop de kerk in z'n vol Ie glorie staat
afgebeeld! Deze foto geeft een duidelijke illustratie van zeer veel bijzonderheden, die in hoofdstuk X in dit deel worden besproken: muren, beneden- en bovenramen, balustraden, van kerk en 'koor' beiden, en het geheel onder 'aanvoe-
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ring' van de oprijzende toren vooraan. - Zie voor een kunstcritische beoordeI ing van dit, voor ons land toch wel unieke kerkgebouw, hetgeen wij op blz.244
als de mening van dr. R. van Luttervel t hebben meegedeeld.
Plaat 97. De kerk, gezien aan de achterzijde, 1975. - Van de achterzijde
van de tegenwoordige Oude Kerk zijn weinig of geen foto's te vinden. Vandaar
dat we blij zijn, dat Hanneke Kortlandt, tegelijk met de foto van plaat 96,
ook die van plaat 97 heeft vervaardigd. De 11.50 m hoge achtergevel, bestaande uit de drie zijden van de 'koor'-sluiting, komt hier fors in z'n drie geledingen voor den dag; van onder naar boven: eerst de deuren, dan de grote beneden-ramen, en daarboven de wat kleinere boven-ramen. Hetgeen aan de beide zîjkanten van de kerk, vanwege de daar 4 meter uitgebouwde lagere zijvleugels,
met daar~chter pas het verhoogde middenschip, als het ware in twee geledingen
geeft te zien, komt hier, aan de achterkant van de kerk, in het éne hoge muurvlak tegelîjk tot uitdrukking. Een beeld van de kerk, dat niet al te bekend
is, maar wel de moeite waard om er eens op te letten.
Plaat 98. Anonyme foto van het interieur van de kerk (richting preekstoel),
van vóór de restauratie van 1964/65. - Deze foto in de richting van preekstoel en orgel geeft aan, hoe de kerkgangers van 1843 tot 1964 het interieur
van de kerk voor ogen gezien hebben. De zitplaatsen-voorziening is hier nog,
zoals deze op plaat 92 in plattegrond is aangegeven. De preekstoel is nog met
een klankbord (waaraan gordijntjes) bekroond; ook het voorlezersgestoelte,
dat vóór de preekstoel stond, is hier nog aanwezig. Opvallend is op deze foto
de fijne I ichtwerking, gevormd door de wijder uiteengelegen beneden-ramen en
door de dichter bij elkaar gelegen, wat kleinere boven-ramen, door welke de
I ichtval fascinerend langs het I icht gewelfde plafond scheert.
Plaat 99. Het interieur van de kerk (richting preekstoel) van ná de restauratie van 1964/65 (foto Monumentezorg, 1965). - De kleinere wijzigingen (in
vergel ijking met het op plaat 98 weergegeven interieur van vóór 1965) betreffen met name de preekstoel, nu zonder klankbord en niet meer gestoord door
het voorlezersgestoeI te, dat er eerder vóór stond, verder de prachtige nieuwe
kroonlampen, en de zitplaatsen, nu allen stoelen, die nog zonder middenpad,
20 per rij, opgesteld zijn (zie de toelichting bij plaat 94). De meer opvallendeverschi llen tussen het interieur van vóór 1965 (zie plaat 98) en dat
van ná 1965 (plaat 99) zijn echter niet op deze foto te 'zien, want die betreffen de, door inkrimping van het plaatsen-bestand verkregen meerdere ruimte-werking, met name in het I iturgisch centrum en onder de galerijen, benevens de
nieuwe bepleistering van de muren ende veel lichtere tinten, die het houtwerk e.d. in 1965 heeft gekregen, waardoor een zeer harmonieus geheel is ontstaan. Zie blz.261.
Plaat 100. Het interieur van de kerk (richting torendeur) van ná de restauratie van 1964/65 (foto Monumentenzorg, 1965). - Men schenke bij deze foto
aandacht aan: 1. De prachtige kroonlampen, een geschenk van N.N. uit 1965 (zie
blz.254). 2. De fraaie zonneklok, eveneens een geschenk van een anonymus uit
1965, gemonteerd (misschien iets te hoog voor de grote kerkruimte) midden boven de hoofd-deur van de kerk (zie blz.261). 3. De in 1964 teruggevonden Nassau-grafzerk, nu rechts van de torendeur tegen de muur opgesteld (zie blz.223
en pl.77). 4. De nis, links van de torendeur, met een drietal, nu bepleisterde,
onderste treden van de, in 1964 her-ontdekte, uit 1180 daterende, tufstenen
trap-opgang, via welke men dus voorheen, in de tijd vóór 1841, toen het niveau
van de vloer van de voormal ige kerk één meter hoger lag dan thans, van de kerk
uit naar de toren-verdieping kon gaan (zie deel 2, blz. 117-120 en de platen 63
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en 64.
Plaat 101. De zwaar-koperen kansel-lessenaar uit 1785, die nog steeds in
gebruik is (foto Monumentenzorg, 1965). - Deze kostbare lessenaar werd, tegelijk met allerlei andere koperen kerk-ornamenten, in 1785 voor de toenmalige
preekstoel in de romaanse kerk aangeschaft. Al het overige koperwerk is echter in 1841/43 op een ons onbekende wijze verdwenen; alleen de kansel-lessenaar heeft de overgang van oud naar nieuw overleefd, en behoort, met zovele
andersoortige eigendommen van de hervormde Gemeente, tot de geregistreerde Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Zie deel 2, blz. 176, 177.
Plaat 102. Het voormal ige gebouw 'Irene' , naast het voormal ige Protestants
Christel ijke \oJeeshuis aan de Donkerelaan (nu Slotlaan) (foto Gemeentewerken
Zeist, 1953). - De reden, waarom we deze foto in ons boek over de Oude Kerk
hebben opgenomen, is dat, toen onze tegenwoordige Oude Kerk van 1841/43 rond
de eeuw-wissel ing al weer veel te klein voor de steeds groeiende gemeente
werd, en er weer allerlei stemmen opgingen om haar weer af te breken en door
een veel grotere kerk te vervangen, de Kerkeraad in 1914 de knoop heeft doorgehakt, en eens voor al heeft besloten, dat de kerk behouden zou worden, en
dat er daarom, teneinde toch het plaatsgebrek op te heffen, een twééde plaats
van samenkomst voor de gemeente zou worden ingesteld, en daartoe werden er
dan sind 1915 kerkdiensten in 'Irene' belegd. Het was een VJijs besluit, om de
oplossing van het plaatsenprobleem niet langer te zoeken in afbraak en nieuwbouw, maar in een twééde gebouw voor kerkdiensten (zie blz.256-260). Ware deze wijsheid ook omstreeks 1840 opgebracht, dan was onze oude romaanse kerk
toen gespaard gebleven; maar ... toen was de tijd voor een dergel ijk besluit
bI ijkbaar nog niet rijp geweest!
Plaat 103. De Nieuwe Kerk, Boulevard hoek Verlengde Slotlaan. - Toen ook
'Irene' (pl.l02) na weinige jaren weer te klein was geworden om afdoend als
tweede plaats van samenkomst voor de steeds groeiende gemeente te dienen, is
reeds in 1917 het plan geopperd, om tot het stichten van een volwaardige tweede kèrk te komen, hetgeen 10 jaar later, in 1927, is gerealiseerd (zie blz.
260). De architecten J.M. Paap en J.J. van Straalen vervaardigden, vóórdat
met de bouw werd begonnen, een forse ontwerp-tekening in perspectief, welke
thans eigendom is van de Hervormde Gemeente. In materiële zin zou men deze
Nieuwe Kerk een 'dochterwerk' van onze Oude Kerk kunnen noemen. Nadien zijn
er trouwens nog verscheidene kerkgebouwen méér voor de omvangrijke Hervormde
Gemeente van Zeist verrezen.
Plaat 104. Kaartje van Zeist, met name ten behoeve van de local isering van
het voormalige kerkeland en pastorieland. - In hoofdstuk XI van dit deel komen onder meer uitvoerige uiteenzettingen voor betreffende de vragen, waar
het voormal ige kerkeland (zie blz.266-279) en het voormal ige pastorieland (zie
blz.285-189) hebben gelegen. - Wat het kerkeland (8 morgen = 6.8b H.A. groot)
betreft, dat uiteraard van de kerkstichting af als zodanig bestaan heeft,
hiervan kennen we de geschiedenis van 1540 af totdat de kerk de eigendom ervan in 1820 heeft afgestoten; het heeft gelegen tussen de Arnhemse Bovenweg
en de Driebergseweg, voor verreweg het grootste gedeelte op de zuidoostel ijke
helft van wat nu het goed 'Heerewegen' is. - En wat het pastorieland (22~ morgen = 19~ H.A. groot) betreft, dat er immers óók sinds de kerkstichting als
zodanig moet zijn geweest, hiervan kennen we de geschiedenis van 1368 af totdat het in 1677, tegel ijk met zeer veel andere goederen onder Zeist, door Willem Adriaan, graaf van Nassau, de eerste heer van Zeist, werd aangekocht, met
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name voor de stichting van het nieuwe Slot van Zeyst en de daarbij aan te leggen tuinen; in dat jaar is het pastorieland dus als zodanig geliquideerd. Het
heeft gelegen: in de lengte tussen de achterkant van de percelen aan de zuidwestkant van de beide Dorpsstraten in het noordoosten, en het NW/ZO lopende
gedeelte van de \.Jaterigeweg in het zuidwesten, en in de breedte tussen het NOl
ZW lopende gedeelte van de Waterigeweg in het noordwesten en een daarmee parallel lopende 1 ijn tussen het eind van de 2e Dorpsstraat en het punt waar de
Waterigeweg op de Groeneweg uitkwam, in het zuidwesten. We hebben de plaats,
waar de oude, al in de middeleeuwen bestaan hebbende pastorie aan de zuidwestzijde van de Ie Dorpsstraat gestaan heeft, in zwart gemarkeerd, om te laten
zien dat de pastoor, en later de predikant, door z'n achtertuin zó op z'n land
kon komen. - Overigens zal men op plaat 104 ook tal van toponymen tegenkomen,
die bij de lezing van het boek telkenmale ter oriëntering kunnen dienen.
Plaat 105. Détail van de kaart van de gerechtsgrenzen in het gewest Utrecht
in de 2e helft van de 17e eeuw, van B. DE ROIJ (gepubliceerd in de Tegenwoordige Staat van Utrecht, 1772). - De punt jes-l ijnen duiden op de grenzen van de
gerechten in de genoemde tijd. Wij hebben dit kaartje met name opgenomen, omdat we op blz.268-270 een aanmerkel ijke correctie hebben aangegeven op de hier
door De Roij aangegeven grens van het gerecht Stoetwegen. Dit gerecht omvatte
nl. blijkens tal van bewaarde stukken óók het hele gebied tussen de Tiendweg
en de Arnhemse Bovenweg, noordwestel ijk tlm BI ikkenburg en Molenbosch, en
zuidoostel ijk tot aan 'De Breul'. Juist op dit gebied heeft immers ook het oude kerkeland van Zeist gelegen (vgl. pl.l04).
Plaat 106. Détail van de kaart van Zeist van PETERS EN en TORSSELL uit 1802
(vgl. deel 1, pI .7). - Op deze plaat geven de nummers de volgende aanduidingen. 15. De (voormalige) Oude Kerk. 16. De oude Pastorie aan de Dorpsstraat.
21. Het Nieuwe Logement (van de Broedergemeente). 22. Het Rechthuis aan de
Dorpsstraat. 23. Het Logement (nadien 'Het Hof van Holland' geheten). Het gaat
ons hier met name om het oude pastoriehuis, dat we (ter plaatse van nr.16) nader afgebeeld zien op plaat nr.l07. De huizen aan de zuidwestkant van de Ie
Dorpsstraat, zoals deze daar in 1802 stonden, worden opgesomd en besproken op
blz.291, e.v. Vooral de gesitueerdheid en de omvang (ook achterwaarts) van de
pastorie komen hier duidel ijk aan het 1 icht.
Plaat 107. Het oude, uit de middeleeuwen daterende, pastoriehuis aan de
Dorpsstraat, ca. 1820. - Détail van de in deel 2 op plaat 41 weergegeven tekening van J.M.E. VAN DE POLL. Op deze plaat I inks zien we onder de bomen de
oude herberg 'Het Hof van Holland' aan de noordwestel ijke zijgevel; op de
plaat rechts zien we het oude schippershuis op de hoek van de Waterigeweg en
de Dorpsstraat; op de plaat in het midden zien we het grote huis, dat de oude
pastorie was, waarvan (voor zover mogelijk) op blz.292 een beschrijving is
gegeven. Dit huis, waarin in de latere middeleeuwen nog pastoors~, en waarin
sinds de reformatie nog achtereenvolgens niet minder dan 24 dominees hebben
gewoond (de laatste \vas ds. J.E. Kist), werd in 1834 vanwege de vele onherstelbare gebreken, die het in de loop der eeuwen h-ad gekregen, afgebroken,
terwi j 1 toen het 1 i nkse buurhu i s op het terre i n van de afbraak u i tgeboU\vd en
tot pastorie ingericht werd. Van die jongere pastorie bezitten we tot nog toe
geen duidel ijke afbeelding; zij werd in 1928 verkocht en nadien ook gesloopt.
De plaats aan de Ie Dorpsstraat, waarop zowel de oude als de jongere pastorie
hebben gestaan, is thans het open terrein van de firma BroedeIet. Zie blz.291295.
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Plaat 108. De voormali e 'tweede astorie' voor de in 1839 estichte 'tweede predikantsplaats' foto van A.C. Thomann, ca. 1900 . - Bij het instellen
van de tweede predikantsplaats in 1839 werd het pand, nu le Dorpsstraat 20,
aangekocht als tweede pastorie. Op de foto van ca. 1900 is het het tweede
huis van links; we zien hier kennelijk een dominee vóór z'n huis staan, wellicht de predikant, die er toen in woonde. - Intussen is deze pastorie in 1911
weer van de hand gedaan; het beneden-gedeelte ervan is nadien verbouwd, maar
het boven-gedeelte is ook thans (1975), althans van buiten gezien, nog intact
als weleer.
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Hoofdstuk

xn

De beide oude herbergen (rechts van de kerk)

Wij zijn er ons wel van bewust, dat de beide hoofdstukken in dit 4e deel
van ons boek, t.W. over de beide herbergen rechts van de kerk, en over het
huis, dat later 'VeelZigt' zou heten, links van de kerk, eigenlijk toch wel
min of meer buiten het kader vallen van wat de titel van ons boek aangeeft
en van wat in de 3 vorige delen is behandeld. Wanneer het boek in z'n geheel
in één band zou zijn uitgegeven, dán zou de afwijkende inhoud van de hoofdstukken XI I en XI I I gemakkelijker als een soort aanhangsel of toegift bij het
geheel zijn overgekomen, dan nu dit aanhangsel of deze toegift, schijnbaar
afzonderlijk, in dit deel verschijnt, waarbij dan de omslag nog wel de titel
en de plaat van het gehéél, dus van 'De Oude Kerk van Zeist' vermeldt, maar
waarvan de inhoud toch vrijwel uitsluitend over een paar oude herbergen en
over een verdwenen herenhuis handelt, die alleen maar in de omgéving van de
Oude Kerk hebben gestaan. Intussen lopen de dingen nu eenmaal zo, en met wat
begrip voor de manier waarop ons boek in 4 delen is uitgegeven, zal men de
genoemde eigenaardigheid

wel voor I ief willen nemen.

In ieder geval is het van meet af onze bedoeling geweest, om, behalve
over de Oude Kerk zèlf, ook over de voormalige buurhuizen van de kerk te
schrijven, welker historie die van de Oude Kerk eeuwenlang heeft geflankeerd.
In beide herbergen vertoonde zich immers, behalve het dagelijkse dorpse vertier, ook de zondagse bedrijvigheid van de vele kerkgangers, die van heinde
en ver met hun gerij ter kerke kwamen, en dan van de stalgebouwen bij de herbergen gebruik maakten. En wat betreft het linkse buurhuis, daarbij komen we·
in aanraking met een woning, die 66k een nogal gevarieerde bevolking, menigmaal van elders komende, heeft gehad, waardoor er wel één en ander van is te
verhalen, dat de belangstellende lezers zal interesseren. Bovendien hebben zowel de direct naast de kerk staande herberg, als ook (later) het huis links
van de kerk, bij elkaar genomen gedurende minstens een paar eeuwen als woonhuizen van een reeks van schouten van Zeist gefungeerd; en ook däärdoor komt
in deze laatste twee hoofdstukken het Zeist van vervlogen tijden ons nog weer
wat duidel ijker voor ogen. En tenslotte ... voor de liefhebbers: er komen in
dit deel ook tal van genealogische bijzonderheden betreffende oude Zeister
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geslachten aan de orde.

Twee herbergen.
Naast de Oude Kerk van Zeist, en daarbij in de richting van de Zeisterstraat (Dorpsstraat) direct aansluitend, hebben dan gedurende ettel ijke eeuwen
twee herbergen gestaan, gezusterl ijk naast elkaar. Om deze beide herbergen,
die dus allebei rechts van de kerk stonden, in dit hoofdstuk van elkaar te
onderscheiden, spreken we van de

linkse en de rechtse herberg, hetgeen dus

is op te vatten als 1 inks en rechts van elkáár. De eerstgenoemde (de 1 inkse)
stond dan op het perceel vlak (rechts) naast de kerkheuvel , en de andere (de
rechtse) stond op het vàlgende perceel aan de Zeisterstraat. Het perceel van
de 1 inkse herberg sloot zódanig bij de kerkheuvel aan, dat de kerkheuvel daar
ter plaatse iets naar voren uitsprong, zodat er wat ruimte was voor de enige
toegang (opgang), die hier eeuwenlang naar de kerk is geweest (pln.l09,110,
116,118,119). Deze 1 inkse herberg stond recht tegenover de Waterigeweg (pln.l09,
IlO, lIS), ter plaatse waar zich thans het huizencomplex Ie Dorpsstraat 3, 5 en
Sa bevindt. De rechtse herberg, waarvan de voorkant met die van de 1 inkse een
1 icht

achterwaartse stompe hoek vormde (pln. 109,110), stond ter plaatse van

het tegenwoordige hotel 'Victoria', dat er trouwens nog een late nazaat van is:
Ie Dorpsstraat 7.
Welke van deze beide herbergen de oudste was, is niet meer uit te maken.
Hierna zullen we zien, dat we de geschiedenis van de 1 inkse herberg van 1529
af (nt.l) , en die van de rechtse van 1540 af kennen (nt.2), maar hoelang elk
van beide er vóór de genoemde jaren al stond, is onbekend. Van de 1 inkse herberg moet gezegd worden, dat deze in elk geval stond op de plaats, waar men
een oude dorpsherberg het eerst zou verwachten: vlak naast de kerk! -Deze 1 inkse herberg komt pas in de vijftiger jaren van de 18e eeuw met een náám voor,
en heette toen 'De Prins' (nt.3), terwijl ze in de 1ge eeuw 'Het Hof van
Holland' heette (nt.4). De rechtse herberg komt al in 1693 voor onder de naam
'De Swaen' (later ook 'De Witte Swaen'), en dat is toch wel een echte en vanouds gebruikel ijke herbergnaam (nt.5). In oudere tijden zijn de beide herbergen mogelijk ten naastebij even groot geweest, maar de 1 inkse had in de tijden, waaruit we er afbeeldingen van hebben, nl. in de 18e en 1ge eeuw (pln.
115,117,119), aanmerkel ijk meer allure gekregen dan de rechtse, die zelfs op
een fotografische afbeelding uit ca. 1880 nog maar als een betrekkel ijk klein
geval staat afgebeeld (pl. 122).
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Willem Blok: vermeld als herbergier in 1368.
Alzo in het midden latende, welke van deze herbergen de oudste was (waarbij onze voorkeur gevoelsmatig toch wel naar de I inkse uitgaat), merken we op,
dat er reeds in een oorkonde van 27 mei 1368 sprake is van het 'hospitium

Wilhelmi Bloc', dus: het logement van Willem Blok; op genoemde datum hielden
'schout

en buren' van Zeist een gerechtszitting buiten, op straat, vóór het

logement; tot de bedoelde 'buren' behoorde ook Wi llem Blok zelf (nt.6). Dit nu
is de oudst bewaarde vermelding van een herberg in Zeist.

DE LINKSE HERBERG

Lambert Dircksz: herbergier, mogelijk van ca. 1515 tot ca. 1540; aantoonbaar in 1529.
Van de linkse herberg, die dusdirect rechts naast de kerkheuvel stond, is
voor het eerst in 1529 sprake. Een zekere Lambert Dircksz was toen herbergier,
zulks bI ijkens een uitgave-post in de rekening van raden en rentmeester-generaal van de domeinen in het gewest Utrecht over het genoemde jaar: 'Verteert

(tot Zeyst) ten huyse van Lambert Dirckszde somme van vijff ponden van (elek)
40 groten' (nt. 7) .
Deze Lambert Di rcksz wordt al eerder, namel ijk in de jaren 1515 tot 1520,
enige malen als schout in het bisschoppelijk gerecht in Zeist vermeld (nt.8);
in die kwal iteit werd hij echter in 1520 opgevolgd door wermoedelijk z'n vader;
zie hierna) Dirck Gijsbertsz (nt.9), die ook al eens eerder schout was geweest
(1512/13; nt.l0), en die ca. 1522 op zijn beurt weer opgevolgd werd door Tyman
Ottensz; deze was óók al eerder schout geweest (1509 tot 1511; nt.11), en had
nu zijn tweede en derde periode als schout (met een korte onderbreking omstreeks 1531; nL 12) tot 1536 à 1537 (nt.13).
Wat Lambert Dircksz betreft: het is uiteraard wel waarschijnlijk, dat deze
ook al geruime tijd vóór 1529, ja, dat hij ook al in de jaren waarin hij
schout was (1515 tot 1520;'zie boven), herbergier was geweest, want zoals we
hierna zullen zien, kwam de combinatie van het schoutambtèn het herbergierschap

i~

die tijd zeer veelvuldig voor. In ieder geval bI ijkt uit de genoemde

post van 1529

zonder meer, dat Lambert Dircksz, ook al in de tijd van Tyman
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Ottensz schout was, z'n herberg is blijven drijven; dit deed hij tot omstreeks
1540 (zie hierna). En dat hij bepaald herbergier in de I inkse herberg was,
mag worden afgeleid: 1e uit het feit, dat de rèchtse herberg (zoals we nog
zullen zien) in diezelfde tijd (omstreeks 1540) door een ander, nl. door
Gijsbert Willemsz Stael, werd gedreven (nr.1 ll), en 2e uit het feit, dat juist
de linkse herberg (zoals eveneens hierna zal bI ijken) tot het midden der 17e
eeuw herbergiers heeft gehad, die vrijwel allen tevens schouten van Zeist zijn
gewees t (nt. 15) .
Nu bI ijkt uit het manuaal van het oudschi ldgeld van 1540, dat Lambert
Dircksz in die tijd 3 percelen grond aan de Zeisterstraat (Dorpsstraat) in
erfpacht hield, van welke hij er één aan zekere Hubert Hermansz verhuurd had
(nt.16). Deze laatste had juist in datzelfde jaar 1540 z'n aanstel I ing tot
schout van Zeist verkregen, waarbij hij Hubert Hermansz van Deyl bI ijkt te heten, terwijl hij tevens in hetzelfde jaar als herbergier wordt vermeld (zie
hierna). Daar Lambert Dircksz na 1540 nog vele jaren heeft geleefd, zal deze
dus omstreeks 1540 z'n herbergierschap aan Hubert Hermansz van Deyl hebben
overgedragen, en weIl icht zelf elders in Zeist zijn gaan wonen, al bleef hij
wèl de erfpacht van het grondperceel van de herberg betalen (zie boven) en
dus wel zeer waarschijnl ijk ook eigenaar van de herberg, die hij dan aan
Van Deyl verhûûrde. Zèlf zal Lambert Dircksz tegen of in het jaar 1556 zijn
overleden (nt.17).
Hoe de familienaam van Lambert Dircksz is geweest, vinden we nergens in de
voorhanden bronnen vermeld. Menigmaal echter hadden ook mensen, die al leen
maar met hun eigennaam en hun patronym aangeduid werden, wel terdege ook een
famil ienaam, al werd deze dan doorgaans, en zelfs ook in officiële stukken,
nauwelijks gebruikt. Soms komt het voor, dat de famil ienaam van iemand, die
in de regel alleen met z'n patronym vermeld wordt, toch ineens in een bepaald
stuk aan het I icht komt, endanhebbenl\egeluk; maar ook dàt geluk was ons, wat
Lambert Di rcksz betreft, niet beschoren. Iets anders is echter (en dat zullen
we hierna ook meerdere malen kunnen opmerken), dat zowel t.a.v. het

scho~tambt

als t.a.v. het herbergierschap, zeer dikwijls een opvolger tot de naaste
famil ieleden van z'n voorganger behoorde. Soms - bijv. wanneer er niet direct
een volwassen famil iel id was, dat er voor in aanmerking kwam of wenste te
komen - werd met name t.a.v. het schoûtambt de famil iereeks wel eens een tijd-
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lang onderbroken, maar we zien dan toch in meerdere gevallen, dat er daarná
weer iemand uit het oude schoutengeslacht aan bod kwam. En nu zullen we hierna
zien, dat de opvolging in de beide genoemde functies gedurende een eeuw of
langer, althans zeer vermoedel ijk, binnen de famil iekring van het geslacht

Van Wijck werd gehouden; en, van daar uit terugredenerend, zou de familienaam
Van Wijck wel de eerste zijn, die in aanmerking komt als mogel ijke famil ienaam
van Lambert Dircksz.
Leden van het bedoelde Zeister geslacht komen al vroeg in de op Zeist betrekking hebbende oorkonden en andere bescheiden voor. Wanneer we de in dit
deel van ons boek opgenomen lijst van schouten van Zeist nagaan (nt. 18), dan
zien we, dat er al in 1389 een Gijsbrecht (Gijsbert) van Wijck als scr.out van
Zeist wordt vermeld (nt.19). En verder komt er in de genoemde 1 ijst van schouten, ná deze Gijsbrecht (Gijsbert), een, zij het enige malen onderbroken, maar
toch kennel ijk genealogisch aaneensluitende reeks van (zonder achternaam vermelde) schouten voor: een Henrick Dircksz (als schout vermeld van 1410 tot
1438/39; nt.20), een Gijsbert Henrick Dircksz (blijkens dit dubbel-patronym
stell ig een zoon van de voornoemde Henrick Dircksz, van welke Gijsbert een
posthuum bericht aangeeft, dat hij tussen de jaren 1451 en 1473 een tijdlang
schout is geweest; nt.21); en een Dirck Gijsbertsz (die, getuige een oorkonde
uit 1495, met zekerheid een zoon van de genoemde Gijsbert Henrick Dircksz was,
en die als schout van Zeist voorkomt in 1512/13 en in 1520; (ntn.2Z,23,24).
N.B. Zie voor één en ander ook het 'Fragment Genealogie Van Uijck', hierna op
blz. 339.
Nu komt het ons voor, dat het niet uitgesloten is, dat er tussen de genoemde Gijsbrecht (Gijsbert) van Wijck uit 1389 en de Henrick Dircksz uit 1410
tot 1438/39 een ons uit de bronnen niet bekende Dirck Gijsbrechtsz (Gijsbertsz),
al of geen schout, is geweest, een zoon van Gijsbrecht van Wijck, en de vader
van Henrick Dircksz. Dat deze geopperde Dirck Gijsbrechtsz (Gijsbertsz) niet
in de bronnen voorkomt, behoeft geen bezwaar te zijn, daar de ons uit de bedoelde tijd bewaarde bronnen nog slechts weinig in aantal zijn. Evenmin kan
men tegen de genoemde suppositie aanvoeren, dat er tussen de (enige) vermelding van Gijsbrecht van Wijck (1389) en de vroegste vermelding van

Henri~k

Dircksz (1410) slechts een tijdsruimte van 21 jaar ligt, dus op het eerste gezicht te kort om er nog een generatie tussen te veronderstellen; de bedoelde
(enige) vermelding van schout Gijsbrecht van Wijck in 1389 kan immers zeer
wel een láte vermelding van hem zijn, uit de tijd dat hij
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al op gevorderde leeftijd was, en dan kan hij dus gevoegl ijk
van

de grootvader

Henrick Dircksz zijn geweest.
En wanneer nu onze genoemde veronderstel I ing juist zou zijn, dan zou dus

de reeks van schouten, te beginnen bij Gijsbrecht van Wijck uit 1389, via de
conjecturale Di rck Gijsbrechtsz (Gijsbertsz), en voorts via de aantoonbare
Henrick Dircksz van 1410 tot 1438/39 en Gijsbert Henrick Dircksz van tussen
1451 en 1473, naar Dirck Gijsbertsz uit 1512/13 en 1520, ons een vijftal
genealogisch aaneensluitende Van Wijck's geven te zien. En bij deze vijf zou
dan onze hiervóór besproken schout-herbergier Lambert Dircksz (bekend van ,1515
tot 1556, en als herbergier vermeld in 1529), als mogelijke zoon van Dirck
Gijsbertsz,

en dus als

de zesde in de reeks, kunnen aansluiten, zodat ook

déze dan een Van Wijck zou zijn geweest.
Wel zijn we er ons terdege van bewust, dat we ons, vooral op genealogisch
gebied, van gissingen geen i llussies moeten maken, maar we menen toch de
vorenstaande 'mogel ijkheid' te moeten opperen, en wel 1e omdat het vervolg
van ons verhaal, dat over tijden handelt waaruit ons aanmerkel ijk méér gegevens ter beschikking staan, een dergel ijke gang van zaken, als we nu voor de
oudere tijden veronderstelden, bij de voortduur concreet en met bewijzen gestaafd laat zien, en 2e omdat we,uit hetgeen we van de schouten-herbergiers
van enkele decenniën ná Lambert Dircksz (die werkelijk tot de Van Wijck's en
aanverwanten behoorden) weten, wel met grote waarschijnl ijkheid kunnen afleiden, dat onze Lambert Dircksz inderdáád ook een Van Wijck is geweest.
We vermelden hier nog, dat Lambert Dircksz een zoon Dirck Lambertsz heeft,
gehad, die we in de bronnen over de jaren 1529 tot 1564 menigmaal vermeld vinden (nt.25). Deze Dirck Lambertsz was stellig de vader van Fijtchen Dirck Lambertsz, die getrouwd geweest is met de, ons uit de jaren 1622 en 1626 bekende
herbergier uit de rèchtse herberg, Jan Jansz Bosch {nt.26); zij moet, naar
chronologische schatting, in die twintiger jaren zeker al op gevorderde leeftijd zijn geweest, hetgeen overeenstemt met wat we ,uit een acte van 1626 vernemen, dat zij vóór of 1n dat

j~ar

is overleden (nt.27). Of haar vader,

Dirck Lambertsz, vóór z'n geryoemde schoonzoon, zelf óók herbergier in de
rechtse herberg is geweest, is ons uit niets gebleken, maar wat Fijtchen
betreft, die dus in elk geval uit het oude herbergiersgeslacht van de 11nkse
herberg stamde, zien we dan toch ook hier weer, dat het herbergiersbloed
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kroop waar het niet kon gaan.

Hubert Hermansz van Deyl: herbergier van 1540 tot mogel 1:jk 1558; aantoonbaar in 1540 en 1553.
We zagen reeds, dat de hiervóór besproken

herbergier, Lambert Dircksz,

zich omstreeks 1540 om de één of andere reden uit zijn bedrijf heeft teruggetrokken en de herberg aan Hubert Hermansz van Deyl heeft verhuurd. Of deze
laatste een verwant van Lambert Dircksz was, blijkt nietuitde bewaarde bronnen;
daarom kan het natuurl ijk nog wel zo zijn geweest, bijv. via z'n eigen of z'n
vrouws ouders of grootouders in de vrouwel ijke 1 ijn, maar het is toch ook wel
mogel ijk, dat hij een vréémde eend in de herbergel ijke bijt is geweest. Juist
het feit, dat Lambert Dircksz de herberg niet zonder meer aan Hubert Hermansz
van Deyloverdroeg (verkocht), maar deze slechts aan hem verhuurde, zou een
vingerwijzing kunnen zijn, dat hij de mogel ijkheid ópen wi lde houden om te
gelegener tijd nog weer eens een echte

Van Wijck in de herberg te zien ver-

schijnen; hetgeen hij dan zelf wel niet meer heeft beleefd, maar toch ná zijn
dood wel is gebeurd, zoals hierna zal bl ijken.
De vader van Hubert Hermansz van Deyl, dus Herman van Deyl, is ons bekend
uit het jaar 1522, toen deze schout van Stoetwegen was (nt.28); Hubert zelf
blijkt in 1528, in opvolging van z'n vader, eveneens schout van Stoetwegen
te zijn geweest (nt.29); het geslacht Van Deyl had dus kennel ijk ook schoute1 ijke pretenties. En nu volgde Hubert dan in 1540 Lambert Dircksz ook op als
schout van Zeist, en eveneens als herbergier, waarbij z'n vrouw,

Cornelia,

dochter van Claes Aertsz Vereem (nt.30), de herbergel ijke pl ichten zal hebben
waargenomen. Hubert van Deyl komt van 1540 tot 1558 als schout van Zeist (en
Driebergen) voor (nt.31); en dat hij (zoals gezegd) tevens herbergier was
(zodat het schoutambt en het herbergierschap, na een misschien 20-jarige
onderbreking,

in zijn tijd weer in 'personele unie' verenigd waren) blijkt

duidel ijk uit een tweetal posten in de rekeningen van de raden en rentmeestergeneraal van de domeinen van Utrecht, resp. uit de jaren 1540 en 1553. De post
uit 1540 luidt:

'Noch heeft den voirn.rentmeester uuytgeleidt ende betaelt

binnen den dorp van Zeyst ten huyse van den schout aldaer int vercoepen der
groven thienden, gelegen int Overquartier 's Lants van Uuyttrecht, voir den
oegst anno viertich .... aen maeltijden, wijn ende bier voir dengheenen die de
voirs. tienden eoften, hueren(=hun) borgen ende andere goede luyden, die al335

daer quamen ende de maeltijdt plagen te hebben: achtien ponden vierthien
schellingen; die weerdinne (de vrouw van de schout-herbergier) ende meechden
voir haer moeiten ende beUeschier (=foo i): twintich scheUingen ...

enz.

I,

(nt.32). - En de soortgelijke post uit 1553 luidt: 'Den voorn. rentmeester die

noch betaelt heeft bynnen den dorpe van Zeyst ten huyse van de schout aldaer,
int verpachten voir den tijt van een jair exchijsen

(accijnsen) ende 't recht

van den ketelgruyten, toebehoerende die keyzer (Karel V, als landsheer) in 't
Overquartier 's Lants Van Utrecht, den naebescreven oncosten; eerst aen maeltijden ende bier voir de pachters, hueren (hun) borgen ende anderen als pastoren, costers ende andere goede luyden die opte voors. verpachtinge present
waren: sestien ponden, (en) thien scellingen om bellecier (fooi) ....

I

(nt.33).

- Hier zij nog opgemerkt, dat men de rekeningen van de domeinen in het gewest
Utrecht pas zo uitvoerig is gaan opmaken nadat keizer Karel V in 1528 het wereldl ijk gezag in het Sticht had overgenomen; in oudere rekeningen, die bewaard zijn, worden dergelijke gedétailleerde posten, als hiervóór genoemd, niet
aangetroffen, zodat de geschiedenis van onze herberg uit déze bron niet verder
dan tot de genoemde posten is te achterhalen.

Adriaen Adriaensz: herbergier, vermoedelijk van 1558 tot 1575; aantoonbaar
in 1559.
De op Hubert Hermansz van Deyl volgende schout-herbergier was Adriaen
Adriaensz, van wie we de fami lienaam niet kennen en ook op andere wijze geen
zekerheid kunnen verkrijgen of hij in enig familieverband met vroegere voorgangers of latere opvolgers heeft gestaan. Wel moet t.a.v. hem weer opgemerkt
worden, dat het feit, dat hij niet al leen schóut van Zeist, maar dat hij tege1 ijk ook herbergier aldaar was, ons vermoeden toch wel opwekt, dat hij op de

één of andere manier aan het aan hem voorafgaande en op hem volgende geslacht
Van Wijck geparenteerd zal zijn geweest. Immers, naar het schóutambt kon
uiteraard wel iedere willekeurige persoon dingen, maar de hèrberg was een
bezit in een bepaalde famil ie, en raakte ook maar zó niet uit zulk een fami1 ie. We zouden nu kunnen opperen, dat de vader van deze Adriaen Adriaensz,

dus een Adriaen, volledig een Adriaen Dircksz, en dan een zoon van Dirck
Gijsbertsz en een broer van de hiervóór besproken herbergier Lambert Dircksz
(van Wijck) zou kunnen zijn geweest; en inderdaad komt er in de daarvoor in
aanmerking komende tijd, nl. in 1517 een Adriaen Di rcksz voor (nt.34), die de
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vader van Adriaen Adriaensz zou kunnen zijn geweest. Zo zou er dus een conjecturale mogel ijkheid zijn, dat ook Adriaen Adriaensz een Van Wijck zou zijn geweest, en deze gissing zou t.a.v. de onderhavige gang van zaken inderdaad
veel verklaren! Hij zou dan de herberg, na de dood van z'n oom Lambert Dircksz
(1556) en na de beëindiging van het schoutambt (en waarschijnl ijk ook van het
herbergierschap) van de huurder-herbergier Hubert Hermansz van Deyl (1558;
dit is trouwens de laatste vermelding van Van Deyl, en misschien is hij in
die tijd ook wel gestorven), als fami 1 iel id van oom Lambert Di rcksz, in eigendom hebben gekregen.
Het schoutambt pachtte Adriaen Adriaensz dan in 1558 (nt.35), en hij komt
in deze functie een aantal keren in de bronnen voor, het laatste op 6 februari
1574 (nt.36). Dat hij inderdaad ook herbergier is geweest, bl ijkt met zekerheid uit een onkosten-post bij de verpachtingen van landerijen onder Zeist
en Driebergen op 13 februari 1559: 'Tot Zeyst .... ten huyse van den sehoudt

aldaer geteert, daerinne gereeekent eoopers ende borgen, te samen LXXVII
maeltijden, eleke maeltijd II s., VI d . ... ', enz. (nt.37). Dergelijke posten
komen in de tijd van schout Adriaen Adriaensz eveneens voor in de verpachtingsrollen van 23 october 1562 (nt.38) en van (zonder nadere datum) 1564 (nt.39),
waar echter niet bij staat, dat de verteringen ten huize van de schout werden
gemaakt, hetgeen toch wel stell ig het geval zal zijn geweest. - Schout-herbergier Adriaen Adriaensz is tussen 6 februari 1574 (zie boven) en 24 october
1575 (de dag van de aanstell ing van zijn opvolger als schout (nt.40)) gestorven.

(Joost en) Aert Willemsz (van WijekJ: vermoedelijk herbergiers, Joost zeer
kort in 1575 en Aert van 1575 tot 1602.
Bij het overl ijden van de voornoemde schout-herbergier Adr1aen Adriaensz
in 1575 waren diens kinderen nog jong: zelfs ruim 8 jaar later, op 1 februari 1584, werd er nog een voogd benoemd 'over die onmundige kinderen van den

zal. Adriaen Adriaensz, in leven sehoudt tot Zeyst' (nt.41). Dientengevolge
kon hij na z'n overl ijden niet door één van z'n kinderen worden opgevolgd,
en er werd op 24 october 1575 dan ook een schout benoemd,

Joost Willemsz,

wiens naam ons geen enkel blijk van verwantschap met Adriaen Adriaensz geeft
(nt. 42); de vraag of deze opvolger in wijdere zin toch

w~l

famil

i~

van hem

was, zal hierná aan de orde komen. ln de benoemingsacte van Joost Willemsz
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staat met zovele woorden, dat hij 'woonende (was)

~n

den dorpe van Zeyst',

welke woorden' in den dorpe' wel zeer waarschijnl ijk een a3nduiding zullen
zijn van de Zeysterstraat (Dorpsstraat), waaraan de herberg stond; hij zal
dus wel vrij zeker, eveneens in opvolging van Adriaen Adriaensz, de herberg
hebben betrokken en herbergier zijn geworden. Verder bl ijkt, dat deze benoeming van Joost Willemsz tot schout voorlopig gold voor de 2 jaren, die nog
resteerden van de schoutel ijke termijn van de gestorven Adriaen Adriaensz.
Maar het liep toch allemaal anders. Joost Willemsz heeft nl. het schoutambt
(en het herbergierschap) hooguit slechts 2 à 3 weken uitgeoefend, want op
14 november 1575 werd, 'na overlijden van Joost Willemsz', (vermoedel ijk diens
broer) Aert Willemsz, eveneens 'woonende in den dorpe van Zeyst' (zie boven)
in het schoutambt gesteld (nt.43).
Aert Willemsz wordt na z'n benoeming tot schout (1575) diverse keren in
die kwal iteit vermeld (nt.44); voor 't laatst troffen we hem in het manuaal
van het oudschildgeld over het jaar 1600 (nt.45), en hij zal begin october
1602 zijn overleden, want zijn opvolger als schout werd op 14 october 1602
aangesteld (nt.46). En wel hebben we deze Aert Wil lemsz niet als herbergier
vermeld gevonden, maar hij zal dat, gezien de hele gang van zaken, stell ig
zijn geweest: n.b. zowel z'n 3 voorgangers als z'n beide opvolgers als schout
van Zeist zijn óók tevens herbergiers geweest (zie hiervóór en hierná).
Bovendien komt t.a.v. Aert Willemsz weer de vraag op, of hij (en of dus
ook z'n hiervóór genoemde vermoedel ijke broer Joost Willemsz) mogel ijk óók
weer uit het oude geslacht van schouten-herbergiers, Van Wijck, stamde. Zo
ja, dan zou hij chronologisch een kleinzoon van de eerder besproken Lambert
Dircksz moeten zijn geweest, en dan zou zijn vader dus een Willem Lambertsz
moeten zijn geweest; en inderdaad hebben we ook in dit geval weer, in de
daarvoor in aanmerking komende tijd, t.W. in 1562, een Willem Lambertsz in de
Zeister bronnen aangetroffen (nt.47).
Hier nu zij

opgemerkt, dat er, behalve in Zeist, ook in de stad Utrecht

in dezelfde tijd vrij wat Van Wijck's vermeld worden. Uiteraard duidt de
ná~m

Van Wijck er op, dat de vróegere herkomst van een geslacht van deze naam

(althans in onze omgeving) in Wijk (bij Duurstede) moet worden gezocht, maar
het is, juist omdat het een toponymische hèrkomstnaam is,opzichzelf niet onmogelijk, dat de Utrechtse en de Zeister Van Wijck's twee families waren, die
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fragment Genealogie Van Wijck
inclusief de in dit boek geopperde gissingen.
N.B. Bij 'herberg' en 'herbergier'
is aan de linkse herberg te denken.
Gijsbrecht (Gijsbert) van Wijck, als schout van Zeist bekend 1389; mogelijk vader
van een gegiste:
(Dirck Gijsbertsz), die dan de vader zou kunnen zijn van:
Henrick Dircksz, als schout van Zeist bekend 1410-1438/39; vader van:
Gijsbert Henrick Dircksz, schout van Zeist gedurende een aantal jaren tussen
1451 en 1473; vader van:
Dirck Gijsbertsz, als schout van Zeist bekend 1512/13 en ca 1520; mogelijk
vader van (I) en waarschijnlijk vader van (2):
Adriaen Dircksz (I), vermeld 1517; mogelijk vader van:
Adriaen Adriaensz, schout en herbergier in Zeist 1558-1575, overl.
j 1575.

Lambert Dircksz (2), schout van Zeist 1515-1520, herbergier (1515)1540; verhuurt de herberg aan Hubert Hermansz van Deyl 1540-1558; overl.
1558; vader van (I) en mogelijk ook van (2):
Dirck Lambertsz (I) , bekend 15 29-1564; vader van:
I Fijchje Dirck Lambertsz, overl. 1626; tr. Jan Jansz Bosch, herbergier in de rechtse herbe rg.
Willem Lambertsz (2) , vermeld 1562; mogelijk vader van:

I

Joost Willemsz (van Wijck), schout en herbergier in Zeist gedurende 3 weken in 1575; over 1. 1575.
Aert Willemsz (van wijck), schout en herbergier in Zeist 15751602; tr. Truichjen Aerts; vader van:
Catharina (Trijntje) Aer ts van Wijck, herbergierster 1602-1650,
overl. 1650; tr. I) ca 1602 Gijsbert Adriaensz van Bosch
(schout van Zeist 1605-1 626/27, herbergier 1602-1626/27),vermaakt 1626 de eigendom v an de herberg (behoudens lijftocht voor
z'n weduwe) aan z'n nich t Jannetje Jans van Weylden te Utrecht,
zie onder; overl. 1626/2 7); tr. 2) 1627 Cornelis Aertsz Verheul (schout van Zeist 1626/27-ca 1647, huurder-herbergier 1626/
27-1637; eigenaar-he rb ergier 1637-ca 1667; hertr. 1655 met
Neeltje Loochs; over1. c a 1667).
Lambert je Aerts van Wijc k, tr. Jan Petersz van Weylden te
Utrecht; ouders van:
Jannetje Jans van Wey lden, te Utrecht, erft 1626/27 de herberg van haar oom Gij sbert Adriaensz van Bosch (zie boven),
verkoopt 1637 de eige ndom van de herberg aan haar oom Cornelis Aertsz Verheul, 2e echtgenoot van haar tante Catharina
van Wijck (zie boven)
Gijsbert Aertsz van Wijc k, is in Utrecht gaan wonen, overl. vóór
1648, tr. Jannigje Hendr iks van de Camp uit Utrecht (leeft nog
1648); ouders van:
Gerritje Gijsberts van wijck, geb. te Utrecht, ongehuwd;
waardin in de herberg bij haar oom Cornelis Aertsz Verheul
in Zeist 1650 e.v.
Johan Gijsbertsz van Wijck, geb. te Utrecht; schout van Zeist
1647-1652 (geen herbe rgier); tr. Zeist 1648 met z'n verre
verwante ~~~-=~~~t~s_v~a~n~W~~~·J~·c~k
Aertje Huber
(geb. te Utrecht.)
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wel allebei uit Wijk bij Duurstede afkomstig waren, maar die toch overigens
niet persé met elkaar verwant behoeven te zijn geweest. Wij menen echter, op
grond van een oppervlakkig onderzoek dat we hiernaar instelden, dat er in de
veelvuldige gel ijkheid van de eigennamen, van de maatschappel ijke standing
(er waren bijv. ook in Utrecht Van Wijck's, die een herberg dreven of een
aanverwant vak uitoefenden; (nt.48)) en van relaties over-en-weer, voldoende
aanwijzingen zijn, dat de Utrechtse en de Zeister Van Wijck's wel terdege
tot één en hetzelfde geslacht hebben behoord, waarbij we dan in het midden
laten, of de éérste, uit Wijk bij Duurstede naar hier getrokken stamvader
van dit geslacht zich in Utrecht dan wel in Zeist heeft gevestigd; het eerste
lijkt well icht het waarschijnl ijkst, maar het laatste is toch zeker niet
uitgesloten, daar we immers al in 1389 een Van Wijck als schout van Zeist
vermeld hebben gevonden (nt.49). In ieder geval zijn er in de loop der tijden Van Wijck's, zowel uit Utrecht naar Zeist als van Zeist naar Utrecht
verhuisd.

Was nu Aert Willemsz een Van Wijek? - Om die vraag te beantwoorden, is
het van belang op te merken, dat er in de eerste helft van de 17e eeuw zes
broers en zusters Van Wijck in Zeist en Utrecht hebben gewoond, die allen
met het patronym 'Aerts(z) van Wijek' werden aangeduid, en die dus allen
kinderen van een Aert van Wijck zijn geweest; en juist het feit, dat ze kennelijk tot de clan van de Zeister schouten en herbergiers

behoorden (zoals

hierna zal bl ijken), maakt het meer dan waarschijnlijk, dat hun vader, Aert
van Wijck, dezelfde was als de hier door ons behandelde Aert Willemsz, schout
(en herbergier). En zo hebben we hier dan een duidel ijke aanwijzing, dat
Aert Willemsz volledig Aert Willemsz van Wijck zal hebben geheten.
Degene, die ons van het genoemde zestal broers en zusters all ereers t interesseert, is een Catharina (Trijntje) Aerts van Wi jck, die we hierna,
éérstals vrouw van de, op Aert Wi llemsz (van Wijck) volgende schout-herbergier Gijsbert Adriaensz van Bosch-, en vervolgens als de vrouw van diens opvolger, schout-herbergier Cornel is Aertsz Verheul , zullen leren kennen. N.B.
Men raadplege hierbij het 'Fragment Genealogie Van Wijck' op blz. 339.
De genoemde Catharina (Trijntje) Aerts van Wijck, die zelf uit geen van
haar beide huwelijken kinderen had, liet nu op 3 mei 1645 bij de Utrechtse
notaris C. Verduyn haar testament beschrijven (nt.50). In dat testament wordt,
allereerst haar, nog in leven zijnde moeder
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Truychjen Aerts, genoemd; deze

moet dan wel, daar haar man,Aert Willemsz van Wijck, immers al in 1575 schout
en herbergier was geworden, in 1645 een zeer oude vrouw zijn geweest van zeker tegen de 90 jaar, tenzij het hier over een tweede (jongere) vrouw van
Aert Wi I lemsz gaat, die dan dus Catharina's stiefmoeder was. Verder vernemen we uit het testament, dat Catharina aan haar zijwaartse verwanten een
aantal bezittingen vermaakte. Het bI ijkt daarbij, dat twee van haar broers,
Bartholomeüs en Gijsbert-

en dat ook haar beide zusters, Lambert je en

Maijchgje Aerts van Wijck, toen alle vier reeds overleden waren, en dat haar
(kennel ijk jongere) broer Peter Aertsz van Wijck, die in Nieuwkoop woonde,
de enige van haar broers en zusters was, die nog leefde. Catharina (Trijntje)
Aerts van Wijck vermaakte nu op de genoemde dag allerlei bezittingen aan de
kinderen van haar vier overleden broers en zusters, terwijl haar broer Peter
Aertsz van Wijck tot haar 'enige en universele erfgenaam' werd benoemd.
Van de hier genoemden zullen hierna, behalve Catharina (Trijntje) Aerts
van Wijck (schoutin en herbergierster te Zeist) zèlf, ook Gijsbert Aertsz
van Wijck (die in Utrecht was gaan wonen) en diens

kinderen Johan (Jan)

Gijsbertsz van Wijck en Gerritje Gijsberts van Wijck-, èn Lambert je Aerts
van Wijck (die met Jan Petersz van Weylden in Utrecht getrouwd was) en haar
dochtertje JannetjeJansvanWeylden, nog ter sprake komen. De overige nazaten van
Aert Willemsz (van Wijck) laten we, omdat ze in ons verhaal geen rol spelen,
onbesproken.

Gijsbert Adriaensz van Bosch: herbergier, vermoedelijk van 1602 tot 1626
à 1627; aantoonbaar in 1620.
Na het overlijden van Aert Willemsz (van Wijck), begin october 1602,
werd deze als schout van Zeist voor slechts enkele jaren opgevolgd door
zekere Hendrik Jan Thonis (van) Couwenhoven, die z'n commissie daartoe ontving op 14 october 1602 voor de termijn tot 31 december 1604 (nt.51); een
commissie tot verlenging van deze termijn heeft schout Couwenhoven nadien niet
meer verkregen.
Wat het herbergierschap betreft, is Aert Willemsz (van Wijck) blijkbaar
opgevolgd door z'n dochter Catharina (Trijntje) Aerts van Wijck, die stellig
al geruime tijd haar vaders rechterhand in de herberg was geweest, en die
nu het bedrijf voortzette Mogel ijk was zij
is zij

in 1602 nog ongehuwd, maar dan

toch niet al te lang daarna getrouwd met Gijsbert Adriaensz van Bosch,

die bij haar introuwde en dus herbergier werd (wij weten di t uit enkele latere gegevens; zie hierna), en die, na de beëindiging van de schoutel ijke
termijn van schout Couwenhoven (ultimo

1604), deze per 1 januari 1605 ook

opvolgde in het schoutambt. We hebben wel geen gelegenheid gehad om één en
ander vol ledig te verifiëren (n.b. de Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist
zijn nog niet verder dan tot 1600 uitgegeven), maar nadien was Gijsbert
Adriaensz van Bosch in elk geval zowel schout als herbergier.
Wat zijn schoutambt betreft bI ijkt dit wel hieruit, dat hij en z'n vrouw
Trijntje Aerts van Wijck op 19 november 1616 (hij was toen bI ijkbaar ernstig
ziek) bij de Staten van Utrecht een request indienden, waarin zij verzochten,
of zij tijdens de ziekte van haar man het schoutambt zou mogen bedienen, op
welk request de Staten gunstig beschikten; zelfs werd haar in uitzicht gesteld, dat zij, wanneer haar man vóór 1 januari 1619 zou komen te overlijden,
tot die datum het schoutambt zou mogen waarnemen (nt.52). - We tekenen hierbij aan, dat dit wel een zeer merkwaardig geval was, waaruit bI ijkt, dat het
schoutambt in die tijd, formeel gezien, in voorkomende gevallen wel als
slechts bron van inkomsten werd beschouwd, terwijl de practische uitoefening
ervan dan weIl icht aan een ander kon worden uitbesteed of overgelaten. - Intussen heeft Gijsbert Adriaensz van Bosch nadien nog jarenlang geleefd.
En dat ook déze schout tevens herbergier was, bI ijkt duidel ijk uit een
notariële acte van 2 juni 1621, waarin enige getuigen een verklaring aflegden betreffende een ruzie, die in de herfst van het vorige jaar (1620) had
plaatsgevonden 'ten huyse van Ghijsbert Adriaensz, schout ende herbergier(!)

tot Seyst' (nt.53).
De laatste keer dat we hem bij z'n leven vermeld vinden, is in een ac te
van 16 februari 1626, in welke hij z'n (hiervóór reeds genoemde) vrouws
nicht (tantezegster) Jannetje Jans van Weylden, dochter van Jan Petersz van
Weylden en Lambert je Aerts van Wijck, tot z'n enige en universele erfgename
benoemde, met dien verstande, dat hij (Van Bosch) z'n vrouw (Catharina
Aerts van Wijck, zuster van de genoemde Lambert je) lijf tochtte aan al z'n
goederen (nt.54). Deze laatste zou dus na zijn overl ijden het vruchtgebruik
behouden van zijn hele nalatenschap, waaronder uiteraard ook de herberg.
Tussen 16 februari 1626 en 2 mei 1627 zal Gijsbert Adriaensz van Bosch
zijn gestorven, want op laatstgenoemde datum wordt zijn opvolger, Cornelis
Verheul, als schout vermeld (nt.55); en in een ac te van 22 october 1627 is
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sprake van Gijsbert van Bosch, 'in leven schout van Zeist en getrouwd ge-

weest met Trijntgen Aerts' (nt.56).
Cornelis Aertsz Verheul: herbergier van 1626 à 1627 tot mogelijk 1667;
aantoonbaar in 1650.
Na het overlijden van haar (eerste) echtgenoot, de schout-herbergier
Gijsbert Adriaensz van Bosch, in 1626 of 1627, bleef diens weduwe, Catharina (Trijntje) Aerts van Wijck; het uit háár fami 1 ie afkomstige herbergbedrijf voortzetten, en niet lang daarna (vóór 22 october 1627; (nt.571) is
zij hertrouwd met de volgende schout, Cornel is Aertsz Verheul , die we (zoals gezegd) als schout van Zeist voor 't eerst vermeld vinden op 2 mei 1627
(nt.58), en voor 't laatst op 12 mei 1647 (nt.59). In deze 20 jaar was
Cornelis Aertsz Verheul, als man van z'n vrouw, herbergier. Bovendien verkocht de eigenlijke erfgename van de eerste man van z'n vrouw, de hiervóór
genoemde Jannetje van Weylden, bij acten van 24 april en 18 mei 1637, al les
wat haar oom Gijsbert van Bosch haar vermaakt had, aan haar oom en tante
Comel is Verheul

en Catharina Aerts van Wijck (nt.60), waardoor dezen

toen dus, van vruchtgebruikers, eigenaars van de herberg werden; hieruit mag
wel met zekerheid worden afgeleid, dat ook weer tijdens schout Verheul (1627
tot 1647) het schoutambt en het herbergierschap in éénpersoon verenigd zijn
geY'ees t.
Niet lang na 12 mei 1647 (de datum van zijn laatste vermelding als
schout; zie boven) is Cornelis Verheul als schout afgetreden en werd hij in
die functie opgevolgd door een neef (tantezegger) van z'n vrouw, Jan (Johan)
Gijsbertsz van Wijck, zoon van Gijsbert Aertsz van Wijck en Jannigje Hendrix
van de

Camp, uit Utrecht (nt.61), die op 24 augustus 1647 als schout be-

edigd werd (nt.62). Cornelis Verheul en z'n vrouw Catharina Aerts van Wijck
bleven echter, ook nádat hij als schout was afgetreden, wel de herberg
drijven. Verheul's vrouw wordt voor 't laatst vermeld op 20 februari 1650
(nt.63), en zij moet vóór 8 september 1650 zijn overleden, want op de (oudst
bewaarde) lidmatenl ijst van de kerk van die datum komt wel de naam Cornel is
Verheul voor, maar direct daarop volgende staat dan niet (meer) zijn vrouws
naam, maar in plaats daarvan de naam van een ongetrouwde nicht (tantezegster)
van haar, Gerritje (Gijsberts) van Wijck, een-zuster van de voornoemde Jan
(Johan) Gijsbertsz vanWijck, de schout sinds 1647 (nt.64); zie het 'Fragment
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Genealogie Van Wijck' op blz.339 . Cornel is Verheul zal dus, na het over1 ijden van z'n vrouw, deze nicht bij zich in de herberg hebben opgenomen,
om de vrouwel ijke honneurs in de herberg
schap

waar te nemen. Het herbergier-

werd zodoende gewoon voortgezet, en we hebben daaromtrent, naar het

ons voorkomt, ook een feitel ijk gegeven. Het is nl. wel merkwaardig, dat in
het oudst bewaarde kerkel ijke archiefstuk van Zeist, t.W. in de fol iant met
o.m. de acta van de kerkeraad van 1650 tot 1680, de eerste al inea op het
eerste blad begint met de woorden: 'Anno 1650, den 14den December; De

Kerckenraedt van Zeyst, vergadert ten huyse van haeren mede-ouderlingh
Cornelis Verheul, oude schout (=oud-schout) van Zeyst en Driebergen' enz.
(nt.65). Uit de verdere acta in de bedoelde foliant blijkt, dat het op 14
december 1650 een éénmal ige uitzondering is geweest, dat de kerkeraad, die
uiteraard gewoonl ijk in de kerkekamer of consistorie bijeenkwam, om wèlke
reden ook (mogel ijk was de kerkekamer in reparatie), dit keer elders vergaderde, en men had dan voor die éne keer onderdak gezocht in een vertrek
van de herberg van ouderl ing Verheul .
Het is dus wel duidel ijk, dat de, in 1647 op Verheul volgende schóut,
Jan Gijsbertsz van Wijck, Verheul niet in de herberg opgevolgd is. Jan van
Wijck was trouwens nog ongehuwd, toen hij het schoutambt op 24 augustus 1647
aanvaardde. Pas een goed jaar later, kort na 17/18 september 1648 (data
van de huwel ijks-voorwaarden) trad hij in het huwel ijk met zekere Aertje
Huberts van Wijck (nt.66). Deze laatste behoorde tot een Utrechtse tak van
het geslacht van Wijck; zij was een dochter van Hubert Petersz van Wijck en
Jannichje Willems van Maeseyck (nt.67); we hebben echter niet nagegaan, op
welke wijze en in welke gr.aad

zij geparenteerd was aan haar man uit de

Zeister tak.
Sl~chts

ruim 5 jaar waren deze beide echtel ieden schout en schoutin van

Zeist, want de opvolgende schout, Hugo van Cothen, kreeg zijn desbetreffende aanstell ing op 10 december 1652 (nt.68). Of Jan Gijsbertsz van Wijck het
schoutambt in 1652 om de één of andere reden heeft neergelegd, àf dat hij
in dat jaar gestorven is, is ons niet gebleken; wel weten we, dat hij in
1659 niet meer leefde, omdat tóen zijn wéduwe haar testament maakte, uit
welk testament we tevens begrijpen, dat zij geen kinderen had (nt.69).
Van schout Hugo van Cothen weten we nauwel ijks iets. Slechts werd (ongedateerd, maar toch wel zeker in 1652 of 1653) zijn naam met de toevoeging
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'schout' in het I idmatenregister van de kerk van Zeist ingeschreven, maar
zonder de plaats van zijn herkomst; een familie Van Cothen hebben we in
Zeist niet aangetroffen, wel echter in Utrecht; het bedoelde register maakt
bovendien geen gewag van z'n vrouw, dus hij was ongetrouwd of zijn vrouw
was geen lidmaat (nt.70). Ook hij is maar enkele jaren schout geweest, dit
bI ijkens de acta van de kerkeraad, die uitwijzen, dat hij tussen 1 en 8
juli 1655 is gestorven (nt.71). Het staat wel vast, dat Hugo van Cothen,
evenals zijn voorganger-schout Jan Gijsbertsz van Wijck, geen herbergier is
geweest, want in hun beider schoutel ijke jaren was de aan hen voorafgaande
schout, Cornelis Aertsz Verheul , nog steeds eigenaar en exploitant van de
herberg. - Over de op Hugo van Cothen volgende schouten wordt hierna gehandeld resp. in de paragrafen over Louis la Haey (hfdst.XIII) over
Johan Wingelaar (hfdst.XII) en over Johan Damhof (hfdst. XIII)
(nt. 72) .
Om nu nog even op Cornel is Aertsz Verheul

terug te komen: deze had

dus (zoals we zagen) in 1647 wel z'n schoutambt, maar niet z'n herbergierschap neergelegd; dit bleek ons uit de zoëven genoemde passage uit de
kérkeraadsacta

uit 1650, en ook uit de omstandigheid, dat hij na z'n vrouws

overl ijden in 1650 z'n vrouws ongetrouwde nicht, Gerritje van Wijck, in z'n
bedrijf opnam om daar als 'waardin' te fungeren. Hoelang deze situatie heeft
vóortgeduurd, bI ijkt niet, maar wel weten we, dat Cornel is Verheul in 1655
hertrouwde, en wel met de 25-jarige Neeltje Loochs van Pijnenburg (nt.73).
Verheul was in die tijd zelf onder-houtvester 's Lands van Utrecht (nt.74);
we hebben hem voor 't laatst vermeld gevonden in 1664 (nt.75). Het komt ons
voor, dat zijn zoveel jongere tweede vrouw al die tijd, en misschien zelfs
nog een paar jaar langer (tot 1667), de herberg heeft verzorgd (zie hierna
de paragraaf over Johan Wingelaar) .
Nog zij opgemerkt, dat uit de tijd van herbergier Verheul , nl. uit het
jaar 1630, de (verloren gegane) tekening van een ons onbekende dateert,
waarn~ar

A. Rademaker bijna een eeuw later een (ons w~l bewaarde) ets heeft

vervaardigd, t.w. van het oude kerkhofpoortje van Zeist-, en dat eveneens
uit de tijd van Verheul,nl. uit 1651, de belde tekeningen van H. Saftleven
stammen, die deze van hetzelfde kerkhofpoortje gemaakt heeft-, van welke
drie afbeeldingen we in deel 1 van ons boek fotografische reproducties heb345

ben opgenomen (pln.24/26; in dit deel pl. 114) en ook een beschrijving
hebben gegeven (blz.35,36,95,96). Dit kerkhofpoortje (zo zagen we) heeft
aan de rechter voorhoek van de kerkheuvel gestaan, waar het de (enige)
toegang tot het kerkhof vormde. We merkten op, dat dit poortgebouwtje,
bl ijkens de genoemde afbeeldingen, tegen een klein huisje aangebouwd was,
welk huisje voorzien was van een schoorsteen, hetgeen het beste te verklaren
is, wanneer wij aannemen, dat dit huisje het bakhuis was, dat bij de

he~

berg behoorde. Een eerste glimp dus van het bedrijf, dat ons hier bezig
houdt~

- De oudste afbeeldingen van de herberg zèlf dateren pas van een

eeuw latet, toen het bewuste poortje en bakhuisje er niet meer waren (1745,
1756; pln. 11 5,116).

Johan (Jan) Wingelaar; herbergier van 1667 tot 1681; nadien zijn weduwe
(ook na haar hertro').wen) herbergierster tot 1701.
Hiervóór hebben we gezien, dat Cornelis Aertsz Verheul in 1647 als
schóut was afgetreden en als zodanig was opgevolgd door Johan (Jan) Gijsbertsz van Wijck (1647 tot 1652), en dat déze weer was opgevolgd door
schout Hugo van Cothen (1652 tot 1655). En hierná zullen we vernemen, dat
de opvolger van Hugo van Cothen schout Louis la Haey is geweest (1655 tot
1667)

~

die getrouwd was met Claesje van Damast; dit was het eerste schoute-

lijke echtpaar, dat in het linkse buurhuis van de kerk, dat later 'VeelZigt'
zou heten, heeft gewoond. Na La Haey's overl ijden in 1667 is zijn weduwe,
Claesje van Damast, in dat huis blijven wonen, en in 1677 is haar 2e echtgenoot, Johan (Jan) Damhof, die in 1681 eveneens schout werd, bij haar ingetrouwd, en ook déze heeft daar tot ná haar overl ijden in 1692 gewoond
(nt.76).
In dit korte overzichtje is er, zoals men zal hebben opgemerkt, wat de
bekleders van het schoutambt betreft, nog een hiaat van 1667 tot 1681. In
die periode nu van 14 jaren was zekere Johan Wingelaar de schout van Zeist,
die als zodanig beëdigd werd op 5 september 1667 (nt.77), en wiens schoutelijke functie nog eens geprolongeerd werd op 31 december 1674 (nt.78).
Deze Johan (Jan) Wingelaar was nog ongetrouwd toen hij zich in 1667 als
schout in Zeist vestigde; hij trouwde pas een jaar later, t.W. op 27 september 1668, te Utrecht met
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Catharina Palm, afkomstig uit Maastricht

(nt.79); n.b. merkwaardigerwijze werd deze laatste, zolang zij met schout
Wingelaar getrouwd was, in de Zeister registers altijd Catharina Wingelaars
genoemd, maar nadat haar man overleden was werd het weer steevast Catharina Palm.Geen van beide

echtgenoten was bij hun huwel ijk kerkel ijk lidmaat;

ze werden echter enige maanden daarna, op Kerstdag 1668, als zodanig aangenomen (nt.80). Het doopregister van Zeist noemt 3 kinderen van hen, die
resp. in 1669,1679 en 1680 geboren werden (nt.81); maar het betreffende register is hier kennel ijk niet volledig en vertoont met name van jul i 1671
tot februari 1674 een algeheel hiaat; in ieder geval moeten er tussen 1670
en 1680 nog twee kinderen zijn geboren: een Johanna en een Phasina, die
hierna ter sprake zul len komen.
Dat schout Wingelaar, behalve schout, ook herbergier is geweest, en dus
onze I inkse herberg heeft bewoond en gedreven, kan op de volgende gronden
worden aangetoond. Hij kan bijv. niet het huis (het latere 'VeelZigt') dat
z'n voorganger-schout, Louis la Haey, had bewoond, hebben betrokken, want
daarin bleef immers diens weduwe, ook toen zij hertrouwd was, wonen (zie
boven), en het ligt daarom wel het meest voor de hand, dat Wingelaar, evenals zovelen van z'n voorganger-schouten, het schoutambt weer met het herbergierschap heeft verenigd, en dat hij zich dus in de linkse herberg heeft
gevestigd, waarin de vorige herbergier, Verheul , tot omstreeks 1667 zal
hebben gewoond (nt.82). Voorts herinneren we hier aan de eerder (nt.83)
vermelde post uit de nota bij de jaarrekening van de kerk uit 1678 betreffende herstel-werkzaamheden aan de kerk, waarin staat, dat twee leidekkersknechts, die elders woonachtig waren, van 28 maart tot 13 april van dat
jaar ondergebracht waren ten huize van de rendant (de administrerende kerkmeester) schout Wingefaar, hetgeen aan 'cleyn bier' 6 gld.18 st. en aan

'slapen'

3 gld.l0 st. had gekost. Het is natuurlijk duidelijk, dat deze

beide leidekkersknechts bij Wingelaar niet in diens kwaliteit van schout,
maar in die van herbergier, hun bivak hadden gekregen (nt.84). En een wellicht nog meer overtuigend bewijs van het herbergierschap van schout Wingelaar is, dat we weten, dat niet alleen zijn vrouw, na zijn overl ijden (en
spoedig hertrouwd), de herberg moet hebben voortgezet, maar dat vervolgens
ook hun dochter Johanna, met volkomen zekerheid, nadat deze in 1701 getrouwd was, samen met haar man, Jacob Liebos van Lievenberg, het op haar
ouders volgende herbergiers-echtpaar zijn geweest, zoals we hierna zullen
zien.
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Johan Wingelaar heeft, toen hij in 1674 z'n herbenoeming als schout in
uitzicht had gekregen, een ongehuwde zuster van z'n vrouw, Mechtelt Palm,
bi ijkbaar als hulpkracht in de herberg opgenomen (nt.8S), en deze heeft gedurende een reeks van jaren, zowel vóór als na het overl ijden van Wingelaar,
en ook nog na het hertrouwen van diens weduwe (haar zuster) in de herberg
gewerkt, totdat zij in 1690 naar Driebergen vertrok (nt.86).
Dat Wingelaar zich, behalve als schout en herbergier, ook in het kerke1 ijk leven verdienstel ijk maakte, bi ijkt allereerst wel hieruit, dat hij
van 1675 tot 1681 als kerkmeester vermeld wordt (nt.87), waarbij we opmerken, dat, toen hij in 1681 vrij plotsel ing overleed, zijn vrouw (weduwe)
voor de afwerking en afdracht van het door hem gevoerde beheer over dat jaar
zorgde; als rendante voor de jaarrekening wordt zij aangeduid met de woorden:

'Catharina Palm(!), voor haar man zal. Johan Wingelaar in qualite als kerkmeester tot Zeyst' (nt.88); en voorts bi ijkt z'n kerkel ijke belangstel 1 ing
mede uit z'n eerst tweejarige periode als ouderl ing van april 1676 tot apri 1
1678 (nt.89), waarna hij op 3 juni 1781 voor de twééde periode werd benoemd,
maar toen zag de kerkeraad zich op 1 september d.a.v. genoodzaakt, om een
ander voor hem in de plaats te benoemen, 'daar God Almagtig hem binnenstijd

had believen uyt dit tranendal op te halen in Sijn Rijck hierboven' (nt.90).
En zo is Johan Wingelaar dus tussen 3 jul i en 1 september 1681 overleden.
Als schout van Zeist werd Johan Wingelaar daarna opgevolgd door de eerder
genoemde Louis la Haey, die zich in het latere huis 'VeelZigt' vestigde en
die dus Wingelaar niet als herbergier in de linkse

herberg opvolgde. De kin-

deren van Johan Wingelaar en Catharine Palm waren bij vaders overlijden nog
jong; de oudste, Maria El isabeth, was nog geen 12 jaar oud (nt.91), en het
1 igt uiteraard voor de hand, dat hun moeder al les op al les zette, om het her-

bergbedrijf voor één van haar kinderen in handen te houden. Ze was zelf wei1 icht nauwel ijks 40 jaar toen zij weduwe werd, en, zoals we dat in tal van

vroegere gevallen gezien hebben, ging ook zij, als herbergiers-weduwe, al
spoedig, namel ijk in het volgende jaar (op 19 november 1682), tot een tweede
huwel ijk over, en wel met zekere Christiaan van Schreving, een niet eerder
getrouwd geweest man uit Ingen (Betuwe) (nt.92). Uit dit tweede huwel ijk \\erd in
1683 nog één kind, een dochtertje, Willemina

van Schreving, geboren (nt.93).

Het komt ons voor, dat Christiaan van Schreving in de eigenlijke zin geen
herbergier is geworden, al
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was hij dan de man van de herbergierster. We von-

den hem althans verscheidene malen (het eerst al

in 1688) als bakker vermeld

(nt.94), reden waarom we hem hier ook niet in een aparte paragraaf bespreken.
Hij had dan ook een eigen huis(je)

in Zeist, waarvan het quohier van het

haardstedengeld ui t 1715 vermeldt, dat hij er zowel de eigenaar als de bruiker van was, en dat er, behalve een haardstede, ook een 'bakoven'

in aanwe-

zig was: het was dus kennelijk een bakkerij; z'n aanslag in het haardstedengeld bedroeg slechts 3 gld., wat er op wijst, dat het maar een klein gevalletje was (nt.95);
Utrecht (nt.96).

in 1722 verkocht hij het huisje aan Cornelis Verkroost te

In ieder gevai bleef Van Schreving's

vrouw, zolang ze met hem

getrouwd was, nog vol ledig de eigenares en beheerster van de herberg; zij
hield haar genoemde bedoel ing duidel ijk voor ogen, en ze bereikte die bedoeling tenslotte ook, toen haar dochter Johanna (uit haar eerste huwelijk)
1701 trouwde, en haar tevens, met haar man,

in

in de ouderl ijke herberg opvolgde

(zie hierna). Bij dat huwel ijk van haar dochter was moeder Catharina nog
zelf als getuige aanwezig; zij was toen dus nog in leven. Wanneer zij is gestorven is ons onbekend, maar het was wel vóór 1712, want op de in dat jaar
nieuw opgemaakte 1 i dmaten 1 i j st van de kerk komt zij n i et meer voor (nt. 97).
Haar tweede man, Christiaan van Schreving, heeft haar vrij lang overleefd;

" 1701
mogel ijk is hij, na de entrée van het echtpaar Lievenberg-Wingelaar in
in de herberg, met vrouwen dochter in z'n bakkerswoning gaan wonen. Z'n
dochter (Willemina)

trouwde in 1713 met

Jan Schoenmaker (nt.98), en ze

kregen 2 kinderen, van welke het oudste (1713) jong is gstorven, terwijl de
vrouwen moeder Wi llemina

op de dag na de geboorte van haar tweede kind

(nt.99), op 27 januari 1716, overleed, kort waarna Jan Schoenmaker moederziel alleen naar Amersfoort is verhuisd (nt.l00)

, terwijl het jongste kind

door de diaconie van Zeist werd uitbesteed voor 32 gld.

's jaars (nt.l0l).

Christiaan van Schreving zelf troffen we voor het laatst op de lidmatenlijst

van 1725 vermeld; niet lang daarna moet hij zijn overleden.

Jacob Liebos van Lievenberg: herbergier van 1701 tot 1723 à 1724; zijn
weduwe~

Johanna

Wingelaar~

daarna herbergierster tot 1733.

Johanna Wingelaar, die in 1671 of 1672 moet zijn geboren, werd op 10 october 1691 tot kerkel ijk 1 idmaat aangenomen, bij de inschrijving waarvan in
het I idmatenregister later in de marge werd aangetekend, dat zij met attestatie van 23 juni 1698 naar Utrecht vertrok (nt.102); mogel ijk ging haar zus-

ter Phasina Wingelaar toen methaarrree, maar dan was deze toen nog geen kerke1 ijk 1 i dmaa t en was dà t de reden waa rom háá r géén a ttes ta tie werd meegegeven. Johanna is een paar jaar later, op 26 april 1701, in Utrecht getrouwd
met de eerder genoemde Jacob Liebos van Lievenberg (nt. 103). Deze was een
Duitser van afkomst (n.b. bij z'n oudere vermeldingen wordt zijn naam nogal
eens Lieberbergh geschreven) en 1 id van de Lutherse Kerk in Utrecht, waarin
ook het genoemde huwel ijk werd gesloten. De naam Liebos, die ook nogal eens
werd weggelaten, blijkt een tweedevóórnaam te zijn geweest, en werd dan ook
door z'n kinderen later niet gedragen. Wat deze kinderen betreft: in de jaren 1701 tot 1714werdenerzes geboren, die ook alle zes, van Zeist uit, in
de Lutherse Kerk te Utrecht werden gedoopt en bleven ingeschreven. We weten
van 3 van deze zes, dat ze volwassen zijn geworden: een Johannes (Jan), gedoopt 10 mei 1701, genoemd naar z'n moeders vader; een Christiaan, gedoopt
21 april 1703, genoemd naar z'n moeders stiefvader; en een Catharina Maria,
gedoopt 13 november 1706, wat haar eerste naam betreft genoemd naar haar
moeders moeder (nt. 104).
En zo waren dan Jacob van Lievenberg en Johanna Wingelaar sinds 1701 de
eigenaars-exploitanten van onze 1 inkse herberg, zoals we met zoveel woorden
onder meer vernemen uit het quohier van het haardstedengeld van 29 mei 1715,
waar Jacob Liebos van Lievenberg als 'eigenaar en bruiker' van deze herberg
een aanslag voor 3 haardsteden tot een bedrag van 9 gld. bl ijkt te hebben
moeten betalen (nt.l05).
De zoëven genoemde zuster van Johanna, Phasina Wingelaar, die in 1701
tegel ijk met Johanna en haar man uit Utrecht naar Zeist meekwam, moet in
Utrecht als kerkel ijk lidmaat zijn aangenomen, want zij kreeg, in tegenstelling met toen zij eerder van Zeist naar Utrecht was gegaan, bij haar terugkomst naar Zeist wèl een attestatie mee (nt. 106). Het zal wel de opzet zijn
geweest, dat Phasina zich in de herberg van haar zuster en zwager verdienstel ijk zou gaan maken; nu, dat is dan ook gebeurd, want Phasina is nooit getrouwd geweest, en we vinden haar in de 1 idmatenregisters van de kerk regelmatig voorkomen, steeds direct naast Johanna, dus kennel ijk ook in de herberg, totdat zij in april 1730 overleed (nt.l0?).
Zoals de meeste herbergiers, had ook Lievenberg, naast z'n werk in z'n
bedrijf nog een publ ieke functie aangenomen; hij wordt van 1708 tot 1713
als deurwaarder, en sinds 1714 als gerechtsbode van Zeist vermeld (nt.108).
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Mogelijk begon hij tegen 1720 al ziekelijk te worden, want in dat jaar
moest er een bedienden-echtpaar voor het bedrijf worden aangetrokken: een
zekere Anthony Kalf en diens vrouw Jacoba Perissono, afkomstig uit Harmelen,
kwamen bij de herberg inwonen (nt. 109). En verder bi ijkt uit de quohieren
van het familiegeld van Zeist, dat Jacob Lievenberg na 1722 niet meer voor
deze belasting werd aangeslagen; wat 1723 betreft zal dit wel wegens ziekteomstandigheden zijn geweest, want op 21 october van dat jaar was hij in elk
geval nog in leven, zulks getuige een besluit van schout en schepenen van
Zeist van die datum, dat zij voortaan de leges (door het gerecht vergoede
consumpties) beurtel ings zouden verteren in de twee herbergen, die er toen
in het dorp waren, t.W. in het jaar 1724 ten huize van de gerechtsbode Jacob Liebos Lievenberg, en in 1725 in de (rechtse) herberg 'De Witte Swaen'
bij Pieter Wolf (nt.ll0), en zo vervolgens (nt.llJ). Intussen moet Lievenberg toch niet al te lang daarna, mogelijk nog in 1723 en anders in 1724,
zijn overleden.
De weduwe Johanna Lievenberg-Wingelaar heeft daarna nog een kleine 10
jaren het bedrijf voortgezet. Zij bi ijft namel ijk in de kerkel ijke I idmatenregisters àl die jaren op dezelfde plaats voorkomen, maar ... het werd er
voor haar bepaald niet florissanter op. Zo bleek de genoemde gehuurde bediende Kalf in feite een 'wegens inhoneste mishandeling van iemand' voortvluchtig man te zijn, en toen dit in Zeist in 1725 aan het I icht kwam, is het
echtpaar Kalf ook uit Zeist weer met de noorderzon vertrokken (nt. 112). En
even weinig oppassend waren haar eigen twee jongens: de éne, Christiaan
Lievenberg, was in 1626, bi ijkens een notitie in de marge naast zijn naam
in het lidmatenregister van dat jaar, óók al 'wegens verscheidene schandalen'
voortvluchtig (nt. 113); en van de andere, Jan Lievenberg, vernemen we - zij
het wat later - iets dergel ijks: hij werd 'wegens het met een mes iemand

toebrengen Van kwetsuren' al evenzeer voortvluchtig (nt.114); in elk geval
kwamen deze beide deugnieten niet voor de erf-opvolging in de herberg in
aanmerking. En wat haar dochter Catharina Maria betreft, deze zal ook niet
tot de gemakkelijksten hebben behoord, want zij werd - zij het ook pas later - niet lang nadat zij tot kerkelijk I idmaat was aangenomen (nt.115) gecensureerd 'wegens ergerlijke convictie met een jongeman' (met wie zij echter nadien toch getrouwd is;(nt.116) ,maar voor het verder exploiteren van
de herberg was ook zij kennelijk niet in de wieg gelegd. Voeg hier nu nog
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bij, dat moeder Johanna's zuster, Phasina Wingelaar, haar trouwe hulp in
het bedrijf gedurende zovele jaren, zoals gezegd, in 1730 overleed, en men
zal er in kunnen komen, dat Johanna, de weduwe Lievenberg-Wingelaar, zich
vereenzaamd is gaan gevoelen, en dat zij de hoop op een voortzetting van
de herberg door iemand uit haar naaste omgeving, in het begin van de dertiger jaren moest opgeven, en het was dan ook geen wonder, dat zij in 1733
besloot, om er nu maar een punt achter te zetten.
Op 20 november van dat jaar kwamen ook haar beide zonen, als direct belanghebbenden bij de verkoop, in actie, want toen gaf Christiaan (die nog
altijd de hort op was) een gerechtel ijke machtiging aan zijn broer Jan (die
toen nog thuis was), om de verkoop van de herberg te bewerkstelligen (nt.11?),
en op 1 december d.a.v. transporteerden Johanna Wingelaar, weduwe Lievenberg,
en haar kinderen 'hun Huysinge of opstal, staande in den Dorpe van Zeyst'

op Grond van den Grave van Nassau, Heere van Zeyst (de eigenaar van de grondheerl ijkheid van de Zeysterstraat), alwaar ten noord(west)en het Kerckhof

en ten zuyd(oost)en de kinderen en erfgenamen van Monsr. Gijsbert Verkroost
(die in deze tijd de rechtse herberg 'De Swaen' in eigendom hadden; (nt.118))

naestgelegen zijn .... , voor eene somme van 900 car.guldens .... ' aan Jacob
Bramo en diens vrouw Geertruyt van Linstee (nt. 119), die de genoemde rechtse
herberg in die tijd in huur had en als zodanig ook dreef (nt.120).
Johanna Lievenberg-Wingelaar komt nadien nog tot 1756 in de 1 idmatenregisters van de kerk voor, de laatste keer (1756) met in de marge de aantekening:
overleden in 1757 (nt.121).

Jacob Bramo en z'n vrouw Geer'truyt van Linstee: herbergiers-echtpaar van
1733 tot 1757.
Vóórdat deze nieuwe herbergier in 1733 eigenaar van de 1 inkse herberg
werd, was hij al een aantal jaren huurder-herbergier in de rèchtse herberg
geweest; als zodanig zullen we over zijn jaren vóór 1733 hierna in'ons verhaal over de rechtse herberg moeten handelen, waarnaar wij dan ook hier
verwijzen (nt.122). Hier zij slechts opgemerkt, dat Jacob Bramo in 1724

~e

trouwd was met Geertruyt van Linstee, welke laatste eerder in datzelfde jaar
de weduwe was geworden van Pieter Wolf, die eveneens huurder-herbergier van
de rechtse herberg was geweest, en het was juist door z'n huwelijk met de
weduwe Wolf, dat Bramo toen, op zijn beurt ook huurder-herbergier
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van die herberg was geworden. - Nû, in 1733, bet rok het echtpaar Bramo-Van
Linstee de door hen gekochte linkse herberg, en we zullen zien, dat het niet
geheel duidel ijk is, of Bramo toen de huur van de rechtse herberg voorshands
nog heeft aangehouden, en dus de berde herbergen in bedrijf heeft gehouden,
àf dat hij de huur van de rechtse herberg in 1733 heeft opgezegd, en de eigenaren daarvan (de fami I ie Verkroost in Utrecht) tóen al een andere huurder-herbergier hebben aangetrokken; het eerste lijkt ons het waarschijnlijkst
(nt.123).
In de dertiger jaren schijnt 't het echtpaar Bramo-van Linstee nogal voor
de wind te zijn gegaan, maar in de veertiger jaren rezen er ernstige moeiI ijkheden, die in de bronnen wel niet duidel ijk uit de verf komen (wat misschien ook maar goed is), maar die zich in elk geval openbaarden in een geladen spanning tussen man en vrouw, zo zelfs dat Bramo in 1748 de benen nam,
z'n gezin en z'n bedrijf aan hun lot overlatende. Op 16 october van dat jaar
schreef hij (uit Arnhem) een brief aan het gerecht van Zeist, dat hij, met
medeweten van z'n vrouwen twee kinderen, uit Zeist was weggetrokken, en dat
hij hiervan nu ook het gerecht meende op de hoogte te moeten stellen, omdat
hij niet 'ontstoken' wenste teworden van zijn goederen in Zeist (nt.124). Enkele jaren later vroeg hij, in een schrijven gedateerd 14 december 1752, aan
hetzelfde gerecht, of dit hem een acte van indemniteit (financiële onafhankeI ijkheid) wilde verstrekken, omdat hij van plan was, zich gedurende het
hele verdere leven van z'n vrouw ergens in het Kleefse gebied te gaan ophouden, dus nogal een heel eind uit de buurt; en het gerecht van Zeist
bleek begrip voor hem te hebben, want het schreef hem terug, hem de bedoelde acte te zullen doen toekomen, en verklaarde hem tevens, dat hij, wanneer zijn vrouw vóór hem zou overl ijden, aanstonds daarna weer als ingezetene van Zeist zou worden aanvaard (nt.125).
En zo stond de vrouw van Bramo dus sinds 1748 alléén voor de herbergelijke bus1ness in Zeist, en op de in 1754 opgemaakte lijst van tappers van
sterke drank in Zeist komt dan ook niet meer Bramo, maar 'vrouw

Bramo'

voor (nt.126). BI ijkbaar was zij cordaat genoeg om de zaken in Zeist manmoedig voort te zetten. En zij was het ook, die op 30 januari 1757, 'haaY'

man afwezig zijnde '(om bovengenoemde reden),

'de heY'beY'g, gelegen in het

doY'p Zeyst, aen de stY'aet en het KeY'ckhof' onder bepaalde voorwaarden aan
haar dochter Jacoba Bramo (gedoopt 12 februari 1730; nt.127) overdroeg
voor de getaxeerde prijs van 1600 gld. (nt.128). Kort daarop, op 17 febru353

ari 1757, trouwde deze Jacoba Bramo met Maas van Kreel, een uit Bennekom
afkomstige jongeman (nt. 129); zij beiden werden toen dus

h~t

nieuwe her-

bergiers-echtpaar.
Op 't laatst van het leven van Jacob Bramo en z'n vrouw schijnt er tussen deze twee toch weer een wat betere verhouding te zijn gekomen; de oudere dag begon blijkbaar een woordje mee te spreken, en op 6 mei 1762 benoemden zij sámen enkele vooraanstaande Zeistenaren tot executeurs van
hun boedel (nt. 130) ; 'vrouw Bramo' was toen vermoedel ijk ziek, en Bramo
zelf was toen kennel ijk weer in Zeist terug; nog in diezelfde maand overleed zij. Bramo kocht toen voor haar begrafenis een eigengraf in de kerk
(nr.21), waarin zij toen op 27 mei 1762 ter aarde

werd besteld (nt.131).

Jacob Bramo zelf overleed begin februari 1764, en ook hij werd, op de 6e
van die maand, in hetzelfde graf nr. 21 begraven (nt.132). In de dood
herenigd ....
Uit de tijd van het herbergiers-echtpaar Bramo stammen de afbeeldingen
van J. de Beyer uit 1745 en van J. de Bosch uit 1756, beide dorpsgezichten van Zeist in de omgeving van de kerk, waarop, op de éne wat meer en
op de andere wat minder, ook de herberg naast de kerk aan het 1 icht komt
(pln.115,116). Onze indrukken van deze beide afbeeldingen samenvattende
moeten we zeggen, dat de herberg in die tijd een breed huis was, met 2
ramen 1 inks en 3 ramen rechts van de forse deur. Vlak naast deze deur
bevond zich een vitrine, blijkbaar voor officiële publicaties, waarschijn1 ijk van het gerecht. De voorgevel was niet opgetrokken, en in het di rett
boven de gevel achterwaarts oplopende schuine dak waren twee kapellen aangebracht. De beide zijmuren, waarin ook de nodige vensters, liepen omhoog
in een punt uit. Tussen deze herberg en de

recht~

er naast staande herberg

'De Swaen' was een betrekkel ijk smalle doorgang. Links naast de herberg
stond in die tijd een ruim stalgebouw, waarvan de in een punt uitlopende
voorgevel van hout was opgetrokken en van grote staldeuren was voorzien,
terwijl de betrekkelijk lage zijmuren, waarop het schuin oplopende dak
rustte, van steen waren. De 1 inkse zijmuur van deze stal stond pal tegen
de kerkhoogte aan en diende mede tot stutting daarvan. Het oude kerkhofpoortje annex het bakhuisje van de herberg, welke beide hier (zoals we
hierv66r zagen; nt.133) een eeuw tevoren stonden, waren nu verdwenen, en
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direct aansluitend aan de linker zijmuur van het stalgebouw bevond zich nu
een trapje, dat toegang tot de kerkhoogte gaf (nt. 134).

Maas van Kreel: eigenaar-herbergier van 1757 tot 1801.
In 1757 was Maas van Kreel dus, door z'n huwel ijk met Jacoba Bramo,
eigenaar van de (1 inkse) herberg geworden. Op 6 maart 1758 komt hij dan ook
voor als

'hospes in de herberg De Prins' (nt.135), waarbij we aantekenen,

dat dit de eerste keer is, dat we deze, toen toch al over-oude herberg met
een náám hebben aangetroffen; we mogen wel aannemen, dat de herberg àl de
vorige eeuwen nooit een naam heeft gehad, waarschijnl ijk omdat het eenvoudig altijd 'de' herberg van Zeist was geweest! Wel zeer waarschijnl ijk
was het Maas van Kreel, die 't tijd vond om zijn herberg eindel ijk eens van
een naam te voorzien, waartoe hij dan de vorstelijke naam 'De Prins' bedacht.
We zullen hierna, in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, dat over
de rèchtse herberg handelt, zien dat Maas van Kreel in 1768, door aankoop,
ook eigenaar van de rèchtse herberg 'De Swaen' werd, die hij van meet af
aan het echtpaar, waarvan hij die herberg kocht, in huur gaf (nt. 136). Als
eigenaar van de beide herbergen was Maas van Kreel uiteraard voor de beide
percelen grondhuur verschuldigd aan de eigenares van de gronden van de
'Zeysterstraat', en zo verklaarde de rentmeester van de vrijvrouwe van
Zeist (dit was toen Maria Agnes, gravin van Zinzendorf, douairière van
Dohna) op 11 januari 1780, verhuurd te hebben voor de tijd van 40 jaren aan
Maas van Kreel: '2 percelen

grond~

waarop de twee herbergen 'De Prins' en

'De Witte Swaen' staan' (nt. 137). Dat Maas van Kreel àl de 43 jaren, gedurende welke hij de linkse herberg in bezit heeft gehad, deze ook werkel ijk
zèlf heeft gedreven, bi ijkt wel uit het feit, dat hij tot het eind van z'n
leven

'kasteleyn te Zeyst' wordt genoemd (nt. 138).

Uit zijn huwelijk met Jacoba Bramo zijn in de jaren 1758 tot 1762 drie
kinderen geboren (nt. 139), van welke er twee jong zijn overleden (nt.140)
en alleen hun zoon Jacobus (veelal Jacob genoemd), geboren 25 januari 1761
(nt.141), volwassen, en ook zijn opvolger in het bedrijf is geworden. Hij
was trouwens al bij het ouder worden van z'n vader een soort compagnon in
het bedrijf, zoals blijkt uit een notitie, dat er op 23 januari 1799 een
kerkel ijke commissie-vergadering werd gehouden

'ten huyse van Maas van
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Kreel en Zoon te Zeyst' (nt.142). Maas van Kreel 's vrouw, Jacoba Bramo,
is in februari 1778 gestorven en op de lle van die maand begraven in hetzelfde graf in de kerk (nr.21), waarin ook haar beide ouders, en eveneens
haar beide vroeg gestorven kindertjes begraven waren (1it.143). Maas van
Kreel zelf overleed in november 1801, en werd op de 20e van die maand,
ook weer in hetzelfde graf, begraven (nt.144).

Jacob van Kreel: eigenaar-logementhouder Van 1801 tot 1815.
Jacob van Kreel was, toen hij na z'n vadersoverlijden in 1801, als
diens enige erfgenaam

de herberg in eigendom kreeg, 40 jaar oud.

Hij was, bl ijkbaar in 1790, getrouwd met Maria Bosman, die op 21 october van
dat jaar met attestatie van Herwen en Aerdt in Zeist kwam (nt.145). Hij was
er zeker niet de man naar, om de niet geringe erfenis, die hem bij z'n
vaders dood ten deel viel, als een middel

aan te grijpen om het zich nu

verder maar gemakkel ijk te maken. Integendeel

~

Dat hij in die tijd, ook afgezien van het bedrijf, al een vermogend man
was, blijkt wel duidelijk hieruit, dat hij op 9 juli 1805 (transportdatum)
van Floris Willem Sloet, heer van Warmelo, de hele ridderhofstede 'Kersbergen' (die schuin tegenover de herberg lag) aankocht (nt.146), ook al
moest hij daartoe op dezelfde dag een hypothecaire lening aangaan van niet
minder dan 25 duizend gld., gevestigd op o.m. dezelfde hofstede 'Kersbergen' , die zojuist z'n eigendom was geworden (nt. 147). Wel zeker was deze
aankoop van' Kersbergen' voor Jacob van Kreel een kwestie van min of meer
speculatieve belegging, dus van zaken doen, want wat zou hijzelf met een
oud kasteel moeten beginnen; en zo deed hij dan ook 4 jaar later, op 9
augustus 1809 het vorstel ijke bezit weer, maar nu voor 50 duizend gld.,
van de hand aan Barend, ridder van Lockhorst (nt. 148), en daarmee was hij
dan wel weer 'heer van Kersbergen' àf, maar hij had er dan toch wel zeer
waarschijnlijk het zijne mee in de wacht gesleept!

Bovendien had hij bij

deze verkoop laten vastleggen, dat er tegenóver zijn logement 'Het Hof
van Holland' (dus

op het terrein van 'Kersbergen') niet gebouwd zou mo-

gen worden zolang hij dat logement in zijn bezit zou hebben: een servituut
dus, waardoor hij het vrije uitzicht vóór zijn logement veil ig stelde.
Eenzelfde zaken-instinct als t.a.v. 'Kersbergen' legde Jacob van Kreel
nu ook aan de dag t.a.v. de herberg. Was z'n vader,wel licht uit een zeker
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conservatisme, dat de oudere generatie immers dikwijls eigen is, z'n leven lang een, wel fortuinl ijke , maar toch eenvoudige herbergier geweest,
die geen grotere sprongen aandurfde-,

hij, Jacob, was vol

plannen om

het vaderl ijke bedrijf uit te bouwen en tot nog grotere bloei te brengen.
Waarschijnlijk was hij daar, toen z'n vader nog leefde en hij diens compagnon was (zie boven) al mee begonnen; immers, de kaart van Zeist uit
1802 (dus toen hij nog maar een jaar het bedrijf dirigeerde) geeft te zien,
hoezeer het herberg-complex tóen al achterwaarts tot aan de Maurikstraat
met diverse bijgebouwen uitgebreid was, en in feite al dezelfde omvang had,
die we een 20 jaar later op de oudste kadastrale kaart van Zeist aantreffen (pln.109,110); het blijkt, dat de herberg in 1802 al ca. 27 meter
breed aan de weg was, en dat de gezamenl ijke diepte van het hoofdgebouw
plus de achterwaarts daarbij aangebouwde bijgebouwen toen al niet minder
dan 75 m bedroeg, terwijl heel achter op het terrein, tegen de Maurikstraat
aan, ook nog een fors gebouw (stal I ing of bergruimte) stond van 10 bij 12
mete r.
En nu staat het wel vast, dat ook het hoofdgebouw, de herberg zelf, die
in de 18e eeuw nog betrekkeI ijk eenvoudig van aanzien was (nt.149; pIn.
115,116), in het eerste decennium van de 1ge eeuw, onder Jacob van Kreel,
de grote uitbreiding en modernisering heeft ondergaan, waarvan we het
resultaat leren kennen, zowel uit de beschrijvingen van het complex in de
nadien volgende transportacten (die hierna successievelijk zullen worden
vermeld), als nog temeer uit de ons bewaarde afbeeldingen van Van de Poll
uit ca. 1820, van Knip uit ca.1825 en van Mourot uit 1829 (pln.117-1 1 9),
die dus wel uit een ietwat latere tijd dan het herbergierschap van Jacob
van Kreel dateren, maar die toch laten zien, hoe deze voortvarende man
z'n bedrijf in omvang en allure een voor die tijd waarlijk modern aanzien
heeft gegeven. Op de genoemde afbeeldingen zien we dat, waar vóór 1800 het
afzonderlijke stalgebouw links van de herberg had gestaan, nû het logement
z~lf

tot tegen de kerkheuvel aan was uitgebouwd, en dat er

d~~r

waar tevo-

ren de grote staldeuren waren geweest, nû een brede doorgang door de uitbouw van de herberg was aangebracht naar de nieuwe stallingen àchter
het logement. Tussen de voordeur van het logement en de genoemde
doorgang waren nu 3 ramen, en rechts van de deur waren er, als vanouds,
ook drie. - Maar de grootste uitbreiding had de oude herberg gekregen
doordat er een verdieping op was gekomen, en wel boven de gehele
breedte inclusief de genoemde doorgang. Op de afbeelding van Van de Poll
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(ca.1820) en van Knip (ca.1825) zien we in de nieuwe bovengevel zeven ramen, en aan de achterkant van de verdieping zal er wel een gel ijk aantal
zijn geweest, zodat het aantal logeerkamers sterk was

uitg~brerd.

Geen wonder, dat Jacob van Kree1 voor zijn zozeer uitgebreide en gemoderniseerde bedrijf de betitel ing 'herberg' nu niet meer passend vond,
en deze verving door de kwalificatie 'logement', welke we voor 't eerst
in de genoemde acte van 9 augustus 1809 (nt.150) aantreffen, hetgeen ons
ook aanleiding heeft gegeven om Jacob van Kree1 in het opschrift van deze
paragraaf geen 'herbergier' meer te noemen, maar 'logementhouder'. - Bovendien b1 ijkt, dat onze logementhouder, nu zijn bedrijf een zoveel voornamere standin9 had gekregen, ook de naam 'De Prins', die z'n vader immers
voor de herberg had bedacht, heeft gewijzigd in een naam, die in die tijd
zeker de hotel-allure meer tot uitdrukking bracht, t.w. 'Het Hof van Holland', welke naam we eveneens voor 't eerst in de acte van 9 augustus 1809
vermeld vinden (zie boven). En voorts werd in de omschrijving van het logement in 1815, toen Jacob van Kree1 dit van de hand vlilde doen, opgemerkt,
dat het 'een bijna geheel nieuw getimmerd Logement' was, waaruit dus wel
zonneklaar bl ijkt, dat de vergrotingen en vernieuwingen op initiatief van
Jacob van Kreel, en ook in zijn dagen, hebben plaatsgehad (nt.151). Wel
zeer waarschijnl ijk heeft Jacob van Kree1 de fortuin1 ijke winst, die hij
in 1809 bij de verkoop van 'Kersbergen' had gemaakt (zie hiervóór) , in
z'n eigen bedrijf geïnvesteerd: een belegging, die hem ste1l ig ook wel
weer geen windeieren zal hebben gelegd!
Uiter1 ijk begin 1815 moeten Jacob van Kreelen z'n vrouw Maria Bosman
(met hun enige kind Jacoba, gedoopt 21 december 1794) Zeist hebben verlaten en naar Wijk bij Duurstede zijn verhuisd, wel1 icht omdat zij hun
schaapjes op het droge hadden en nu verder stil wensten te gaan leven.
Wel werden hun kerkel ijke attestaties pas op 19 december 1816 afgegeven
(nt.152), maar een dergel ijke traagheid in de kerke1 ijke administratie
kwam in die tijd vrij veel voor, en in werke1 ijkheid heeft hij al omstreeks
de jaarwissel ing 1814/15 z'n logement bij de makelaars J.A. Stoopendaal ,
M. Krul .en W. Dom ten verkope aangeboden. B1 ijkens de annoncering in de
'Haarlemsche Courant' van 24 januari 1815 zouden deze makelaars op 20
februari

te Amsterdam t.O.V. de notarissen Hanssen en Happé verkopen (en

dan luidt de omschrijving aldus) 'het alom
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gerenommeerde~

zintz onheuge-

lijke jaren met het beste succes
merd

Logement~

ling voor

genaamd/Het Hof van

(n.b.~)

Koetshuizen~

geëxerceerde~

HoUand'~

bijna geheel nieuw getim-

met deszelfs kapitale stal-

250 Paarden (zou dit echt geen hyperbolisch getal zijn?),

Stalling voor

anderen (= bij elkaar)

Hoornvee~

en verdere

Getimmertens~

bij den

gelegen in het aangename Dorp Zeyst' (nt.153).

- De koper werd de heer Jan Mouthaan (die toen al in Zeist woonde), de
koopsom bedroeg 15 duizend gld., en de transportacte is gedateerd 11 juli
1815 (nt. 154). In deze acte is nogmaals gereleveerd, dat Jacob van Kreel
het logement in eigendom had verkregen als enig nagelaten kind van Maas
van Kreel en Jacoba Bramo, en dat de laatstgenoemde het had geërfd van
haar ouders Jacob Bramo en Geertruyt van Linstee, terwijl dézen de
eigendom hadden verkregen door aankoop in 1733. In de transportacte van
1815 wordt 'Het Hof van Hol land' omschreven als 'gelegen in den dorpe Van
Zeyst~

strekkende Van voren aan de Zeysterstraat tot achter aan de Steeg

van de nieuwe huisjes (de Mauriksteeg) , daar de bergschuur en de doornehaag het einde

formeert~

belend ten noordwesten het kerkhof van de kerk

van Zeyst, en ten zuidoosten het naastgelegen
deszelfs huizinge en annexe
koetsen~

wagenhuizen~

stallir.g~

voorts een

perceel~

ende zulks met al

zo tot berging van paarden als van

schuurberg~

geschikt tot koestalling .. . '

(nt. 155).

Jan Mouthaan: eigenaar-logementhouder Van 1815 tot 1824.
Jan Mouthaan, die dus per 11 jul i 1815 eigenaar van het logement was
geworden, was steIl ig geen Zeistenaar; misschien kwam hij uit Utrecht,
waar hij, nadat hij omstreeks 8 jaar later, toen hij het logement in
Zeist weer van de hand deed, (weer?) naar toe trok.
Hij begon overigens in 1815 met goede moed, want al enkele maanden
v66rdat hij eigenaar van het logement werd, beval hij z'n bedrijf bij
het publiek, dat hij van buiten verwachtte, op een nogal attractieve
wijze aan. In de 'Haarlemsche Courant', nummers van 8 en 15 april 1815,
vonden we de vo I gende adverten tie: 'De

Ondergeteekende~

sedert het mid-

den dezer Maand Eigenaar en Bewoonder geworden zijnde van het Logement
Het Hof van
wend~

Holland~

naast de Kerk te

Zeyst~

heeft alle pogingen aange-

dit reeds zoo gunstig bekend staande Locaal door gepaste inrigting

nog te verbeteren en te verfraayen; hij vermeend derhalve zich in de
gunst der genen te kunnen

aanbeveelen~

welke de schoone legging van Zeyst
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en deszelfs

omstreeken~

de gezonde luchtstreek dier Plaats en de ver-

maken van een Buiten-Verblijf in het nu zich naderende beter Saisoen
zouden mogen willen

genieten~

hoopende hij ten opzigte van

en cieviele Bediening aan alle eischen te kunnen voldoen. -

Woning~
Zeyst~

Tafel
den

28 maart 1815 . J. Mouthaan' (nt. 156).
Uit het tweede jaar, waarin Mouthaan het logement dreef, dateert
een aa rd i ge opme rk i ng, die een tij dgenoot, zeke re Ch ris toffel
Rotterdammer, aangaande Mouthaan

Rueb, een

en z'n bedrijf maakte. Deze heer Rueb

ging op 16 juni 1816 met z'n oudste twee jongens, van z'n woonplaats
uit, een reis langs de Rijn maken, waarbij Zeist de eerste pleisterplaats werd. Hij maakte daarover in z'n dagboek de volgende notitie:

' .... Des avonds ten 6 Uuren kwamen wij te Zeist en namen verblijf in het
Hof van

Holland~

tegenwoordige~

geroemd of gelaakt na gelang van den waard; over den

met name

ging (=achteraf)

Mouthaan~

was niet te

klagen~

als drt-hijin navol-

de beurs durfde aan te spreken'. - Een bet-achter-

kleinzoon van de genoemde Christoffel Rueb, mr. R.A. Rueb te Velp, in
wiens bezit het bedoelde dagboek zich bevindt, maakte ons op vorenstaande notitie attent, en we zijn hem daar zeer dankbaar voor, omdat deze
ontboezeming van de schrijver van nu 160 jaar geleden, op een wel korte,
maar toch spontane en levendige wijze, een tóen eigentijdse ervaring in
het hier door ons beschreven logement tot uitdrukking brengt. Het laat
ons bovendien zien, hoe nuttig het is om oude famil ie-papieren te bewaren en op de juiste tijd en plaats aan het licht te brengen!
Ot het de logementhouder Mouthaan overigens, misschien al van het
begin af, of anders na verloop van tijd, in en met z'n bedrijf in Zeist
toch niet is meegevallen, kunnen we niet nagaan, en trouwens, in het
algemeen weten we niet veel van hem af, behalve dan dat hij er, zoals
gezegd, na slechts ruim 8 jaar, of misschien al iets eerder, mee gestopt is, en naar een logement in de stad Utrecht 'aan het plein genaamd

Vredenburg' is overgestapt. Daar wóónde hij al toen hij het Zeister
'Hof van Holland' op 21 januari 1824 (transportdatum), t.o.v. notaris
Martinus Wigman te Utrecht, voor 16 duizend gld. verkocht aan Gerardus
Liefrink,die indezelfde acte ook al als logementhouder in Zeist werd aangeduid. In feite zal dus Mouthaan al eerder, uiterlijk in 1823, uit
Zeist zijn vertrokken, en Liefrink zich eveneens al eerder in Zeist hebben
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gevestigd. - In de genoemde transportacte wordt 'Het Hof van Hol land'
omschreven als 'een huizinge met stalling, koetshuis, waschhuis en tuin',
en dan verder vrijwel gel ijkluidend aan de omschrijving in de hiervóór
weergegeven transportacte uit 1815 (nt.15?).

Gerardus Liefrink: logementhouder van 1824 tot 1841; zijn weduwe tot
1847.
Ook uit de tijd van logementhouder Gerardus Liefrink weten we maar
weinig bijzonderheden van 'Het Hof van Holland'. Hijzelf was een
Utrechtenaar van afkomst, en op 3 augustus 1809 aldaar getrouwd met Maria
El isabeth Brouwer (nt. 158). Hun hierna ter sprake komende oudste zoon
was Gerardus Martinus Liefrink, geboren Utrecht 16 jul i 1810 (nt. 159).
Het gezin kwam dan in 1823 (kerkel ijke attestatie uit 1824) uit Utrecht
naar Zeist, om hier het logement te gaan betrekken (nt. 160).
Onder Liefrink's leiding zijn er, voorzover we weten, geen schokkende
dingen met het bedrijf gebeurd. Wel bI ijkt, bij vergel ijking van de uit
zijn tijd daterende afbeeldingen van Knip (ca.1825)

en

van Mourot

(1829), dat in de tussen deze beide jaren 1 iggende tijd de bovenverdieping van het logement weer met enkele kamers is uitgebreid, en wel
boven de grote doorgang in het linker gedeelte (vgl .pln.118 en 119).
En voorts heeft Liefrink

er (dunkt ons) direct na z'n vestiging in

Zeist voor gezorgd, dat er ten behoeve van het terrein achter het logement, dat immers goeddeels met bijgebouwen was bezet, en waarop heel
achteraan over de volle breedte tegen de Maurikstraat een groot schuurof stalgebouw stond (nt. 161), zodat er eigenlijk geen achter-uitgang
kbn zijn, toch een achter-uitgang kwam, maar dan via een stukje grond,
dat hij van de kerk bij de oostel ijke achterhoek van de kerkheuvel in
erfpacht vroeg en verkreeg. Van deze erfpacht vernemen we nl. vóór
1825 niets; er is voor 't eerst sprake van op een lijst van fondsen
van de kerk van 31 october 1825 (nt.162): 'Eene jaarlijksche Recognitie

van 3 gld. ten lasten van het Logement het Hof Van Holland'; en hetzelfde kleine perceeltje grond staat eveneens aangegeven op de (oudste)
kadastrale tekening, welke nominaal op 1820 gedateerd staat, maar die,
zoals we meermalen geconstateerd hebben, wat Zeist betreft niet eerder
dan in 1825 kan zijn afgesloten (nt.163; pl.IlO); het was de eerste
361

keer, dat de kerk een (klein) stukje van de, al eeuwen tevoren afgebakende kerkheuvel - zij het in erfpacht - prijsgaf.
Gerardus Liefrink is op 25 juni 1841 te Zeist overleden, 56 jaar
oud (nt.164). Dit was juist in de tijd, dat het afbraakwerk van het
oude romaanse kerkgebouw, naast het logement, een aanvang had genomen
(nt. 165). Wanneer Liefrink althans geen langdurig ziekbed heeft gehad,
kan hij het begin daarvan nog hebben aanschouwd. In elk geval interesseerde de famil ie Liefrink zich daar sterk voor, en het zal al bij het
uit de kerk verwijderen van de inboedel, dus al vóórdat men met de
eigenl ijke afbraak begon, zijn geweest, dat deze famil ie de oude preekstoelvoet in bezit heeft verkregen, die nadien bij de nazaten bewaard
is gebleven, die we in 1949 in de tuin van de toenmal ige fami lie
Liefrink in de Maurikstraat, waar hij dienst deed als opstand van een
bloemenschaal , hebben aangetroffen, en die thans in het dêpot van de
Van de Poll-stichting is ondergebracht (nt. 166).
Na het overlijden van de heer Liefrink (1841) heeft zijn weduwe,
Maria Elisabeth Liefrink geb. Brouwer, het logement nog enige jaren
voortgezet, weil icht daarin bijgestaan door haar genoemde zoon Gerard
Martinus Liefrink (n.b. diens broer en zuster waren beiden getrouwd
en woonden elders; (nt. 16?)); maar Gerardus Martinus heeft er bi ijkbaar
toch niet voor gevoeld om z'n vader in het bedrijf op te volgen. Wel
bleef hij in Zeist wonen, en werd hij daar vJinkel ier (nt.168), en we
vinden hem in de vijftiger en zestiger jaren ook enkele keren als
notabele van de Hervormde Gemeente vermeld (nt. 169). Intussen, langer
dan 6 jaren heeft z'n moeder het werk in 'Het Hof van Holland' toch niet
voortgezet; zij ging in 1847 tot verkoop van het logement over.
Op 28 september 1847 kwam de Zeister notaris J.C. Schadee in 'Het
Hof van Holland' de stand van zaken betreffende het te koop te stellen
pand opnemen en beschrijven. Het werd hier aangemerkt als 'een huizinge

met stalling, koetshuis, waschhuis, schuur en tuin, staande naast de
kerk der Hervormde Gemeente, langs de Steenstraat (Dorpsstraat), waarvan huis, schuur en erf 14 roeden 30 ellen groot waren, en de tuin 29
roeden 10 ellen, samen 23 roeden, 40 ellen of 2340 vierkante meter,
strekkende van de Zeisterstraat (Dorpsstraat) tot aan de Steeg of
Gemeenteweg
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(Maurikstraat) , belend ten noord(oost)en het kerkhof

van de genoemde Gemeente> en ten zuid(west)en de eigendom van Jan
Vermeulen (de herberg i er van de rechtse herberg 'De Swaen'; (nt. 170 ),
belast met een gpondhuup of epfpacht van 30 gld. iedep jaap aan Mejuffpouw Juliana Louise Van Laep (de grond-eigenares van de Zeysterstraat in die tijd), welke epfpacht doop de kopep zou moeten wopden

afgelost met een som van 1 duizend gld.

I

(hetgeen bl ijkens een margi-

nale bijvoeging ook gebeurd is op 1 december 1847). - Op 12 october
d.a.v. had de publieke vei ling, eveneens in het logement zelf, plaats,
waarna de koop werd toegewezen aan de hoogste bieder, t.w. jhr. Willem
Jacob de Pesters, kapitein der arti 1 lerie te Delft, en aldaar wonende,
die het verkreeg tegen de koopsom van 14 duizend gld. (nt.171).
Mevrouw de weduwe Liefrink-Brouwer is kort daarna naar Utrecht
verhuisd (nt.l72), en zij overleed 11 jaar later, op 22 november 1858,
toch weer in Zeist, mogel ijk ten huize van haar genoemde zoon, G.M.
Liefrink aldaar (nt. 173).

Jhp. Willem Jacob de Pesteps: de ondepgang van het hepbepg-bedpijf>
1847; bewonep van het tot hepenhuis gewijzigde logement-pand van 1847

tol 1857.
Jhr. W.J. de Pesters was een zoon van jhr. mr. Willem Nicolaas
de Pesters (geboren 's-Gravenhage 1754, heer van Cattenbroeck en
Papekop, raad van de stad Utrecht, 1 id van de Tweede en Eerste Kamer
der Staten-Generaal, enz.) uit diens in 1799 te Bunnik gesloten huweli'jk met Caroline Jacqueline de Jacoby; de familie bewoonde in Bunnik
het huis 'Nienhof', alwaar jhr. Willem Jacob de Pesters op 30 december 1803 werd geboren. Deze werd, behalve kapitein bij de artillerie
(zie boven), dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams, ridder van de Mil itaire Willemsorde, enz.; hij trouwde in eerste echt in 1830 met
Adriana Anna Boesses (overleden 1832) en in tweede echt

in 1835

met Adelaide Henriëtte Boesses. Het laatst, voordat het gezin in
1847 naar Zeist vertrok, had het blijkbaar in Delft gewoond (zie
boven). Er waren toen 4 kinderen in leven, van welke het oudste 16
jaar was. Het gezin vertrok 9 jaar later

op 3 juni 1856, uit Zeist

naar Utrecht, waar mevrouw De Pesters in 1869, en hijzelf in 1882
overleed (nt.174).
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Met de entree van jhr. W.J. de Pesters in het logement te Zeist kwam er
in 1847 tevens een einde aan het oude herberg- en latere logement-bedrijf.
Jhr. de Pesters kocht het logement nl. niet voor geldbelegging (bijv. om
het aan de één of ander te verhuren), maar als woning voor zich en zijn
gezin. Dit bi ijkt wel hieruit, dat hij aanstonds de meeste van de bijgebouwen, die er sinds logementhouder Jacob van Kreel achter het eigenl ijke huis
hadden gestaan, deed afbreken, en slechts een koetshuis en een stal I ing voor
eigen gebruik I iet staan (zie onder); dientengevolge werd de tuin aanmerkeI ijk groter dan deze sinds lang geweest was. Ook het logement zelf moet
sterk gewijzigd zijn, en het aanzien van een herenhuis hebben gekregen (zie
onder). - De grondhuur, die tot nu toe als een erfpacht tegen 30 gld. per
jaar betaald was, kocht hij per

december 1847 (zoals immers bij de aan-

koop bepaald was) voor de som van 1000 gld. af. De erfpacht van de achteruitgang via een stukje kerkegrond bleef hij betalen, en werd in 1851 verhoogd tot 6 gld., toen het betreffende stukje grond te zijnen behoeve werd
vergroot (nt. 175). Toen, waarschijnl ijk mede ten gevolge van de afbraak
van diverse bijgebouwen op het achter-terrein, de oude kerkhofmuur, waar
deze tegen aangebouwd geweest waren, begon over te hellen, liet hij deze
muur op zijn kosten (tot welk laatste hij formeel niet verplicht was) restaureren (nt. 176). In elk geval was het oude logement-gebouw niet meer te
herkennen

want zover dat mogel ijk was had het het aanzien van een woning

van een voorname familie gekregen.
Het is wel jammer, dat we uit deze tijd geen afbeelding van het zo gemetamorphoseerde logement-gebouw bezitten, maar wat we hiervóór dienaangaande gezegd hebben, blijkt toch wel duidelijk genoeg uit de bewoordingen
in de acte, waarbij jhr. De Pesters, nadat hij nog geen volle 9 jaren in
Zeist had gewoond en in 1856 (zoals gezegd) naar Utrecht was verhuisd, op
22 augustus 1857 z'n woning in Zeist bij veilingverkocht aan mejuffrouw
Wilhelmina Jacoba Moens. In deze acte toch werd het voormalige logement,
tóen dus woonhuis, omschreven als 'een Heerenhuis met koetshuis, stalling,

enz., grote tuin, en de vier bomen vóór hetzelve aan de straatweg op
Arnhem, óver (tegenover) de weg op Bunnik (de Waterigeweg) ,

belend ten

noordwesten de Kerk en ten zuidoosten J. Vermeulen (de herbergier van de
rechtse herberg); met een stukje grond in erfpacht van de kerk à 3 gld.,

en een servituut op een open gang op de Dorpsstraat, naast J. VermeuZen,
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lengte 4 el, breedte 2 el 5 palm I (nt. 177) .
MeJuffl"OWJ ihlhelmina Jacoba Moens: de ondergang, nu ook van voormalige

logement-pànd, 1857.
De nieuwe eigenares van het voormal ige logement, nu tot herenhuis omgebouwd, was dus mejuffrouw W.J. Moens. Deze was op 8 februari 1798 te Voorburg geboren en per 5 juli 1856, als rentenierster, uit Leiden in Zeist
komen wonen (nt.178). Ze moet echter eerst nog geruime tijd in een ander
huis hebben gewoond, daar het nog meer dan een jaar zou duren eer zij het
huis van jhr. De Pesters zou kopen, en ze daarna ook nog besloot, om al les
nieuw te gaan opzetten. Want nauwel ijks in het bezit van het herenhuis,
I iet ze het vol ledig slopen, om er daarna, op een gedéélte van het zodoende
opengekomen terrein, een betrekkelijk bescheiden huis voor zichzelf voor
in de plaats te laten bouwen. Intussen betekende de sloop van het oude huis
uiteraard de definitieve ondergang van al les, wat nog aan de vroegere

her-

berg en aan het latere logement herinnerde. En eigenl ijk zouden we hier nu
dus dit historisch exposé kunnen besluiten. We wi I len echter, zij het veel
beknopter, ook nog één en ander mededelen over de huizen, die sindsdien ter
zelfder plaatse zijn verrezen, en die er in feite ook thans nog staan.

Het verdere verloop van de op het oude herberg-terrein verrezen niewJe
panden: 1857 tot heden.
Het nieuwe huis, dat mejuffrouw Moens voor zichzelf I iet bouwen, kwam
op de I inkerhelft van het voormal ige herberg-terrein te staan. Mejuffrouw
Moens besloot nl. om het héle terrein, dat nu het hare was, in twee nagenoeg even grote delen te spI itsen, de rechterhelft voorlopig ongebruikt te
I a'ten I i ggen, en a II een de I i nkerhe I ft voor z i chze I fin gebru i k te nemer:.
Haar huis nu werd geheel links op deze linkerhelft, dus tegen de kerkheuvel
aan, gebouwd; het was betrekkelijk smal, maar wel vrij diep achterwaarts.
De ruimte, die rechts náást haar huis, op haar helft van het terrein restte,
werd als huis-erf ingericht, terwijl het overige gedeelte van de voor haarzelf bestemde helft, àchter het huis en àchter het huis-erf, tot de Maurikstraat toe, als haar achtertuin kwam te dienen. - Het huis is, afgezien van
enkele niet onbelangrijke wijzigingen, resp.

in de jaren 1893 en 1919, tot

op heden nog altijd intact: het is perceel Ie Dorpsstraat 3 (zie pln.l11-

113,120,121) .
De rèchterhelft van het voormal ige herberg-terrein, die dus eveneens eigendom van mejuffrouw Moens was, is, voorzover we dit hebben kunnen nagaan,
lang onbebouwd gebleven: een 'open perceel' aan de Dorpsstraat (nt.179). Pas
in de zeventiger jaren is daaraan een einde gekomen, toen de heer Hugo
Maurits van der Mersch er de eigenaar van werd, en trouwens niet van die
rechterhelft al léén, maar ook van het genoemde huis-erf van mejuffrouw
Moens en van verreweg het grootste gedeelte van haar achter-terrein, dat
hij mede van haar kocht, om hier voor zichzelf een kloek huis te doen verrijzen, met een groot achter-terrein als tuin. Hij werd het dus, die een
einde maakte aan het hiaat in de bebouwing van de le Dorpsstraat; het huis
is er thans nog: het is nu het complex van de, in latere tijd afzonderlijk
bewoonde huizen le Dorpsstraat 5 en Sa.
Genoemde heer H.M. van der Mersch was op 4 maart 1859 op Huize 'Heerewegen' aan de Driebergseweg geboren, en is op 2 jul i 1874 getrouwd met jkvr.
Cornel ia Catharina Cl ifford (nt. 180). Het komt ons nu het meest waarschijnI ijk voor, dat het bedoelde grote huis, rechts naast het kleinere van mejuffrouw Moens, en daar direct

bij aansluitend, juist vóór het huwelijk van

de heer Van der Mersch, in 1874, zal zijn gereedgekomen; de (overigens niet
al te duidelijke) gegevens van de betreffende kadastrale legger van die tijd
wijzen in elk geval in die richting.
We moeten in dit verband nu wel iets, dat we eerder in ons boek geschreven hebben,

rectificeren. In deel 1 hebben we nl. op blz. 92, bij de be-

schrijving van plaat 9 (d.i. in dit deel pI. 111),

afgaande op de kadastra-

le tekening uit ca.1866, waar het bedoelde huis al op staat aangegeven, gesteld, dat de heer Van der Mersch zijn huis al tussen 1860 en 1866 zou hebben laten bouwen; dit kan echter, zoals ons nu gebleken is, hierom al niet
juisi zijn, dat de heer Van der Mersch in 1866 nog slechts. een 17-jarige
jongeman Van der Mersch was, maar nu we hebben gezien, dat het huis, dat
hij in 1874 ging bewonen, pas in die tijd zal zijn gebouwd, moet derhalve
worden aangenomen, dat dit huis op de kadastrale tekening van ca.1866 láter
moet zijn bijgetekend; dit gebeurde nl. in de perioden van het aantal jaren
die de kadastrale tekeningen moesten dienen vóórdat er weer eens geheel
nieuwe tekeningen werden gemaakt, regelmatig, en we hebben het ook al meermalen bij détails op de kadastrale kaart van ca.1820 opgemerkt.
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Wanneer dit al les nu in hoofdzaak juist is, heeft de heer Van der Mersch
dus mogel ijk al een jaar vóór zijn huwel ijk, in 1873, de voor de bouw van
zijn aanstaande woning benodigde grond van mejuffrouw Moens gekocht, t.w.
(zoals gezegd): de hele rechterhelft van het oorspronkel ijke herbergterrein plus haar huis-erf en het overgrote deel van haar achtertuin, zodat mejuffrouw Moens dus sindsdien, behalve haar huis, nog slechts een
klein achtertuintje, niet breder dan haar huis en slechts tot halverwege
de terreindiepte, voor zichzelf behield (pl.112). Bl ijkbaar was mejuffrouw
Moens op haar oudere leeftijd (zij was toen al 75 jaar) bereid, om zich
van de rompslomp van een grotere tuin te ontdoen. En het gevolg hiervan
was, en is vandaag nog, dat de achtertuin van het grote pand van de heer
Van der Mersch, en ook nu nog van de tegenwoordige bewoner van 1e Dorpsstraat 5, àchter het veel kleinere tuintje van 1e Dorpsstraat 3 om, over
een vrij grote lengte tegen de meer besproken kerkhof-muur kwam te 1 iggen
(nt.181; pln.112 ,113). En dan voorts heeft de heer Van der Mersch, na
het overl ijden van mejuffrouw Moens enkele jaren later (15 november 1878),
ook haar huis en achtertuintje uit haar nalatenschap aangekocht, waardoor
hij de eigenaar van het hele complex van het voormalige herberg-terrein
werd. Het perceel 1e Dorpsstraat 3 (huis en achtertuintje) heeft hij overigens nooit voor eigen gebruik aangewend, maar altijd aan anderen verhuurd; het bleef dus een op zichzelf staand woonhuis (zie pln.112, 113).
Wat nu het grote woonhuis van de heer Van der Mersch zelf betreft (nu
1e Dorpsstraat 5 plus 5a), dit werd dan in 1873/74, direct bij het huis
van mejuffrouw Moens aansluitend, over de hele, rechts daarop volgende
breedte van het voormalige herberg-terrein, opgebouwd. Toch had dit huis'
in de begintijd nog niet de statuur, die het nadien heeft gekregen en (afgezien van een achterwaartse aanbouw geheel rechts) nu nog heeft. Bl ijkens
een foto, die, naar het ons voorkomt, kort ná- en well icht naar aanleiding
vàn de voltooiing van de bouw in 1874 zal zijn genomen, bezat het huis
toen nog niet het met een 2e verdieping verhoogde middenfront, terwijl
ook de beide gevels, links en rechts van het middenfront, toen nog slechts
een half-hoge 1e verdieping bezaten; het huis had toen dus nog niet het
waarl ijk royale aanzien, dat het nadien heeft gekregen (vgl.pln.120 en 121).
Wat niet wegneemt, dat het toch ook tóen al een waardevolle aanwinst in de
bebouwing van de 1e Dorpsstraat is geweest.
De heer Van der Mersch, die een reeks van publieke functies in Zeist en
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omgeving heeft bekleed (nt. 182), heeft 18 jaren in deze woning aan de Dorpsstraat z'n huisvesting gehad, maar in 1892 (kadastraal genoteerd 1893) verhuisde hij met de zijnen naar z'n geboortehuis, het buiten 'Heerewegen' . In
hetzelfde jaar verkocht hij het hele complex aan de Dorpsstraat (nu de nrs.
3,S,Sa) aan de heer Gerardus Michaée de Bruyn, kok en pasteibakker (nt. 183).
We geven hier nu nog de reeks van eigenaren van de drie panden, waaruit
het complex thans bestaat, zoals we die in hoofdzaak uit de kadastrale en
dergelijke gegevens kennen, waarbij steeds bedacht moet worden, dat in de
kadastrale gegevens de jaartallen ongeveer een jaar, en soms nog wel iets
langer, na de feitelijke overdrachten staan aangegeven.
Wat huis, nu nr.3, betreft: hiervan noemt het kadaster dan als eigenaren
(-essen) na de heer Van der Mersch de reeks: in 1893 de genoemde Gerardus
Michaée de Bruyn (zie hierna); 1900 de heer Jan van Zanten, kleermaker; 1901
de heer Wi 1 lem Marinus van Zanten (ook kleermaker); 1902 de N.V. Van Lanschots
Bank te Utrecht; 1919 de N.V. Centraal Administratiekantoor te Utrecht; 1920
de N.V. Geldersche Credietverleening te Arnhem; 1937 mevrouw M. Stamperius,
geb. Balk; 19S2 de N.V. Twentsche Bank te Amsterdam; 1967 de N.V. Algemene
Bank Nederland; en 1968 de Gemeente Zeist. We hebben niet nagegaan, aan
welke personen het huis gedurende enkele perioden sinds ca. 1879 verhuurd is
geweest of wie er uit anderen hoofde (bijv. als conciërge) in hebben gewoond; het bevolkingsregister van Zeist geeft dienaangaande geen overzichtelijke gegevens.
Betreffende het grote huis (nu nrs. S plus Sa), waarin de famil ie H.M.
van der Mersch tot 1892 gewoond heeft: dit huis ging (gelijk gezegd) in
datzelfde jaar, evenals het huis (nu nr.3), mede aan de heer G.M. de Bruyn
in eigendom over. Deze was een geboren Apeldoorner, en had zich, komende
uit Loenen (Utr.), op 12 mei 1883 als bakker in het pand 1e Dorpsstraat 20
(naast het logement van de Broedergemeente, d.w.z. naast 'Hermitage')

ge~

vestigd, alwaar hij in januari 1892 nog woonde (nt. 184), maar in laatstgenoemd jaar zal hij naar z'n nieuwe eigendom, 1e Dorpsstraat S, zijn verhuisd, van welk huis uit de kadastrale gegevens bl ijkt, dat het in 1897,
na verbouwen nieuwe aanbouw, aanzienl ijk in belastbare opbrengst steeg
(van 700 tot 1200 gld.!; 0t.18S), zodat het is aan te nemen, dat in

d~t

jaar zowel de hogere opbouw van het huis, waarover we hiervóór al spraken,
als ook de spl itsing van het huis nr.S in (sindsdien) de nrs S en Sa heeft
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plaatsgevonden (zie pln.112, 121).
In nr.5 heeft de genoemde G.M. de Bruyn tot 1899 gewoond, op 15 october
van welk jaar hij naar Den Haag vertrok (nt.186). Intussen had zijn (zeer
waarschijnl ijke) verwant, dokter Aegidius Samuel de Bruyn, medisch doctor,
geboren te Rotterdam in 1843, en komende uit Den Haag, zich op 14 mei 1897
in het perceel Zusterplein 6 gevestigd {nt.1871, en deze verhuisde nu, nadat G.M. de Bruyn in 1899 Zeist had verlaten, naar diens woning, Ie Dorpsstraat 5, welk pand toen dus het doktershuis werd, wat het tot vandaag toe
is gebleven. In 1904 blijkt dokter De Bruyn ook de éigenaar van dit huis
te zijn; hij heeft het dus te eniger tijd van G.M. de Bruyn gekocht. Maar
hij vertrok op 16 mei van laatstgenoemd jaar naar Diepenveen, en verhuurde
toen zijn woning in Zeist aan zijn opvolger alhier, dokter C. Jonges, die
uit Haarlem kwam, maar 2 jaar later, in 1906, ook weer naar Haarlem terugging. Daarna werd het huis aan dokter Lodewijk Wi 1 lem Henricus Tjeenk
Willink verhuurd, die uit Vlaardingen kwam en zich op 14 juni 1906 ten
onzent vestigde; hij woonde 6 jaar in het gehuurde doktershuis aan de Dorpsstraat, en verhuisde in 1912 naar zijn nieuw gebouwde woning, tóen Donkerelaan 36a, nû Slotlaan 92 en 94, waaraan hij de naam 'Alfin trovata', d. i.
'Eindel ijk gevonden' gaf; het huis staat er nog, en ook de naam is in de
gevelsteen bewaard gebleven. In het volgende jaar, op 23 jul i 1913, vestigde zich de vierde dokter in Ie Dorpsstraat 5, nl. de uit Zeist afkomstige
maar sinds 1911 in Utrecht wonende arts, de heer Willem van Loghem, die
het pand in 1920 van de familie De Bruyn kocht en er dus de eigenaar van
werd, terwijl na zijn overlijden op 9 januari 1956, zijn zoon, de tegenwoordige dokter Herman van Loghem, als vijfde arts het huis betrok.
Dokter H. van Loghem was zo vriendelijk, ons op een goede dag de kelder
onder zijn huis te laten zien. De muren van deze kelder zijn zeer gaaf
bepleisterd, waardoor (voor ons: helaas!) de ouderdom van het steenwerk niet
kon worden getaxeerd. De keldermuur aan de noordwestkant is wel de meest
interessante; deze staat nl. juist op de plaats, waar de voormalige herberg in haar oorspronkel ijke omvang haar noordwestel ijke (I inkse) zijmuur
had gehad, zodat we mogen aannemen, dat deze keldermuur ook nû nog dezelfde
is als de keldermuur uit de tijd van de eerste bouw-periode van de voormal ige herberg, dus eeuwen geleden. Toen later, t.t.v. logementhouder Jacob
van Kreel (kort na 1800), het grote stalgebouw, dat tevoren tussen de herberg en de kerkheuvel in had gestaan (pln.l 15,116), werd afgebroken, en de

herberg zèlf tot aan de kerkheuvel werd uitgebreid (pln.118,119), heeft men
ook onder dat nieuwe gedeelte van de herberg een kelder aangebracht, en werden de oude en de nieuwe kelder met elkaar verbonden door in de oude keldermuur, die dus toen tussen de beide kelder in was komen te staan, een toog aan
te brengen, welke toog nog altijd in de keldersvan 1e Dorpsstraat 5 is te zien.
Nadien, toen mejuffrouw Moens in Hl57 de hele herberg bovengronds 1 iet afbreken, maar waarbij de kelderruimte ondergronds intact werden gelaten, werd de
kelder-uitbreiding uit de tijd van Jacob van Kreel de kelder van

h~~r

woning

(1e Dorpsstraat 3), en de toog, die de beide kelders tevoren met elkaar had
verbonden, werd dichtgemetseld, zoals het thans in de kelder van 1e Dorpsstraat 5 nog blijkt (n.b. daar in latere tijd, toen 1e Dorpsstraat 3 als
bankgebouw werd ingericht, in de kelder van dàt pand, en juist tegen de hier
besproken oude muur aan, kluizen werden aangebracht, is de dichtgemetselde
toog in dàt pand thans aan het oog onttrokken). - Maar in elk geval is er in
de oude muur tussen de kelders van 1e Dorpsstraat 3 en 5 in feite nog altijd
iets van de geschiedenis van de herberg, sinds haar vroegste bestaan en tot
vandaag toe, ondergronds, en wel in tastbare zin, bewaard gebleven!
Tenslotte: zoals gezegd, is (vermoedelijk in 1897) het pand, nu nr. 5a,
van het oorspronkel ijke éne grote pand (5 plus 5a) afgespl itst, welk pand
(5a) tevens naar rechts, en van daar uit met een grote boog rechts-achterwaarts (achter de rechtse herberg om) uitgebreid werd (pln.112,113,121).
Van dit afgespl itste pand (5a) werden in (kadastraal) 1903 de heer Hendrikus
Frederikus Dunselman, kok en banketbakker, (dit laatste kennelijk in opvolging van de hiervóór besproken Gerardus Michaée de Bruyn), in 1943 de heer
Johannes Josephus Maria Dunselman, eveneens banketbakker, en in 1969 de N.V.
Automobielbedrijf van de gebroeders Renes eigenaar.

DE RECHTSE HERBERG

Wij gaan nu over tot de behandel ing van de andere, eveneens zeer oude
herberg, die er eeuwenlang in Zeist is geweest, en die direct rechts naast
de hiervóór besproken herberg stond, dus één perceel verder aan de

noord~

oostzijde van de Dorpsstraat; deze rechtse herberg droeg, in ieder geval al
in 1693, de naam 'De Swaen', later ook 'De Witte Swaen' (nt.188). Ook van
déze herberg kunnen we de geschiedenis niet tot de oorsprong ervan reconstrueren; slechts kunnen we zeggen, dat ze er in 1540 wàs.
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Gijsbert willemsz Stael: herbergier van 1540 (of eerder) tot vermoedelijk ca.1570.
Het is niet zó, dat de hier genoemde Gijsbert Willemsz (Stael) al in
1540 als herbergier vermeld wordt, maar wel is uit de bronnen af te leiden,
dat hij in dat jaar in het pand, dat uit latere gegevens blijkt de rechtse
herberg te zijn geweest, heeft gewoond. Hiertoe dienen we weer (evenals
we dat, wat deze tijd betreft, voor de linkse herberg hebben gedaan) de
manualen van het oudschildgeld van Zeist uit 1540, uit 1600 en uit 1685
met elkaar te vergel ijken (nt.189). In het bedoelde manuaal van 1540 nu
komt onder de percelen van de Zeisterstraat (Dorpsstraat) een post voor
betreffende

he~

perceel dat Gijsbert Wi I lemsz bewoonde, terwijl uit de

overeenkomende posten in de manualen van 1600 en van 1685 blijkt, dat hetzelfde perceel in 1600 door zekere Neeltje, de weduwe van Jan Aelbertsz,
en in 1685 door Gijsbert Verkroost werd bewoond. Van deze Gijsbert Verkroost nu weten we met zekerheid, dat hij de eigenaar en bewoner, en dus
de herbergier, in de rechtse herberg was (zie hierna), waaruit volgt,
dat ook Gijsbert Wil lemsz in 1540, en de weduwe van Jan Aelbertsz in 1600
dezelfde herberg hebben bewoond en gedreven.
Gijsbert Willemsz is wel zeer waarschijnl ijk dezelfde persoon als de
ons uit andere bronnen bekende Gijsbert Wi llemsz Stael, die in de jaren
1544 en 1569 als schout van Stoetwegen en Cattenbroeck voorkomt (nt. 190);
wel wordt hij in een acte van 21 juli 1559 ook 'scultetus' (schout) in

Zeyst' genoemd (nt.191), hetgeen echter wel moet betekenen: 'schout van
Stoetwegen en Cattenbroek, wónende in Zeist', daar in diezelfde tijd, zoals
ons eerder is gebleken, Adr"iaen Adriaensz de schout van Zeist was (nt.192).
Maar in elk geval zien we, dat ook deze herbergier in de rèchtse herberg,
evenals we dat zo menigmaal bij die in de linkse herberg geconstateerd
hebben, tevens een schoutel ijke betrekking had. En, gezien de jaren waarin
hij schout van Stoetwegen en Cattenbroeck was, is het wel waarschijnlijk,
dat Gijsbert Wil lemsz Stael ook tot omstreeks 1570 herbergier is geweest.

Jan Aelbertsz, nadien zijn weduwe Neeltje: herbergier(ster) vermoedelijk
van ca.1570 (op z'n laatst 1578) tot 1600 of later.
Zoals ons uit het manuaal van het oudschildgeld van Zeist van 1600 al
is gebleken, werd het rechtse herberg-perceel tóen bewoond, en de herberg
371

dus tóen beheerd, door Neeltje, de weduwe van Jan Aelbertsz (nt. 193).
Stellig zal zij herbergierster zijn gebleven in opvolging van haar overleden man. En deze laatste, Jan Aelbertsz is ons bij zijn leven bekend
uit de rekening van de ontvanger-generaal van de Staten van Utrecht over
de generale middelen van het jaar 1578/79, waarin hij vermeld wordt als
de pachter van alle betreffende imposten in de dorpen en gerechten Doorn,
Darthuizen, Zeist en Driebergen (nt. 194). En mogel ijk was Jan Aelbertsz
dus toen óók al herbergier, met welk beroep dergel ijke publ ieke functies
immers zo menigmaal gepaard gingen.
Of er tussen Gijsbert Wi 1 lemsz Stael en Jan Aelbertsz nog een andere
herbergier in de rechtse herberg geweest is, is ons onbekend, maar het
1 ijkt ons niet waarschijnl ijk; de gevonden jaartallen (in 1569 leefde
zijn voorganger nog en in 1578 komt hijzelf voor 't eerst voor) berusten
uiteraard op toevall ig bewaarde gegevens, en de eerste kan nog wat langer
en de tweede kan nog wat eerder herbergier zijn geweest. Of er verwàntschap
tussen beiden is geweest, is ons niet gebleken, maar het is, zeker wanneer
we met beider vrouwsfami 1 ies rekenen, natuurl ijk niet uitgesloten.- Jan
Aelbertsz moet uiterl ijk in 1599 zijn overleden, want in de blafferd van
het huisgeld van Zeist over dat jaar komt niet hij, maar zij onder de
aangeslagenen voor (nt.195), en in 1600 bl ijkt zij (gel ijk gezegd) ook de
herberg te hebben gedreven. Tot wanneer zij dit nog heeft gedaan, is ons
onbekend.

Jan Jansz Bosch:

herbergier~

vermoedelijk van 1600 (of iets later) tot

oa.1630; aantoonbaar in 1622 en 1626.
Of deze herbergier Jan Jansz Bosch een zoon van de vorige, Jan Aelbertsz, was, zou hoogstensop grond van z'n patronym en van z'n herbergierschap in dezelfde herberg voor mógelijk kunnen worden gehouden, maar
steunt toch niet op enig feitel ijk gegeven. Zou het wèl zo zijn, dan zou
Jan Aelbertsz dus ook een Bosch zijn geweest. Met wie Jan Jansz Bosch
getrouwd was, vernemen we uit een stuk van 19 augustus 1626, waarin hij
als weduwnaar van Fijt je Dirck Lambertsz vermeld wordt, welke laatste
wij eerder hebben leren kennen als behorende tot het geslacht Van Wijck
uit de linkse herberg (nt.196). Gezien de chronologie van het geslacht
Van Wijck (blz. 339)moeten zij en haar man in de twintiger jaren al op ge-

372

vorderde leeftijd zijn geweest, en daarom mogen we wel aannemen, dat zij
al in het begin van de 17e eeuw, en dan in opvolging van Jan Aelbertsz
en zijn weduwe, het herbergiers-echtpaar zijn geworden.
De eerste ons bekende vermelding van Jan Jansz Bosch, en wel in kwal iteit
van herbergier, dateert uit 1622. In een gerechtel ijk protocol van 12 augustus van dat jaar lezen we nl. van een ruzie, die zich afgespeeld had in het
danshuis van herbergier Jan Jansz Bosch (nt. 197); en dat deze bepaald de
herbergier van de rèchtse herberg was, volgt uit het feit dat terzelfde
tijd Gijsbert

Adr~ensz

van Bosch de herbergier in de linkse herberg was

(nt. 198). Uit het genoemde protocol vernemen we verder, dat onze (rechtse)
herberg in die tijd, behalve een gelagkamer, ook nog een afzonderl ijk vertrek had, waarin gespeeld en gedanst werd, en waarin ook een speelman aanwezig was, terwijl een zekere Anthonis Thonisz er als bediende fungeerde.
Uit een gerechtelijk stuk van 23 jul i 1625 begrijpen we, dat de (rechtse)
herberg ten tijde van Jan Jansz Bosch een kortere of langere periode het
ergendom van een Utrechtse brouwer, Michiel Sem is geweest; mogel ijk had Jan
Jansz Bosch een dusdanige schuld bij deze brouwer gemaakt, dat hij de eigendom van z'n herberg aan deze had moeten overdoen om van z'n schulden af te
komen. Maar per transport op de genoemde datum kocht Jan Jansz Bosch het
herberg-pand weer van Michiel Sem terug, zijnde 'een huis. gelegen in het

dorp Zeist. op grond Van de heer Van Moersbergen' (de toenmalige grondheer
van de Zeysterstraat) (nt.199). Kort daarop vestigde hij op z'n herberg
een tweetal hypotheken, resp. van 100 en van 200 car.gld., ten behoeve van
waarschijnl ijk een paar verwanten, die hij, nu hij weer vrij over z'n
pand kon beschikken, daarmee van dienst kon zijn (nt.200).
Hoelang Jan Jansz Bosch na het overlijden van z'n vrouw (uiterlijk in
1626, zie boven) het herbergbedrijf

nog heeft voortgezet, is ons uit

de ons beschikbare bronnen niet gebleken, evenmin als we met zekerheid
weten, wie z'n opvolger in de herberg is geweest. Mogel ijk zal dit nog
eens aan het 1 icht komen, wanneer de uitgave van de 'Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist' (tot nü toe tot het jaar 1600 verschenen) wordt
voortgezet. Voorlopig kunnen we dienaangaande slechts een gissing lanceten
(zie de nu volgende paragraaf).

Comelis Jansz Verkroost: misschien herbergier van ca.1630 tot 1668;
zijn weduwe wellicht herbergierster tot 1678.
373

Na herbergier Jan Jansz Bosch volgt in feite een vrij aanzienl ijk hiaat
in onze kennis van de geschiedenis van de rechtse herberg en haar bewoners;
eerst in 1678 krijgen we de draad van ons verhaal weer stevig in handen.
We merkten immers al op, dat het manuaal van het oudschi ldgeld over het
jaar 1685 uitwijst, dat het tóen Gijsbert Verkroost was, die de herberg
bewoonde en dreef; het grondperceel behoorde in dat jaar aan Wi I lem
Adriaan van Nassau, heer van Odijk en sinds 1677 ook heer van Zeist en
grondheer van de Zeysterstraat (nt.201); de herberg zelf was toen eigendom
van Gijsbert Verkroost, en bleef ook nadien eigendom van diens kinderen,

zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.
Waar de fami lie Verkroost vandaan kwam, is ons niet met zovele woorden
uit enig stuk gebleken, maar het I igt voor de hand, aan te nemen, dat de
naam 'Verkroost' geïnterpreteerd moet worden als 'Van de(r) Kroost', een
toponymische herkomstnaam dus van een familie, die afkomstig was uit de
in het westen van Zeist gelegen buurt, die ook nû nog altijd de Kroost heet.
Uiteraard droeg dan de hier bedoelde fami I ie, zolang ze nog in de Kroost
woonde, nog niet de naam Verkroost, maar kréég ze die naam (in de volksmond) pas nadat ze uit de Kroost naar het dorp Zeist verhuisd was en zich
daar gevestigd had.
Nu is de naam Verkroost zeker niet een oeroude Zeister fami I ienaam;
integendeel. Blijkens de uitgegeven 'Bronnen voor de Geschiedenis van
Zeist' (tot 1600) komt de naam Verkroost vóór 1600 niet éénmaal in Zeist
voor, en ook in de rechterl ijke archieven van Zeist hebben we hem vóór

1650 niet aangetroffen; de eerste vermelding van deze naam in Zeist dateert
uit de vijftiger jaren van de 17e eeuw. De oudst bewaarde acta van de
kerke raad van Zeist (aanvangende in 1650) gewagen van zekereCornel is Jansz,
die van 1650 tot 1658 telkens ouderling-, en van een Wouter Jansz, die van
1650 tot 1659 telkens diaken was; van geen van beiden wordt wel iswaar de
fami lienaam er bij vermeld, maar Cornel is Jansz'zoon Jan werd bij z'n aanneming tot kerkel ijk lidmaat (ca.1653) als Jan Cornel isz Verkroost ingeschreven (nt.202), en dezelfde Jan Cornel isz Verkroost komt in de acta van
de kerkeraad in de zestiger jaren ook meermalen als diaken voor, evenals
trouwens een zoon van Wouter Jansz, Cornel is Woutersz, in diezelfde tijd
in de acta als Cornel is Woutersz Verkroost, ouderl ing, vermeld wordt (nt.203).
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Van de tak van Wouter Jansz (Verkroost) en de zijnen behoeven we hier
verder niets te zeggen, omdat dezen buiten het kader van ons onderwerp
vallen; maar van Cornelis Jansz, om wie het ons hier te doen is, weten we
niet al leen, dat zijn zóón Jan (zoals gezegd) een Jan Cornel isz Verkroost
was, maar we treffen hem zèlf óók met de naam Verkroost aan! In het huwe1 ijksregister van de kerk vinden we nl. op 23 mei 1669 het huwel ijk geregistreerd van zekere Adriaan van Heykop, weduwnaar, en Jannetje Cornel is
Verwey, weduwe van Cornelis Jansz Verkroost (!) (nt.204). En weer in de
acta van de kerkeraad lezen we sub 26 december 1684 één en ander over een
regel ing van financiële aard, uit de inhoud waarvan bl ijkt: a. dat de genoemde Jannetje Cornel is Verwey tóen overleden was; b. dat haar genoemde
2e echtgenoot, Adriaan van Heykop, toen nog leefde, en c. dat deze laatste
de stiefvader was van de 3 toen nog in leven zijnde zoons uit het 1e huwe1 ijk van Jannetje Cornel is Verwey (met Cornel is Jansz Verkroost) , t.w.

van Jan en Cornel is en Gijsbert Verkroost (nt.20S).
Daar nu de váder van dit drietal zonen, Cornel is Jansz, zij het posthuum,
dus al met de familienaam Verkroost voorkomt (zie hiervóór) , en daar deze,
tot nû toe althans, de oudste ons bekende van dit geslacht is, die we met
deze famil ienaam hebben aangetroffen, is er een gerede kans, dat deze
Cornel is Jansz Verkroost

het is geweest, die uit de buurschap de Kroost

naar het dàrp Zeist is getrokken en die dáár Verkroost ('de man die uit
de Kroost kwam') werd genoemd. - Wannéér deze Cornelis Jansz Verkroost uit
de Kroost naar het dorp zal zijn verhuisd, is uiteraard alleen maar te
gissen, maar het 1 igt toch wel het meest voor de hand, dat dit omstreeks
de tijd is geweest, dat hij met Jannetje Verwey in het huwelijk trad,
d.w.z. in het begin van de dertiger jaren; dit laatste leiden we dan af
uit de omstandigheid, dat hun oudste zoon (Jan), zoals we al zeiden, ca.
1653, en well icht op omstreeks 20-jarige leeftijd, kerkel ijk werd aangenomen.
Het echtpaar heeft, voorzover we weten, vier zoons gehad die volwassen
zijn geworden. - De eerste van deze vier was dan de genoemde Jan Cornelisz
Verkroost, die in 1661 als diaken en in 1662 als oud-diaken wordt vermeld
(zie boven); hij is nadien uit Zeist vertrokken (nt.206). - De tweede,
ons uit de genoemde kerkeraadsacta

van 26 december 1684 bekende zoon,

Cornel is Cornelisz Verkroost, mag stellig vereenzelvigd worden met de
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'Cornel is Cornel isz van de Croost', die in de I idmatenl ijst van de kerk van
18 october 1674 voorkomt samen met 'Reyer Cornelisz van de Croost', waarbij
uitdrukkelijk vermeld staat, dat deze beiden broers waren (nt.2071; dezelfde twee broers vinden we ook weer in de I idmatenl ijst

van 25 jul i 1675,

al ontbreekt daar bij beiden de toevoeging 'van de Croost' (nt.208); ze
waren bI ijkbaar ongetrouwd, en ook nadien vernemen we niets van een huwel ijk
van één van beiden. - Wat de éérste van deze beiden, Cornel is Cornel isz,
betreft: deze komt (zonder de toenaam Verkroost) voor in de quohieren van de
dorpslasten van 1691 t/m 1695, waarbij dan telkens vermeld wordt, dat hij
herbergier was (nt.209), en we zullen hierna zien, dat hij, nadat z'n broer
Gijsbert Verkroost in 1692 het herbergierschap had neergelegd, diens
plaats in de herberg wellicht een tijdlang heeft ingenomen (nt.210). Maar
n~

1695 hebben we hem niet meer aangetroffen. - De derde zoon, Reyer

Cornel isz,

moet al veel eerder zijn gestorven, want hij komt in de opsom-

ming van de zonen van Cornel is Jansz Verkroost in de genoemde kerkeraadsacta van 26 december 1684 al niet meer voor. - En de vierde zoon was dan
Gijsbert Verkroost, van wie we zeker weten, dat hij herbergier in de
rechtse herberg werd, en over hem zal dan ook in de volgende paragraaf
verder worden gehandeld.
Zo hebben we dus gezien: a. dat Cornel is Jansz Verkroost (de vader) zich
wellicht bij z'n huwelijk in het begin van de dertiger jaren, uit de Kroost
komende, in het dorp Zeist heeft gevestigd; b. dat hij, voorzover we weten,
de éérste van zijn geslacht was, die de naam Verkroost droeg; c. dat twee
van zijn zoons, Cornel is en Gijsbert Verkroost, als herbergiers worden
vermeld; en d. dat z'n zoon Gijsbert bepaald herbergier in de rèchtse herberg werd. En daar het ons nu uit de bronnen niet bekend is, wie er in de
periode van ca.1630 tot 1678 herbergier in de rechtse herberg was, komt het
ons zeer aannemel ijk voor, dat Cornel is Jansz Verkroost zich omstreeks
1630, als opvolger van de waarschijnl ijk in diezelfde tijd overleden vórige
herbergier Jan Jansz Bosch, in de rechtse herberg heeft gevestigd. Dit is
uiteraard wel een gissing, die we zullen moeten opgeven zodra zal bI ijken,
dat het anders is geweest, maar voorshands stellen we deze gang van zaken
als een redel ijke mógel ijkheid, die we op grond van de diverse hiervóór
genoemde vingerwijzingen menen te mogen opperen.
We weten nu verder, dat Cornel is Jansz Verkroost uiterl ijk in 1668 is

376

overleden, daar zijn weduwe, Jannetje Cornel is Verwey, zoals we zagen in
1669 hertrouwde; zij zal echter toen en daarna het herbergbedrijf wel
hebben voortgezet, om het na verloop van tijd aan haar jongste zoon Gijsbert Verkroost over te dragen; en zo zal deze laatste dan bij z'n huwe1 ijk in 1678 (zie hierna) de volgende herbergier in de rechtse herberg
zijn geworden.

Gijsbert Cornelisz Verkroost: herbergier van 1678 tot 1692; hij en
zijn kinderen na hem eigenaren van de herberg van 1678 tot 1750.
Gijsbert Verkroost was, zoals we zagen, de jongste van de ons bekende
4 zonen van Cornel is Jansz Verkroost. Hij trouwde op 27 januari 1678 met
Jannigje van Borculoo (nt.211), en zij beiden werden op 29 maart d.a.v.
kerkelijk aangenomen (nt.212). We hebben al gezien, dat Gijsbert's oudste
broer Jan al ca.1653 kerkel ijk werd aangenomen, 25 jaar eerder dus, hetgeen er op wijst, of dat er tussen Jan en Gijsbert een vrij groot leeftijdsverschi 1 is geweest (was Gijsbert een 'nakomertje' in het ouderl ijke
gezin?), àf dat hij pas op wat latere leeftijd belijdenis deed en trouwde;
mogel ijk ook was dit allebei het geval, maar het maakt het ons in elk geval niet gemakkel ijk, om zijn geboortejaar te schatten; misschien moet
dit op 1645 à 1650 worden gesteld. Waar zijn vrouw, Jannigje van Borculoo,
vandaan kwam, is ons niet gebleken; mogel ijk uit Utrecht, waar we wel
enkele Van Borculoo's hebben aangetroffen.
Dat Gijsbert Verkroost inderdaad de rechtse herberg in bezit heeft gehad en (hoewel we hem nergens met zovele woorden als 'herbergier' aangeduid hebben gevonden) stell ig ook gedreven heeft, bl ijkt wel allereerst
uit het eerder genoemde gegeven uit het manuaal van het oudschildgeld
over 1685, waarin de post voorkomt, dat hij in die tijd het grondperceel
van de herberg V3n de heer van Odijk (en van Zeist) in pacht had, waarbij
ook vermeld wordt, dat hij er de 'bruicker' (gebruiker, exploitant) van
was (nt.213). Zoals we het in de vorige paragraaf gissenderwijze gesteld
hebben, zou dus zijn moeder, na z'n vaders dood (uiterlijk 1668), en ook
nadat zij in 1669 hertrouwd was, het herbergel ijk bedrijf hebben voortgezet, stellig geassisteerd door haar 3 nog bij haar inwonende zoons,
Cornel is, Reyer en Gijsbert, die toen nog alle drie ongetrouwd waren.
Cornel is en Reyer bléven ook ongetrouwd, maar tenslotte trad Gijsbert
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dan in 1678 in het huwel ijk; Reyer is al vóór 1684 overleden en Cornel is
komt na 1695 niet meer voor; in elk geval zal Gijsbert bij z'n trouwen
wel de eigenlijke eigenaar en exploitant van het bedrijf zijn geworden,
terwijl z'n moeder met haar 2e man wel ergens anders in Zeist zal hebben gewoond.
Evenals we dat al van zovéél herbergiers hebben gezien, is ook Gijsbert
Verkroost al spoedig, naast z'n herbergierschap, andere functies gaan bekleden. We vinden hem in de Zeister bescheiden van 1682 tot 1688 als gerechtsbode van Zeist vermeld (nt.214) en in 1691 en 1692 als exploiteur
van de domeinen van de Staten van Utrecht (nt.215). Voor z'n benoeming tot
laatstgenoemde verantwoordel ijke functie moest een borgstell ing plaatsvinden, en onder de te borg gestelde goederen kwam ook de herberg in Zeist
voor (zie hierna). Voor deze functie was het kennelijk vereist, dat Gijsbert Verkroost met z'n gezin nu ook in Utrecht ging wonen. Z'n vrouw
Jannigje van Borculoo, was intussen al op 14 october 1689 in Zeist overleden (nt.216), en zo trok Gijsbert dan met z'n kinderen naar de stad. Dit
zal wel in 1691 of 1692 zijn geweest, hoewel hij de dorpslasten van Zeist
over die beide jaren nog betaalde (daarna echter niet meer). Gijsbert's
ongetrouwde broer Cornel is Cornel isz Verkroost zal toen wel een tijdlang
als herbergier dienst hebben gedaan; deze komt nl. nog tot 1694 à 1695 in
het quohier van de dorpslasten als 'herbergier' voor (nt.217), maar moge1 ijk was hij daartoe niet de geëigende persoon; we krijgen de indruk, dat
hij zwak of ziekelijk was, en in ieder geval vernemen we na 1695 niets
meer van hem; vermoedel ijk is hij omstreeks die tijd gestorven. Al eerder
echter, nl. in 1693, was de herberg een huur-herberg geworden, en tot .diep
in de vijftiger jaren van de 18e eeuw is zij dat gebleven. En voorts is het
merkwaardig, dat onze (rechtse) herberg, juist sinds ze huur-herberg was
geworden, onder de naam 'De Swaen' in de bronnen verschijnt (nt.218).
Gijsbert Verkroost had uit z'n huwel ijk met Jannigje van Borculoo 5
kinderen gehad, allen in Zeist geboren; vier van dezen zijn volwassen geworden: Jacoba (geb.1680), Johanna (geb.1682), Cornelis (geb.1684) en
Geertruyt, die tussen 1686 en 1688 zal zijn geboren, een periode, waarin
het doopregister een hiaat vertoont

(nt.219). Wáár vader Gijsbert in

Utrecht met z' n gez i n gewoond heeft, is ons niet gebleken; hij overl eed a I daar
op 7 maart 1709 (nt.220). In z'n kwal iteit van exploiteur van de domeinen
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van de Staten werd hij opgevolgd door zijn genoemde zoon Cornel is Verkroost,
op wie de borgstelling voor deze functie, die z'n vader eertijds had gegeven, eveneens werd overgedragen (zie hierna). De eigendom van de herberg
in Zeist kwam bij vaders overl ijden aan z'n genoemde, nog allen in Utrecht
wonende, vier kinderen-erfgenamen. Zo vinden we dan ook in het quohier van
het haardstedengeld van Zeist van 29 mei 1715 als eigenaren van de herberg
vermeld:

'de kinderen van de exploiteur Gijsbert Verkroost te Utrecht',

met een aanslag van 15 gld. voor 4 haardsteden en een oven (nt.22l).
De vier kinderen van Gijsbert Verkroost kochten met elkaar op 8 juni
1709, dus kort na hun vaders dood, een huis aan de zuidzijde van de Voorstraat in Utrecht (nt .222), waarin zeer waarschijnl ijk de drie gezusters
zijn gaan en blijven wonen, terwijl hun broer Cornelis wellicht, als opvolger van vader Gijsbert, in diens huis gevestigd bleef. De herberg in
Zeist is tot de d.o.od van de langst-levende van deze vier in bezit van de
familie gebleven, en do.or huurder-herbergiersgeëxploiteerd.
De eerste van deze vier kinderen-erfgenamen, die .overleed, was J.ohanna,
die .op 12 juni 1722 stierf, waarna .op 15 october d.a.v. een taxatie van
de herberg plaats had ten beh.oeve van de 3 .overgeblevenen; de herberg
werd bij deze gelegenheid omschreven als 'een huys met schuur en bakhuys,

daer de Swaen uithangt' (nt.223). - 28 jaar later, op 3 jul i 1750, .overleed Cornel is Verkr.o.ost, en .op 10 december d.a.v. had weer een taxatie
van de herberg plaats, nu t.b.v. de twéé n.og in leven zijnde kinderenerfgenamen van de t.oen al 41 jaar geleden .overleden Gijsbert Verkr.o.ost;
de herberg werd t.oen slechts aangeduid als 'een huis, herberg, stal, ge-

naamd 'De Swaen"

(nt.224). - Enkele jaren later, .op 31 .oct.ober 1753,

overleed .ook Jac.oba Verkr.o.ost, te Utrecht, en .op 1 februari 1754 had weer
een taxatie plaats, nu t.b.v. de laatst-.overgebleven eigenares, van 'een

huis, herberg met stal, genaamd 'De Swaen"

(nt.225). Dit betr.of dus

Geertruyt Verkr.o.ost, en deze verzocht nu, als enige n.og in leven zijnde
erfgename van wijlen Gijsbert Verkroost, .op 27 juni 1755 aan de Staten
van Utrecht, .om .ontslagen te m.ogen w.orden van de b.orgstell ing van een
aantal goederen,

W. .o .

.o.ok 'een huis en herberg, gelegen in het dorp Zeist,

daar de Swaen uithangt', welke b.orgstelling eertijds (64 jaar geleden!)
was aangegaan t.b.v. haar vader Gijsbert Verkr.o.ost bij diens

aanstelling

t.ot exploiteur van de Staten, en die na diens d.o.od in 1709 was overge-
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gaan op haar, inmiddels ook al 5 jaar geleden overleden broeder Cornelis
Verkroost (nt.226). Geertruyt overleed te Utrecht op 25 juni 1756 (nt.227).
Op 17 september d.a.v. volgde dan de taxatie van haar nalatenschap, waaronder 'het huis en de herberg 'De Witte Swaen"

(nt.228). Er waren 9 erf-

genamen, allen verdere verwanten uit- of aangetrouwden vàn de fami 1 ie
Verkroost, en dezen verkochten op 8 januari 1759 'het huis en de herberg

te Zeist, in het dorp aan de Zeisterstraat, genaamd 'De Swaen', op grond
van de heer van Zeist, grenzend aan de ene zijde aan de herberg 'De Prins'
(de 1 inkse herberg)-, aan Geertje van Ommeren, de vrouw van Pieter Enkelaar, over welk echtpaar hierna meer (nt.229).
We willen nu gaan zien, welke hûûrder-herbergiers (het waren er niet
minder dan zeven!) in de periode, waarin de fami 1 ie Verkroost in Utrecht
de (rechtse) herberg nog wel in eigendom had, maar niet meer zelf exploiteerde (1693 tot 1759), de herberg hebben gedreven. We kunnen van de
meesten van deze huurder-herbergiers betrekkel ijk weinig zeggen; meerderen van hen kwamen van elders en sommigen van verre; enkelen van hen droegen zelfs wat exotisch aandoende namen, en ook waren er bij, die al na
weinig jaren weer van het toneel verdwenen.

Cornelis Juta: huurder-herbergier van 1693 tot 1699.
De eerste huurder-herbergier was zekere Cornel is Juta, van wie we niet
weten vanwaar hij geboortig was, maar die bl ijkbaar vóór z'n komst naar
Zeist in Utrecht gewoond had, waar hij begin 1693 (ondertrouw 21 december
1692) getrouwd was met

Hendrikje Swagers (nt.230); bij hun overkomst

naar Zeist werd Juta zelf niet kerkelijk ingeschreven, maar z'n vrouw's
attestatie kwam op 12 jul i 1693 binnen (nt.231). Cornel is Juta wordt in
1693 voor 't eerst in het quohier van de dorpslasten als 'herbergier in

De Swaen' vermeld, en hij staat hier op dezelfde plaats als waarop in de
voorafgaande jaren Gijsbert Verkroost in de quohieren had gestaan (nt.232).
Het laatst komt hij in 1698 voor (nt.233), en uit het 1 idmatenboek van de
kerk vernemen we, dat zijn vrouw, Hendrikje Swagers, met attestatie d.d.
27 november 1699, weer naar Utrecht vertrok (nt.234); ook dàn wordt Juta
zelf weer niet vermeld, waaruit we wel mogen afleiden, dat hij geen kerkel ijk 1 idmaat is geweest.
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Jan Jacob Cathala: huurder-herbergier Van 1699 tot 1702.
De tweede huurder-herbergier in 'De Swaen' was Jan Jacob Cathala. Deze
kwam met attestatie d.d. 8 jul i 1699 van Zutphen (er staat bij: Fransch
réfugié) naar Zeist, en z'n vrouw HendrijnaNiegebouw kwam met attestatie
van dezelfde datum van 's-Hertogenbosch in Zeist binnen (nt.235); bI ijkbaar waren ze kort tevoren in één der beide genoemde plaatsen getrouwd.
In de quohieren van het famil iegeld van Zeist over de jaren 1699 tfm 1701
komt Cathala als herbergier voor, en wel terzelfder plaatse als tevoren
Cornelis Juta (nt.236). Het echtpaar Cathala vertrok met attestatievan
3 augustus 1702 naar De Bilt (nt.237).

Marcelis (van) Ravenhorst: huurder-herbergier van 1702 tot 1705.
De derde huurder-herbergier was Marcel is (van) Ravenhorst. Deze was op
mei 1700 te Utrecht getrouwd met Petronel la Hartevelt (nt.238), en samen
vestigden zij zich met attestatie van 8 juli 1702 in Zeist; er staat uitdrukkeI ijk bij: 'in de Swaen' (nt.239). In de quohieren van het fami I iegeld wordt Cornelis van Ravenhorst, herbergier, in de jaren 1702 tot 1704
vermeld, terwijl het quohier over 1705 terzelfder plaatse van 'de weduwe
van Marcel is van Ravenhorst' gewaagt (nt.240). Ook dit herbergierschap
is dus weer van slechts korte duur geweest; binnen de tijd van 3 jaren
maakte het overlijden van de man en echtgenoot er een einde aan. Zijn
weduwe is met zijn opvolger getrouwd.

Francois Spiegelberg: huurder-herbergier Van 1706 tot 1714.
De vierde huurder-herbergier was

Fran~ois

(Frans) Spiegelberg. Deze

wordt reeds in het quohier van het familiegeld over 1706 vermeld als herbergier, en wel met de toevoeging: getrouwd met de weduwe van Marcel is van
Ravenhorst (zijn voorganger) (nt.241); deze aanslag van het famil iegeld
moet echter pas in het volgende jaar zijn genoteerd, want het bedoelde
huwel ijk had eerst op 10 apri I 1707 plaats (nt.242). Wij weten niet, waar
Frans Spiegelberg vandaan kwam, want bij zijn komst in Zeist was hij nog
geen kerkelijk lidmaat, en hij is dus nog zonder attestatie naar Zeist
gekomen, waar hij pas op'3 jul i 1711 bel ijdenis deed (nt.243). Hij komt
voorts in de quohieren van het famil iegeld tot en met 1714 als herbergier
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in 'De Swaen' voor (nt.244).
Uit zijn tijd is ons een huurcontract bewaard, gedateerd 11 januari
1708, waaruit we vernemen hoe ongeveer de verhoudingen tussen verhuurder
en huurder in die dagen lagen. Gijsbert Verkroost, te Utrecht, de eigenaar
van de herberg (nt.245), verhuurde dan, met ingang van 1 mei 1708 en voor
de tijd van 3 jaren, aan François Spiegelberg 'sekere

herberge met het

erve~

schuyr en backhuys daeraen

ende gelegen in de hoge jurisdictie van

Seyst~

met noch een streepje lants groot ontrent 25

huysinge~

behorende~

sulx staende

alwaer de Swaen

roeden~

sijnde een
uythanght~

leggende op het lant

van den verhuyrder aen de Zeystervaert ... ', voor de som van 182 gld. per
jaar, boven de helft van het haardstedengeld; de onderhoudskosten waren
voor de verhuurder, uitgezonderd het raamglas, zo spiegelglas en slechte
(gewone) glazen; wanneer de herberg door onweer of anderszins geheel of
gedeeltel ijk zou instorten, dan zou wederopbouw of reparatie voor rekening
van de huurder zijn (nt.246).
Spiegelberg heeft zijn herbergierschap in 'De Swaen' op een gegeven
ogenbl ik abrupt beëindigd. Toen hij, nadat zijn vrouw in 1713 was overleden (nt.247), in 1714 zou hertrouwen met zekere Maria van Brakel, een
vrouw uit Het Loo bij Apeldoorn, deden er zich eigenaardige moeil ijkheden
rondom zijn persoon voor (er was sprake van 'quaadaardige onwil des

bruidegoms'; nt.248); en juist in die tijd raakte hij herbergier àf, zoals
o.m. uit de quohieren van het famil iegeld blijkt (nr.249). Intussen is
het tweede huwelijk van Frans Spiegelberg, met Maria van Brakel, toch
doorgegaan, en op 3 februari 1715 in Zeist gesloten (nt.250). Hij komt dan
ook op de volgende I idmatenl ijsten van de kerk weer voor (z'n vrouw echter
niet), het laatst in 1722, maar gezien de volgorde der nummeringen, toch
wel vèr van de herberg verwijderd (nt.251). Nadien vernemen we niets meer
meer van hem. Of hij kinderen heeft gehad is ons uit niets gebleken.

Pieter Wolf: huurder-herbergier van 1714 tot 1724.
De vijfde huurder-herbergier was Pieter (de) Wolf, die als ongehuwde
jongeman uit Lüneburg

in Westfalen afkomstig was, en die op 14 october

1714 in Zeist trouwde met Geertruy van Linstee, j.d. uit Tiel (nt.252).
Hij komt in de I idmatenregisters van de kerk nergens voor, en zal dus geen
lidmaat geweest zijn. In 1716 blijkt háár moeder, de weduwe Cunera Linstee382

De Haas, gekomen uit Amersfoort, bij haar dochter en schoonzoon in te wonen
(nt.253), waar zij, ook na het overl ijden van de laatste, tot haar overI ijden op 16 mei 1731 verbleef (nt.254). Het echtpaar Wolf-Van Linstee
kreeg 3 kinderen (nt.255); al leen van één van dezen, Maria Cunera (de) Wolf,
geboren 25 april 1717, weten we dat zij volwassen is geworden, en op 25
mei 1738 met

Hendrik Otterloo uit Woudenberg trouwde (nt.256), waarna

het echtpaar naar Doorn vertrok (nt .257) .
Pieter Wolf blijkt in het quohier van het haardstedengeld uit 1715, als
herbergier van 'De Swaen', voor vier haardsteden en een oven een aanslag
van 15 gld. te hebben moeten betalen (n.b. één haardstede èn de oven èn
6 gld. in de aanslag méér dan de linkse herberg in die tijd!) (nt.258). Hij
leefde nog op 25 januari 1724, op welke datum hij en z'n vrouw samen voogden benoemden over hun (toen nog twee) onmondige kinderen Maria Cunera en
Jan, voor het geval zij die bij hun dood zouden nalaten (nt.259). BI ijkbaar voelde de herbergier toen z'n einde al naderen, en hij is ook inderdaad niet lang daarna gestorven, want reeds op 29 october van datzelfde
jaar hertrouwde zijn weduwe met de man, die door dit huwel ijk zijn opvolger zou worden, Jacob Bramo (nt.260).

Jacob Bramo: huurder-herbergier Van 1724 tot 1745.
De zesde huurder-herbergier werd dan Jacob Bramo, van wie we niet weten
waar hij vandaan kwam, omdat hij bI ijkbaar geen I idmaat van de kerk was en
zodoende ook niet met een attestatie van een bepaalde andere kerk in Zeist
binnenkwam. Door zijn genoemde huwel ijk met Geertruy van Linstee, de weduwe van Pieter Wolf, kwam hij in gezin en herberg op diens plaats te staan,
en uit di.t huwelijk werden nog weer 4 kinderen geboren (nt.261), van welke
we hier, in verband met ons verhaal, alleen z'n dochter Jacoba Bramo, geboren 12 februari 1730, met name vermelden (nt.262). Bij de behandeling
van de linkse herberg hebben we al medegedeeld, dat Jacob Bramo in 1733
van Johanna Wingelaar, de weduwe van z'n buurman-herbergier Jacob Liebos
van Lievenberg, de linkse herberg kocht, en zodoende dus sindsdien allebei
de, naast elkaar staande herbergen in handen had, de rechtse nog altijd als
huurder, en de linkse nu ook als eigenaar; we hebben voorts verondersteld,
dat Jacob Bramo toen wel zeer waarschijnlijk in de ruimere linkse herberg
zal zijn gaan wonen, maar toch 66k de rechtse herberg, althans voorlopig,
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zal zijn blijven drijven; maar we hebben tevens gezien, dat hij in de veertiger jaren vanwege ernstige huwel ijksmoei 1 ijkheden Zeist heeft verlaten,
gezin en bedrijf achterlatende, om pas weer in de zestiger jaren
naar Zeist terug te keren (nt.263). Het zal, na zijn vertrek naar elders, voor z'n vrouw niet mogel ijk zijn geweest, de beide herberg-bedrijven op haar eentje te bl ijven beheren, en zo vinden we dan ook sinds het
midden der veertiger jaren zekere Huibert Vermeulen als 'tapper' (herbergier) in 'De Swaen' vermeld (nt.264). Vrouw Bramo (zoals zij genoemd werd)
heeft toen dus de huur van 'De Swaen' beëindigd, en de fami 1 ie Verkroost
in Utrecht, die 'De Swaen' nog altijd in eigendom had, heeft toen deze
herberg verhuurd aan de genoemde Huibert Vermeulen. - Zie voor de verdere
wederwaardigheden van de Bramo's de betreffende paragraaf in ons verhaal
over de 1i nkse herberg (nt. 265) .

Huibert Vermeulen: huurder-herbergier van 1745 tot 1759.
De zevende huurder-herbergier was dus Huibert Vermeulen. Deze was afkomstig uit Heukelum (bij Leerdam), toen hij zich met zijn vrouw Agatha
(Aagje) Gravelaar, en met ten minste één kind (Cornel is) als huurder-herbergier van de (rechtse) herberg in Zeist vestigde (nt.266). Zijn vrouw was
overigens zelf uit Zeist afkomstig, en stamde uit de kringen van het dienstpersoneel van de Nassau's, heren van Zeist, op het Slot van Zeist.
Het is bijzonder interessant en boeiend, op te merken, hoe er, sinds
Willem Adriaan van Nassau in 1677 heer van de hoge heerl ijkheid Zeist was
geworden, in korte tijd tal van dienstbaren van elders, en m.n. uit Zeeland (waar deze Nassau veel relaties had;(nt.267) en uit Den Haag (waar
hijzelf woonde; zie hierna), naar Zeist kwamen, en hier nieuw bloed in de
tevoren zo besloten Zeister samenleving brachten. We geven daar hier nu
een, in het kader van ons onderwerp passend, voorbeeld van.
Reeds in de jaren van de bouw van het vorstelijke Slot en van de aanleg
van de daarbij behorende indrukwekkende tuinen (1677 tot 1686) zien we de
eerste dienstbaren in Zeist verschijnen, die dus bl ijkbaar ook tóen al
hand- en spandiensten moesten verrichten. Eén der eersten, van wie de registers van de kerk in dit verband melding maken, is zekere Adriaan van
Overvest, die stell ig uit Zeeland afkomstig was (nt.268) en die, met z'n
vrouw Jannitje Aalts, al in 1680 als 'hovenier van Zijne Excellentie' in
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Zeist arriveerde (nt.269). Zij waren de ouders van Maurits van Overvest,
die al vóór de komst van het gezin naar Zeist, en dus elders, was geboren.
We vinden deze Maurits van Overvest, te beginnen in 1700 (nt.270) en tot
zijn overl ijden in 1728 (nt.271) als 'Casteleyn op het Huys Van Zeyst'
vermeld, welk woord 'kastelein' hier steil ig in z'n oorspronkel ijke betekenis van 'kasteelbewaarder' is te nemen. Daar de Nassau's van Zeyst, en
vooral de éérste van hen, in feite in Den Haag, of elders, woonden, en
hun 'heerl ijke' bezitting in Zeist slechts als buiten- en gelegenheidsverbi ijf gebruikten, was het Slot dus practisch gedurende het grootste deel
van het jaar van de aanwezigheid van z'n eigenl ijke bezitters verstoken
(nt.272). En nu had Maurits van Overvest, als 'kastelein', de hoge vertrouwenspost, dat hij, zovaak de famil ie Van Nassau afwezig was, de verantwoordel ijke man was bij al les wat de Zeister residentie betrof. - Deze
Maurits van Overvest nu was op 20 mei 1700, op vertoon van bewijs van huwel ijksproclamaties te Zeist, in Den Haag getrouwd met Maria Attevoort, wonende aldaar (nt.273), en zij beiden zullen sindsdien wel zeker een voor
hen gereserveerde afdel ing van het Slot of van de bijgebouwen daarvan hebben bewoond.
Kort na het genoemde huwel ijk kwam er ook een zuster van Maurits van
Overvest's vrouw, een Adriana Attevoort, uit Den Haag naar Zeist, die
hier eveneens een betrekking op 'Het Hof', (het Slot) kreeg; deze deed in
1701, zijnde een 'jongedochter op het Hof', haar kerkel ijke bel ijdenis,
en vertrok enkele jaren later, met attestatie d.d. 1 juli 1704, weer naar
Den Haag (nt.274), waar zij al spoedig in het huwel ijk trad met Cornel is
Gravelaar, en ook dit echtpaar vinden we na verloop van tijd (weer) in
Zeist, waar ook Gravelaar 'tuinman op het Hof' was geworden (nt.275). Zij
hadden een dochter Agatha Gravelaar, die al vóór zij naar Zeist kwamen,
omstreeks 1706 in Den Haag moet zijn geboren; deze deed in 1726 in Zeist
haar kerkelijke belijdenis, terwijl zij in 1739 met attestatie (waarbij de
plaats van bestemming niet vermeld wordt) uit Zeist vertrok (nt.276); maar
6 jaar later, in 1745, kwam zij, getrouwd en wel, met haar man Huibert
Vermeulen, err met hun kind Cornel is, met attestatie uit Heukelum (weer)
naar Zeist (nt.277), om hier de door hen van de fami I ie Verkroost (te
Utrecht) in huur verkregenherberg 'De Swaen' te betrekken.

Om enigzins een indruk te geven van de, zeker in die dagen toch wel
controversiële opstel I ing van kerkel ijke bemoei ing en van herbergel ijke bedoening, lassen we hier een tweetal fragmenten uit de kerkeraadsnotulen in,
waarin dienaangaande toch wel iets aan het I icht komt. In september 1747
besloot de kerkeraad, om Huibert Vermeulen en zijn vrouw Aagje Gravelaar
te vermanen 'afstand te doen van het tappen op 's Heren dag, van te laaten

speelen met de karte, van 't dansen naa de viool op kermissen, van 't houden van vastenavonden, gelijk geschied was, hebbende daardoor

ergern~sse ~n

de gemeynte gegeeven'; mochten zij weigeren op dit vermaan in te gaan, dan
zouden ze onder censuur gesteld worden (nt. 278). - En in october 1753 was
er wéér iets dergel ijks aan de hand; toen stond trouwens het dopen van een
kind van het echtpaar op het spel. We lezen dan in de notulen: Huibert
Vermeulen

belooft voortaan 'op Sondagen en andere verboode vierdaagen geen

fiool in sijn huis te sullen laaten speelen, soals hij reets hadde belooft
voor haer Edelmoog. commissarissen, de heer grave van Rechteren Suilen en
de heer boy·gemeester Ram. neffens de secretaris van Staate'. De kerkeraad
ontsloeg hem en zijn vrouw toen van de censuur, en het kind kon des zondags daarop ten doop gepresenteerd

worden. Bijgevoegd was een afschrift

van de resolutie der Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende deze
herbergier! De kerk en de overheid werkten wat deze dingen betreft toentertijd dus nog wel volledig samen (nt.279).
We zagen al, dat uit het huwel ijk van Huibert Vermeulen en Agatha
Gravelaar al vóór hun komst naar Zeist, in Heukelum, een zoon Cornel is
was geboren, hetgeen met zoveel woorden bi ijkt uit de registratie van het
huwel ijk van deze Cornel is in Zeist op 6 november 1768 (nt.280). In Zeist
kreeg het echtpaar Vermeulen-Gravelaar nog 6 kinderen (nt.281), die echter
alle zes vroegtijdig zijn overleden (nt.282); althans, toen
Huiberts vrouw, Aagje

Gravelaa~,

in mei 1756

overleed (nt.283), was van al Ie kinderen

al leen de genoemde Cornel is nog in leven (zie hierna). Op 2 januari 1757
hertrouwde Huibert Vermeulen met Adriana de Groot, een uit Utrecht afkomstige weduwvrouw

(nt.284), die in deze tijd 'dienstmeid' op Kersbergen

was, en die deze betrekklng ook n§ haar huwel ijk met Huibert Vermeulen nog
geruime tijd aanhield (nt.285). Kort vóór dit tweede huwelijk, nl. op 17
december 1756, was een ac te van uitkoop uit de nalatenschap van Huibert
Vèrmeulen voor diens enige in leven zijnde kind uit diens
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eerste huwel ijk,

de genoemde Cornel is, opgemaakt (nt.286), zulks wel I icht onder pressie van
diens tweede vrouw, die zich bi ijkbaar van al les, wat met het eerste huweI ijk van Huibert Vermeulen te maken had, wilde ontdoen, hetgeen vooral blijkt
uit het testament, dat zij beiden op 12 jul i 1758 maakten, waarbij als erfgenamen werden aangewezen háár broer met z'n gezin en háár zuster met haar
gezin.Van Huiberts bloedeigen zoon Cornelis werd daarbij met geen woord gerept (nt.287). Later echter, nadat Huibert Vermeulen zelf in november 1769
was overleden (nt.288), bi ijkt zijn weduwe,Adriana de Groot, er toch niet
onderuit te hebben gekund, om in de boedelscheiding d.d. 20 november d.a.v.
ook Cornelis Vermeulen te betrekken (nt.289). We vermelden hier nog, dat in
de registratie van het huwel ijk van deze Cornel is Vermeulen in 1768 (zie
boven) uiedrukkel ijk is aangetekend, dat hij in Heukelum was geboren, en dat
z'n vrouw, Jacoba de Bruin, uit Zoetermeer kwam, maar 't laatst gediend had
in Werkhoven (nt.290); uit dit huwel ijk werden in Zeist 5 kinderen geboren,
van welke Maria Vermeulen, gedoopt 7 apri I 1771, de oudste was (nt.291);
deze Maria Vermeulen zullen we hierna nog weer tegenkomen (nt.292).
Reeds in 1750 had Huibert Vermeulen graf nr.64 in de kerk gekocht; in dit
graf zijn in de loop der jaren resp. ter aarde besteld: vier vroeg gestorven
kinderen ui t zijn eerste huwel ijk (1750 tot 1754); zijn eerste vrouw Agatha
Gravelaar (1756); hijzelf (1769); twee vroeg gestorven kinderen van zijn
zoon Cornel is (1778, 1779); zijn tweede vrouw Adriana de Groot (27 februari
1800); en zijn schoondochter Jacoba de Bruin (29 apri I 1803) (nt.293).
Intussen zijn we hier op de tijd vooruitgelopen, en we keren nu terug
tot de herberg, die we hiervóór in de vijftiger jaren in de steek hebben gelaten. De laatst levende van de kinderen-erfgenamen van Gijsbert Verkroost
te Utrecht, Geertruyt Verkroost, had de herberg op 11 februari 1754 (bij verlenging) nogmaals, en wel voor de tijd van 2 jaren, verhuurd aan Huibert
Vermeulen, waarbij de omschrijving luidde: 'een huis en

en kolfbaan

(!)~

herberg~

met stal

genaamd 'De Witte Swaen", enz. (nt.294), en na die 2 jaren,

op 27 april 1756, verlengde zij de huur nogmaals voor één jaar (nt.295), maar
we zagen al, dat zij 2 maanden later, op 25 juni, overleed, en dat de erfgenamen Verkroost op 8 januari 1759 de herberg verkochten aan Geertje van
Ommeren, de vrouw van Pieter Enkelaar (nt.296); waarom de herberg niet aan
Pieter Enkelaar zelf werd verkocht, wordt niet vermeld; mogel ijk was zij de
meest gefortuneerde van hen beiden, en wenste zij tegenover haar man finan387

cieel onafhankel ijk te bi ijven. In elk geval ging de herberg dan nu, na gedurende ca. 130 jaar in handen van de fami I ie Verkroost te zijn geweest, eindeI ijk weer eens in een andere famil ie over. Wel zeer vermoedel ijk heeft het

echtpaar Enkelaar-Van Ommeren spoedig na de aankoop van de herberg, deze ook
in bedrijf genomen, hetgeen uiteraard betekent, dat Huibert Vermeulen toen het
huurder-herbergierschap heeft moeten neerleggen, hoewel deze nadien (zoals
we gezien hebben) nog tot in 1769 heeft geleefd.

Pieter Enkelaar en z'n vrouw Geertje van Ommeren: zij eigenares, en samen
herbergiers-echtpaar, van 1759 tot 1768.
De genoemde Pieter Enkelaar bi ijkt, bij z'n (eerste) huwel ijk met Neeltje
Abrahams de Waal, dat op 2 februari 1726 in Zeist werd gesloten, uit Driebergen afkomstig te zijn (nt.297); het echtpaar is in Zeist gaan wonen; in de
kerkelijke lidmatenregisters komthij echter slechts één keer voor, en dan
nog al leen maar als echtgenoot

van z'n vrouw (hij was dus géén I idmaat, en

zij wèl), en uit de bedoelde vermelding blijkt, dat zijn vader Abraham Enkelaar heeft geheten (nt.298); daar echter de Driebergse kerkel ijke archival ia
weinig toegankel ijk zijn, hebben we zijn antecedenten niet verder kunnen nagaan. - Neeltje Abrahamsde Waal, die bij haar huwel ijk eveneens uit Driebergen kwam (nt.299), was echter van huis uit een Zeisterse, en wel een dochter
van het, op 14 november 1680 getrouwde echtpaar Abraham Cornel isz de Waal,
tuinman op 'Kersbergen' (nt.300) en Aalbertje Pieters van Dijkvelt (nt.301);
zij was op 15 januari 1699 in Zeist gedoopt (nt.302); haar vader is in 1714,
en haar moeder in 1745 of 1746 gestorven (nt.303); waarschijnl ijk hebben
Pieter Enkelaar en Neeltje de Waal vele jaren bij haar moeder ingewoond
(zulks bi ijkens het in een reeks van I idmatenl ijsten di rect op elkaar volgen
van moeder en dochter), en is het betreffende huis na moeders dood op hen
overgegaan.
Wat het oorspronkel ijke beroep van Pieter Enkelaar is geweest, is ons
niet gebleken, maar op 20 februari 1744 werd hij voor het gerecht van Zeist
beëdigd als bewaker, in dienst van de heer van Zeist, van de bij het Slot
behorende plantages (nt.304); daar de bedoelde heer van Zeist, Willem
Adriaan (11) van Nassau, de heerlijkheid Zeist al in het volgende jaar (18
december 1745) aan Cornelis Schellinger verkocht (nt.305), is aan deze betrekking van Pieter Enkelaar reeds na nog geen 2 jaar een einde gekomen,
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tenzij hij, wat waarschijnl ijker 1 ijkt, dezelfde functie daarna onder de
nieuwe 'heer' heeft mogen voortzetten.
Pieter Enkelaar's vrouw, Neeltje de Waal, overleed op 27 juli 1751 (nt.
306), en reeds spoedig daarna, op 3 october d.a.v., hertrouwde hij met Geertje
van Ommeren, j .d. uit Leersum (nt.307), die, evenals hijzelf, ook geen I id-

maat van de kerk was. Deze laatste nu werd (zoals we in de vorige paragraaf
zagen) in 1759, door aankoop uit de nalatenschap van de familie Verkroost,
eigenares van de herberg 'De Wi tte Swaen', en haar man en zij zullen van
toen af het herbergiers-echtpaar zijn geweest. Zij zijn dit samen gebleven,
in ieder geval totdat zij de herberg bij ac te van 21 maart 1768 verkochten
aan Maas van Kreel, de toenmal ige eigenaar en exploitant van de linkse herberg 'De Prins' (nt.308).
De genoemde Maas van Kreel, en na diens dood (in 1801) zijn zoon Jacob
van Kreel, over welke beiden we hiervóór in de betreffende paragrafen van

het gedeelte over de I inkse herberg uitvoerig hebben gehandeld (nt.309), zijn
de respectieve eigenaren van 'De Swaen' gebleven, totdat de laatstgenoemde
omstreeks 1815 zijn bezittingen in Zeist, waaronder ook 'De Swaen', verkocht
en zelf in Wijk bij Duurstede ging rentenieren (nt.310). Tot zolang is
'De Swaen' dus door huurder-herbergiers gedreven, die hier nu volgen.

Pieter Enkelaar en Geertje van Ommeren: huurder-herbergier en herbergierster van 1768 tot 1775.
Bij de verkoop van 'De Swaen' door het echtpaar Pieter Enkelaar en
Geertje van Ommeren aan Maas van Kreel (21 maart 1768), verklaarde de
nieuwe eigenaar, dat hij de herberg, die hij zo juist had aangekocht, voor
de tijd van 6 jaar verhuurde aan hetzelfde echtpaar, waarvan hij de herberg
had gekocht; er staat met zoveel woorden bij, dat het echtpaar EnkelaarVan Ommeren deze herberg tevoren al in gebruik had gehad (nt.311). Maar juist
in diezelfde tijd blijken er echtelijke moeilijkheden tussen deze beide echtgenoten te hebben bestaan of te zijn gerezen, want op 30 mei van datzelfde
jaar (1768) verklaarden Pieter Enkelaar en Geertje van Ommeren voor het gerecht van Zeist, dat zij een scheiding van tafel en bed wensten aan te gaan,
waarbij de herberg 'De Swaen' dan in gebruik zou bI ijven van

de vrouw,

Geertje van Ommeren (nt.312), die er trouwens, vóór de verkoop, de feitel ijke
eigenares van was geweest (zie hiervóór). Het ziet er naar uit, dat deze
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aangevraagde scheiding inderdaad is doorgegaan, want het overl ijden noch de
begrafenis van Pieter Enkelaar (uiterlijk in 1775; zie hierna) wordt in de
Zeister bescheiden vermeld. Bl ijkbaar heeft hij dus Zeist verlaten, terwijl
Geertje van Ommeren in die jaren de herberg al leen is bl ijven drijven. Daar
er geen vol ledige scheiding tussen man en vrouw was uitgesproken, kon Geertje
van Ommeren uiteraard geen nieuw huwel ijk aangaan vóórdat haar man eventueel
zou zijn overleden, en daar zij eind 1775 hertrouwde, zal Pieter Enkelaar
uiterlijk in dàt jaar zijn gestorven. En toen hertrouwde zij dan op 24 december 1775 met zekere Dirk Betting, mogel ijk al geruime tijd een bediende in
de herberg, die nu de opvolgende huurder-herbergier in 'De Swaen' werd (nt.
313). Wel zeer waarschijnl ijk was hij vele jaren jonger dan de weduwe van
zijn voorganger, maar daar werd in die tijd niet al te zeer op gelet.

Dirk Betting: huurder-herbergier van 1775-1810.
Uit de huwel ijksregistratie van Dirk Betting en Geertje van Ommeren (zie
boven) blijkt, dat Dirk Carelse Betting een j.m. uit Almelo was, die al kortere of langere tijd in Zeist woonde (mogelijk al in de herberg); op 7 februari 1777 verklaarde hij, bl ijkbaar daartoe aangemaand, voor het gerecht van
Zeist, dat hij geen acte van indemniteit (niet-armlastigheid) uit Almelo kon
overleggen, maar dat hij eventueel op eerste aanmaning van het gerecht uit
Zeist zou vertrekken (nt.314); in deze gerechtel ijke verklaring wordt hij als
timmerman

(~)

en hospes in 'De Swaen' aangeduid. Uit zijn huwel ijk met Geertje

van Ommeren, wier eerste huwel ijk ook kinderloos was geweest, zijn geen nazaten geboren. Ruim elf jaar heeft het echtpaar Betting-Van Ommeren de herberg nog gedreven; Geertje van Ommeren overleed nl. in 1787 (begraafdatum 16
februari)

(nt.315).

Niet lang daarna (n.b. het huwel ijksregister van Zeist vertoont in deze
jaren een groot hiaat) moet Dirk Betting (gezien de begraafdatum van z'n
oudste kind: 6 october 1788) hertrouwd zijn, en wel met Aaltje Lagerwey, uit
welk huwel ijk in de jaren 1788 en 1800 een aantal kinderen werd geboren
(nt.316), maar die allen vroeg zijn overleden (de laatst in leven geblevene
in 1805) (nt.3171, zodat het echtpaar geen opvolg(stler in 'De Swaen' had
van eigen bloede.
Gedateerd 18 juni 1800, is ons een overeenkomst tussen de verhuurder en
de huurder van 'De Swaen' bewaard gebleven. Hoewel Maas van Kreel toen nog
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leefde, en dus de.eigenl ijke verhuurder was, was het toch diens zoon Jacob
van Kreel, die als 'compagnon'

van z'n vader de bedoelde overeenkomst met

Dirk Betting aanging, waarbij er nieuwe huurvoorwaarden werden vastgesteld,
zulks in verband met vertimmeringen van de oude herberg (nt.318). Kennelijk
is er dus in die tijd één en ander aan 'De Swaen' gedaan, hetzij een restauratie, hetzij een uitbreiding; in elk geval werd de huur contractueel verhoogd.
Dirk Betting overleed in 1810 (begraafdatum 8 mei) (nt.319); wanneer
zijn (tweede)vrouw, Aaltje Lagerwey, is overleden, hebben we niet kunnen
ontdekken; misschien is zij niet in Zeist gestorven.

Jan Vermeulen (sr.): huurder-herbergier van 1810 tot 1815> nadien eigenaar-herbergier tot 1865.
Dirk Betting is na zijn overlijden (1810) als herbergier in 'De Swaen'
opgevolgd door een Jan Vermeulen. Uit de stukken betreffende de nationale
mil itie uit 1814 vernemen we, dat deze Jan Vermeulen was geboren op 17 maart
1783, zijnde een zoon van Jacobus Vermeulen en Bartha Kok (nt.320); dit
ouderlijk echtpaar was omstreeks 1781 getrouwd, in welk jaar de attestatie
van Bartha Kok uit Diemen in Zeist binnenkwam (nt.321); vader Jacobus was
tuinman op 'Kersbergen'.
Uiteraard komt nu de vraag op, of Jan Vermeulen mogel ijk een nazaat was
van de hiervóór besproken Huibert Vermeulen, die enkele generaties vroeger
herbergier in 'De Swaen' was geweest (nt.322). In dat geval zou vader Jacobus Vermeulen, chronologisch gezien, een zoon van Huibert Vermeulen moeten
zijn geweest, maar we hebben geen zoon van die naam onder de kinderen van
Huibert aangetroffen. Dat neemt uiteraard niet weg, dat er wel terdege
verw~ntschap

tussen Huibert Vermeulen en Jan Vermeulen kan zijn

gew~est,

maar die verwantschap zou dan bij oûdere voorzaten dan Huibert moeten worden
gezocht.
Uit de genoemde stukken betreffende de nationale mil itie vernemen we
verder, dat Jan Vermeulen in 1814 kastelein in Zeist was (nt.323), en de
oudste kadastrale gegevens van Zei.st (uit 1820 à 1825) wijzen uit, dat hij
tóen niet alleen herbergier, maar ook efgenaar van 'De Swaen' was (nt.324).
Hij heeft dus .de herberg, zoal niet direct toen hij Betting in 1810 opvolde, dan toch steIl ig toen Jacob van Kreel omstreek 1815 uit Zeist wegtrok
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(nt.325), van laatstgenoemde gekocht. De betreffende transportacte hebben
we niet aangetroffen.
Jan Vermeulen moet omstreeks 1804 getrouwd zijn (de huwel ijksregisters
laten ons in deze tijd in de steek), en wel met een Maria Vermeulen, en deze
was nu merkwaardigerwijze wèl een kleindochter van de vroegere Huibert Vermeulen; zij was nl. het in 1771 geboren oudste kind van Huibert's zoon
Cornelis Vermeulen, uit diens huwelijk

met Jacoba de Bruin (nt.326). Uit

dit huwel ijk van Jan en Maria Vermeulen werden in de jaren 1805 tot 1810
v i j f kinderen geboren (nt. 327); kort na de geboorte van haar jongste kind
overleed moeder Maria (begraven 14 november 1810; (nr.328D. Nadien is Jan
Vermeulen hertrouwd met de, uit Driebergen afkomstige Aaltje Wallenburg
(geboren in 1785), en uit dit uveede huwelijk werd op 11 september 1814 een, naar
z'n vaders vader genoemde zoon Jacobus Vermeulen geboren (nt.329).
Op de kadastrale kaart van Zeist uit 1820 à 1825 blijkt, dat Jan Vermeulen, behalve de herberg 'De Swaen', ook het stalgebouw, dat rechts van
'De Swaen' stond, in eigendom had (pl.ll0), en te eniger tijd is hij die
stal gaan gebruiken als basis en

uitgangspunt van een omnibusdienst met

paardentractie; vermoedel ijk is hij daarmee begonnen nadat de spoorl ijn
van Utrecht naar Arnhem in 1844 was geopend, en de omnibus was nu in 't
bijzonder bedoeld als verbinding van Zeist met het spoorwegstation Driebergen. Dat deze dienst overigens niet altijd floreerde, bI ijkt uit aanvragen van Jan Vermeulen om subsidie van de gemeente Zeist, eerst in 1856, en
later nog eens in 1862, welke subsidie echter in geen van beide gevallen
werd verleend (nt.330).
Jan Vermeulen is tot op hoge leeftijd druk en doende gebleven; hij heeft
z'n tweede vrouw, die in 1851 overleed, nog 14 jaar overleefd, en stierf
op 5 juli 1865, op 82-jarige leeftijd (nt.331).

Jan Vermeulen (jr.); eigenaar-logementhouder van 1865 tot 1869; zijn
weduwe tot 1873.
Toen Jan Vermeulen sr. in 1865 stierf, leefde zijn hiervóór genoemde
oudste zoon (uit z'n tweede huwel ijk), Jacobus, die hem anders weIl icht
zou zijn opgevolgd in de herberg, al lang niet meer. Deze Jacobus Vermeulen (geboren in 1814) was winkel ier in Zeist geworden; hij was op 16
november 1834 met de, in 1808 te Zutphen geboren-, maar in 1834 uit Utrecht
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binnengekomen Johanna Servaas getrouwd,
en hij was op 14 jun i 1850 overleden (nt.332) . Hij had echter een zoon nagelaten, nl. de op 28 februari 1835 geboren, en naar z'n gr00tvader genoemde
Jan Vermeulen (jr.) (nt.333), en deze volgde nu in 1865 z'n grootvader als
eigenaar-herbergier in 'De Swaen' op (nt.334) . In hetzeI fde jaar trouwde
hij op 16 november met Cornel ia van Rootselaar, geboortig uit Veenendaal
(12 december 1841) (nt.335).
Op nog jongere leeftijd dan z'n vader, is Jan Vermeulen (jr.) echter
reeds op 20 januari 1869 overleden (nt.336), na een herbergierschap van
slechts

3~

jaar. Zijn weduwe (Cornel ia van Rootselaar) heeft toen, weIl icht

samen met haar schoonmoeder(Johanna Servaas) , het bedrijf nog enkele jaren
voortgezet, maar toen de eerstgenoemde weinig jaren later, op 20 october
1872, nog maar 30 jaar oud, ook overleed, zal de laatstgenoemde er verder
geen heil meer in hebben gezien, en zij verkocht dan ook in het volgende
jaar (1873, kadastraal 1874) het overigens kleine herberg-complexje van huis,
stal en erf, samen niet groter dan 12 are 70 ca, aan de heer C.B. Labouchere
(nt.337); zelf heeft de weduwe Vermeulen-Servaas daarna nog vele jaren geleefd:
ze overleed pas op 8 januari 1892, 84 jaar oud (nt.338). De heer Labouchère
was bij de genoemde koop van 'De Swaen' bI ijkbaar als bemiddelaar opgetreden,
want hij verkocht de herberg nog in hetzelfde jaar dóór aan Gerbrand Wi I lem
Véln Mastrigt (nt .339).
Intussen was deze herberg, evenals al aanmerkelijk eerder de linkse, in
aanduiding (hoewel nauwel ijks in status en statuur) gepromoveerd tot 'logement', en de herbergier tot 'logementhouder'. De oeroude en oergezel I ige benaming van 'herberg' had weIl icht in de loop der tijden een minder gunstige
bijklank gekregen, àf deze viel ten offer aan een modieuze vernieuwingsdrang.

Gerbrand Willem van Mastrigt: eigenaar-logementhouder Van 1873 tot 1885.
Gerbrand Willem van Mastrigt stamde uit een geslacht, dat al gedurende
ettel ijke generaties in Zeist woonde. Zijn bet-overgrootvader

Wi llem Lambertsz

van Mastrigt, getrouwd 1) met Hilletje van Besam, 2) met Hermijntje Huygen,
en 3) met Magdalena van Bentinek, woonde al in het begin van de 18e eeuw in
Zeist (nt.340); na deze woonden ook z'n overgrootvader (ex 3) Wil lem van
Mastrigt, getrouwd met Johanna Brands-, z'n grootvader, Gerbrand van Mastrigt,
getrouwd met Geesje Veenman-, en z'n vader, Huybert van Mastrigt, getrouwd
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met Dirkje Johanna Olthof, tuinbaas op 'Ma Retraite' aan de Utrechtseweg,
allen te Zeist, alwaar nu ook onze Gerbrand Wil lem van Mastrigt zelf op 3
februari 1834 werd geboren, op 4 mei 1864 met Wilhelmina van den Ham trouwde, en, na eerst,

evenals z'n vader, tuinman op 'Ma Retraite' te zijn ge-

weest, in 1873 het logement 'De Swaen' aankocht en daarin de eigenaarlogementhouder is geworden (nt.341). - Uit zijn tijd nu bezitten we van dit
logement een, zij het niet overduidel ijk, afbeelding (pl.122).
Tot nu toe hebben we nog geen gewag gemaakt van vróegere afbeeldingen
van 'De Swaen'. Dit zou trouwens weinig zin gehad hebben, omdat de enkele
oudere gravures en tekeningen, die ons' iets' van 'De Swaen' laten zien,
bijv. die van J. de Beyer uit 1745 (pl.l15), slechts zeer kleine fragmenten
er van geven, die nauwel ijks van belang zijn om er bij stil te staan. Maar
omdat we op de zoëven bedoelde afbeelding van de le Dorpsstraat uit de tijd
van Van Mastrigt (ca.1880) 'De Swaen', ofschoon nogal vaag, toch voor ogen
krijgen, en omdat dit bovendien de eerste en énige redel ijke afbeelding van
de toen al zo oude herberg is, die we hèbben, willen we er hier even iets
van zeggen.
De herberg 'De Swaen' had toen, en trouwensook al lang tevoren, bij
lange na niet het aanzien en de standing van de linkse herberg, die zich
al in de 18e eeuw, en zeker sinds het begin van de 1ge eeuw (tijdens Jacob
van Kreel) tot een vrij indrukwekkend bedrijf had ontwikkeld, zoals ons,
behalve uit de afbeeldingen, die er ons van bewaard zijn, ook uit de beschrijvingen er van in de transportacten is gebleken. - Op de genoemde afbeelding uit ca.1880 nu blijkt 'De Swaen' zelfs tóen nog een vrij simpel
en weinig omvangrijk huis te zijn geweest. De voorgevel was niet opgetrokken, het dak liep direct boven het benedenhuis achterwaarts schuin omhoog;
rechts van de deur was een opkamer, stell ig de gelagkamer, met 2 ramen aan
de voorzijde; onder dit vertrek bevond zich een vrij grote kelder. Boven de
deur hing een uithangbord, bl ijkbaar met een witte zwaan erop. In het dak
(aan de voorkant) waren 2 uitgebouwde dakvensters; veellogeergelegenheid
was er niet. Het huis maakt op de afbeelding van ca. 1880 nog altijd een
17e eeuwse indruk, waaruit enerzijds is af te leiden dat er nooit veel
wezenl ijks aan veranderd is, maar waar anderzijds uit volgt, dat het ongetwijfeld een voorganger heeft gehad, omdat de schriftel ijke getuigenissen
van het bestaan van deze herberg al van een eeuw eerder dateren, en we
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redelijkerwijze mogen veronderstellen, dat zij nog aanmerkelijk vroeger, ook
dan de 16e eeuw, is gesticht.
Op de hier besproken afbeelding uit ca.1880 is ook het toenmalige stalgebouw, rech ts van 'De Swaen', nog j u i st te z i en; men had, toen de foto
gemaakt werd, de omnibus van Van Mastrigt (zie hierna) enigszins uit de stal
gereden, en de dissel op de verkeerloze middenweg van de Dorpsstraat gelegd.
Zoiets kon dus honderd jaar geleden in de Dorpsstraat nog! En wat die bedoelde omnibus betreft, ook dàt gedeelte van het bedrijf had Van Mastrigt
van z'n voorgangers overgenomen. In de 'Weekbode voor Zeist' van 1 november
1873, dus toen Van Mastrigt het bedrijf juist had aangekocht, plaatste hij
een advertenti2, waarin hij de op diezelfde dag ingaande winterdienst naar
het spoorwegstation Driebergen annonceerde; we lezen daarin, dat de bussen
aansluiting gaven op de 4 treinen, die er in die tijd in de richting Utrecht,
Amsterdam en Rotterdam, en op de 5 treinen, die er in de richting Arnhem en
Emmerik, per dag reden. De bussen vertrokken te Zeist van het logement 'De
Swaen', waar ook gelegenheid bestond voor het verzenden van alle goederen.

Afbraak van de oude herberg 'De Swaen' en nieuwbouw van het hotel
'Victoria'. De exploitanten van 1885 tot 1964.
In 1885 werd het logement 'De Swaen' aangekocht door Dirk Laurens van
Lr.ur, fabrikant te Utrecht, en deze nieuwe eigenaar verhuurde het in het·zelfde jaar aan kastelein Dirk Buyen van Weelderen (nt.342). Bl ijkens de
kadastrale aantekeningen was de toestand waarin het logement in die tijd
verkeerde, niet best; zowel in 1885 als in 1889 werd het gequalificeerd als

'in verval'! Echter, in 1896 werden er zeer rigoreuze maatregelen genomen,
om het bedrijf radicaal te moderniseren. De oude herberg werd vrijwel geh~el afgebroken en door een nieuw pand, nu met een verdieping, vervangen;

het werd het hotelgebouw, dat er thans nog staat, dat nu de naam 'Victoria'
draagt (le Dorpsstraat?) (pl .123), en waarvan waarschijnl ijk alleen de
kelder nog uit de tijd van de voormal ige herberg stamt, daar de plavuizen
van de keldervloer, naarons werd medegedeeld, zeker ettelijke eeuwen oud
zijn. In diezelfde tijd van afbraak en nieuwbouw (de heer Van Leur was nog
steeds de eigenaar) werd kastelein Buyen van Weelderen opgevolgd door
Hendrik Coenraad Keyzer, die in de 'Weekbode voor Zeist' de advertentie
plaatste: 'Heropend het geheel opnieuw gerestaureerde café-restaurant De
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Zwaan.

Aanbevelend~

H.C. Keyzer' (nt.343). Deze huurder-logementhouder

bleef intussen slechts enkele jaren hier werkzaam, want hij werd al in 1899
opgevolgd door Jacob Wiilemsen, die in (kadastraal jaar) 1906, als opvolger
van de heer Van Leur, tevens eigenaar van het bedrijf werd. Bl ijkens Kraal's
'Gids van Zeist' van enige jaren later werd toen niet meer van het logement
'De Swaen', maar van 'Hotel Willemsen' gesproken. De heer Willemsen bezat

en

dreef het hotel tot (kadastraal jaar) 1921, in welk jaar de eigendom er van,
via zekere Karel van Dijk, assuradeur te Utrecht, overging aan Jacobus
Anthonius Schouten, die tevoren als koopman-kolenhandelaar te boek stond.
Waarschijnlijk was hij het, die de naam 'Victoria' voor het hotel invoerde.
In 1930 kocht Arend Jan Bruggeman, koopman, het hotel, en hij werd in 1936
tevens de opvolger van genoemde Schouten als exploitant er van. In 1957
ging de eigendom over op Cornel is van Steveninck (nt.344). Het bevolkingsregister van Zeist vermeld nog als bewoners: in 1942 \>Jillem A. Nahuysen; in
1944 W. de Vries; in 1946 M.J. den Besten; in 1959 C. van Doorn (nt.345).
Tenslotte: sinds 1964 is de Gemeente Zeist de eigenares van 'Victoria'.
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Hoofdstuk

xm

Het huis, later 'Vee1Zigt' geheten
( links van de kerk)

Ten noorden van de kerk, dus I inks er van, en iets achterwaarts, tussen de
uiteinden der beide hier vanouds uit noordel ijke en noordoostel ijke richting
komende kerkwegen (nt. 1), ter plaatse van het tegenwoordige Bureau van Politie,
stond, in ieder geval al meer dan drie eeuwen geleden, een huis, dat zeer lang
zonder naam in de stukken vermeld wordt, dat tegen het einde van de 18e eeuw
'Boogaardlust' heette (nt.2), dat in een stuk uit 1810 als 'Boschzicht' aangeduid werd (nt.3), terwijl het nadien (reeds in 1818; nt.4) de naam 'VeeIZigt'
droeg, welke laatste naam het tot de afbraak in 1939 (di rect waarna hier het
genoemde Pol itiebureau verrees) heeft behouden. Ook van dit buurhuis van de
kerk volgt hier nu in dit laatste hoofdstuk van ons boek nog een historisch
exposé.

Louis la Haey: eigenaar en bewoner Van het latere 'VeelZigt' van 1655 tot
1667; zijn weduwe ook nadien.
Wij kunnen de geschiedenis van het bedoelde huis, dat later 'VeeIZigt' zou
heten, reconstrueren van het midden van de 17e eeuw af, maar er is wel enige
redenering voor nodig om dit waar te maken.
Bij de behande I i ng van de gesch i eden i s van de I i nkse herberg, aan de andere
zijde van de kerk, in ons vorige hoofdstuk, hebben we gezien, dat de herbergiers van die herberg, zeker van 1515 af en tot de ons thans bezighoudende tUd
toe, in vele gevallen tevens schouten van Zeist zijn geweest, en dat zo ook
Cornel is Aertsz Verheul , die van 1627 tot ca. 1667 herbergier was, van 1627
tot 1647 tevens schout was, als ho_edanig hij in laatstgenoemd jaar werd opgevolgd door Johan Gijsbertsz van Wijck (schout van 1647 tot 1652), terwijl
déze werd opgevolgd door Hugo van Cothen (schout van 1652 tot 1655) (nt.5).
Waar deze beide laatstgenoemde schouten in Zeist hebben gewoond, is ons nergens gebleken, maar in elk geval niet in de (linkse) herberg, die toch vanouds het
schouten-woonhuis van Zeist was geweest, maar waarin in dÎe jaren immers de
genoemde Cornel is Verheul de scepter nog zwaaide.
Wat nu de opvo I ger van Hugo van Cothen, Lou i s I a Haey, bet reft, deze ontvi ng
zijn aanstelling tot schout van Zeist op 10 augustus 1655 (nt.6), terwijl er
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bij acte van 10 september 1655 een borgsteIl ing ten zijnen behoeve plaats had,
welke voor de uitoefening van het schoutambt nodig was (nt.7). Op Pasen 1656
werden Louis la Haey, schout, en Claesje, schoutinne, zijn huisvrouw, in het
kerkel ijke I idmatenregister ingeschreven (nt.8). Dat zijn vrouw voluit Claesje van Damast heette, blijkt uit de registratie van haar tweede huwelijk op
22 april 1677 (zie hierna). Schout Louis la Haey is in 1667 overleden, daar
immers zijn opvolger Johan Wingelaar op 5 september van dat jaar z'n aanstelI ing tot schout verkreeg (nt.9). Verder vernemen we uit een marginale aantekening bij de naam van Claesje (van Damast) in het lidmatenregister van 1688,
dat zij op 17 februari 1692 op 74-jarige leeftijd is overleden (nt.l0), zodat
zij dus in 1617 of 1618 moet zijn geboren; wáár zij is geboren, blijkt niet.
Wáár nu heeft dit schoutel ijke echtpaar La Haey-Van Damast in Zeist gewoond?
Weer zeker niet in de linkse herberg, die in al de jaren waarin Louis la Haey
schout was (1655 tot 1667) nog in handen van Cornelis Verheul is geweest. En
uit de tijd van Louis la Haey's léven is ons ook geen enkel bI ijk van het woonhuis, dat zij betrokken hadden, bewaard. Nadat echter Louis la Haey in 1667
was overleden, en zijn weduwe Claesje van Damast nog menigmaal als 'de oude
schoutinne' (d.w.z. de vrouw van de voormalige schout) vermeld werd, wordt het
aantoonbaar, dat zij het huis, dat later 'VeelZigt' zou heten, bewoonde.
We weten namel ijk. ui t de jaarrekeningen van de kerk, die van 1675 af (zij het
met enige hiaten) bewaard zijn, dat de bezitters van het latere 'VeelZigt' ieder jaar op Kerstmis een bedragje van 10 stuivers erfpacht aan de kerk hadden
te voldoen, en wel voor 'een streepje landts', gelegen vóór het bedoelde huis;
het was een driehoekig stukje grond, waar lommerrijke bomen op stonden (pIn.
109,124). Dat dit stukje grond van zeer oude tijden af eigendom van de kerk
was, is onzes inziens het best te verklaren, wanneer wij aannemen, dat het
oorspronkel ijk een gedeelte van de afglooi ing van de kerkheuvel is geweest,
dat in latere tijd, toen men de kerkheuvel meer is gaan afbakenen (nt.ll),
buiten het eigenl ijke kerkplateau was komen te I iggen, en dat daarna opzettelijk of langzamerhand is geëgaliseerd. - En nu blijkt uit de oudste jaarrekeningen van de kerk, dat de erfpacht voor het bedoelde strookje grond van 1675
t/m 1678 betaald werd door ... 'de gewesen weduwe van Louis la Haey' (we zeiden
al dat deze in 1677 hertrouwd is); daarna (steeds bI ijkens de genoemde jaarrekeningen) van 1679 t/m 1687 door 'Johan Damhoff als getrout aen de weduwe van

zal. Louis la Haey'; dan (n.b. de jaarrekeningen van 1688 t/m 1700 ontbreken)
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van 1701 t/m 1706 door de heer Severijn Esser, in 1707 en 1708 door de erfgenamen van Severijn Esser (in 1708 nader aangeduid als zijnde Sr. Abraham Verbeek); van 1709 t/m 1719 door mr. Johan Gerard de Jonkheere, schout van Bunnik
en Vechten; en van 1720 t/m 1732 door de weduwe van mr. De Jonkheere, van welke wij weten, dat zij bij acte van 9 februari 1733 het huis, waaraan de bedoelde erfpacht van het strookje kerkegrond verbonden was, aan Jan ten Beuken
transporteerde (nt.12), terwijl van dàn af, zoals hierna zal blijken, de geregelde reeks van transporten van dit huis vol ledig bekend is tot de tijd, dat
het (in de 1ge eeuw) 'VeelZigt' kwam te heten (nt. 13). Hiermee is dus het absolute bewijs geleverd, dat ook 'de gewesen weduwe van Louis la Haey' in de
jaren 1675 t/m 1678 in dit huis gewoond heeft. - En we zullen wel redelijkerwijze mogen aannemen, dat zij ook met haar man in de tijd dat deze schout van
Zeist was (1655 tot 1667), al in datzelfde huis heeft gewoond. Het bedoelde
huis behoorde namelijk (zoals hierna zal blijken) tot de grotere burgerlijke
woningen in het toenmal ige Zeist, en Claesje zal er gerust niet pas in zijn
gaan wonen toen ze wéduwe was geworden! - Zodoende kennen we dus de geschiedenis van het latere huis 'VeelZigt' van 1655 af.
Om ons nu een voorstelling te maken hoe dit huis er in die tijd heeft uitgezien, zijn we, bij gebrek aan een contemporaine afbeelding, aangewezen op de,
in ander verband eerder door ons vermelde en besproken afbeelding van de entrée
van het dorp Zeist uit het noordwesten, van de hand van J. de Bosch uit 1756,
waarop nog juist een hoekje van het latere 'VeelZigt' i s te zien (pl.124); deze
afbeelding is dan wel ongeveer van een eeuw nadat het echtpaar La Haey-Van Damast het in 1655 heeft betrokken, en we krijgen er bovendien maar een zeer
klein fragment van te zien, maar het ziet er niet naar uit, dat er in die eeuw
veel wezenl ijke veranderingen aan het huis hebben plaatsgevonden.
Het fragment betreft het voorste gedeelte van de 1 inker
is, dat de kleine steentjes van het metselwerk, die de

zijmuur~

afbeeldin~

Van belang

geeft te

zien, gevoegel ijk al uit het midden van de 17e eeuw kunnen dateren, dus uit de
tijd dat ons echtpaaj er zich in vestigde. Ja, wij achten het zelfs niet uitgesloten, dat schout La Haey het heeft laten bouwen, om er samen met zijn
vrouw de eerste bewoners van te zijn. Op de afbeelding bl ijkt voorts, dat het
huis zelfs inde tijd datzewerd vervaardigd (1756) nog geen verdieping had, en
wat dat betreft dus wel zeker nog in z'n oorspronkel ijke toestand verkeerde:
direct boven de één hoog opgetrokken muur begon een rijzig oplopend dak. We
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zien voorts op het kleine fragment van het huis op de tekening van 1756 slechts
één zijraam, waaronder bi ijkens een foto van omstreeks 1930 (pl. 127) een laag
kelderraam moet hebben gezeten, dat echter op de

afbeeldi~g

van 1756 door een

juist ervóór getekende forse haag aan het gezicht wordt onttrokken. Betreffende de omvang van het huis geeft deze tekening niet de minste indruk. Wel is
uit latere afbeeldingen af te leiden, dat het oorspronkel ijke huis in de voorgevel een middendeur en aan weerszijden daarvan twee ramen moet hebben gehad
(pI.126). We zullen hierna zien, dat het huis pas in de laatste 10 jaren van
de 18e eeuwaanmerkel ijk is uitgebreid en de gestalte heeft gekregen, die veIe oudere Zeistenaren zich nog zo goed kunnen herinneren.

Koning Lodewijk XIV:

1-n

kwartier in het latere huis 'VeelZigt', 21 tot 30

juni 1672. (oude stijl).
In de tijd van Claesje van Damast in haar weduwstaat, namel ijk in 1672,heeft
haar huis (het latere 'VeelZigt') een kort maar hevig stukje geschiedenis beleefd. Althans, naar een oude Zeister overlevering is dit huis in het voor
Zeist zo befaamde jaar 1672 het koninklijke hoofdkwartier van Lodewijk XIV geweest, waarin deze gedurende de 10 dagen van zijn verblijf alhier (van 21 tot
30 juni) in hoogst eigen persoon heeft geresideerd.
Van dit verbl ijf van de Zonnekoning in Zeist vertelt een tijdgenoot, mr.
Everard Booth, Raad-Ordinaris in de Hove Provinciaal van Utrecht en Oud-Raad
ter Admiraliteyt, één en ander in zijn 'Dagelijksche Aanteekeningen gedurende
het verblijf der Franschen te Utrecht'. Booth was zelf in die dagen naar Zeist
gegaan, om daar de situatie van de Fransen in de genoemde 10 dagen in ogenschouw te nemen, en hij noteerde daaromtrent dan onder meer het volgende:

'26

juni 1672. Ben ik int geselschap van neven van Benthem ende de Reuver naer het
Coninx leger tot Seyst gereden; uJij sagen aldaer Sijn Majt., die ge logeert was
in de huysinge van de oude schoutin, ende ter misse ende ook ter tafel gaen,
waartoe in de boomgaert twee tenten opgespannen waren .... '. In de voorlaatste
nacht vóór Booth's bezoek aan Zeist (van 24 op 25 juni) was er vlak bij het
koningskwartier een hevige brand geweest, waarover hij het volgende opschreef:

'25 juni 1672: Des nachts isser tot Zeyst in 't Coninxquartier brand geweest,
dewelcke verteerde drie woningen met de achterhuysen, die gebruyckt wierden
tot stallingen voor des Coninx paerden. In de huysingen was gelogeert den Hartog van Moulmouth (dit moet zijn Monmouth; deze was een natuurl ijke zoon van
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koning Kare I II van Engeland en bevelhebber van de Engelse hulptroepen in het
Franse leger) ende ook des Coninx officiers ende pages van de stal; den brand

was so vehement ende schilijk> dat de pages in 't hemd> des Coninx paerden
naulijx salveren konden; sodat den Coninck hierdoor verloor al sijn kostelijk
paerdentuych> ende den Hartog van Moulmouth (Monmouth) al sijn bagage; sijn
silver servies zelfs smolt. Hij selfs ontquam in sijn nachttabbert> niet salverende als sijn bouquet pluymen; den Coninck hadde> hem uyt de venster siende
aenkomen> geseyd lachende: 'Mon cousin> vous voilà equippé
(nt.14).

POUy'

monter à cheval"

Welgezien is in dit verhaal van Booth geen afdoend bewijs te vinden, dat het
juist het huis, dat later 'VeelZigt' zou heten, was, dat eens Lodewijk XIV tot
residentie diende. Booth geeft wat dat betreft bepaald geen duidelijke localisatie. Wel begrijpen we uit zijn verhaal, dat de drie huizingen, die in de bewuste nacht verbrandden, vlakbij de woning, waarin de koning gehuisvest was,
stonden; en inderdaad treffen we op de kaart van Zeist uit 1802 (pl.109) vlak
ten oosten van het, toén 'Boogaardlust' hetende huis een drietal woningen aan,
die 't geweest zouden kunnen zijn, maar we weten toch weer niet of deze drie
woningen er in 1672 al stonden, en dan zouden ze bovendien na de brand dus ook
nog moeten zijn herbouwd.
Het lijdt uiteraard geen twijfel, dat de koning in elk geval één der voornaamste huizen van Zeist voor zich zal hebben gerequireerd, en zo was hetgeen
de vroegere Groningse hoogleraar, prof. P.J. Blok, in zijn bekende standaardwerk 'Geschiedenis van het Nederlandsche volk' (2e druk, 1912) schreef, dat
Lodewijk XIV, na z'n drieste inval in ons land en de aanvankeI ijk zo zegevierende krijgstochten door Gelderland en Utrecht, zich 'op het kasteel van de

heer Van Odijk te Zeist (hij bedoelde hiermee het Slot van Willem Adriaan van
Nassau, heer van Odijk, en tevens de eerste heer van Zeist) vestigde' (nt. 15),
wanneer men niet beter zou weten, inderdaad wel de méést voor de hand liggende
gedachte; maar het moet prof. Blok zijn ontgaan, dat de bedoelde heer van Odijk pas 5
jaar later heer van Zeist zou worden, en dat met de bouw van diens kasteel (het tegenwoordige Slot van Zeist) ook pas in 1677 een begin zou worden gemaakt, zodat deze hooggeleerde vI ieger toch niet kan oP9aan~ - En dat het ook niet een ànder adel I ijk
huis, zoals bijv. 'Kersbergen' , is geweest, waar Lodewijk XIV z'n intrek in
nam, kan worden afgeleid uit de mededel ing van Booth, dat het het huis van de
'oude' (voormal ige) schoutin was, waarin hij zijn bivak had opgeslagen, want
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een schoutin zal zeker niet in een huis als 'Kersbergen' hebben gewoond!
Het moet dus wel één der toentertijd slechts weinige grotere bDrgerl ijke
behuizingen in Zeist zijn geweest, die Lodewijk XIV voor zichzelf gevorderd
heeft, en als zodanig kwam de woning van de voormal ige schout zeker in aanmerking. Immers, uit het quohier van het haardstedengeld van Zeist van 29 mei
1715 (nt.16) blijkt, dat toén (dus 43 jaar na 1672), ná het Slot, met een aanslag van 81 gld. voor 24 haardsteden, de daarop in hoogte-van-aanslag volgende
huizen waren: 'Kersbergen' met een aanslag van 18 gld. voor 5 haardsteden en
een bakoven; het huis van zekere Cornel is Jansz Timmer (welk huis we niet kunnen thuisbrengen) met een aanslag van 18 gld. voor 5 haardsteden; het huis van
mr. Gerard de Jonkheere, schout van Bunnik en Vechten, van wie we met zekerheid weten dat hij het latere 'VeelZigt' bewoonde (nt. 17), met een aanslag van
18 gld. voor 5 haardsteden en een bakoven;dan volgt de herberg 'De Swaen' (herbergier Pieter Wolf) met een aanslag van 15 gld. voor 4 haardsteden en een
oven (nt. 18); voorts enkele aanslagen van 12 gld., en alle overige van minder
dan 12 gld. Het is dus duidelijk, dat het huis, dat later 'VeelZigt' zou heten,
gezien de hoogte van de aanslag van het haardstedengeld, tot de meest in aanmerking komende behuizingen behoorde, waar Lodewijk XIV het oog op kon laten
vallen voor zijn onderkomen.
Daarvoor pleit voorts ook nog de mededel ing van Booth, dat er een boomgaard
bij 's konings residentie was, in welke boomgaard een kerk-tent en een eettent voor het koninkl ijke gezelschap waren opgesteld; er moet dus wel een ruim
terrein bij het huis, dat de koning voor zich had uitgezocht zijn geweest, en
dàt was met het latere 'VeelZigt' ook inderdaad het geval (pl.109). En tenslotte pleit ook de directe nabijheid van de Zeister kerk, waarvan we uit andere bron weten, dat daar een onderdeel van de Franse armée in gelegerd was
(nt. 19), voor de identificatie van het huis, dat Lodewijk XIV 10 dagen heeft
g~herbergd,

met het huis, dat later 'VeelZigt' zou heten.

Intussen behoeven we hieraan in 't geheel niet meer te twijfelen, nu we
langs de andere weg, die we in de vorige paragraaf hebben gevolgd, met steI1 igheid hebben kunnen aantonen, dat de weduwe van de in 1667 overleden schout
Louis la Haey, uit hoofde van het feit dat zij in het bewuste jaar 1672 eigenares en bewoonster van het huis, dat later 'VeelZigt' heette, moet zijn geweest, dezelfde als de door Booth genoemde 'oude schoutin' moet zijn geweest,
bij wie Lodewijk XIV z'n intrek heeft genomen (nt.20).
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En voorts vertelt 800th dan in zijn genoemde 'Dagel ijksche Aanteekeningen'
óók nog, dat de heren Gecommitteerden van Utrecht op 29 juni 1672 's morgens
om 6 uur naar Zeist trokken 'ten eynde volgens begeerte openinge van de con-

tante

penningen~

op de comptoire Van haer Ed.Mog.

berustende~

te doen (bI ijk-

baar om aan een door de koning aan het gewest Utrecht opgelegde schatting te
kunnen voldoen),

welke alsdoen bedragen hebben 181.000 circum

circa'~

en dan

zegt 800th verder bij 30 juni: 'Is den Coninck 's morgens ten vier uren met

sijn leger van Seyst opgebroken ... ' (nt.21), en wij voegen daaraan toe: om er
nooi t meer terug te komen. Hij mocht zich eens wat verbeeld hebben!
En dit betekende dan tevens het einde van het opzienbarende avontuur voor
het dorp Zeist, voor het huis dat later 'VeeIZigt' zou heten, en voor Claesje,
de 'oude schoutin', die de eigenares en bewoonster van dit huis was, en die er
wel niet gauw over uitgepraat zal zijn geweest,wathaarhuisenhaarzelf in die
tien bange dagen was overkomen.

Johan (Jan) Damhof: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt' ,Jan 16??
tot 1693.
Zoals ons hiervóór al is gebleken, hertrouwde Claesje van Damast, de weduwe
van schout Louis la Haey, op 22 april 1677 te Zeist met Johan (Jan) Damhof;
deze laatste was zelf weduwnaar van PetronelIa van Grootwijck (nt.22).
Deze Jan Damhof zal omstreeks 1635 zijn geboren; wáár hij ter wereld kwam
is ons niet gebleken. Het eerste wat wij aangaande hem gevonden hebben, is de
vermelding (n.b. in het huwelijksregister van de kerk van Utrecht!), dat hij
op 27 maart 1665 te Woudenberg in ondertrouw ging, en daarna, eveneens in Woudenberg, in het huwel ijk trad

met de genoemde Petronel la van Grootwijck. Hij

woonde toentertijd in Utrecht en was substituut-houtvester van het gewest
Utrecht (nt.23). Merkwaardig is, dat hij in deze huwelijks-registratie te boek
staat als 'Johan van den Damhoff', waaruit misschien is af te leiden, dat hij
van een huis of een hoeve 'De Damhof' (waar?) afkomstig was. In elk geval ging
het

echtpaar na de sluiting van hun huwel ijk niet in Utrecht, maar in Zeist

wonen, waar ze in de jaren 1665 tot 1674 zes kinderen kregen. In de doopregistratie van het oudste kind wordt Jan Damhof, de doopvader, Jan Dircksz genoemd, waaruit blijkt, dat z'n vader Dirck Damhof heeft geheten (nt.24). Hij
werd overigens pas op Pasen 1666 op bel ijdenis kerkel ijk aangenomen (nt.25);
z'n vrouw wordt in het lidmatenregister nergens genoemd. Van de zes kinderen
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vermelden we hier, als voor ons van belang, al leen z'n tweede zoon, Jacob (gedoopt 5 augustus 1666) en z'n jongste kind, t.W. z'n dochter Wigmoet (gedoopt
16 februari 1674) (nt.26). En tussen laatstgenoemde datum en begin 1677 moet
Petronel la van Grootwijck dan zijn gestorven, omdat Johan Damhof immers in
april 1677 hertrouwde (zie boven). Zie voor het vorenstaa:lde het 'Fragment Genealogie Damhof' op blz.405.
Wat de maatschappel ijke loopbaan van Jan Damhof betreft: hij was evenals in
1665 (zie boven), ook in 1670 nog substituut-houtvester (nt.27J, maar in 1674
bI ijkt hij zonder meer houtvester te zijn geweest (nt.28), en in 1680 treffen
we hem aan als schout van Cattenbroek (nt.29); maar 3 jaar eerder was hij dan
al met de 'oude schoutin' Claesje van Damast op het latere 'VeelZigt' hertrouwd.
Wel was hij vele jaren jonger dan z'n tweede vrouw, want terwijl hijzelf (zoals gezegd) ca. 1635 was geboren, vernamen we hiervóór van zijn bruid, dat deze al in 1617 of begin 1618 ter wereld was gekomen (nt.30); we hebben trouwens
de indruk, dat de maatschappel ijke mogel ijkheden, die dit huwel ijk voor Johan
Damhof meebracht, mede een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming er van.
Dat Jan Damhof bij z'n tweede huwel ijk bij Claesje van Damast op het latere 'VeelZigt' ingetrouwd is, bI ijkt wel hieruit, dat hij sindsdien de eerder
genoemde erfpacht van het stukje grond vóór dit huis aan de kerk betaald heeft
(nt.31) , en dat hij het huis pas ná Claesje's overlijden (in 1692) van de hand
heeft gedaan (nt.32) en elders in Zeist is gaan wonen.
Intussen was schout Wingelaar (de opvolger van Claesje's eerste man, Louis
la Haey) in jul i of augustus 1681 overleden (nt.33), en Jan Damhof volgde dezen
in die functie op; we vonden hem als zodanig voor 't eerst in 1682 vermeld
(nt.34). En zo was dan, door dit 2e huwelijk van Jan Damhof, niet alleen
Claesje van Damast voor de tweede maal in haar leven schoutin-, maar ook
haar huis voor de tweede keer de schoutel ijke woning in Zeist geworden.
En voorts blijkt uit de stukken, dat Jan Damhof in later tijd, behalve
schout, ook drost van Zeist is geweest, als hoedanig we hem voor 't eerst op
15 juni 1702 vermeld hebben gevonden (nt.35), en met welke kwal iteit hij sindssien vrijwel uitsluitend voorkomt.
Het drost-ambt dateerde in Zeist uit 1677. In dat jaar immer (op 28 februari)
was Zeist. ten behoeve van Willem Adriaan van Nassau-Odijk, door de Staten
van Utrecht tot een hoge heerl ijkheid gemaakt (nt.36), en in zulk een rechtskring diende er steeds een door de vrijheer aangestelde drost met de criminele jurisdictie belast te zijn.
De eerste drost van Zeist was de Utrechtenaar mr. Johan Breijer, een
zoon van de mr. Maximil iaan Breijer, welke laatste sinds 1674 raad in de
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Fragment Genealogie Damhof
Dirck Damhof, vader van:
Johan (Ja n) Damhof, geb. ca. 1635; houtvester van het gewest Utrecht, woonde
eers t te Utrecht, sinds 1665 te Zeist, van 1677 tot 1693 aldaar in het latere huis 'Veelzigt'; schout van Zeist van 1681 tot ca. 1715; drost van Zeist
van 1699 tot ca.I715; overl. Zeist 1720; tr. I) Woudenberg 1655 met Petronella van Gr ootwijck (geb. Woudenberg, overl. Zeist 1674 à 1677); tr. 2) Zeist
1677 met Claesje-van Damast (geb. 1617 of 1618, eerder getrouwd geweest met
schout Lo uis la Haey; overl. 1692 (17 febr.»; ex I zes kinderen:
Adolp h Willem Damhof, geb. Zeist 1665:
Jacob Damhof, geb. Zeist 1666, overl. ca. 1696; tr. ca. 1687 ,,,et Cunera
Boers (geb. 1665, overl. Zeist 1721), woonde (1687) te Breukelen;~
aTSZijn weduwe sinds ca. 1696 t.h.v. haar schoonvader Jan Damhof te
Zeist ; het echtpaar had I kind:
Dirk Damhof, geb. Breukelen 1687; woonde sinds ca. 1696 met z'n moeder
t .h.v. z'n grootvader Jan Damhof te Zeist; schout en drost van Zeist
( in opvolging van z'n grootvader) van ca. 1715 tot 1737, overl. Zeist
I 737; tr. De Meern 1708 met Maria van Utrecht (geb. Utrecht 1682,
0 verl. Zeist 1729); hieruit 4 kinderen:
Jan Damhof, geb. Zeist 1709.
Magtelt Damhof, geb. Zeist 1710, belijd. 1726.
(,illem Damhof, geb. Zeist 1712, mr. in de rechten, schout en drost
van Zeist (in opvolging van z'n vader) van 1737 tot 1743, beide
functies neergelegd 1743; tr. Warmond 1738 met Johanna Jacoba Reijneval (afk. uit Paramaribo; na 1743 vertrokken naar Warmond); beiden leefden nog in 1757; ze hadden 5 kinderen:
Dirk Fran ois Damhof, geb. Zeist 1738.
Anna Elisabeth Damhof, geb. Zeist 1741.
Dirk Damhof,

geb. Zeist 1741.

Fran oise Antonetta Damhof, geb. Zeist 1742.
Maria Willemina Damhof, geb. Zeist 1743.
Johannes Sabastianus Damhof, geb. Zeist 1714.
Wicha rdus Nicolaas Damhof, geb. Zeist 1668.
Petro nella Elisabeth Damhof, geb. Zeist 1670, twl. met:
Johan na Geertruyt Damhof, geb. Zeist 1670.
!Wigmo et Damhof, geb. Zeist 1674, overl. Zeist 1692 (12 apr.).
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vroedschap van Utrecht was (nt.37). BI ijkbaar behoorde het tot de opdrachten,
die de heer van Zeist aan zijn drost gaf, dat deze mede aanwezig zou zijn bij
de jaarl ijkse afrekeningen van de dorpsbelastingen, en ook bij die van de jaarrekeningen van de kerk, en dat hij deze stukken ook mede moest ondertekenen,
want zowel onder de rekeningen van de dorpslasten over 1676 (vastgesteld in
1677) en volgende jaren, als ook onder de jaarrekeningen van de kerk over 1675
t/m 1678 (afgesloten in 1679) en onder die van 1680 (afgesloten in 1681) komt de
naamvanjohan Breijer als eerste ondertekenaar voor (nt.38). Merkwaardig is,
dat zowel de rekening van de dorpslasten over 1679 als de jaarrekening van de
kerk over datzelfde jaar, beide afgesloten in 1680, in plaats van door mr. Johan Breijer, door diens genoemde vader, mr. Maximiliaan Breijer, getekend zijn
(nt.39), die kennel ijk in dat jaar, althans een tijdlang, drost van Zeist ad
interim is geweest; zo was hij ook op 31 mei 1680,op welke dag er een kind van
de toenmalige schout van Zeist, Johan Wingelaar, gedoopt werd, de vertegenwoordiger van de afwezige heer van Zeist bij die plechtigheid (nt.40). Maar het ziet
er naar uit, dat vaderMaximi 1 iaan Breijer dit alles slechts als tijdelijk voor zijn
zoon wáá rnemend dros t deed, moge 1ij k omda t zij n zoon Johan Bre ij e rin die tij d een poos
verhinderd is geweest om zijn functieals drost uit teoefenen. In elk geval trad mr.
Johan Breijer, die dus al van 1677 af drost was, ook ná 1680 weer als zodanig op. De
rekeningvandedorpslastenover 1682 (afgesloten in 1684) vermeldterdan (voor 't
eers t) b ij, dat Johan Bre ij er de dY'ossaaY't van Ze is t was, te rw ij 1 hij ook nad i en de bet reffen de rekeningen als drost mede vaststelde. En zo is ook de jaarrekening van
de kerk over 1680 (afgesloten in 1681) weer door Johan Breijer getekend (nt.41),
waar dus ook weer uit bi ijkt, dat het optreden van z'n vader Maximil iaan
Breijer in 1680 als drost slechts van tijdel ijke aard is geweest.
We hebben in deel 2, in de paragraaf over de Zeister torenklok (nt.42) al
gezien, dat drost Johan Breijer in 1699 de kerk van Zeist een nieuwe luidklok
in de toren vereerde. Dit is (zo zagen we) stellig een afscheidscadeau van hem
geweest, want hij heeft het drostambt van Zeist kennelijk beëindigd, toen hij
op 2 october 1699, als opvolger van z'n vader, tot raad in de vroedschap van
Utrecht werd aangesteld (nt.43). Hij had de rekening van het fami 1 iegeld van
Zeist over 1698, bij de afsluiting daarvan in 1699, nog ondertekend, maar onder dezelfde rekening over 1699, afgesloten in 1700, ontbreekt zijn naam. In
de rekeningen van het familiegeld over 1700 en 1701 (de laatste afgesloten op
9 december 1701) is nog slechts sprake van de schout van Zeist, en dat was toen
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dus Jan Damhof (zie hiervoor), die (mogel ijk met ingang van 1 januari 1702) zel f

drost werd, de twééde drost van Zeist dus, als hoedanig hij dan op 15 juni
1702 voor 't eerst vermeld wordt (nt.44).

Dat Jan Damhof, toen hij drost was geworden, dus in dienst van de heer van
Zeist was gekomen, toch ook nog schout in het gewone gerecht van Zeist is gebleven, kan wel hieruit blijken, dat hij in het gewone gerecht, hoewel als
drost aangeduid, toch in kwal iteit van schout bleef fungeren (nt.45). Hij heeft
deze beide functies tot op hoge leeftijd uitgeoefend. Daar hij, zoals we hiervóór hebben geopperd, omstreeks 1635 zal zIJn geboren, terwijl hij in 1720
(vóór 20 maart) is gestorven (nt.46), zal hij ca. 85 jaar oud zijn geworden.

Tot ongeveer z'n 80ste jaar is hij als drost en schout van Zeist in functie
gebleven, want hoewel hij ook na 1715 (waarschijnlijk beleefdheidshalve) nog
een enkele maal als drost wordt aangeduid (nt.47), blijkt toch dat zijn kleinzoon en opvolger Dirk Damhof al begin 1716 (nt.48) drost (en schout) van Zeist
was, als hoedanig deze ook meerdere malen vóór zijn vaders dood in 1720 voorkomt (nt.49).
Hoewel het eigenl ijk buiten het in dit hoofdstuk aan de orde zijnde onderwerp valt, vermelden we hier toch ook nog enige gegevens betreffende de beide
op Jan Damhof volgende Damhof's, die eveneens drost en schout van Zeist zijn
geweest. Dit was dan in de eerste plaats Jan's kleinzoon Dirk Damhof. (N.B.
Zie bij het volgende het 'Fragment Genealogie Damhof' op blz.405).
Zoals gezegd, was uit het eerste huwel ijk van Jan Damhof, met Petronel la
van Grootwijck, o.a. een zoon Jacob geboren (gedoopt Zeist 5 augustus 1666;

nt.50); deze Jacob Damhof trouwde met ene Quinera (Cunera) Boers, die op 7 juni 1665, als dochter van het (later in Leiden wonende) echtpaar Pieter Boers
en Sophia Kerkhoven was geboren. Haar oudere broer Bastiaan Boers (geboren Besoyen 28 februari 1650) had in zijn jongere jaren (waarschijnlijk als Franse
huisleraar bij één der aanzienlijke families) in Zeist gewoond, waar hij de inval der Fransen in 1672 meemaakte, welke voor hem aanleiding werd om zich naar
veil iger oord, namel ijk naar Warmond te begeven, waar zijn ouders in die tijd'

woonden en kennel ijk reeds de Franse kostschool hielden, die Bastiaan na z'n
vaders dood in 1674 voortzette (nt.51). Uit de 1 idmatenl ijst van de kerk van
Zeist van 1682 bl ijkt, dat de moeder van Bastiaan en Cunera Boers, de weduwe
Sophia Boers geb. Kerkhoven, tóen (als Franse meesteres) in Zeist woonde, even407

als haar dochter (Cunera's zuster) Hendrina Boers. De moeder en dochter Hendrina vertrokken met attestatie van 6 jul i 1688 naar Leiden, en Cunera vertrok
met attestatie van dezelfde datum naar Breukelen (nt.52). In elk geval heeft
Cunera Boers in deze tijd enige jaren in Zeist gewoond, en in die tijd zal
Jacob Damhof haar hebben leren kennen en mogel ijk ook al met haar zijn getrouwd. Wij moeten namel ijk aannemen, dat de verzending der genoemde attestaties van 6 jul i 1688 pas geruime tijd na het fei tel ijke vertrek van de betrokkenen plaats heeft gehad, want reeds op 2 november 1687 werd uit het huwel ijk
van Jacob Damhof en Cunera Boers (als enig kind van dit echtpaar) Dirk Damhof
te Breukelen (!) gedoopt (nt.53); hij werd naar z'n overgrootvader Damhof genoemd (nt.54).
In 1696 of 1697 werd Cunera Boers, de huisvrouw van Jacob Damhof, op attestatie van Utrecht, in Zeist ingeschreven (nt.55); een inschrijving van Jacob
Damhof zelf komt in het 1 idmatenregister van Zeist niet voor. Mogel ijk was hij
al overleden (n.b. we hebben geen enkel gegeven omtrent hem uit deze of latere
tijd meer kunnen ontdekken), en dan moet dus het woord 'huisvrouw' hiervóór
in de zin van 'weduwe' worden opgevat. Op de 1 idmatenl ijst van 1712 wordt zij
uitdrukkei ijk als de 'weduwe' Damhof vermeld:

'Mej. Boers, wed. van N. (sic)

D'amhoff'; op die van 1716 volgt direct ná Jan Damhof: 'dochter: N.

(sic) Boers,

wed. Damhoff'. De voorletter N., die hier enige keren voorkomt, zal in het
eerste geval niet voor Damhoff, maar voor Boers moeten staan; deze voorletter

N. is wel zeker de beginletter van haar noem-naam (Niertje of Neertje). Op de
1 idmatenl ijst van begin 1720 is in de marge bijgeschreven, dat Jan Damhof in
1720 en dat zijn (schoon)dochter N. Boers, wed. Damhof, in 1721 is overleden
(nt.56) .
Wel zeer waarschijnl ijk heeft Cunera al direct bij haar komst in Zeist
(1696/97) haar intrek

bij haar schoonvader genomen, hetgeen temeer voor de

hand 1 igt, omdat Jan Damhof immers in 1692 weduwnaar was; daar ZIJ, weil icht
omstreeks 1696/97, ook haar màn, Jan Damhof's zoon Jacob, had verloren, was
dit voor beide partijen een goede oplossing. Cunera's zoon Dirk Damhof was
tóen nog maar nauwelijks 10 jaar oud. Maar een 18 jaar later, ca. 1715, volgde
deze Dirk Damhof zijn oude, maar nog in leven zijnde grootvader Jan Damhof,
in wiens huis hij zo làng mede had gewoond, als drost en als schout van Zeist
op. Deze komt van begin 1716 (nt.57) tot 26 juni 1737 (nt.58) passim als zodanig voor; ook was hij schout van Cattenbroek (nt.59). Hij was op 9 december
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1708, als jongeman te Zeist, te De Meern getrouwd met Maria van Utrecht, j .d.
te Zeist (geboren Utrecht 28 november 1682), en uit dit huwelijk werden op 27
februari 1709 hun oudste zoon Jan en op 26 augustus 1712 hun tweede zoon Wi 1lem, beiden te Zeist geboren. Jan, die naar zijn nog in leven zijnde overgrootvader Jan Damhof was genoemd, is blijkbaar niet oud geworden; hij komt
later nooit meer voor. Di rk Damhof overleed te Zeist op 19 october 1737 (nt.
60); zijn vrouw, Maria van Utrecht, werd op 6 dp.cember 1729 te Zeist begraven
(nt. 61) .
Wi 1 lem Damhof is zijn vader Dirk Damhof als drost en schout van Zeist en
Driebergen opgevolgd, als hoedanig hij voor het eerst op 18 december 1737
(nt.62), en voor It laatst

op 11 april 1743 (nt.63) genoemd wordt. Hij had

gestudeerd en de meesterstitel behaald. Hij trouwde op 9 maart 1738 te Warmond
met Johanna Jacoba Reijneval, afkomstig ui t Suriname (nt.64); beide echtel ieden waren op 1 december 1757 nog in leven (nt.65), maar reeds in 1743 heeft
mr. Wi 1 lem Damhof zijn drost- en schoutambt neergelegd: op 29 september van
dat jaar wordt hij geen drost meer genoemd (nt.66), en op 27 apri 1 1744 bl ijkt
Hendrik Houtkamp drost (en schout) van Zeist te zijn (nt.67l. Willem Damhofls
vrouw, Johanna Jacoba Reijneval, is met attestatie van 23 april 1744 uit Zeist
naar Warmond teruggegaan (nt.68); Wi llem Damhof zelf komt nergens in de kerke1 ijke 1 idmatenregisters voor, en was dus waarschijnl ijk geen 1 idmaat; intussen
zal hij, tegel ijk met zijn vrouw, naar Warmond zijn gegaan.
Voor de aardigheid geven we hier nog een genealogische legpuzzle, die we
aantroffen in een transportacte van 26 juni 1744; we lezen daar, dat mr. Willem Damhof een stuk wei land onder Zeist, gelegen tussen de Koppeldijk en de
Zeistervaart, verkocht, dat hem was aangekomen van zijn overgrootvader, Johan
Damhof, die erfgenaam was van zijn dochtertje Wigmoet Damhof, welke erfgename
was van haar moeder Clasina van der Mast (lees: van Damast), tevoren weduwe
van Louis la Haey (nt.69). De gang van zaken was dus zó geweest, dat het be-

doelde stuk wei land afkomstig was van schout Louis la Haey; dat het na diens
dood aan zijn weduwe Claesje van Damast was gekomen; dat het na háár dood het
jongste kind van haar tweede man uit diens eerste huwel ijk, Wigmoet Damhof,
was aangeërfd; welke laatste echter kort na haar stiefmoeder, namel ijk op 12
apri 1 1692, was overleden (nt.70); waarop haar vader Johan Damhof

~áár

erfge-

naam was geworden, terwijl na Jan Damhof's dood (1720) diens achterkleinzoon,
Willem Damhof, die toen nog slechts 7 jaar oud was, het had geërfd. Een nogal
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ingewikkelde geschiedenis dus!
In elk geval

is ons gebleken, dat het drost- en schoutambt van Zeist achter-

eenvolgens door drie leden van het geslacht Damhof is bekleed: Jan, diens
kleinzoon Di rk, en drens zoon Willem, tezamen wat hetschoutambt betreft van 1681
tot 1743, en wat het drostambt betreft van 1702 tot 1743.

Severijn Esser: eigenaar en bewoner Van het latere 'VeelZigt' 1693 tot 1706;
daarna in handen van zijn erfgenamen tot 1708.
Na de vorenstaande uitweiding over het geslacht Damhof keren we nu weer tot
ons verhaal over het linkse buurhuis van de kerk, het latere 'VeelZigt' terug,
van welk huis we 't laatst gevonden hebben, dat het door schout Jan Damhof in
1693 is verkocht aan de heer Severijn Esser (nt.71). Uit het lidmatenregister
van de kerk vernemen we, dat diens vrouw Catharina Pieteljon met attestatie
van 28 juni 1693 van Middelburg te Zeist inkwam (nt.72); terzelfder tijd zal
hij ook zelf wel in Zeist zijn binnengekomen, maar dit wordt in het lidmatenboek niet vermeld, daar hij toen nog geen I idmaat was, hetgeen bI ijkt uit het
bericht, dat hij anderhalve week later, op 8 jul i 1693, te Zeist op bel ijdenis werd aangenomen (nt.73). Welke maatschappelijke positie de heer Severijn
Esser innam, is ons niet gebleken. Wel weten we uit de betal ingen van de aan
het bezit van het later 'VeelZigt' hetende huis annexe erfpacht van het stukje
kerkegrond (nt.74), dat hij en z'n vrouw stellig in dat huis zullen hebben gewóónd, en wel gedurende ca. 8 jaren. Het lidmatenregister van de kerk bevat
namel ijk de mededel ing, dat

ZIJ

op 31 mei 1701 van Zeist naar Woerden zijn

vertrokken (nt.75). Intussen bleef de heer Esser ook nadien toch nog enige
jaren eigenaar van het huis in Zeist; de jaarrekeningen van de kerk geven nameI ijk aan, dat hij t/m 1706 de zoëven genoemde erfpacht nog aan de kerk heeft
voldaan. In 1706 zal hij zijn overleden, daar de bedoelde erfpacht over 1707
en 1708 door 'de erfgenamen Van de E. Severin Esser' werd betaald. Degene die
als erfgenaam deze verpl ichting over 1708 voldeed was Sr. Abraham Verbeek {nt.
76). Het is echter niet gebleken, wie er in de jaren 1701 t/m 1708 in het
huis gewóónd heeft (hebben). Uit het feit, dat de volgende eigenaar van het
later 'VeelZigt' geheten huis, mr. J.G. de Jonkheere, in het quohier van het
fami I iegeld van Zeist over 1609 vermeld staat, ingevoegd tussen 2 personen, die in
dezelfde quohieren van de vórige jaren direct op elkaar volgden (nt.7?), wordt
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het waarschijnlijk, dat dit huis, na het vertrek van Severijn Esser in 1701,
in de jaren 1701 tot 1708 onbewoond is geweest. Tenslotte verkocht de heer
Abraham Verbeek 'het huis met stal, hof en boomgaard en een daghuurderswoning,

gelegen aan de noordzijde van de kerk, nagelaten door Severijn Esser', op 20
october 1708 aan mr. Johan Gerard de Jonkheere, voor de som van 1000 gld.
(nt.78).

Johan Gerard de Jonkheere: eigenaar van het latere 'VeelZigt' van 1708 tot
1720; zijn weduwe nadien tot 1733.
Mr. Johan Gerard de Jonkheere was op 10 december 1672 te Gorcum geboren en
op 31 jul i 1703 te Utrecht getrouwd met Aletta Vereem (dochter van Jacobus
Vereem en Johanna van Deyl, geboren te Utrecht in januar i 1684). Van dit echtpaar waren er in de jaren 1703 tot 1708 drie kinderen te Utrecht geboren, terwijl er in de jaren 1610 tot 1620 nog zes kinderen te Zeist het levenslicht
zagen (nt.79). Hij betaalde de erfpacht voor het meergenoemde stukje kerkegrond
over de jaren 1709 t/m 1719 (nt.80), en het familiegeld voor 't eerst over
1709, waarbij het betreffende quohier vermeldt, dat dit een betal ing was voor
8 maanden, waarui t is af te leiden, dat de fami 1 ie omstreeks 1 mei 1609 in
Zeist is komen wonen. Mr. de Jonkheere was schout van Bunnik en Vechten; moge1 ijk vestigde hij zich om redenen van gezondheid in Zeist. Bl ijkens het quohier
van het haardstedengeld van 29 mei 1715 betaalde hij als eigenaar en 'bruiker'
(bewoner) van het latere huis 'VeelZigt' voor 5 haardsteden en een bakoven een
aanslag van 18 gld. (nt.81). In het quohier van het familiegeld over 1719 staat
bij zijn naam vermeld, dat hij in dat jaar 'om redenen' nihi 1 betaalde (nt.82);
wellicht was hij toen al ziek. Hij overleed in het volgende jaar, op 11 september 1720, op 47-jarige leeftijd (nt.83).
Zijn weduwe, Aletta Vereem, is nadien met haar vele nog jonge kinderen nog
meer dan 12 jaren in het huis te Zeist bl ijven wonen. Pas bij acte van 9 februari 1733 verkocht zij het huis c.a. aan Jan ten Beuken; de omschrijving van
het huis luidt in de acte: 'een huis met erf, stalling,

sterrebos~

beuken en

heggen en daghuurderswoning, gelegen te Zeist aan de noordzijde van de kerk,
op de last (o.m.) ten aanzien van het grote huis of het streepje grond daarvóór, waarop de linden staan, jaarlijks 10 stuivers ten behoeve van de kerk
van Zeist' (nt.84). - Mevrouw Jonkheere is na deze verkoop zelf naar Utrecht
verhuisd, alwaar zij op 29 juni 1759 is overleden (nt.85).
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Jan ten Beuken: eigenaar van het latere 'VeelZigt' van 1733 tot 1734 of
1735; nadien zijn onder voogdij staande kinderen tot 1737.
De naam van Jan ten Beuken, noch die van zijn vrouw, komen in het kerkel ijke
1 idmatenregister van die tijd voor; we weten dan ook niet, waar hij vandaan
kwam, noch wie zijn vrouw was, noch of deze nog leefde toen het gezin naar
Zeist kwam; we weten alleen maar, dat hij 3 kinderen had (zie onder), en we
hebben de indruk, dat hij een ziekel ijk man was, die deswege in het gezonde
Zeist is komen wonen, en wel zonder zijn burgerl ijk domici 1 ie hier te vestigen,
en die toch in Zeist geen baat tegen zijn ziekte heeft gevonden, want hij
moet, na slechts één of twee jaren in Zeist te zijn verbleven, al in 1734 of
1735 zijn overleden. Dit bl ijkt wel hieruit, dat de jaarrekeningen van de kerk
(n.b. die over 1733 en 1734 ontbreken helaas) over 1735/36 en 1736/37 een zekere Meerlo noemen als degene, die toen de erfpacht van het strookje kerkegrond
vóór het huis betaalde, waarbij uitdrukkel ijk vermeld staat, dat dit strookje
grond voor zijn huis lag (nt.86). Dezelfde heer (Lambertus) Meerlo betaalde
over de jaren 1734 t/m 1736 een hoog bedrag aan logiesgeld (stellig voor hetzelfde huis, dat toen dus mogel ijk gedeeltel ijk verhuurd werd), en over 1737
waren het de heren Lambertus Meerlo en Van Ek, die deze aanslag voldeden, waarbij dàn aangetekend staat: 'nu de heer Pieter Magenius' (de volgende eigenaar)
(nt.87). Vermoede 1 ijk waren deze beide heren Meerlo en Van Ek de voogden van
de 3 onmondige nagelaten kinderen van de overleden Jan ten Beuken, van welke
de (dan niet met name genoemde) voogden we uit de nu volgende transportacte
van 23 maart 1737 vernemen, dat zij het huis c.a. verkochten aan Pieter Magenius (nt.88). De omschrijving van het complex luidt in de bedoelde acte aldus:

'een huis met stal, koetshuis, tuinmanshuis en duiventil, vijver, sterrebos,
enz., gelegen onder Zeist aan de noordzijde Van de kerk, waar Jan ten Beuken
laatst gewoond heeft, met last (o.m.) van 10 stuivers jaarlijks uit een streepje land ten behoeve van de kerk van Zeist'.
Vermeld zij nog, dat één van de 3 hiervóór bedoelde kinderen van Jan ten
Beuken een Helena ten Beuken was, die blijkbaar in Zeist is blijven wonen, en
die in de kerkelijke lidmatenlijsten voor 't eerst in 1734 en voor 't laatst
in 1768 voorkomt, waarbij dan in het laatste geval in de marge vermeld staat:
'overleden' (nt.89); deze Helena ten Beuken, die waarschijnl ijk niet getrouwd
is geweest, moet dan, nadat haar vaders huis in 1737 was verkocht, elders in
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Zeist zijn gaan wonen.

Pieter Magenius: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt' Van 1737 tot
1747.
Ook van deze nieuwe eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt' maken de
I idmatenl ijsten van de kerk van Zeist geen melding, en ook hij heeft zich dus
bI ijkbaar niet formeel metterwoon in Zeist gevestigd. Misschien was hij afkomstig uit Amsterdam, waar zijn dochter Geertruyt, na op 30 juni 1737 (dus toen
de famil ie nog slechts enkele maanden in Zeist

woond~,

alhier in ondertrouw te

zijn gegaan, 3 weken later trouwde (nt.90). Dat Pieter Magenius, hoewel in
Zeist niet kerkel ijk ingeschreven, toch wèl kerkel ijk I idmaat was, mag bI ijken
uit het feit, dat hij in Zeist gedurende meerdere jaren kerkmeester is geweest
(nt.91). Hij heeft het door hem bewoonde huis 10 jaar lang in bezit gehad, en
derhalve ook de erfpacht van het stukje kerkegrond vóór zijn huis over de jaren 1738 t/m 1747 betaald (nt.92). Réeds kort na zijn komst in Zeist, in 1737,
had hij een graf in de kerk alhier gekocht (nt.93), maar noch hijzelf, noch
één der zijnen is daarin begraven. In 1747 is hij uit Zeist vertrokken (en we
weten weer niet waarhéén), na bij ac te van 5 apri I van dat jaar zijn huis te
hebben verkocht aan de heer Abraham Bruyckens. De omschrijving van de bezitting luidt in de transportacte als volgt: 'een huis met

stal~

koetshuis, tuin-

manswoning, duivenhok en tuin, gelegen onder Zeist aan de noordzijde van de
kerk, met nog een morgen land genaamde 'De Oude Molen' aan de Hogeweg (= Oude
Arnhemseweg) , en het gestoelte in de kerk van Zeist (n.b. dit bij het huis behorende gestoelte, t.W. een élite-bank in de kerk, wordt hier voor 't eerst
vermeld; blijkbaar was Pieter Magenius er de eerste eigenaar van (nt.94)), en

een strook land vóór het

huis~

daar de lindeboomen op staan, waarvoor aan de

kerk van Zeist 10 stuivers per jaar moeten worden betaald'. AI les tezamen werd
verkocht voor de som van 3750 car.glds. (nt.95).

Broeders van de Evangelische Broedergemeente: ondergebracht in het latere
'VeelZigt' Van 1747 tot 1749.
De genoemde Abraham Bruyckens, die dus op 5 apri I 1747 eigenaar van het
huis was geworden, behoorde tot de Amsterdamse beschermheren van de zich toentertijd juist in Zeist vestigende Evangelische Broedergemeente, en zijn aankoop
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van het bewuste huis was dan ook kennel ijk bedoeld, om de 'kolonie' der Broedergemeente, die van Ijsselstein (waar zij gedurende een elftal jaren op "s-Heerendijk' gevestigd was geweest) naar Zeist verhuisde, althans voor een deel ervan, onderdak te verschaffen, totdat het voor hen bestemde huizencomplex aan
het nadien genoemde Broederplein zou zijn gebouwd. We ontlenen hier dienaangaande enige gegevens aan het boek van H.L.C. Schutz: 'De Broeders'. Op 8 mei
1747 (dus een maand nadat de heer Bruyckens eigenaar van het latere 'VeelZigt'
was geworden) kwam er een groep van 37 ongehuwde Broeders uit Ijsselstein te
Zeist aan (nt.96), en 32 van hen konden in het, tot dat doel in gereedheid gebrachte huis van Abraham Bruyckens ondergebracht worden (nt.97). Dat in gereedheid brengen was overigens wel zeer sober gebeurd, want van de 32 waren er aanvankeI ijk slechts 5, die een bed kregen, terwijl de overigen zich met slaapplaatsen op de grond moesten behelpen (nt.98). Doordat er zich ook nadien geregeld nog Broeders van elders in Zeist kwamen vestigen, was het getal van hen,
aan wie dit huis een onderkomen moest verschaffen, in 1749 tot ongeveer honderd
opgelopen. Daartoe was er achter het huis een grote tent opgeslagen, zodat het
huis zelf alleen als nachtverbl ijf bleef dienst doen (nt.99). Men kan zich echter de vreugde der Broeders wel indenken, toen zij op 18 december 1749 het tijdel ijke tehuis konden verlaten, om het toen juist gereedgekomen Broederhuis op
het Broederplein te betrekken (nt.100).

Abraham Bruyckens: eigenaar van het latere 'VeelZigt' van 1747 tot 1752; de
erven tot 1754.
Al heeft de heer Bruyckens dan op de genoemde wijze de Broedergemeente in
haar beginjaren in Zeist voortreffelijk geholpen door het latere 'VeelZigt'
aan te kopen en er een toevluchtsoord van te maken voor zeer vele leden van deze gemeente, voor wie er elders in Zeist nog geen ander onderdak bestond, toch
heeft dit er nooit toe geleid, dat de Broedergemeente dit huis zelf in

~igen

dom heeft gekregen. Het was een tijdel ijke dienst, die Bruyckens haar met het
ter beschikking stellen van zijn huis bewezen had, maar hij is intussen tot
z'n dood toe eigenaar van dit huis gebleven.
Abraham Bruyckens was, in z'n Amsterdamse tijd, in eerste echt getrouwd geweest met Jannetje Alsmeer (nt.10l), en hij was kort vóór z'n aankoop van het
huis in Zeist, namelijk op 23 februari 1747, als haar weduwnaar, in de Broedergemeente te Zeist, hertrouwd met El isabeth Ebbinck (nt. 102). Deze was een doch-
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ter van Wi Ilem Ebbinck (eveneens een vooraanstaand man uit de begintijd van de
Broedergemeente) ui t diens eerste huwel ijk (met Gerardina HeIl ingers) (nt.l03),
maar het geval wil, dat Willem Ebbinck zelf óók, en wel enige weken vóór het
genoemde huwelijk van z'n dochter, namelijk op 31 januari 1747, eveneens in de
Broedergemeente te Zeist, hertrouwd was met Geertruyd van den Boogaard, weduwe
van Gerard Vijgh (nt. 104). - Wij geven nu eerst nog wat meer informatie over
de famil ie Van den Boogaard, waartoe deze Geertruyd behoorde, omdat deze familie in verband met het latere huis 'VeelZigt' in Zeist bepaald een zekere rol
heeft gespeeld, ja, er op den duur de naam 'Boogaardlust' , die het een tijdlang heeft gedragen, aan heeft gegeven. En de hier nu volgende, in hoofdzaak
genealogische gegevens kunnen dan tevens dienen ter toel ichting bij de beide
hierna vàlgende paragrafen over Jan Graafman en over mevrouw Flournoy-Van den Boogaard. -

Men raadplege bij één en ander het 'Fragment Genealogie Van den Boo-

gaard'op blz.416.
Voorzover we hebben kunnen nagaan, moet de herkomst van de bedoelde famil ie
Van den Boogaard in Haarlem worden gezocht. Daar ter stede traden op 27 januari 1686 in het huwelijk: Isaäc van den Boogaard, j.m. aldaar, en Sara (Isaäcs)
van den Bos(ch), j.d. uit Amsterdam (nt.l05). Uit dit huwelijk zijn ons 8 kinderen bekend, namel ijk 3 zoons en 5 dochters (de volgorde is ons niet nauwkeurig bekend). Eén der dochters, Catharina, werd op 18 september 1693 te Haarlem
geboren (nt. 106); deze is bI ijkbaar niet oud geworden, want zij komt in een
notariële acte van 2 november 1731, waarin de overige 7 kinderen wèl genoemd
worden, niet voor (nt.10l). Het is overigens merkwaardig, dat de dopen van de
overige 7 kinderen, volgens inl ichting van het Gemeente Archief te Haarlem, aldaar niet zijn té vinden, terwijl het ons toch uit anderen hoofde bekend is,
dat in elk geval ènkelen van die 7 besl ist in Haarlem zijn geboren (zie hierna).
In de genoemde acte van 2 november 1731 worden genoemd: Geertruyd, Johanna,
Bartha, Magdalena, Jan, Cornel is en Abraham. Toen Johanna van den Boogaard niet
lang vóór 14 april 1750 was overleden, waren de overige 6 bI ijkbaar nog in leven, want twee van hen (Geertruyd en Bartha) verkochten op die datum elk éénzesde portie van een huis te Leiden, welke portiën in dat huis haar bij erfenis van haar zuster Johanna waren toegevallen, aan haar zwager Jan Graafman
Abrahamszoon te Zeist, die met haar zuster Magdalena getrouwd was (zie hierna);
bI ijkbaar hadden alle zes broers en zusters één-zesde portie in dat huis ge415

Fragment Genealogie Van den Boogaard
Isaac van den Boogaard, tr. 1686 als j .m. te Haarlem met Sara Isaacs van den
osch, j.d. uit Amsterdam; woonde eerst in Haarlem, nadien in Leiden; 7 kinderen (volgorde onbekend):
Catharina van den Boogaard, geb. Haarlem 1693, overl. vóór 1731.
Geertruyd van den Boogaard, geb. Haarlem; tr. I) Leiden 1717 met Gerard
Vijgh (koopman te Rotterdam, overl. vóór 1747); tr. 2) Zeist 1747 met Willem Ebbinck (wedn. v. Gerarda Christina Hellingers; overl. Zeist 1752); zij
overl. Zeist 1763; uit het Ie huwelijk van Willem Ebbinck;
Elisabeth Ebbinck, tr. 1747 met Abraham Bruykens (wedn. v. Jannetje
Alsmeer); Abr. Bruykens werd 1747 eigenaar van het latere huis 'Veelzigt' te Zeist; hij overl. Zeist 1752; zij overl. Zeist 1767.
Johanna van den Boogaard, overl. kort vóór- of begin 1750.
Bartha van den Boogaard, tr. na 1731 met ds. Henricus Aemilius, pred. te
oordrecht.
agdalena van den Boogaard, tr. Leiden 1742 met Jan Graafman Abrahamszoon
(wedn. v. Maria Rutgers, toen won. te Amsterdam, sedert 1747 te Zeist; schout
an Zeist van 1754 tot 1788; eigenaar van het latere 'Veelzigt' te Zeist
an 1754 tot 1788, dat hij tot 1787 bewoonde, waarna hij een huis op het
Zusterplein betrok); zij overl. Zeist 1780; hij overl. Zeist 1788.
Jan van den Boogaard, koopman te Leiden, leefde nog in 1750.
Cornelis van den Boogaard, geb. Haarlem, koopman- later lakenverver te Leien; tr. Amsterdam 1720 met Christina Willinck uit Amsterdam; zij overl.
óór 1764, hij in 1764, beiden te Leiden; hieruit:
Christina Cornelia van den Boogaard, tr. Leiden 1764 met ds. Jean Louis
Flournoy (Waals pred. te Leiden, wedn., overl. 1783); zij was sinds 1787
bewoonster- en sinds 1789 ook eigenares van 'Boogaardlust', t.w. het
latere huis 'Veelzigt' te Zeist; zij overl. Leiden 1799.
braham van den Boogaard, leefde nog in 1750.
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erfd (nt.108), en heeft Jan Graafman de andere vijf uitgekocht, waardoor het
huis in Leiden in z'n geheel het bezit van z'n vrouw werd; na haar dood in
1780 verklaarde hij dan ook voor het gerecht in Zeist, bij het overl ijden van
z'n vrouw Magdalena van den Boogaard een huis te Leiden van haar geërfd te
hebben (nt.109). Van de 6 broers en zusters, die na Johanna's overlijden in
1750 nog in leven waren, vermelden we nog het volgende.
Geertruyd van den Boogaard ging op 29 jul i 1717 te Leiden in ondertrouw met
Gerard Vijgh;

van háár wordt daarbij vermeld, dat zij geboren was te Haarlem,

dat zij als j .d. aan de Haarlemmerstraat in Leiden woonde, en dat haar met name genoemde moeder (Sara van den Bosch) mede bij de ondertrouw aanwezig was;
van Gerard Vijgh vernemen we, dat hij toentertijd koopman te Rotterdam was
(nt.110). Op 17 januari 1747 ging Geertruyd, als weduwe van Gerard Vijgh, en
wonende te Haarlem, voor het gerecht van Zeist huwelijksvoorwaarden aan met
Willem Ebbinck, weduwnaar te Zeist (nt.11]), waarop (zoals gezegd) haar huwe1 ijk op 31 januari volgde. Wi llem Ebbinck overleed (waarschijnl ijk kort) vóór
27 october 1752 (nt. 112); Geertruyd van den Boogaard werd op 17 september 1763
in Zeist begraven (nt.113).
Bartha van den Boogaard, die in 1731 nog ongehuwd was (nt.114), is (vóór 14
april 1750) getrouwd met ds. Henricus Aemilius, predikant te Moordrecht (nt.
115) .
Magdalena van den Boogaard ging op 15 februari 1742 te Leiden, als j .d.,
dochter van Isaäc van den Boogaard, wonende aan de Haarlemmerstraat te Leiden,
in ondertrouw, en trad daarna in Utrecht in het huwel ijk met Jan Graafman Abrahamszoon, weduwnaar van Maria Rutgers, wonende te Amsterdam (nt.116), welke
Jan Graafman, zoals hierna zal bl ijken, sinds zijn komst naar Zeist bij de
vestiging van de Broedergemeente aldaar (1747), en ook lang daarna, in onze
gemeente een grote rol heeft gespeeld.
Jan van den Boogaard was koopman te Leiden; hij leefde nog in 1750 (nt.117).
Cornel is van den Boogaard ging op 26 jul i 1720, als j .m. van Haarlem, maar
dàn wonende en koopman zijnde te Leiden, in ondertrouw met Christina Will inck,
wonende te Amsterdam, in welke laatste stad het huwel ijk werd gesloten (nt.
118). In zijn latere jaren was hij lakenverver te Leiden, alwaar hij op 13 november 1764 overleed (nt.119). In de betreffende ac te wordt hij Cornelis Isaäc
van den Boogaard genoemd; mogel ijk was de toevoeging Isaäc slechts een patronym.
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Abraham van den Boogaard is ons niet anders bekend dan uit de genoemde
acte uit 1731; hij moet ook in 1750 nog in leven zijn geweest, daar er na zijn
zuster Johanna's dood nog 6 broers en zusters in leven waren (zie hiervoor).
Voorts merken we nog op, dat de genoemde Geertruyd van den Boogaard, als
weduwe van Wi 1 lem Ebbinck, bij testament van 11 maart 1754, onder meer één en
ander aan haar drie nichtjes te Leiden, Maria Magdalena, Sara en Christina
legateerde (nt. 120). Of deze drie nichten allen tot hetzelfde gezin behoorden,
bl ijkt niet, maar de laatstgenoemde, Christina, zal stell ig een dochter geweest zijn van Geertruyd's broer Cornel is van den Boogaard, wiens vrouw immers
Christina heette (zie hiervoor). Zij zal wel dezelfde zijn als Christina Cornel ia van den Boogaard (zij heette dan naar haar moeder en vader beiden!),
die, wonende te Leiden, op 27 mei 1764 aldaar in het huwelijk trad met ds.
Jean Louis Flournoy (geboren te Parijs op 6 october 1720, Waals predikant te
Leiden 1753, eerder getrouwd geweest met Prouisette Delprat 1754; nt.121)).
In latere tijd, nadat Christina Cornel ia van den Boogaard in 1783 de weduwe
van ds. Flournoy was geworden (nt.122), zullen we ook háár in Zeist ontmoeten
(nt.123).
Om nu, na deze genealogische onderbreking, het verhaal van Abraham Bruyckens
af te maken, nog het volgende. Het is ons niet gebleken, wie er, nadat de leden
van de Broedergemeente einde 1749 het latere huis 'VeelZigt' hadden verlaten, dat huis

(en dan stell ig nadat het een grondige opknapbeurt had on-

dergaan!) heeft betrokken. Niet onmogelijk is de heer Bruyckens, die er immers nog de eigenaar van was, er zelf in gaan wonen. Deze is echter reeds weinige jaren later, nl. in 1752 (begraafdatum 12 october (nt.124)) overleden.
Zijn weduwe, El isabeth Ebbinck, 1 iet op 10 november d.a.v. testament maken
(nt. 125): er waren 2 onmondige kinderen Bruyckens (uit het eerste huwel ijk
van haar overleden man), van welke twee er in 1754 waarschijnlijk één overleden was, want op 26 apri 1 van dat jaar trad zekere Jan Verbeek op als voogd
en gevolmachtigde, a. van het onmondige kind van wijlen Abraham Bruyckens uit
diens eerste huwelijk met Jannetje Alsmeer, en b. van Elisabeth Ebbinck, de
weduwe van Abraham Bruyckens, en in deze beide kwal iteiten transporteerde genoemde Jan Verbeek op genoemde datum het complex van het latere 'VeelZigt',
dat dan aldus wordt omschreven: 'een huis met

vijver en
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sterrebos~

met 3 morgen

bouwland~

stal~

koetshuis~

tuinmanswoning~

alles gelegen aan de noordzijde

van de kerk van Zeist> en nog een morgen land met eiken wal> genaamd 'De Oude
Molen'> aan de Hogeweg (Oude Arnhemseweg) onder Zeist> en met een last (o.m.)
van 10 stuivers per jaar uit een streepje land vóór het heerenhuis (!J> daar
de lindeboomen op staan> ten behoeve van de kerk Van Zeist'> aan Jan Graafman
Abrahamsz, te Zeist (nt.126). Het is duidelijk, dat het huis door dit transport tot op zekere hoogte 'in de familie' bleef, want (zoals uit het hiervóór
gezegde is af te leiden) de weduwe (El isabeth Ebbinck) van de laatste eigenaar
(Abraham Bruyckens) was een stiefdochter van een tante (Geertruyd van den Boogaard) van de vrouw (Magdalena van den Boogaard) van de nieuwe eigenaar (Jan
Graafman) . We vermelden hier nog, dat El isabeth Ebbinck, de weduwe van Abraham
Bruyckens, in 1767 (begraafdatum 17 februari (nt.1271

overleed.

Jan Graafman Abrahamszoon: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt'
van 1754 tot 1788.
De genoemde nieuwe eigenaar van het huis, Jan Graafman, woonde in 1742 nog
te Amsterdam, want dit wordt (zoals we zagen) in de registratie van zijn ondertrouw (als weduwnaar) met Magdalena van den Boogaard op 15 februari 1742 te
Leiden uitdrukkelijk vermeld. Dat de huwelijkssluiting, die daarop volgde, in
Utrecht plaats had (nt.128), kan er op wijzen, dat Jan Graafman in deze tijd
al tot de, toen nog op "s Heerendijk' bij Ijsselstein verbl ijvende kolonie
der Broedergemeente behoorde. In elk geval moet hij gerekend worden tot de
eerste Amsterdamse sympathisanten daarvan, en hij was het, die in 1745 de opdracht kreeg, om te trachten het Slot van Zeist, dat Willem Adriaan (11) van
Nassau, heer

van Zeyst, juist te koop had gesteld, voor Cornel is Schel I inger

(die toen nog in Amsterdam woonde), en

wel ten behoeve van de Broedergemeente,

aan te kopen (nt. 129), welke koop op 27 augustus van dat jaar werd beschreven,
en op 18 december d.a.v. tot de overdracht van het Slot leidde, ten gevolge
waarvan Cornel is Schel I inger niet alleen eigenaar van het Slot, maar tevens
vrijheer van Zeyst (en Driebergen) werd (nt.130).
In een ac te van 22 september 1751 vinden we Jan Graafman vermeld als administrateur van Cornelis Schellinger (nt.131), terwijl we hem op 9 juni 1754
voor 't eerst als schout van Zeist aantreffen (nt.132). - Hiervóór hebben we
gezien, dat Wi Ilem Damhof van 1737 tot 1743 drost en schout van Zeist was geweest; deze was opgevolgd door Hendrik

Hou~kamp,

die van 27 april 1744 tot 23

october 1753 als drost en schout van Zeist vermeld wordt (nt. 134). Maar het
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schijnt, dat het tussen Cornel is Schellinger, de heer van Zeyst, en deze drost
en schout van Zeist op 't laatstniet goed meer boterde, want Schellinger gaf
op 11 januari 1754 aan zijn procureur Jan van Dam

machtiging, om zijn 'zaak'

tegen de 'gewezen' drost en schout Hendrik Houtkamp te behartigen (nt. 135),
terwijl dan, zoals gezegd, enige maanden later, op 9 juni 1754, onze Jan
Graafman voor 't eerst als schout van Zeist wordt vermeld, welke functie hij
tot z'n dood in december 1788 (zie hierna) bleef waarnemen. N.B. In deze jaren
werd het ambt van drost door andere mensen bekleed (zie de betreffende bijlage
in dit dee 1) .
Het was dus in hetzelfde jaar (1754), dat Jan Graafman zowel eigenaar van
het latere huis 'VeelZigt', als ook schout van Zeist werd. Hij betaalde de
erfpacht van het meergenoemde strookje kerkegrond, welke erfpacht annex was
aan het bezit van het huis, te beginnen bij het kerkelijke boekjaar 1754/55
en tot en met dat van 1788/89 (nt.136), dus tot z'n dood toe, en hij is dus
stell ig ook tot het einde van z'n leven eigenaar van het huis gebleven. Wel
zal hij echter één à anderhalf jaar vóór z'n dood verhuisd zijn naar een huis,
dat voor hem op het Zusterplein (nu nr.18) in de jaren 1786/87 was gebouwd
(nt. 137) .
Ook een eeuw vroeger, toen schout Louis la Haey (1655 tot 1667) en nadien
diens weduwe Claesje van Damast, de befaamde 'schoutinne' (1669 tot 1681) en
ook Jan Damhof, die in 1677 met genoemde Claesje getrouwd-

en van 1681 af

eveneens schout van Zeist was, en tot 1792 in het latere huis 'VeelZigt' woonden, had dit huis al enkele decenniën als 'schouten-woning' van Zeist bekend
gestaan (nt.138); en zo heeft dan datzelfde huis ook in de tweede helft van de
18e eeuw weer meer dan 30 jaar aaneen in dezelfde hoedanigheid gefungeerd!
En uit de begintijd van Jan Graafman bezitten we (zoals al eerder is opgemerkt) op een afbeelding van de omgeving van de kerk van J. de Bosch uit 1756,
mede een klein fragment van dit 1 inkse buurhuis van de kerk weergegeven, waaruit we echter nog juist enige deducties kunnen maken omtrent de vraag, hoe het
huis er t.t.v. Jan Graafman heeft uitgezien (p1.124).

~Je

hebben hierop echter

al geattendeerd in het begin van dit hoofdstuk, daar het huis een eeuw eerder,
toen schout Louis la Haey er zich vestigde, wel nauwel ijks een ander aanzien
zal hebben gehad (nt. 139). De grote wijzigingen zouden pas onder de eigenares,
die op Graafman volgde, worden aangebracht (zie hierna).
Jan Graafman's vrouw, Magdalena van den Boogaard, overleed te Leiden (kenne420

lijk bij haar familie aldaar) in 1780 (nt.140), en werd op 4 november van dat
jaar op het kerkhof van de Broedergemeente te Zeist begraven (nt. 141). Hij
zelf overleed in 1788 en werd op 21 december van dat jaar op hetzelfde kerkhof begraven (nt.142). Kinderen had dit echtpaar niet, althans niet in leven.
Op 10 februari 1789 had de taxatie plaats van zijn huis (bij de kerk) ten behoeve van de erfgenamen; het complex werd toen als volgt omschreven: 'een hee-

renhuis met

stal~

koetshuis~

vijver~

gen te Zeist aan de noordzijde van de

sterrebos en drie morgen
kerk~

met nog een morgen

bouwland~
bouwland~

gelege-

naamd 'De Oude Molen'; de getaxeerde waarde was 5 duizend gld. (nt.143).
Mevrouw de weduwe Christina Comelia
eigenares van
Zigt'~

het~

Floumoy~

in háár tijd 'Boogaardlust'

geb. Van den Boogaard:

genoemde~

latere huis 'Veel-

van 1789 tot 1799.

De enige erfgename van Jan Graafman was zijn hiervóór reeds genoemde vrouwsnicht Christina Cornel ia van den Boogaard (nt.144), sinds 22 jul i 1783 de weduwe van ds. Jean Louis Flournoy te Leiden (nt.145). Het 'schouten-woonhuis',
links van de kerk van Zeist, is dus háár toegevallen. Mogelijk was zij reeds
na de verhuizing van Jan Graafman in 1787 naar het Zusterplein (zie hiervóór)
in diens huis naast de kerk gaan wonen. Kort na Jan Graafman's dood deed zij
een schenking van 200 gld. aan de diaconie van Zeist 'tot een liefdegift ter

gedachtenis van de heer Jan Graafman~ in leven schout Van Zeist' (nt. 146).
BI ijkens de jaarrekeningen van de kerk was zij het ook, die, te beginnen over
1789/90 en het laatste over 1798/99, de erfpacht betreffende het strookje kerkeg rond vóór haar huis aan de kerk voldeed (nt.147). Ook had zij, als eigenares van het huis, de grote bank in de kerk (nt.148) in huur (nt.149). Op 11
juni 1790 transporteerde zij voor het gerecht van Zeist aan Wouter van Dam,
schout van Zeist, één morgen lands, genaamd 'De Oude Molen', gelegen onder
Zeist aan de Hogeweg (Oude Arnhemseweg) bij de Kroost (nt. 150); dit was dus
de morgen land, die sinds 1747 steeds in de omschrijvingen van het complex
van het latere 'VeelZigt' voorkwam (nt.151). - Of mevrouw Flournoy in deze 10
jaren zich ook defenitief metterwoon in haar huis te Zeist gevestigd heeft,
bI ijkt niet; eerder ziet het ernaar ui t, dat zij in Leiden haar domici I ie behield, en dat zij haar huis in Zeist als 'tweede woning' had, waar zij dan
ieder jaar geruime tijd verbleef. Haar naam komt in de I idmatenl ijsten van de
kerk tussen 1788 en 1800 nergens voor, en waarschijnl ijk is zij I id gebleven
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van de Waalse kerk in Leiden, waarvan haar man predikant was geweest. Dat mevrouw Flournoy desondanks toch 'bewoonster' van het huis in Zeist was, en het
dus niet aan een ander verhuurde, bI ijkt onder meer uit de I ijst van inwoners
van Zeist, die van 1 october 1798 tot 31 maart 1799 de nachtwacht in Zeist
moesten onderhouden of dóen onderhouden, op welke I ijst haar naam onder de
(hoger) aangeslagenen voorkomt (nt.152).
Mevrouw Flournoy is niet in Zeist, maar in Leiden overleden en aldaar begraven op 20 april 1799 (nt.153). Op verzoek van haar erfgenamen werd op

oc-

tober 1799 de waarde van haar huis getaxeerd (nt. 154). Uit de beschrijving van
deze taxatie blijkt, dat het huis, dat tevoren nooit een naam had gehad, tóen
'Boogaardlust' heette; het is trouwens één van de weinige keren, dat we deze
naam aangetroffen hebben, en hij is uiteraard geYnspireerd door de famil ienaam
Van den Boogaard, die sinds Jan Graafman en z'n vrouw Magdalena van den Boogaard er zich in 1754 gevestigd hadden, en tot het overlijden van mevrouw
Christina Cornel ia Flournoy-Van den Boogaard in 1799, dus 45 jaar lang, aan
dit huis verbonden is geweest. Wannéér de naam 'Boogaardlust' aan het huis is
gegeven, is niet meer te bepalen; mogelijk is het een idee van mevrouw Flournoy geweest, toen die er kwam te wonen, of toen in haar tijd het huis een algehele vernieuwing en vergroting had ondergaan (zie hierna). - De waarde van
het complex, waarvan reeds op 17 augustus de verkoop-condities waren vastgesteld, werd bij de genoemde taxatie van

october d.a.v. op 15.900 gld. ge-

schat. De publ ieke verkoping had plaats op 13 januari 1800, en wel onder leiding van notaris W. Voorsteegh te Utrecht en ten huize van kastelein W. de
Koff aldaar (nt.155). De beschrijving luidde toen aldus: 'de buitenplaats Boo-

gaardlust, bestaande in een nieuw getimmerd heerenhuis, met tuinen, boomgaard,
enz., groot 4 morgen (n.b. in de vorige verkoopacten was de grootte altijd 3
morgen geweest; naar welke kant het terrein van 'Boogaardlust' ten tijde van
mevrouw Flournoy met een morgen land is uitgebreid, wordt nergens medegedeeld,
en is temeer een raadsel omdat hierna in deze beschrijving de oude begrenzingen, dus die van het terrein van 3 morgen, worden aangegeven), gelegen naast

de kerk van Zeist, strekkende van de Utrechtseweg tot de Oude Arnhemseweg,
ten zuidoosten de Kerksteeg (de toen nog 60 meter meer noordwestel ijk gelegen
voorganger van de tegenwoordige Kerkweg) en ten noordwesten de steeg naar de

Moscovietische heuvel (de tegenwoordige Montaubanstraat naar haar voormal ige
tracé, lopend van de kerkheuvel naar de tegenwoordige Voorheuvel (nt.156))'.
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Van belang is, dat in de vorenstaande beschrijving sprake is van een 'nieuw

getimmerd heerenhuis', waaruit we dus mogen afleiden, dat het huis ten tijde
van mevrouw Flournoy geheel vernieuwd en vergroot was geworden; trouwens ook
op de gedétai I leerde plattegrond van Zeist uit 1802, waarop het huis 'Boogaard-

lust' onder deze naam voorkomt, blijkt, dat het huis toen reeds de omvang had,
die wij ook op de ansichtkaarten en foto's van omstreeks 1900 en later aantreffen (pln.l09, 126, 127), en die oudere Zeistenaren zich nog goed herinneren.
Het huis had in z'n oade gedaante (vóór de tijd van mevrouw Flournoy) een
breedte van ca. 12 m en een diepte van ca. 9 m gehad, en was zonder enige aanbouw of uitbouw tot deze rechthoekige vorm beperkt gebleven; op een foto van
omstreeks 1900 is nog te zien, waar het oudere huis ophield en waar de nieuwbouw uit het laatste decennium van de 18e eeuw begon (pl.126); hieruit weten
we dan ook, dat de oudere voorgevel (zoals we al eerder opmerkten (nt.157)) de
hoofddeur in het midden had, geflankeerd door 2 ramen I inks en 2 ramen rechts
van de deur. En op het kleine fragment van de linker zijmuur van het huis op
de afbeelding van De Bosch uit 1756 (pl.124) is te zien, dat het huis tóen nog
geen verdieping had, zodat het vrij hoog opgetrokken dak di rect boven het beneden-muurwerk begon. Op dezelfde afbeelding uit 1756 zagen we, dat er in de
I inker zijgevel, niet ver van de hoek met de voorgevel, een wat smaller en wat
hoger aangebracht raam was, dat het vermoeden opwekt, dat de kamer, I inks van
de hoofddeur, een 'opkamer' moet zijn geweest, boven de ietwat verhoogde kelder. Wat di t alles betreft bI ijkt de toestand hier aan de I inker zijkant van
het huis - afgezien van de achterwaartse aanbouw uit de tijd van mevrouw Flournoy - geheel ongewijzigd te zijn gebleven, want op een foto uit ca. 1930 zien
we, dat het zoëven bedoelde smallere zijraam dicht bij de linker voorhoek van
het huis er tóen nog altijd was, en dat er zich dicht bij de voormal ige achterhoek eveneens zulk een raam bevond, terwijl er onder elk van deze beide ramen,
laag bij de grond, kelder-ramen waren (p1.127), waaruit blijkt,

dat de kel-

der zich onder de hele diepte van de I inkerkant van het huis heeft uitgestrekt,
dus zowel onder de linkse voorkamer als onder het daarachter gelegen vertrek,
dat wel zeker de keuken is geweest, van waar uit mendande kelder kon bereiken.
Welnu, zo is dan de situatie in de tijd vóór mevrouw Flournoy geweest.
Op de plattegrond van Zeist uit 1802 (dus van niet lang ná de aanzienl ijke
wijzigingen en uitbreidingen ten tijde van mevrouw Flournoy) bI ijkt nu, dat de
grote aanbouw van het huis in rechtse richting de voorgevel van ca. 12 tot ca.
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20 m had verbreed, terwijl er aan de achterkant van het huis, zowel I inks als
rechts achterwaarts, een aanbouw van ca. 5 m was verrezen, waardoor het huis
U-vormig was geworden (pln.109,110), zoals het nadien ook altijd is gebleven.
De I inkse van de zoëven genoemde uitbreidingen aan de achterkant van het
huis zal stel I ig een nieuwe en ruimere keuken zijn geweest, ter vervanging van
de keuken, die in de oude situatie vlak achter de I inker voorkamer had gelegen;
dit is wel hieruit af te leiden, dat in de I inker-achterhoek van de I inkse achter-aanbouw, getuige de daar op het dak staande schoorsteen, een stookgelegenheid werd aangebracht (pl.127). wel zeer waarschijnl ijk is toen de voormal ige
keukenruimte bij de linker voorkamer getrokken, teneinde zo in het nu veel
deftiger geworden huis ook een zaal-achtig vertrek te verkrijgen.
De rèchtse achter-aanbouw was groter dan de I inkse, omdat hier niet alleen
~chteruit,

maar ook rechts-zijwaarts een uitbreiding plaats had, zoals dit op

onze platen 109 en 110 is te zien, en ook op plaat 126 nog juist (rechts van
de grote boom) valt op te merken. Vermoedel ijk is in de rechter zijgevel toentertijd óók reeds een zij-ingang aangebracht, daar de oude voordeur in de vóórgevel, vanwege de aanzienl ijke uitbreiding van het huis naar rechts, onevenredig ver naar I inks was gekomen, en de rechterflank derhalve een andere ingang
behoefde. En mèt die tweede ingang moest er natuurl ijk ook een tweede gàng in
het huis komen. In de oude situatie zal er stel lig maar één gang in het huis
zijn geweest, t.w. van de voordeur naar een zich daartegenover bevonden hebbende achterdeur; maar bij de uitbreidingen tijdens mevrouw Flournoy zal er ook
een dwarsgang zijn gekomen, van de rechter zijdeur, waarschijnlijk tot waaraande
I inker zijmuur de toi letten waren aangebracht (pl.127). - Door de nu ontstane
volumineuze uitbreiding van de huis naar rechts, met een eigen toegangsdeur,
was tevens in principe de mogel ijkheid geschapen, dat het huis in tweeën kon
worden gespl itst en dus voor dubbele bewoning bruikbaar kon worden gemaakt,
hetgeen nadien, misschien eerst in voorkomende gevallen, maar tenslotte toch
definitief is gebeurd.
De meest ingrijpende wijziging, die het huis ten tijde van mevrouw Flournoy
heeft ondergaan, is echter, dat het hele huis toen met een eerste verdieping
is verhoogd; het hele complex is toen opgetrokken, en heeft daardoor, met het
hoge dak, dat zich daarboven verhief, een waarl ijk fors aanzien gekregen. In
de voorgevel zien we dan op de afbeeldingen, op de verdieping-hoogte, een reeks
van 8 ramen, boven elk der 7 beneden-ramen plus boven de voordeur. Zowel de be-
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neden- als de boven-ramen waren van luiken voorzien, zodat het geheel een
stijlvolle gevuldheid vertoonde. In het dak waren twee dak-kapellen, namelijk
boven het derde en het zesde boven-raam. Bóven het dak verrezen 3 overdekte

schoorstenen (pIn. 125-127). Op de schi lderachtige afbeelding van het huis uit
omstreeks 1825 (toen het werkel ijk 'VeelZigt' heette) zien we ook nog het
fraaie hek, dat de voortuin omgaf (pI .125).
Wat het bij het huis behorende grondgebied betreft (zie pI .109), hebben we
al eerder gezien, dat dit een driehoekig terrein was, dat begrensd werd door
de vanouds uit het noorden komende kerkweg (de tegenwoordige Montaubanstraat
naar haar oude, naar de kerkheuvel afbuigende loop), door de vanouds uit het
noordoosten komende kerkweg

(de voorganger van de tegenwoordige Kerkweg, die

echter 60 m meer noordwestel ijk dan de laatstgenoemde I iep), en door het tussen
de beide genoemde kerkwegen In gelegen gedeelte van de Oude Arnhemseweg, nu
Hogeweg (nt. 158). Het huis zelf lag, met z'n voorgevel in het verlengde van de
noordwestel ijke zijde van de Utrechtseweg, iets achter de zuidwestelijke punt
van het terrein, met daar nog weer vóór de, ook weer driehoekige voortuin, die

gevormd werd door het, hiervóór zo telkens genoemde beboomde stukje grond, dat
de reeks van eigenaren van het huis, de één na de ander, van de kerk in erfpacht hadden gehad. - Van het omvangrijke achter-terrein van het huis is wellicht een goed deel in oudere tijden nog als akkerland in gebruik gebleven,
maar direct achter het huis is er toch ook altijd een gedeelte van het achterterrein als achtertuin in gebruik geweest. In 1672 was er al sprake van een
boomgaard, waarin de eet-tent en de kerk-tent voor Lodewijk XIV en zijn garde
waren opgeslagen (nt. 159), en in 1733 waren er al een sterrebos met beuken en
heggen (nt.160); in 1737 is er ook al sprake van een vijver (nt.161) en in de
jaren 1747 tot 1749 stond in deze tuin de enorme tent, die als dagverblijf voor
de tenslotte honderd Broeders van de Broedergemeente moest dienen (nt. 162).
Maar wanneer we nu de gedétail leerde kaart van Zeist uit 1802 bezien, dan was
tóen in feite het héle, eerst 3 en nadien 4 morgen grote terrein achter het
huis, tot de tegenwoordige Hogeweg toe, in één weelderige lusthof herschapen
(pl.l09), en ook déze verrijking van haar bezitting in Zeist zal aan de, in
alles ondernemende mevrouw Flournoy-Van den Boogaard te danken zijn

geweest~

Jhr. Joachim Ferdinand de Beaufort Van Duivendijke: eigenaar Van het huis
'Boogaardlust', dat nadien 'VeelZigt' zou heten, van 1800 tot 180?
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De koper van het huis "Boogaardlust" op 13 januari 1800 (nt.163) was jhr.
Joachim Ferdinand de Beaufort van Duivendijke, die voor een bedrag van 16.695
gld. (795 gld. meer dan de taxatie) de nieuwe eigenaar werd. Deze was op 22
april 1719 te Hulst in Zeeland geboren; hij was onder meer raad en rekenmeester van prins Willem V van Oranje en ook drossaard van de stad en de baronie
Ijsselstein geweest (nt. 164). Hij heeft op z'n oude dag het huis te Zeist,
dat toen 'Boogaardlust' heette, nog

7~

jaar bezeten, en kennel ijk ook zelf be-

woond. Ook de, aan het bezit van het huis verbonden huur van de grote bank in
de kerk van Zeist werd in deze jaren door hem betaald (nt.165). Hij is te
Zeist overleden op 10 mei 1807, en werd van zijn woning alhier uit, in IJsselstein op 16 mei d.a.v. begraven (nt.166). - We zullen alsnog zien, dat het
huis mogelijk al tijdens jhr. De Beaufort van Duivendijke in tweeën bewoond
is geweest, indien deze namelijk omstreeks 1804 één der beide afzonderlijk bewoonbare gedeelten (het rechtse?) aan mevrouw Van Ghesel heeft verhuurd (zie
hierna). De erfgenamen van jhr. De Beaufort van Duivendijke verkochten intussen het huis op 16 september 1807 (transportacte) voor 18 duizend gld. aan mr.
Allart Gerrit van Meurs; de omschrijving van de bezitting luidde toen: 'de

buitenplaats Boogaardlust, groot 4 morgen, gelegen onder Zeist, naast de kerk
aldaar, tusschen de Utrechtse Rijweg en de Oude Arnhemscheweg, en aan de zuid(oostJzijde aan de Kerksteeg' (nt. 167).
Allart Gerrit van Meurs: eigenaar en bewoner van het huis 'Boogaardlust',
i

weldra 'Boschzicht', later 'VeelZigt', Van 180? tot 1810 à 1816.
In de tijd, dat mr. Allart Gerrit van Meurs (n.b. niet te verwarren met
Albert van Meurs van Vollenhoven, die in dezelfde tijd in Zeist woonde (nt.
168)) eigenaar van het huis was, werd de naam 'Boogaardlust' (die aan de fami lienaam van de vroegere eigenares ontleend was) vervangen door de naam
'Boschzicht' (nt.169). Op 31 juli 1810 werd het gestoelte in de kerk, waarvan
het recht van huur aan het bezit van het huis was verbonden (en waarvan hier
nog eens uitdrukkeI ijk vermeld wordt, dat het recht op het gestoelte reeds
op 5 april 1747 door Pieter Magenius aan Abraham Bruyckens was getransporteerd;
(nt. 170)), met een andere kerkbank verwisseld, 'staande bij het inkomen der

kerk aan de zijde van het portaal aan de rechterhand tegen de muur, schuin
over de preekstoel'; de huur van de nieuwe kerkbank bedroeg 7 gld. per jaar
(nt. 171) .
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Hoe lang (of kort) mr. Van Meurs het huis 'Boschzicht' in bezit

g~had

en

bewoond heeft, hebben we niet kunnen ontdekken; noch de kerkel ijke registers,
noch de in 1811 aanvangende burgerl ijke stand, maken gewag van zijn vertrek
of overl ijden. Wel heeft, evenals tijdens de vorige eigenaar, jhr. De Beaufort
van Du i vend ij ke, waa rsch i j n I ijk ook tij dens mr. Van Meu rs, mevrouw van Ghese I
het (rechtse?) deel van het huis bewoond, die dan ná het vertrek of het overlijden van mr. Van Meurs (tussen 1810 en 1818) in 1818 de volgende eigenares
van het hele huis blijkt te zijn (zie hierna).

Mevrouw de weduwe Anna Cornelia van Ghesel geb. Boudaen: eigenares en bewoonster van het huis 'VeelZigt' van 1810 à 1818 tot 1831.
Mevrouw van Ghesel-Boudaen was een Zeeuwse van afkomst en geboren op 8 mei
1765; haar moeder was een Huydecoper van Maarseveen. Zij was op 30 mei 1786 te
Ams terdam getrouwd met Jacob van Ghese I, schepen van Amsterdam, die a I daa r op 17
januari 1803 was overleden. Uit hun huwelijk waren 7 kinderen geboren, van welke er één te Amsterdam jong overleed (nt. 172). Niet lang na het heengaan van
haar man is de weduwe Van Ghesel, bI ijkbaar terwille van de gezondheid van
haar kinderen, in Zeist gaan wonen, en dat deze verhuizing al in 1804 heeft
plaatsgehad, vernemen we uit het bevolkingsregister van Zeist van 1850, waarin bij de naam van haar dochter, de hierna te bespreken jkvr. C.I.J. van
Ghesel (geboren 7 juli 1801), staat aangetekend, dat zij sinds 1804 in Zeist
woonde, hetgeen zij in 1850 wel zelf aan de betreffende gemeente-ambtenaar zal
hebben medegedeeld (nt. 173); daar zij in 1804 nog slechts 3 jaar oud was, moet
dus het hele gezin, waartoe zij behoorde, in dat jaar in Zeist zijn komen wonen. Uiteraard is het mogelijk, dat mevrouw Van Ghesel met haar kinderen eerst
in een ander

huis dan het linker buurhuis van de kerk is gaan wonen, daar

dit immers in 1804 eigendom was van- en bewoond werd door jhr. De Beaufort
van Duivendijke en na hem door mr. Allart Gerrit van Meurs, terwijl we mevrouw
Van Ghesel pas als de op laatstgenoemde vàlgende eigenares leren kennen. Maar
het lijkt ons veel waarschijnlijker, dat het gezin in 1804 een gedéélte van
dat huis heeft betrokken, want we zagen al, dat de enorme vergroting van dit
huis tijdens mevrouw Flournoy de mogel ijkheid voor een dubbele bewoning zonder
meer had geopend. Zij zal dan, dunkt ons, het rechter gedeelte (met de ingang
in de rechter zijgevel) van de genoemde eigenaren hebben gehuurd.
Helaas ontbreken ons de gegevens omtrent het vertrek of overl ijden van mr.
427

Van Meurs en ook de transportacte van het huis aan mevrouw Van Ghese 1, maar
het staat in elk geval vast, dat deze laatste in 1818 daar de eigenares van
was; dit blijkt namel ijk uit het eerder (nt.174) door ons besproken verzoek,
dat zij op 8 mei van dat jaar aan het gemeentebestuur van Zeist deed, om het
grondperceel van de toenmal ige Kerkweg, die tot dàn toe de zuidoostel ijke belending van het terrein van 'VeelZigt' vormde, bij háár grondbezit van 'VeelZigt' te mogen voegen; we zagen dat het gemeentebestuur dit verzoek toen inwi 11 igde. Hier bl ijkt dus zonneklaar, dat 'VeelZigt' haar tóen toebehoorde,
waarbij we dan nog de opmerking maken, dat dit de eerste ons bekende vermelding van de naam 'VeelZigt' in de officiële bescheiden is (nt.175).
We vermelden nog, dat er in die tijd, binnen weinige jaren, drie kinderen
van mevrouw Van Ghesel in Huize 'VeelZigt' zijn overleden: op 8 october 1816
een zoon van 18 jaar, op 27 november 1823 een zoon van 30 jaar, en op 2 februari 1825 een zoon van 29 jaar, die alle drie ongetrouwd waren en nog bij haar
inwoonden (nt. 176); we zeiden dus zoëven niet ten onrechte, dat het waarschijn1 ijk het minder gezonde gestel van haar kinderen was, naar aanleiding waarvan

zij kort na het overl ijden van haar man, van Amsterdam naar Zeist was getrokken.
Toen mevrouw Van Ghesel op 25 october 1831 zelf, ook op 'VeelZigt', was gestorven, erfde haar jongste dochter het huis.

Jkvr. Constantina Isabella Jacquelina van Ghesel: eigenares en bewoonster
van 'VeelZigt', van 1831 tot 1872.
We tekenen allereerst aan, dat er in de tijd, dat jkvr. C.I.J. van Ghesel
'VeelZigt' bezat en bewoonde, een einde is gekomen aan de, hiervóór zo telkens vermelde erfpacht van het stukje kerkegrond vóór het huis, het driehoekige stukje grond 'waar de Undeboomen stonden'; zij deed namel ijk op 28 october 1861 het verzoek aan kerkvoogden, deze erfpacht te mogen afkopen, welk
verzoek werd ingewill igd; voor een som van 10 gld.

~erd

het voortaan volle-

dig eigendom van de bezitters van 'VeelZigt' (nt.177).
Of jkvr. Van Ghesel in de meer dan 40 jaren, dat zij 'VeelZigt' bezat en
bewoonde, slechts het oudere (1 inker) gedeelte ervan bewoond heeft, en het
jongere (rechter) gedeelte doorgaans aan een andere famil ie verhuurd heeft,
is ons voor verreweg het grootste gedeelte van deze lange periode niet gebleken. Slechts van de laatste vier jaar weten we dat dit inderdaad het geval is
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geweest. Uit het I idmatenboek van de kerk vernemen we namel ijk dat de op haar
volgende bewoner van 'VeelZigt', de heer C.W.F. baron van Lynden, met attestatie d.d. 30 jul i 1868 in Zeist kwam wonen (nt. 178), en al les pleit er voor,
dat deze zich tóen al direct op 'VeelZigt' heeft gevestigd, waar hij, na het
overlijden van jkvr. Van Ghesel in 1872 ook, als huurder van de volgende
eigenaar, de bewoner van bleef (zie hierna); 'VeelZigt' was dus in de jaren
1868 tot 1872 weer dubbel bewoond.
Jonkvrouwe Van Ghesel overleed te Zeist op 17 februari 1872, en werd op 23
februari d.a.v. in het familiegraf te De Bilt begraven (nt.179). Zij was ongehuwd geweest en tevens de laatste telg van haar geslacht. Dat zij in Zeist een
grote plaats in de toen nog veelszins eenvoudige dorpsgemeenschap heeft ingenomen, blijkt wel uit het verslag van haar begrafenis in de 'Weekbode voor Zeist'
van 24 februari 1872, waaraan we, niet het minst omdat het een beeld van die
tijd geeft, het volgende ontlenen: 'Op den akker der dooden gekomen,

wer~

het

stoffelijk overschot door en vanwege de onderhoorigen der overledene, die de
lijkkoets vergezeld hadden, aan den schoot der aarde toevertrouwd, waarna door
onzen waardigen predikant Creutzberg in korte woorden het leven en sterven van
de ontslapene herdacht werd. Hij schetste haar als eene, die door den geest
der christelijke liefde bezield, in stillen eenvoud en nederigheid des harten
hare dagen had gesleten; in wie hare bloedverwanten veel verliezen, maar om
wier gemis ook door zoovelen buiten dien kring tranen worden gestort. Hare bedienden, waaronder er één is die haar reeds 50 jaren zijne krachten wijdde,
verliezen in haar eene liefderijke en minzame meesteres, de armen eene edele
en onbekrompen weldoenster, de weduwen eene met hun lot bewogen toevlucht en
de weezen eene zorgende moeder'. - In hetzelfde nummer van de 'Weekbode' verscheen ook een gedicht te haren nagedachtenis van M.C.C.Kr.R. te Ijsselstein,
dàt geheel dezelfde geest ademt als de woorden van ds. Creutzberg (nt. 180).
Op 27 juni 1872 stond er in de 'Weekbode' een advertentie van notaris A.
Vosmaer te Zeist, mededelende dat op 30 juli d.a.v. in het logement van de
Broedergemeente openbaar gevei ld zou worden 'De buitenplaats genaamd 'VeelZigt',

bestaande in een weldoortimmerde goed onderhoudene voor Zomer- en Winterverblijf ingerichte dubbele (in tweeën bewoonbare) Heerehuizinge, Wijk A, No.32,
met een ruim Koetshuis, Stal voor tien paarden, Tuinmans- en Arbeiderswoning,
Oranjerie, Broeijerij, Druiven-, Ananassen- en Bloemenkasten; groote Moes- en
Bloemtuinen, welaangelegde Wandelplaats met hoog opgaande Boomen beplant, Vij429

vel', Goudvischkom en Volière, alles zeel' aangenaam gelegen te Zeist aan de
Straatweg van Utrecht naar Arnhem, te zamen groot 4 Bunders, 87 Roeden, 21
vierkante Ellen. De Heel'ehuizinge bevat, behalve Zaal, twualf zoo Beneden- als
Bovenkamers, sommige geplaffonneel'd en van stookplaatsen voorzien, waaronder
marmeren mantels; voorts Dessel't-, Mangel- en Dienstbodenkamer; Keuken, Kelders
met afgeschoten Wijn- en Provisiekelders en ruimen droogzolder'. Het aldus in
al z'n weidsheid omschreven huis zou te aanvaarden zijn tegen 1 november 1872
(nt. 181) .
De 'Weekbode' van 4 jul i behelsde het bericht, dat op 20 en 21 augustus de
niet alledaagse verkoping zou plaatshebben van de 'keur van planten en gewas-

sen' van 'VeelZigt', waarvan de kundige tuinbaas J.H. Boekweg, evenals tevoren
wijlen diens vader, zijne bijzondere zorg onvermoeid wijdde, bestaande o.a. in
prachtige en zeldzame exemplaren van Agave's, Buonapal'ta's, Aloë's, Gl'anjeboomen, Erica's, Ananasplanten met zware vruchten, enz. enz. '; en de 'Weekbode'
van 17 augustus annonceerde tegen 27 augustus de verkoping 'om contant geld'
van den 'welgeconserveerden inboedel' van wijlen jkvr. Van Ghesel, w.o. 'Pol'ce-

leinen Tafel-servies, gemerkt M.G.L. en Amstel (patl'oon-bouquettenJ groot plm.
230 stuks; antique Rariteitenkast met Beeldhouwwerk, enz.' (nt.182).
In de genoemde advertentie in de 'Weekbode' van 27 juni, waarin de veil ing
van het huis 'VeelZigt' werd geannonceerd, werd tevens medegedeeld, dat tege1 ijkertijd ook het I inks van 'VeelZigt' staande huis zou worden gevei ld, zijnde

'een dubbel (dubbel bewoonbaar) Heel'enhuis met Erf, Grond en Tuin, Wijk A, Nl'.
31, gelegen te Zeist aan de Straatweg naast het voorgaande perceel ('VeeIZigt'),
groot 17 vierkante Roeden, 50 vierkante Ellen, bevattende dit Huis beneden zes
Kamers, Provisiekamer, Keuken, Mangelkamer en Schuur tot berging van brandstoffen; verder een beschoten Zolder met viel' Kamers en eene Dienstbodenkamer; ruime Vliering en twee Kelders' (nt. 183). Dit huis, waarvan we eerder mevrouw de
weduwe Hogguer als eigenares in 1826 hebben leren kennen (nt.184), was kenne1 ijk in later tijd mede het eigendom van jkvr. Van Ghesel geworden en tot haar

dood gebleven.

Pietel' van den Arend: eigenaar van 'VeelZigt' van 1872 tot 1881.
Zowel het huis 'VeelZigt' als het genoemde huis I inks daarvan werden in
1872 aangekocht door de heer Pieter van den Arend (nt.18S), een rijke koopman
in Utrecht, later in Den Haag, die aanstonds daarna het laatstgenoemde huis
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I iet afbreken, en terzelfder plaatse een fors nieuw huis I iet bouwen, dat
door hem (naar zijn fami I ienaam) 'Arendsburg' genoemd werd (het is thans het
gebouw van de Gemeentel ijke Geneeskundige Dienst) (nt.186). Een onderzoek
bij de burgerlijke stand van Zeist wees uit, dat de genoemde heer Van den
Arend in feite nooit in Zeist heeft gewoond; hij zal dus z'n huis 'Arendsburg' in Zeist slechts als buiten-woning hebben gebruikt, waarin hij telkens
voor een tijd vertoefde. Het huis 'VeelZigt' werd door hem een aantal jaren
verhuurd aan Constantijn Wi I lem Ferdinand baron van Lynden, en na diens dood
aan diens weduwe, die het in 1881 van hem kocht (zie onder).

Constantijn Wittem Ferdinand baron van Lynden: huurder van 1872 tot 1876;
nadien zijn weduwe huurster en sinds 1881 eigenares van 'VeetZigt' tot 1908.
Genoemde C.W.F. baron van Lynden was in 1808 te Nijmegen geboren, zijnde
een zoon van jhr. mr. D.R.J. van Lynden, burgemeester aldaar, en Cornel ia
Henriëtte Huydecoper. Hij was in 1843 te Appeltern getrouwd met Jacquel ina
Maria van Hasselt (geboren 1822), en had een mi I itaire loopbaan. Van het echtpaar noemen we hier drie dochters:Jul iana Anna barones van Lynden (geboren 1844),
Cörnel ia Henriëtte barones van Lynden (geboren 1846), en Phil ippine Margaretha
Sophia barones van Lynden (geboren 185§ï). De eerstgenoemde, Jul iana Anna, trouwde
in 1868 met haar neef (z'n moeder was een zuster van haar vader) mr. Theodoor
Phil ip baron Mackay (geboren 1840, onder meer burgemeester resp. van Amerongen en Winterswijk, nadien als 1 id van de Tweede Kamer en als voorzitter van
de Algemene Rekenkamer wonende in Den Haag). - Baron van Lynden vestigde zich,
na beëindiging van z'n actieve diensttijd, in hetzelfde jaar waarin zijn genoemde oudste dochter trouwde (1868), met z'n gezin op 'Vee)Zigt' in Zeist
(nt.187). Daar de hiervóór besproken jkvr. Van Ghesel toen nog de eigenares
en bewoonster van 'VeelZigt' was, zal baron van Lynden met z'n gezin wel
voorshands het rechter gedeelte (met de ingang in de rechter zijgevel) in
huur hebben gekregen en hebben betrokken. Nadat echter jkvr. Van Ghesel in
1872 was overleden, zal baron van Lynden van de nieuwe eigenaar, de heer Pieter van den Arend (zie boven) het huis 'VeelZigt' in z'n gehéél in huur hebben gekregen, terwijl de huur, na zijn overl ijden op 3 jul i 1876, op zijn weduwe overging, totdat deze laatste in 1881 'VeelZigt' van de heer Van den
Arend kocht, en zo zelf de eigenares van het huis werd (nt.188). Na haar
over1 ijden op 2 november 1908 was haar oudste dochter, de genoemde Jul iana
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Anna barones Mackay barones van Lynden in Den Haag degene, die het huis 'VeelZigt' in Zeist erfde.

De familie Mackay: "n het bezit van 'VeelZigt' Van 1908 tot 1939. - De ondergang van 'VeelZigt': 1939.
De famil ie Mackay bleef echter, nadat mevrouw Mackay in 1908 de eigendom
van 'VeelZigt' had verkregen, in Den Haag wonen. Wat betreft het Zeister huis
werd besloten, dat haar beide ongetrouwde zusters in het I inker gedeelte
(met de voordeur aan de voorzijde) zouden bI ijven wonen, maar dat het
rechter gedeelte (met de voordeur in de rechter zijgevel) zou worden verhuurd.
In dit rechter gedeelte hebben toen eerst mr.dr. Benjamin van der Mersch
(zoon van Hugo Maurits van der Mersch (nt.189), die later naar 'Klein Heerewegen' aan de Driebergseweg verhuisde-, en ná hem dr. J.F.M. Feldhaus van Ham,
als huurders gewoond, de laatste tot de verkoop van 'VeelZigt' in 1936 aan de
burgerl ijke gemeente (zie onder).
In het I inker gedeelte van het huis bleven dus sinds 1908 de beide zusters
baronessen van Lynden wonen, van welke de jongste (Phi I ippine Margaretha 50phia) op 9 april 1923, en de oudste (Cornelia Henriëtte) op 19 augustus 1928
overleed; naar deze laatste werd nadien de nabij 'VeelZigt' gelegen Henriëtte
van Lyndenlaan genoemd. Kort na het overl ijden van de eerstgenoemde in 1923
kwam de oudste zuster, de eigenares van het huis, mevrouw barones Mackayvan Lynden uit Den Haag, die in het vorige jaar weduwe was geworden, met haar
zoon, mr. Aeneas baron Mackay (geboren 1872) en diens vrouw, jkvr. Hermina
Clasina den Beer Poortugaal (geboren te Breda in 1874), op 'VeelZigt' wonen.
Mr. Aeneas overleed hier op 30 jul i 1932, en z'n moeder op 4 maart 1935. De
weduwe van mr. Aeneas, die nu eigenares van 'VeelZigt' werd, verhuisde enkele
maanden later (op 30 jul i 1935) naar Amersfoort, en verkocht 'VeelZigt' het
volgende jaar (1936) voor 17 duizend gld. aan de gemeente Zeist (nt.190). Zijzelf kwam op 1 september 1936 weer in Zeist wonen, waar zij op 18 februari
1945 overleed.
De gemeente Zeist gebruikte het huis 'VeelZigt', zoals het daar nog stond,
eerst als voorlopige vervanging van het voormal ige Bureau van Pol itie aan de
Maurikstraat, dat in 1935 gedeeltelijk door brand was verwoest; in 1939 echter werd het oude huis 'VeelZigt' geheel afgebroken, en werd vervolgens terzelfder plaatse het nieuwe, tegenwoordige Bureau van Politie gebouwd (nt.191).
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Het is wel opvallend, dat dit nieuwe gebouw, zowel in omvang als in opbouw, in
menig opzicht aan het voormal ige 'VeelZigt' herinnert (pl. 128); ons vermoeden
is, dat de architect hier niet zonder opzet de hand in heeft gehad.
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TWEE AANVULLINGEN

1. Het eerste orgel (uit 1821) &n de (voormalige) Oude Kerk te Zeist.
In deel 2 van ons boek, op blz. 186, moesten we nog schrijven, dat ons van
het éérste orgel, dat in 1821 in de (voormal ige) Oude Kerk werd geplaatst,
slechts bekend was, dat het op de, in 1810 tegen de zuidwest-zijde van het
kerkschip aangebouwde gaanderij-, en dat de blaasbalgen op de daarachter I iggende torenverdieping werden aangebracht, verder dat dit orgel bij de afbraak
van de (voormal ige) kerk in 1841 zorgvuldig werd ingepakt en opgeborgen, omdat het toen nog in de bedoel ing lag, dat het ook in de nieuw te bouwen kerk
weer zou gaan dienen, maar dat men, toen het nieuwe kerkgebouw in 1843 klaar
kwam, besloot, om er toch een nieuw orgel in aan te brengen, zodat dientengevolge het orgel van 1821 in 1843 kon worden verkocht; de koper werd de toenmal ige organist H. Blanken. Wat het orgel als zodanig betreft, de bouwer en
de samenstel I ing ervan, wisten we bij het persklaar maken van deel 2 van ons
boek in het voorjaar van 1975 nog in 't geheel niets mee te delen.
Dit nu is nadien heel anders geworden, en wel ten gevolge van het verschijnen
van de voortreffel ijke dissertatie van de Bunnikse musicoloog Gerrit Oost, getiteld: 'De orgelmakers Bätz, 1739 tot 1849', waarop deze in november 1975 te
Utrecht tot doctor in de letteren promoveerde (nt.l). In de passage, die in
dit boek over het in 1843 door de genoemde firma Bätz gebouwde (en nog steeds
bestaande) twééde orgel in Zeist handelt, doet de heer Oost vóóraf mededel ingen over het hier bedoelde éérste orgel, dat in de jaren 1821 tot 1841 in
de voormal ige Oude Kerk van Zeist had gestaan. De heer Oost ontleende de gegevens daartoe aan een niet uitgegeven, uit de 1ge eeuw daterend manuscript van
de hand van B.J. Gabry, zijnde een bijgewerkt afschrift van een belangrijk werk
over kerkorgels van J. Hess, welk manu$cript zich in het Gemeente Museum te
Den Haag bevindt en vele wetenswaardigheden betreffende tal van in de vorige
eeuw bestaande of gebouwde kerkorgels bevat (nt.2).
Uit dit document nu bi ijkt, dat het Zeister orgel van 1821 een werk is geweest van de orgelbouwer J.C. Friedrichs te Gouda, en dat het uit een hoofdwerk en een tweede werk (door Gabry borstwerk genoemd) bestond; de omvang van
de klavieren van het orgel was van C tot f"', die van het pedaal van C tot
d'. Drie blaasbalgen voorzagen het orgel van wind.
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Het genoemde hoofdwerk behelsde de volgende registers: Bourdon 16' (discant),
Holpijp 8', Viola di gamba 8' (discant), Quintadeen 8', Octaaf 4', Nachthoorn
4', Octaaf 2', Cornet 4 sterk, en Dulciaan 8'.
Het genoemde tweede werk (borstwerk) , dat aan dit hoofdwerk werd toegevoegd,
was echter geen eigen werk van Friedrichs, maar het was een bestaand orgel,
dat tevoren in de Waalse Kerk te Naarden gediend had, en dat nu, in 1821, naar
Zeist werd overgebracht, om daar als borstwerk te gaan fungeren. Bij het onderzoek in het archief van de voormal ige Waalse Kerk te Naarden bleek, dat dit orgel uit 1779 dateerde en dat het vervaardigd was door de orgelbouwer Jan Baars
te Hi lversum voor een bedrag van 814 gld. (nt.3). De genoemde Jan Baars behoorde zeker niet tot de grotere Nederlandse orgelbouwers in zijn tijd; er is van
hem, behalve het hierboven gezegde, nauwel ijks meer bekend dan dat hij in de
jaren 1771 tot 1773 well icht het onderhoudswerk van het in 1756 gebouwde Bätzorgel in de, eveneens Waalse Kerk te Vianen behartigde. De heer Oost acht het
mogel ijk, dat Baars in die tijd in dienst van de fi rma Bätz heeft gestaan
(nt.4). - De registers, die het uit Naarden afkomstige borstwerk van het Zeister orgel van 1821 bevatte, waren, naar de opgave in het manuscript van Gabry,
de volgende: Prestant 8' (gehalveerd), Holpijp 8' (eveneens gehalveerd),
Fluit 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur 2-3 sterk, Vox Humana 8', en verder 2
afsluitingen en een Tremulant (nt.5).
Volgens het manuscript-Gabry zou het gehele Zeister orgel van 1821, zowel
het hoofd- als het borstwerk, toen het in 1843 afgedankt werd, ergens in Zeeland zijn geplaatst; we zeiden echter al, dat het in 1844 door de Zeister organist Blanken van de kerkvoogdij werd gekocht, en de opbrengst, 325 gld.,
komt ook inderdaad in de betreffende jaarrekening van de kerk als inkomstenpost voor. Het bericht van Gabry kan dus al leen juist zijn, wanneer Blanken
het orgel niet lang daarna naar 'ergens in Zeeland' heeft doorverkocht. Of dit
werkel ijk zo gegaan is, is echter niet meer te achterhalen.
En nu toch oók nog even iets over het nieuwe orgel, dat dan de firma Bätz
in 1843 in onze, toen nieuwe Oude Kerk bouwde. Over dit orgel schreef de toenmal ige arts en muziek - auteur, dr. F.C. Kist (een broer van de Zeister predikant ds J.E. Kist; nt.6), in het 'Nederlandsch Muzijkaal Tijdschrift' van 1843
een artikel, dat de lof van de nieuwe aanwinst in de kerk van Zeist in de gezwollen taal van die tijd luide bezong. Uit dit artikel bl ijkt, dat het met
name de, tot de 3e generatie van het orgelbouwers-geslacht Bätz behorende Jo435

nathan Bätz (1787 tot 1849) was, die de Zeister Orgelbouw in 1843 heeft uitgevoerd. Kist schreef van de orgelmakers Bätz, dat 'derzelver streven immer was,

om zich in de kunst hoe langer hoe meer te volmaken, en,

v~r

van knoeierij en

kunstbederf, steeds een soliden weg te volgen. Bij de bear'beiding van dit
nieuwe orgel heeft dezelve (Jonathan Bätz) wederom de treffendste proeven gegeven. Schooner geintoneerd en deugdzamer orgel dan dat van Zeist kan niet verlangd worden. Alle geluiden l)an hetzelve zijn effectvol en edel; elk register
bezit zijn waar eigendommelijk karakter; spreekt gemakkelijk aan; kracht en
melodieuze harmonische zamensmelting bezielen het geheel; de aanslag is gemakkelijk en aangenaam, zoodat de speler zich op hetzelve als op eene piano kan
bewegen. Alles is tot in de kleinste kleinigheden met de uiterste zorg en netheid bewerkt; ook het eenvoudig smaakvol omhulsel (de orgelkas) verdient lof,
en vooral het orgelwerk zelf verdient tot een toonbeeld van uitmuntenden orgelbouw in Nederland gesteld en hooggeroemd te worden' (nt.7). - Zie verder over
dit tweede orgel van Zeist in deel 3, blz.251,252.

2. De jongste restauratie van de oude toren (1976/77).
Wij zijn dankbaar, dat we bij de afwerking van deel 4 van ons boek nog
juist de gelegenheid hebben, om in een aanvulling mededel ingen te doen betreffende de aanzienl ijke restauratie, die onze oude toren kortel ings heeft ondergaan. Al enige jaren geleden, in 1972, is er, in opdracht van het gemeentebestuur, vanwege het architecten-bureau Ir.J.B. Baron van Asbeck te Driebergen
een vóór-onderzoek naar de kwal itatieve toestand van de toren ingesteld, en
het tóen daarover uitgebrachte rapport met deskundige adviezen heeft er toe geleid, dat tot een zeer grondige restauratie werd besloten, met welke het aannemersbedrijf H.J. Jurriëns te Utrecht (tegen een aanneemsom van 357 duizend
gld.) begin augustus 1976 een aanvang maakte, terwijl het werk begin maart
1977 gereed is gekomen. En nu was de heer A.G. van Cappelle, die vanwege het
genoemde architecten-bureau het restauratiewerk had begeleid, zo vriendel ijk,
om ons op een middag in augustus d.a.v. de resultaten van het werk, ter plaatse, te laten zien, waarbij wij tot onze verrassing konden opmerken, dat er
meerdere, door ons in ons hoofdstuk over de oude toren (deel 2, hfdst.VII) geslaakte desbetreffende wensen bij deze restauratie inderdaad in vervull ing
zijn gegaan.

436

Wel kunnen we begrijpen, dat het ondoenl ijk was, om de buitenmuren van de
toren geheel bij de buitenmuren van de kèrk aan te passen door de bepleistering, die in 1843 en de beplanting (kl imop), die in 1921 aan- en rondom de torenmuren waren aangebracht, geheel te verwijderen, en daarbij te avonturen,
wat de buitenkanten van de torenmuren dan voor een waarschijnl ijk zeer ruïneus
aanzien zouden vertonen, dat niet anders dan ten koste van grote bijkomende bedragen weer gaaf en toonbaar zou kunnen worden gemaakt. AI hadden we voorheen
wel eens op het terugbrengen, ook van de buitenkanten der torenmuren, in de
toestand van 1843 (zie onze omslagplaat) , gehóópt (deel 2, blz.146)-, we moeten nu wel toestemmen, dat dit op grote bezwaren zou hebben gestuit, terwijl
we overigens bijzonder dankbaar zijn, dat, wat er dan nog wèl aan de torenmuren kon worden gedaan, ook inderdaad is gedaan. De kl imopbeplanting is bijv.
sterk gekortwiekt, en maakt lang niet meer de overwoekerende indruk van vóór
de jongste restauratie. Dientengevolge zijn de grote (schijn-)vensters van de
toren meer in hun geheel in zicht gekomen, en zijn ook enkele oude I ichtopeningen in de toren, die geheel achter en onder de kl imop waren terechtgekomen,
weer functioneel geworden. Ook onderaan de toren is veel overwoekering van de
kl imop verwijderd, waardoor daar het muurwerk van de oude toren en van de jongere steunberen meer in het vizier is gekomen; wat het muurwerk van de toren
betreft had men al in de vorige eeuw het oudste, 12e eeuwse metselwerk op enkele plaatsen, achter roosterwerk, in zicht gehouden, maar ook dit was, ten gevolge van de zwaar uitgegroeide kl imop, vol ledig aan het oog onttrokken, en het
is een

fel icitatie waard, dat ook deze attractie, en nu zonder roosterwerk,

weer geheel, op ooghoogte, is te zien en dus weer aan haar bedoel ing beantwoordt.
Wat het toren-portaal betreft, waarin in 1972 al ver-gaande proeven waren
genomen betreffende het àl dan niet deugdzaam zijn van de torenmuren (zie deel
2 blz. 116/117), zijn thans de beide 40 cm dikke muren, die sinds 1841/43 vóór
de beide, uit 1180 daterende oorspronkel ijke zijmuren van het portaal waren
aangebracht, voorgoed weggebroken, zodat nu de tufstenen zijmuren weer in ere
zijn hersteld, terwijl de in elk van beide oude portaalmuren hervonden romaanse I ichtopeningen weer vrij in het gezicht zijn gekomen, zij het, dat ze, door
de aanbouw (in 1841/43) van de beide voorportalen van de kèrk, I inks en rechts
tegen de zijmuren van de toren aan, niet meer naar buiten ui tzien (deel 2, pl.
62, uit 1972). Al les aan dit oudste gedeelte van de toren is, voorzover aan
het I icht gekomen, gerestaureerd, en voorzover mogel ijk in de oudste gedaante
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teruggebracht. - Anders staat het met de voor- en achterzijde en met het gewelf van het torenportaal . De beide portaaldeuren, voor en achter, zijn nog
die van 1841/43, en wat het gewelf betreft, ook dit is in z'n, uit de vorige
eeuw daterende. neo-gotische kruis-verband gehandhaafd. Zo zijn er dus thans
enkele zeer verschi 1 lende stijlen in het toren-portaal vertegenwoordigd.

Over de oude toren-trap (naar de eerste verdieping) schreven we in deel 2
blz.117 tot 120. De oude tufstenen treden van deze trap, die al in 1841/43
van een houten voor- en oplaag waren voorzien, konden onmogel ijk meer in hun
oorspronkel ijke staat worden teruggebracht, maar ze hebben nu wèl een nieuwe
houten bekleding gekregen; ook is deze trap, tengevolge van het restaureren

van de muren van het trapgewelf, versmald tot 60 cm, hoewel de trap-toegang
in z'n oorspronkel ijke breedte werd gehandhaafd. Uiteraard zijn de onderste
8 treden van de oude trap, die al in 1841/43 weggemetseld waren, niet meer
in gebruik genomen; de trap is nog steeds (via de rechter portaal-trap) pas
te beginnen bij haar ge trede te begaan, en telt dan, eerst nog 15 treden van
noordoost naar zuidwest, en dan, na een klein platvormpje, nog 5 treden van
zuidoost naar noordwest.
Komende op de eerste verdieping, waar tevoren tot op ruim een meter boven
de verdieping-vloer het oorspronkel ijke tufstenen metselwerk van de toren nog
was te zien, dan bl ijkt ons, dat men dit al les, de oude hoekversterkingen en
vensteropeningen incluis (zie deel 2 blz.120 tot 124), egaal wit heeft bepleisterd, waarmee een einde is gekomen aan de ruïneuze situatie, die hier tot

voor kort was. - Bij de werkzaamheden in het torenportaal is een klein aantal
forse geprofi leerde tufstenen gevonden, kennel ijk afkomstig uit de afbraak van
de voormal ige romaanse kerk in 1841; ze zullen aan die kerk gediend hebben àf
als oml ijsting van een glas-in-lood-raam, àf als stenen stutten voor de dakgoten; ze 1 iggen thans op de eerste torenverdieping ter bezichtiging.
Hogerop in de toren zijn de oude balklagen geheel door nieuwe balken van
bil inga (een afrikaanse hardhout-soort) vervangen, en ook de vloeren zijn in
grenehout vernieuwd. Over de wrakke en desolate toestand, die er in de loop
der eeuwen in de ruimte van de klokkestoel was ontstaan, hebben we geschreven
in deel 2 blz. 131. Het was méér dan nodig. dat ook hier een grondige restauratie werd aangebracht, en dat is dan ook gebeurd: er is weer een zeer deugde1 ijke klokkestoel gebouwd, die stellig weer lang mee zal kunnen. De galmgaten,
die altijd 'open' zijn geweest, zijn nu met gaaswerk voor de vogels van velerlei pluimage ondoordringbaar gemaakt.
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Komen we op de volgende, vroeger door ons genoemde vierde verdieping van de
toren, dan zien we daar het onderste gedeelte van de spits; de spanten van de
spits zijn wel de oude, uit 1823 daterende, gebleven, maar daartussen is nu
een nieuw diagonaal 'windverband' aangebracht; ook is de spits zelf geheel
nieuw betimmerd; de dakschi lden werden voorzien van nieuwe leien in Oud-Rijnse
dekking, terwij look de torenhaan, -bol en -kruis grondig zijn gerestaureerd.
Tenslotte is ook het mechanisme van de vlaggestok op een bijzonder vernuftige
wijze vernieuwd, en de vlag wordt nu niet meer vlak naast kruis en haan recht
omhoog uitgestoken, maar aan de voorzijde van de toren, en dan schuin naar
boven.
Uiteraard zou er veel meer genoemd kunnen worden, dat bij de laatste restauratie is veranderd of verbeterd, vernieuwd of versterkt, maar we wi 1 len
het bij de gegeven opsomming laten. Het enige, dat o. i. alsnog zou moeten gebeuren, is, dat de 8 pi lasters, die de toren bij de omloop telt, waarvan de

sierspitsjes echter in de vijftiger jaren van onze eeuw zijn verwijderd en
door een bepaald smakeloze afdekking zijn vervangen (deel 2, blz. 146), alsnog
binnen het bestek van de hier besproken restauratie in hun oude glorie zul len
worden hersteld. Te weten, dat dit momenteel nog een onderwerp van bespreking
is, doet ons hopen, dat, wanneer dit boek, gedrukt en wel, op de markt komt,
de bedoelde pi lasters op de toren weer, geheel gel ijk aan hun vele soortgenoten op het kerkdak, hun 8 spitsjes zul len hebben, die al len ten hemel wijzen,
om daarmee te accentueren, dat de grote en eigenl ijke torenspits, die ze dan
als het ware als trouwe paladijnen omringen, in wezen hetzelfde bedoelt

tedoen~

September 1977.
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NOTEN
Wij geven hier eerst de aanvul I ingen van een aantal noten uit deel 1 en
deel 2, die bij het verschijnen van die delen nog niet afgerond konden worden,
en waarbij naar dit deel 4 is verwezen.
Deel 1, hoofdstuk
Blz.l0, nt.43: zie deel 3, blz.295-299.
BI z . 13, nt. 59: zie dee 1 3, bi z .299.
Blz.18, nt.76: zie de naaml ijst van de Zeister predikanten in deel 4.
Deel 1, hoofdstuk //
Blz.23,
Blz.24,
Blz.24,
BI z. 25,
Blz.26,
Blz.26,
Blz.28,

nt.26,
nt.30,
nt. 34:
nt.39:
nt.40:
nt. 41 :
nt.59:

zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie

deel
dee I
deel
deel
deel
deel
deel

4,
4,
2,
1,
4,
4,
3,

blz.430/31.
blz.429/30.
blz.l04-108; dl.3, blz.236,238.
blz.71/72.
blz.397.
blz.427/28.
blz.285,v.

Dee I 1, hoofds tuk / / I
Blz.33, nt. 4: zie deel 4, blz.370,v.
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Blz.34,
BI z. 37,
Blz.38,
BI z. 38,
Blz.40,
BI z. 41,
BI z. 41,
8 I z. 41,
8Iz.46,

nt. 5:
nt. 11 :
nt. 17:
nt. 19:
nt.24:
nt. 26:
nt.28:
nt.30:
nt.53:

zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

2,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

blz.150,v.
blz.345/46,354.
blz.364.
blz.365.
blz.364.
blz.365.
blz.367.
bi z. 369.
blz.367/68.

Deel 1, hoofdstuk IV
8Iz.52, nt. 27: zie deel 2, blz.161.
Blz.53, nt.30: zie deel 3, blz.216/17.
8Iz.59, nt .68: zie deel 3, blz.227/28.
Deel 1, hoofdstuk V
BI z .65,
Blz.66,
Blz.68,
BI z .68,
81 z .68,
8 I z. 71,
BI z. 73,

nt. 5:
nt. 7:
nt. 12:
nt. 14:
nt. 15:
nt. 18:
nt.27:

zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

1,
3,
3,
1,
2,
2,
2,

blz.71,72.
blz.217,v.
blz.238/39.
blz.100 ,pl.36.
pln.46-49,59.
bi z .133, v.
bi z. 110, v.

Deel 1, hoofdstuk VI
Blz.75, nt. 8: zie deel 2, bi z. 110, v.
Deel 2, hoofdstuk VII
81 z. 105,
8lz.108,
BI z. 110,
81 z. 110,
BI z. 140,
BI z. 142,
81 z. 143,
BI z. 143,
81 z. 146,
81 z. 146,

nt. 12: zie deel 3, blz.236.
nt. 19: zie deel 3, blz.232.
nt.28: zie deel 3, blz.236.
nt.30: zie deel 3, blz.231/32.
nt.l09: zie deel 2, bi z. 146; deel 3, blz.243.
nt. 11 7: zie deel 2, blz.207.
nt. 118: zie deel 3, pl. 89.
nt. 119: zie deel 2, pi .60.
nt.126: zie deel 3, blz.243.
nt. 129: zie deel 3, blz.243.

Deel 2, hoofdstuk VIII
81 z. 154,
81 z. 156,
8 i z. 156,
81 z. 166,
BI z. 167,
Blz.173,
81 z. 173,
Blz. 176,
8 I z. 180,
81 z. 186,
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nt. 24:
nt. 29:
nt. 31 :
nt. 71 :
nt. 75:
nt.l09:
nt. 11 0;
nt. 117:
nt.128:
nt.156:

zie
zie
z e
z e
z e
z e
z e
z e
z e
zie

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

3,
4,
3,
3,
3,
3,
4,
4,
3,
4,

blz.263
blz.400,v.
bi z. 214.
blz.263.
blz.284.
blz.300-302.
blz.362.
blz.362.
blz.223, pl.77.
blz.251.

Deel 4
Hoofdstuk XII
Ter attentie:
Bij de verwijzingen naar de rechterl ijke archival ia betreffende Zeist, die
zich in het Rijks Archief te Utrecht bevinden, is steeds mede verwezen
naar de daarvan door wijlen de heer Ph.J.e.G. van Hinsbergen vervaardigde
fiches, welke in handschrift, en genummerd van 1 t/m 1640, bewaard worden
in het archief van de Van de Poll-stichting te Zeist (Slot Zeist).
Blz.330.

1. Zie b 1z. 331.

2. Zie blz.371.
3. Zie blz.355.

4. Zie blz.358.
5. Arch.Gem.Zeist: Oud Arch.nr.37: Dorpslasten 1693; ook Arch.Herv.Gem.
Zeist A.l: Lidm.reg.fol.246 (12 juli 1693).
B1 z. 331 .
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bronnen Zeist I, blz.60 (27 mei 1368).
Als voren 11, blz.14,15 (1529).
Als voren I, blz.413 )19 apr.1515; blz.440 (28 sept.1520).
Als voren I, blz.421 (1520).
Als voren I, blz.410 (1512/13).
Als voren I, blz.388/89 (22 juni 1509); blz.395/96 (1 dec.1511).
Als voren 11, blz.18 (12 sept.1531); blz.21 (1531).
Als voren I, blz.45o (ca.1522); 11, blz.34 (1535); blz.35 (1536).

Blz.332.
14.
15.
16.
17.

Zie blz.371.
Zie blz.339.
Bronnen Zeist 11, blz.247 regel 5-13; blz.327 regel 1-7 (1540).
Als voren 11, blz.86 (1556).

Blz.333.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zie de bijlage betreffende de schouten van Zeist in dit deel.
Bronnen Zeist I, blz.l04 (21 mrt.1389).
Als voren I, blz.147 (12 juni 1410); blz.212 (1438/39).
Als voren I, blz.354 regel 1-4 van boven (22 jul i 1495).
Als nt.21.
Bronnen Zeist I, blz.410 (1512/13).
Als voren I, blz.421 (1520).

Blz.334.
25. Als voren I I, zie register.
26. R.A. Utrecht: Inv. rechterl.archn.nr.1260: Zeist (9 aug.1626); fi .v.H.
nr.13. Zie ook blz.372/73.
27. Als nt.26.
Blz.335.
28. Bronnen Zeist I, blz.448/49 (n.b. bij 1521).
29. Als nt. 28.
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30. Bronnen Zeist 11, blz.99 ( 15 apr.1558) .
31 . Als voren 11, blz.44 (1540) ; bi z. 100 (1558) .
Blz·336.
32. Als voren 11, blz.44/45 (1540) .
33. Als voren 11, blz.76/77 (1553) .
34. AI s voren I, blz.421 ( 1517).
Blz.337.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Als
A Is
Als
AIs
A Is
A Is
Als
AIs

voren
voren
voren
voren
voren
voren
voren
nt.40.

11,
11,
11,
11,
11,
11,
11,

bi z. 100 (1558) .
blz.144 (6 febr.1574).
bi z. 101 (13 febr.1559).
bi z. 113 (23 oct. 1562) .
bi z. 128 (1564) .
blz.147/48 (24oct.1575).
bi z. 175 (1 febr.1584).

Blz.338.
43.
44.
45.
46.
47.

Bronnen Zeist 11, blz.151 (14 nov.1575).
Als voren I I, zie register.
Als voren 11, blz.252, regel 10 van boven (1600).
R.A.Utr.: Inv.Staten-arch.nr.349,5, fol.120-verso (14 oct.1602).
Bronnen Zeist 11, blz.113 (23 oct.1562).

Blz.340.
48. Arch.Gem.Utr.: Klapper transportregisters (6 aug.1634, 20 febr.1649).
49. Zie blz.333.
50. Arch.Gem.Utr.: Notar.archn. S.192a/24: protoc.not.C.Verduyn (28 apr.
en 3 mei 1645).
Blz.341.
51. Als nt.46.
Blz.342.
52. R.A.Utr.: Inv.Staten-arch.nr.349,8 fol.161-verso (19 nov.1616).
53. Arch.Gem.Utr.: Notar.archn.S.192,7: protoc.not.C.Verduyn, fol.364 (2
juni 1621).
54. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1260: Zeist (16 febr.1626); fi.v.H.
nr. 10.
55. Als voren: Zeist (2 mei 1627); fi .v.H.nr.l7).
Blz.343.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
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Als voren: Zeist (22 oct.1627); fi .v.H.nr.21.·
A Is nt. 56.
Als nt.55.
R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1257: Zeist (12 mei 1647); fi.v.H.
nr. 120.
Als voren: nr.1260: Zeist (24 apr., 18 mei 1637); fits v.H.nrs.60,62.
Zie voor de naam v.d. vrouw v. Gijsbert Aertsz van Wijek: Arch.Gem.
Utr.: klapper transportregisters (25 mei 1643); vgl. ook de Geneal.
Tabel op blz.339 van dit deel.
R.A.Utr.: Inv.Staten-arch.nr.347,26, fol.66-verso (24 aug.1647).
Arch.Gem.Utr.: Inv.notar.archn., S.206,21: protoc.not.Houtman (20 febr.
1650) .

64. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621a/623a: Lidm.Lijst 8 sept.1650. Oat Gerritje van
Wijck een dochter was van Gijsbert Aertsz van Wijck bI ijkt Arch.Gem.Utr.:
Inv.notar.archn. S. nr.192a,24: protoc.not.C.Verduyn (28 apr.1645).
Blz.344.
65.
66.
67.
68.
69.

R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621a/623a, fol.l: Acta Kerkeraad Zeist (14dec.1650).
Als nt.63: S.192a,25: protoc.not.C.Verduyn (17/18 sept. 1648).
Arch.Gem.Utr.: klapper transportregister (17 dec.1641).
R.A.Utr.: Inv.Staten-arch.nr.349,28: fol.49-verso (10 dec.1652).
Arch.Gem.Utr.: Inv.notar.archn.S.209c,25: protoc.not.G.Vastert (25 juni,
16 jul i 1659).

Blz.345.
70.
71.
72.
73.

Als nt.64: fol.33: Lidm.reg.Zeist (tss.8sept.1650 en Pasen 1656).
Als nt.64: fol.4-verso: Acta Kerkeraad Zeist (1 en 8 jul i 1655).
Zie in dit deel blz.297,v., blz.346,v., blz.403,v.
Arch.Gem.Utr.: Inv.notar.archn.S.nr.202,8: protoc.not.J.v.Vechoven
(3 febr. 1655) .
74. Als voren: S.nr.206,24: protoc.not.G.Houtman (loet. 1653).
75. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.46: Huisgeld 1664.
Blz.346.
76. Als nt.72.
77. R.A.Utr.: Inv.Staten-arch.nr.349,36, fol.252 (5 sept.166?).
78. Als voren: nr.349,37, fol.285 (31 dec.1674).
Blz.347.
79. Arch.Gem.Utr.: O.B.St.: Klapper Huw.registers (27 sept.1668).
80. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621a/623a: Lidm. reg.Zeist fol.34-verso (Kerstdag
1668) .
81. Als voren: Op.reg.Zeist (3 oct.1669, 9 mrt.1679, 31 mei 1680).
82. Zie blz.345.
83. Zie deel 2, blz.157.
84. Arch.Herv.Gem.Zeist B. 11: Jaarrekn.1678,1679.
Blz.348.
85. R.A.Utr.: O.B. St.nr.621a/623a: Lidm.reg.Zeist, fol.36-verso (18 oct.
1674) .
86. Arch.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.Zeist fol.242, nr.58 (marge: betr.
18 apr.1690).
87. Arch.Herv.Gem.Zeist B.ll: Jaarrekn.1675-1681.
88. Als voren: Jaarrek. 1681.
89. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621a/623a: Acta Kerkeraad Zeist (9 apr.1676, 28
apr.1678.
90. Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerkeraad (3 juni en 1 sept. 1681).
91. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621a/623a: Op.reg.Zeist (3oct.1669).
92. Als voren: nr.623b: Huw.reg.Zeist (19 nov. 1682).
93. Als voren: nr.621b: Op.reg.Zeist (9 dec. 1683).
Blz.349.
94. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Oorpslasten 1688,1710,1711.
95. Als voren: nr.21: Haardstedengeld 1715.
96. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (26 juni 1722); fi .v.H.
nr. 161 .
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97.
98.
99.
100.
101.
102.

Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.fo1.1 t/m 3-verso (lijst van 1712).
R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (8 aug.1713).
Als voren: nr.621c: Op.reg.Zeist (24 dec.1713, 26 jan.1716).
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.fol.5-verso, in de marge.
Als voren A.20: Acta Kerkeraad (26 dec.1716).
Als voren A.1: Lidm.reg.fo1.245 (sub 10 oct.1691, ook in de marge).

Blz.350.
103. Arch.Gem.Utr.: Klapper Huw.reg.Utr.(Luth.Gem.) (26 apr.1701).
104. Als voren: Klapper Op.reg.(Luth.Gem.) (10 mei 1701,21 apr.1703, 15
oct.1705, 13 nov.1706, 2 apr.1710, 30 aug.1714).
105. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.21: Haardstedengeld 1715.
106. Als nt.102.
107. Arch.Herv.Gem.Zeist B.10: Begr.Lijst 1730 (18 apr.1730).
108. Arch.Gem.Zeist: Oud.arch.nr.18: Familiegeld (1708-1713,1714-1720).
Blz.351.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1720, fol.8 onderaan.
Zie blz.383.
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (21 oct.1723).
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1725 fol.14-verso, nr.25 met bijschrift.
Als voren: Lidm.reg.1726 fol.17-verso nr.28 met bijschrift.
Als voren: Lidm.reg.1736 fol.21 nr.44 met bijschrift.
Als voren: Lidm.reg.1740 fol23-verso nr.83.
Als voren: lidm.reg.1740 fol.25-verso: aantekening.

Blz.352.
117. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1216: Zeist (20 nov.1733); fi.v.H.
nr.259.
118. Zie blz.379.
119. Als nt.117: Zeist (1 dec.1733); fi.v.H.nr.260.
120. Zie blz.383.
121. Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1757, fo1.30, nr.15 met bijschrift.
122. Zie blz.383/84.
Blz.353.
123.
124.
125.
126 .
127.
128.

Als voren.
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (31 mei 1748).
Als voren (14 dec.1752).
.I\ls voren (apr.1754).
R.A.Utr.: O.B.St.nr.621c: Op.reg.Zeist (12 febr.1730).
R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (30 jan.175?); fi.v.H.
nr.499.

Blz.354.
129. Als voren: Zeist (4 mrt.1757: huw. voorw.) ; fi .v.H.nr.500; ook R.A.
Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (17 febr.17571.
130. Als nt.128: nr.1261: Zeist (6 mei 1762); fi.v.H.nr.619.
131. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Begravingen in de kerk: graf 21 (27mei 1762).
132. Als voren: id. graf 21 (6 febr.1764).
133. Zie deel 1, blz.37; in dit deel blz.345/46.
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8Iz.355.
134. Zie deel 1, blz.36.
135. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (6 mrt.1758); fi.v.H.nr.
513.
136. Als voren: Zeist (21 mrt.1768): fi.v.H.nr.743; zie ook blz.389.
137. Als voren: Zeist (11 jan.1780); fi.v.H.nr.987.
138. Als voren: Zeist (9 juli 1799); fi.v.H.nr.1364.
139. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621c: Dp.reg.Zeist (29 jan.1758, 25 jan.1761,
16 mei 1762).
140. Arch.Herv.Gem.Zeist B.10: Lijst van begravingen In de kerk; graf nr.
21 (23 juli 1762,13 juni 1763).
141. Als nt.139 (25 jan.176l).
Blz.356.
142.
143.
144.
145.

Arch.Herv.Gem.Zeist B.1: Acta Kerkel.Commissie (23 jan.1799).
Als nt.140: graf nr.21 (4 febr.I778).
Als voren: graf nr.21 (20 nov.180l).
Arch.Herv.Gem.Zeist A.3: Lidm.reg. sub 21 oct.1790. - N.B. een Huw.reg.
uit deze tijd ontbreekt.
146. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (9 juli 1805); fi.v.H.
nr.1503.
147. Als voren: Zeist (9 juli 1805); fi.v.H.nr.1502.
148. Als voren: Zeist (9 aug.1809); fi .v.H.nr.1603--:B1z.357.
149. Zie blz.354.
Blz.358.
150. Als nt.148.
151. Haarlemsche Courant van 24 jan.1815.
152. Arch.Herv.Gem.Zeist A.3: Lidm.regs.v.1809 en 1810; aantn.

in de marge.

B1.z.359.
153. Als nt.151.
154. Geautoriseerd afschrift v.d. transportacte d.d. 11 juli 1815 (protocol not.H.Happé, Amsterdam) in bezit v. dokter H.v.Loghem, Zeist.
155. Als nt.154.
Blz.360.
156. Haarlemsche Courant van 8 en 15 apr.1815.
81 z. 361.
157. Geautoriseerd afschrift v.d. transportacte d.d. 21 jan.1824 (protocol
not.M.Wigman, Utrecht) in bezit v. dokter H.v.Loghem, Zeist.
158. Arch.Gem.Utr.: Klapper Huw.registers (3 aug.1809).
159. Arch.Gem.Zeist nr.548: Stukken Nation.Militie 1829 (betr. G.M. Liefrink).
160. Arch.Herv.Gem.Zeist A.3: Lidm.Lijst van 17 aug.1823 (bijvoeging).
161. Zie blz.357.
162. Arch.Herv.Gem.Zeist 8.1: Notulen Kerkvoogdij (31 oct.1825).
163. Kadaster Utrecht: Kadastrale tekeningen 'ca.1820' met latere bijvoegingen.
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B1z.362.
164.
165.
166.
167.

Arch.Gem.Zeist: Burger!.Stand over!. (25 juni 1841).
Zie deel 3, blz.235.
Zie deel 2, blz.176/77.
Geautoriseerde afschriften v.d. beschrijving en v.d. verkoopacte d.d.
28 sept. en 12 oct.1847 (protoc.not.J.C.Schadee, Zeist) in bezit van
dokter H. van Loghem, Zeist.
168. Als nt. 167.
169. Arch.Herv.Gem.Zeist A.21: Handelingen Kerkeraad (30 nov.1857, 5 jan.
1860, 30 oct. 1862, 7 nov. 1867); ook idem B.2: Notulen Kerkvoogdij
(26 apr.1858, 21 nov.1862, 21 apr.1863, nov.18671.
Blz.363.
170.
171.
172.
173.
174.

Als nt.167.
Idem.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.3: Lidm.Lijst 1823, aant. in de marge.
Arch.Herv.Gem.Zeist nr.701: B.St.overl. (22 nov.1858).
Nederland's Adelsboek 42e jrg.(1949), blz.428,431,432.

Blz.364.
175. Zie deel 1, blz.40,41.
176. Zie dee 1 1, b 1z. 38.
Blz.365.
177. Arch.Gem.Utr.: Notar.archn.: protoc.not.J.H.Schermbeek: transportacte
van 22 aug.1857.
178. Arch.Gem.Zeist: Burgerl .Stand en Bevolking.
Blz.366.
179. Als voren: Kadastrale leggers.
180. Bulletin Van de Poll-stichting, 4e jrg.nr.3 (sept.1974).
Blz.367.
181. Zie deel

1, blz.38,39.

Blz.368.
182.
183.
184.
185,

A Is nt. 180.
Als nt.179.
Weekbode voor Zeist van 12 mei 1883 en 2 mei 1892.
Als nt.179.

Blz.369.
186. Arch.Gem.Zeist: Bevolking.
187. Als voren.
Blz.370.
188. Zie blz.330,380.
B1 z. 371.
189. Bronnen Ze i s t I I, bI z. 246, rege Is 28 t/m 35 van boven.
190. Als voren I I, blz.52 (17 apr. 1544); blz.57 (31 aug.1548); blz.134
(31 dec.1569).
191. Als voren 11, blz.lOS (21 juli 1559).
192. Zie blz.336.
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Blz.372.
193.
194.
195.
196.

Zie blz.371.
Bronnen Zeist 11, blz.158 (1578/79).
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.22: Huisgeld 1599, fol.4.
R.A.Utr.: Inv. rechterl.arch.nr.1260 (19 aug. 1626); fi .v.H.nr.13; zie
ook blz.334.

Blz.373.
197. Arch.Gem.Utr.: Notar.archn.D.nr.192a,8: protoc.not.C.Verduyn, fol.243
(12 aug.1622).
198. Zie blz.341.
199. Als nt.196: Zeist (23 jul i 1625); fi .v.H.nr.8.
200. Als voren: Zeist (24 juli en 23 oct.1625); fi.v.H.nr.9.
Blz.374.
201. Bronnen Zeist 11, blz.246, 5e regel v.o. (post van 1685).
202. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Lidm.reg.Zeist, fol.33 (ongeveer halverwege de namen reeks van 1650-1656).
203. Als voren: in hetzelfde boek: Acta Kerkeraad (1650-1680, passim).
Blz.375.
204. Als voren: in hetzelfde boek: Huw.req.Zeist, fo1.42 (23 mei 1669).
205. Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerke~aad (26 dec. 1684).
206. Als nt.202: Lidm.reg.1650-1656, fol.33, 2e naam v.b.; in de margè.
Blz.376.
207.
208.
209.
210.

Als voren: Lidm.reg.1674, fo1.36-verso (18 oct.1774).
Als voren: Lidm.reg.1675, fol.37-verso (25 juli 1775).
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Dorpslasten 1691-1695.
Zie blz.378.

Blz.377.
211. Al s nt.204: Huw. reg.Zeist, fol.42-verso (27 jan.1678).
212. Als nt.202: Lidm.reg.Zeist, fo1.37-verso (29 mrt.1678).
213. Zie blz.374.
Blz.378.
214. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Dorpslasten 1682-1688.
215. Als voren: Dorpslasten 1691,1692.
216. Arch.Herv.Gem.Zeist A.: Lidm.reg.Zeist 1688, fol.242, nr.55 (in de
marge) .
217. Als nt.214: Dorpslasten 1691-1695.
218. Als voren: Dorpslasten 1693.
219. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Dp.reg.Zeist (? juli 1678, 12 sept.
1680); id.nr.621b (4 mei 1682, 1 jan.1684).
220. Arch.Gem.Utr.: O.B.St.: Klapper overl.reg.Utr. (? mrt.1709).
Blz.379.
221. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.21: Haardstedengeld 1715.
222. Arch.Gem.Utr.: Klapper transportacten (8 juni 1709).
223. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (15 oct.1722); fi.v.H.
nr. 164.
224. Als voren: Zeist (10 dec.1750); fi.v.H.nr.396.
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255. Als voren: Zeist (1 febr.1754); fi .v.H.nr.436.
Blz.380.
226. Als voren: Zeist (27 juni 1755); fi.v.H.nr.460.
227. W.b. de genoemde sterfgevallen: Arch.Gem.Utr: Klapper overl .regs.
(12 juni 1722,3 juni 1750,31 oct.1753, 25 juni 1756).
228. Als nt.223: Zeist (17 sept.1756); fi .v.H.nr.486.
229. Als voren: Zeist (8 jan.1759); fi.v.H.nr.532.
230. Arch.Gem.Utr.: Klapper Huw.regs.Utr. (ondertr.21 dec.1692).
231. Arch.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.Zeist 1693, fol.246 (12 jul i 1693).
232. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Dorpslasten 1693.
233. Als voren: Dorpslasten 1698.
234. Als nt.231: in de marge.
Blz.381.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
2 111.
242.
243.

Als nt.231: Lidm.reg.Zeist 1699, fol.249 (8 juli 1699).
Arch.Gem.Zeist (Oud arch.nr.18: Familiegeld 1699-1701.
Als nt.235: in de marge.
Arch.Gem.Utr.: Klapper Huw.reg.Utr. (1 mei 1700).
Arch.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.Zeist 1702, fol.215 (8 juli 1702).
Als nt.236: Familiegeld 1702-1705.
Als voren: Familiegeld 1706.
R.A.Utr.: 0.B.St.nr.623b: Zeist Huw.reg. (10 apr.170ll.
Als nt.239: Lidm.reg.Zeist 1711, fo1.256 (3 juli 1711).

Blz.382.
244. Als nt.236: Familiegeld 1714.
245. Zie blz.378.
246. Arch.Gem.Utr.: Inv.notar.archn.S.244a: protoc.not.C.van Doorn (11 jan.
1708) .
247. Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.Zeist 1712 fol.2 nr.65 (marge).
248. Als voren: fol.2 nr.64 (marge). Ook R.A.Utr.: 0.B.St.nr.623c: Huw.reg.
Ze is t (14 oc t. 1714) .
249. Arch.Gem.Zeist: Oud arch,nr.18: Familiegeld 1714,1715.
250. Als nt.248.
251. Als nt.247: Lidm.reg.Zeist 1722, fol.ll-verso en 12-verso: de bewoners
v.d. herberg staan hier onder nrs.28,29, Spiegel berg is nr.96.
252. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (14 oct.1714).
Blz.383.
253. Als nt.247: Lidm.reg.1716, fol.5-verso, nr.37.
254. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Begr.Lijst 1731 (16 mei 1731).
255. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621c: Dp.reg.Zeist (15 dec.1715, 25 apr.1717,
15 sept. 1720) .
256. Als voren: nr.623c: Huw.reg.Zeist (25 mei 1738).
257. Als nt.247: Lidm.reg.1737, fol.21-verso, 3e en 2e regel v.o. (in de
ma rge) .
258. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.21: Haardstedengeld 1715.
259. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (25 jan.1724); fi.v.H.
nr. 173.
260. Als nt.256: Huw.reg.Zeist (29 act. 1724).
261. R.A.Utr.: 0.B.St.nr.621c/d: Dp.reg.Zeist (23 dec.1725, 27 juli 1727,
12 febr.1730, 22 mrt.1733).
262. Als voren: nr.621c (12 febr.1730).
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Blz.384.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

Zie blz.252/53.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerkeraad (sept.1747, 10 oct.1753).
Zie blz.353/54.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1745/46, fol.26-verso, nrs.74,75.
Van de Bunt: Wi I lem Adriaan van Nassau, blz.4-6,12-14.
R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261 (26 mrt.1720); fi.v.H.nr.143.

Blz.385.
269. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Lidm.reg.Zeist 1680, fol.37-A.
270. Arch.Herv.Gem.Zeist A. 1: Lidm.reg.Zeist 1700, fol.250.
271. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Lijst begravenen In de kerk, graf nr.44
(16 aug.1728).
272. Als nt.267, blz.13.
273. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621b: Op.reg.Zeist (20 mei 1700).
274. Arch.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.Zeist, fol.251 (1701).
275. Als voren: A.2: Lidm.reg.Zeist 1712, fo1.2-verso; 1716, fo1.6.
276. Als voren: 1726, fol.17-verso, nr.36; 1739, Fol.23,nr.51.
277. Als voren: 1745, fol.26-verso, nrs.74,75.
Blz.386.
278.
279.
280.
281.
282.

283.
284.
285.

Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerkeraad (sept.1747).
Als voren (10 oct. 1753).
R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (6 nov.1768).
Als voren: nr.621d: Op.reg.Zeist (26 juni 1746, 15 mei 1749,9 aug.
1750,15 aug.1751, 23 nov.1752, 20 jan.1754).
We kennen van 4 van deze 6 kinderen de begrafenisdata: Arch.Herv.Gem.
Zeist B.l0: begravenen in graF nr.54 In de kerk (28 jan.1750, 29 sept.
1750,4 aug.1751, 1 apr.1754).
Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: als voren graf nr.54 (18 mei 1756).
R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist {2 jan.17571.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.Zeist 1756, fol .30,nr. 12.

Blz.387.
286. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (17 dec.1756); fi .v.H.
nt.493.
287. Als voren (12 juli 1758); fi.v.H.nr.517.
288. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: begravenen In de kerk, graf nr.54 (10 nov.
1769) .
289. Als nt.286: Zeist (20 nov.1769); Fi.v.H.nr.786.
290. Als nt.280.
291. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621c: Op.reg.Zeist (? apr.1771: Maria; verder:
28 mrt.1773, 6 nov.1774, 10 nov.1776, 4 jan.1778).
292. Zie blz.392.
293. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: begravenen In de kerk, graf nr.54, sub datis.
294. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (11 febr.1754); fi.v.H.nr.
438.
295. Als voren: Zeist (27 apr.1756); fi.v.H.nr.480.
296. Zie blz.380.
Blz.388.
297. R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (2 febr.1726).
298. Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.Zeist 1749, fol.27-verso, nr.4.
299. Als nt.297.
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300.
301.
302.
303.

R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a, fol.43: Huw.reg.Zeist (14 nov.1680).
Als nt.298: A.2: Lidm.reg.Zeist,1712, fol. l-verso, nrs.22,23.
R.A.Utr.: O.B.St.nr. Op.reg.Zeist (15 jan.1699).
Als nt.298: A.2: Lidm.reg.Zeist,1712, fol.l-verso, nrs.22, bijschrift,
en fol.20: Lidm.reg.1745/46, fo1.20, nr.4, bijschrift.
304. Arch.Herv.Gem.Zeist: Oud arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (20 febr.
1744) .
305. Van de Bunt: Cornelis Schellinger, blz.3.
Blz.389.
306. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Begravenen in graf nr.ll In de kerk (27 ju1 i 1751).
307. R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (3oct.1751).
308. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (21 mrt.1768); fi 's v.H.
nrs.743,742.
309. Zie blz.355,v.
310. Zie blz.358/59.
311. Als nt.308.
312. Als nt.308: Zeist (30 mei 1768); fi.v.H.nr.746.
Blz.390.
313. Als nt.307: Huw.reg.Zeist (24 dec. 1775).
314. Als nt.304: Notulen Gerecht Zeist (7 febr. 1777).
315. Arch.Herv.Gem.Zeist B.10: begravenen in graf nr.42 In de kerk (16
feb r. 1787) .
316. Arch.Herv.Gem.Zeist A.l0: Op.reg.Zeist; zie van 1788 tot 1810.
317. Als voren B.l0: Begr.regs.Zeist: Zeist van 1788 tot· 1805.
B1 z. 391.
318. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (13 juni 1800); fi.v.H.
nr.1382.
319. Als nt. 31 7: Beg r . reg. (8 me i 1810).
320. Arch.Gem.Zeist nr.543: Stukken Nationale Militie 1814 (betr. Jan Vermeulen) .
321. Arch.Herv.Gem.Zeist A.3: Lidm.reg. sub 25 sept.1785 (attest.v.25mrt.

1781).
322. Zie blz.384,v.
323. Als nt.320.
324. Arch.Gem.Zeist nr.732: Kadastrale leggers.
Blz.392.
325. Zie blz.358.
326. Zie blz.387.
327. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621c: Op.reg.Zeist (14 mei 1805, 14 nov.1806,
7 febr.1808, 11 jan.1809, 18 nov.1810).
328. Arch.Gem.Zeist B.10: Begraafl ijsten (14 nov.1810).
329. Deze en meerdere hierna volgende gegevens zijn ontleend aan Arch.Gem.
Zeist: Burgerl .Stand en Bevolking.
330. Arch.Gem.Zeist nrs.l04,105: Notulen Gem.raad (10 dec.1856,9mei 1862).
331. Als voren nr.702: B.St.overl. (5 jul i 1865).
Blz.393.
332. Als voren nr.700: B.St.overl. (14 juni 1850).
333. Als voren nr.684: B.St.geb. (28 febr.1835).
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334.
335.
336.
337.

Als voren nr.732: Gegevens Kadaster.
Als voren nr.695: B.St.overl. (16 nov.1865).
Als voren nr.702: B.St.overl. (20 jan.1869).
Als voren nr.702: B.St.overl. (20 oet.18n); id.nr.732: gegevens Kadaster.
338. Als voren nr.704: B.St.overl. (18 jan.1892).
339. Als nt.734.
340. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621b,e: Zeist: Dp.reg. (11 aug.1709, 25 mrt.1711,
23 sept.1714, 22 nov.1716, 14 jul i 1720).
Blz.394.
341. Gegevens Kerkel ijke en Burgerl ijke Stand.
Blz.395.
342. Als nt.334.
Blz.396.
343. Weekobode voor Zeist van 16 mei 1896.
344. Als nt.334.
345. Areh.Herv.Gem.Zeist: Bevolkingsregister.

Hoofds tuk X I I I
Blz.397.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zie dee I 1, bi z. 26; i n di t dee I pl. 109.
Zie blz.422,423.
Zie blz.426.
Zie blz.42S.
Zie blz.339,344,345.
R.A.Utr.: Inv.Staten-areh.nr.nr.349,30, fol.29-verso (10 aug.1655).

Blz.398.
7. Areh.Gem.Utr.: Inv.notar.arehn.S.nr.230: protoe.not.P.Lieffs (10 sept.
1655) .
8. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Lidm.reg.fol.33 (Pasen 1656).
9. R.A.Utr.: Inv.Staten-'areh.nr.349,36, fol.252 (5 sept. 166?) ; zie ook
blz.346.
10. Areh.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.1688, fol.243, nr.60 (in de marge).
11. Zie deel 1, blz.33.
Blz.399.
12. R.A.Utr.: Inv. rechterl.archn.nr.1261: Zeist (9 febr.1733); fi .v.H.nr.
250.
13. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l1,12: Jaarrekn.1675-1732. - R.A.Utr.: Inv.
rechterl.archn.nr.1261: Zeist (9 febr.1733, 23 mrt.1737, 5 apr.17 4 7,
26 apr.1754, 10 febr.17S9, 13 jan.1S00, 16 sept.180?); fi's.v.H.nrs.
250,276,348,445,1102,1377,1557. - Vorsterman van Oyen: Stam- en Wapenboek I, blz.310,311.
BI z. 40 1.
14. Booth: De Franschen in Utrecht in 1672/73, blz.17-22.
15. Blok: Geschiedenis v.h. Nederl. Volk, I I I, blz.178.
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Blz.402.
16.
17.
18.
19.

Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.21: Haardstedengeld 1715.
Zie blz.411.
Zie blz.384.
Tegenw. Staat van Utrecht, blz.342. - Van der Aa: Aardrk. Woordenboek
XII, blz.174.
20. Zie blz.400.
Blz.403.
21.
22.
23.
24.
25.

Als nt.14.
R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Huw.reg.Zeist, fol.42-verso (22 apr.1677).
Arch.Gem.Utr.: Klapper Huw.regs. (27 mrt.1665).
Als nt.22: Op.reg.Zeist, fol.47-verso (25 juli 1665).
Als nt.22: Lidm.reg.Zeist, fo1.34 (Pasen 1666).

81z.404.
26. Als nt.22: Op.reg.Zeist, fol.48 (5 aug.1666) en fol.49-verso (zie sub
1671: 16 febr.1674).
27. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Oorpslasten 1670.
28. Als nt.22: Lidm.reg.Zeist, fol.36 (18 oct.1674).
29. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.37: Oorpslasten 1680.
30. Zie blz.398.
31. Als vo ren.
32. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.46: Huisgeld 1693.
33. Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerkeraad (3 juli en 1 sept.1681).
34. Als voren: Acta Kerkeraad (16 juli 1682).
35. Als voren: B.12: Jaarrek.1701 (afgesloten 1702).
36. Van de Bunt: Wi 1 lem Adriaan van Nassau, blz.8.
Blz.406.
37. Van de Water: Groot Utrechts Placaatboek 111, blz.89.
38. Als nt.27: Oorpslasten 1676 (afgesloten 1677). - Arch.Herv.Gem.Zeist
B.11: Jaarrekn.1675-1678 (afgesloten 1679),1680 (afgesloten 1681).
39. Als nt.27: Oorpslasten 1679 (afgesloten 1680). Arch.Herv.Gem.Zeist
B.l1: Jaarrek.1679 (afgesloten 1680).
40. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621a/623a: Op.reg.Zeist, fol.50-verso (31 mei 1680).
41. Als nt.27: Oorpslasten 1676-1682. - Arch.Herv.Gem.Zeist B.11: Jaarrekn.
1675-1680.
42. Zie deel 2, blz.136.
43. Als nt.37, I I I, blz.190.
Blz.407.
-44. Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.18: Fami 1 iegeld 1698-1702, en nr.37: Oorps1as ten 1701.
45. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1259: Zeist (12 sept.1714); fi.v.H.nr.
136.
46. Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1720, fol.8-verso, nr.47 (marge).
- R.A.Utr.: Inv.rechter1.archn.nr.1261 (20 mrt.1720: 'de erfgenamen
van de oud-schout Johan Oamhof'); fi .v.H.nrs. 170, 171.
47. Als nt.44: nr.18: Familiegeld 1719.
48. Als nt.46: A.2: Lidm.reg.1716, fol.6-verso.
49. Als nt.45: Inv.nr.1259: Zeist (7 juni 1718) en Inv.nr.1261 (12 dec.
1718); fi 's.v.H.nrs.138, 140.
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50. Zie blz.404.
51. Inl ichtingen Centr.Bur.v.Genealogie, Den Haag. - Nederl.Leeuw 1944
(kol.l02) en 1948 (kol .236).
Blz.408.
52.
53.
54.
55.
56.

Arch.Herv.Gem.Zeist A.l: Lidm.reg.1682, fol.238, ook in de marge.
Inl ichtingen Centr.Bur.v.Genealogie, Den Haag.
Zie blz.403.
Als nt.52: Lidm.reg.1696, fol.248.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1712, fol.2-verso, nr.81; id.1716,
fol.6; id.1720, fo1.8-verso, nr.48,49, ook in de marge.
57. Als voren: Lidm.reg.1716, fol.6-verso.
58. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (26 juni 1737l; fi.v.H.nr.
277.
59. Als voren: Zeist (15 juli 1721 en 26 juni 1737; fi's.v.H.nrs.152,
227.
Blz.409.
60. Inlichtingen Centr.Bur.v.Genealogie Den Haag (collectie Van Wijnen).
61. Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Begr.Lijsten: graf nr.15 in de kerk (6 dec.
1729) .
62. Als nt.58: Zeist (18 dec.1737); fi.v.H.nr.279.
63. Als voren: Zeist (11 apr.1743); fi.v.H.nr.322.
64. Als nt.60. - R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist (bij 13 febr.1738).
65. Als nt.58: Zeist (1 dec.1757l; fi.v.H.nr.511.
66. R.A.Utr.: O.B.St.nr.621c: Op.reg.Zeist (29 sept.1743).
67. Als nt.58: Zeist (27 apr.1744); fi.v.H.nr.329.
68. Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.reg.1741, fol.25, nr.76, met aant.
69. Als nt.58: Zeist (26 juni 1744); fi.v.H.nr.332.
70. Arch.Herv.Gem.Zeist A.1: Lidm.reg.1691, fol.245, in de marge.
Bl z .41 O.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Zie blz.398/99,404.
Als nt.70: Lidm.reg.1693, fol.246 (28 juni 1693).
Als voren: fol.246 (8 jul i 1693).
Zie blz.399.
Als nt.70: Lidm.reg.1701, fo1.251 (31 mei 1701).
Arch.Herv.Gem.Zeist B.12: Jaarrekn.1701, 1703-1708.
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr. 18: Fami 1 iegeld 1707-1709.

BI z. 411.
78. Arch.Van de Poll-stichting Zeist: afd. Buitenplaatsen en boerderijen:
stukken betr. het huis Beek en Royen, nr.7 (20 oct.1708).
79. Nederl.Patriciaat 3ge j rg. (1955), blz.130,v.
80. Arch.Herv.Gem.Zeist B.12: Jaarrekn.1709-1720.
81. Als nt.77: Familiegeld 1709-1720. - Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.21:
Haardstedengeld 1715.
82. Als nt.77: Fami 1 iegeld 1719.
83. Als nt.79, blz.131.
84. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Zeist (9 febr.1733); fi .v.H.nr.
250.
85. Als nt.83.
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Blz.412.
86.
87.
88.
89.

Arch.Herv.Gem.Zeist B.12: Jaarrekn.1735/36-1737/38.
Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.44: Logiesgeld 1734-1737.
Als nt.84: Zeist (23 mrt.1737); fi .v.H.nr.276.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.2: Lidm.regs.1734-1768.

Blz.413.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

R.A.Utr.: O.B.St.nr.623c: Huw.reg.Zeist 00 juni 1737).
Arch.Herv.Gem.Zeist B.12,13: Jaarrekn.1738/39-1745/46.
Als voren: Jaarrekn.1738/39-1746/47.
Als nt.91: B.l0: Lijsten van grafsteden in de kerk: graf nr.lD.
Zie blz.426.
Als nt.84: Zeist (5 apr.17471; fi.v.H.nr.348.

Blz.414.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Schutz: De Broeders, blz.75.
Als voren: blz.76.
Als voren: blz.79.
Als voren: blz.l05.
Als voren: blz.l07.
Als nt.84: Zeist (26 apr.1754); fi.v.H.nr.445.
R.A.Utr.: O.B.St.nr.624: Huw.reg.Ev.Br.Gem.Zeist (23 febr.17471.

BI z .415.
103. Als nt.84: Zeist (17 jan.17471; fi .v.H.nr.346.
104. R.A.Utr.: O.B.St.nr.625: Huw.Gerecht Zeist (31 jan.17471.
105. Arch.Gem.Haarlem: Inv.rechterl.archn.nr.96,2: Huw.Gerecht Haarlem,
reg.1673-1692, fol.120 (27 jan.1786).
106. Als voren: Dp.reg. (Geref.), nr.n, fol.247 (18 sept.1793).
107. Als voren: Inv.notar.archn.nrs.757-126 en 774-126: protoc.not.Aalst
de Bruijn (2 nov.1731).
Blz.417.
108. R.A.Utr.: Inv. rechterl.archn.nr.1261: Zeist (14 apr.1750); fi .v.H.nr.
388.
109. Als voren: Zeist (28 nov. 1780) ; fi .v.H.nr.l00l.
110. Arch.Gem.Leiden: O.B.St.nr.J.75: Huw.Gerecht Leiden (29 juli 1717).
111. Als nt.l08: Zeist (17 jan.1747); fi.v.H.nr.346.
112. Als nt.l08: Zeist (27 oct.1752); fi.v.H.nr.413.
113. Arch.Herv.Gem.Zeist B.14: Begr.Lijst in Jaarrek.1763/64 (17sept.1763).
114 . .lI.ls nt.l07.
115. Als nt.l08.
116. Arch.Gem.Leiden: O.B.St.nr.L.711: Huw.Gerecht Leiden (15 febr. 1742).
117. Als nt.l08.
118. Als nt.116: O.B.St.nr.J.138: Huw.Gerecht Leiden (ondertr.26 juli 1720).
119. Als nt. 116: O. B . St.: Beg r. reg. Le i den (Waa 1s) (17 nov. 1 764) .
Blz.418.
120. Als nt.l08: Zeist (11 mrt.1754); fi.v.H.nr.441.
121. Arch.Gem.Leiden: O.B.St.nr.S.S., fol.121 (27 mei 1764); zie ooknt.122.
122. W.M.C. de Regt: Naamlijst Waalsche Predikanten (m.s. in Centr.Bur.v.
Genealogie Den Haag.
123. Zie blz.421-425.
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124. Arch.Herv.Gem.Zeist B.13: Begr.Lijst in Jaarrek.1752/53 (12 oct.1752).
125. R.A.Utr.: Inv.rechterl.archn.nr.1261: Ze:st (10 nov.1752) fi.v.H.nr.
414.
BI z .419.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
1 32.
133.
134.

Als voren (26 oct.1754); fi .v.H.nr.445.
Als nt.124 B.14: Begr.Lijst in Jaarrek.1766/67 (17 febr.1767).
Als nt.116.
Schutz: De Broeders, blz.37.
Als voren, blz.43.
Als nt.125: Zeist (22 sept.1751); fi.v.H,nr.401.
AI s nt. 1 25 : Ze i s t (9 jun i 1 754); f i . v . H. nr. 4 1.6 .
Zie nt.409.
Als nt.125: Zeist (27 apr.1744, 23 oct.1753); fi's.v.H.nrs.329,433.

Blz.420.
135. Als nt.125: Zeist (11 jan.1754); fi.v.H.nr.435.
136. Arch.Herv.Gem.Zeist B.13-15: Jaarrekn.1754/55-1788/89.
137. Schimmel en Temminck Grol I: Zuster- en Broederpleinen te Zeist,
kolom 10.
138. Zie de betreffende paragrafen van dit hoofdstuk.
139. Zie blz.399,400.
BI z. 421.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Als nt.125: Zeist (28 nov.1780); fi .v.H.nr.l00l.
Als nt.136 B.15: Begr.Lijst in Jaarrek.1780/81 (4 nov.1780).
Arch.Herv.Gem.Zeist B.l0: Begraafl ijst 1788/89 (21 dec.1788).
Als nt.125: Zeist (10 febr.1789); fi.v.H.nr.l102.
Zie blz.416.
Als nt.125: Zeist (18 juli 1790); fi.v.H.nr.1128.
Arch.Herv.Gem.Zeist A.20: Acta Kerkeraad (7 jan. 1789).
Als voren B. 15, 16: Jaarrekn.1789/90-1798/99.
Zie blz.413.
Als nt.146: B.16: het blijkt achteraf uit Jaarrek.1799/1800.
Als nt.125: Zeist (11 juni 1790); fi.v.H.nr.1132.
Zie blz.413,419.

Blz.422.
152.
153.
154.
155.
156.

Arch.Gem.Zeist: Oud arch.nr.35: Notulen Gerecht Zeist (28 sept.1798).
Arch.Gem.Leiden: O.B.St.: Begr.reg. (20 apr.1799).
Als nt.125: Zeist (1 oct.1799); fi.v.H.nr.1372.
Als nt.125: Zeist (13 jan.1800); fi .v.H.nr.1377.
Zie deel 1, blz.26,27.

Blz.423.
157. Zie blz.400.
Blz.425.
158.
159.
160.
161.
162.

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

deel 1, blz.26.
blz.402.
bi z .411.
bi z .412.
bi z. 4 13/14.
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Blz.426.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Als nt.155.
Nederl. Patriciaat deel 1940, blz.136.
Arch.Herv.Gem.Zeist B.16: Jaarrek. 1799/1800.
Als voren B.l0: Begr.lijsten, sub 16 mei 1807.
Als nt.125: Zeist (16 sept.180?); fi.v.H.nr.1557.
Zie deel 1, blz.62,63.
Als nt.125: Zeist (31 jul i 1810); fi .v.H.nr.1620.
Zie blz.413.
Als nt.169.

Blz.427.
172. Vorsterman van Oyen: Stam- en Wapenboek I, blz.310/11.
173. Arch.Gem.Zeist: Bevolkingsregister 1850.
Blz.428.
174.
175.
1 76.
177.

Zie decl 1, blz.26,27.
Arch.Gem.Zeist: nr.lOl: Notulen Gem.Raad (8 mei 1818).
AIs nt. 172.
Arch.Herv.Gem.Zeist B.2: Notulen Kerkvoogdij (28oct.1861).

Blz.429.
178. Als voren A.4: Lidm.reg. (30 jul i 1868).
179. AIs nt. 172.
180. Weekbode voor Zeist van 24 febr.1872.
Blz.430.
181.
182.
183.
184.
185.

Idem van 27 juni 1872.
Idem van 4 jul i en 17 aug.1872.
Als nt.181.
Zie deel 1, blz.23.
Arch.Gem.Zeist nr.732: Kadastrale leggers.

BI z. 431.
186. Zie deel 1, blz.23,24.
187. Nederlandse Adelsboek dl.1943-1948, blz.476.
188. AIs nt. 185.
Blz.432.
189. Zie blz.366,v.
190. Vorenstaande bijzonderheden ontleend aan: Arch.Gem.Zeist, Burgerl.
Stand, Bevolkingsregister, Kadastrale leggers, Adresboeken, enz.
191. Zeister Courant van 11 oct.1937 en 15 apr.1939.

Twee aanvullingen.
Blz.434.
1. Oost, G.: De orgelmakers Bätz (zie de literatuur-opgave).
2. Als voren, blz.392.
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3. Archief voormal ige Waalse Kerk te Naarden, in Archival ia v.d. Waalse
kerken in Nederland, Amsterdam, nrs. A.W. 656 en 676-678, voor ons geraadpleegd door de heer A.W. Verburg, adj.bibl iothecaris aldaar.
4. Oost, als nt.1: blz.61 en 363.
5. Als voren, blz.392.
6. Nederl.Patriciaat 1ge jrg., blz.115,116.
Blz.436.
7. Passage uit de Catalogus van de van 21 nov.1975 t/m 18 jan. 1976 in het
Centraal Museum te Utrecht gehouden tentoonstel 1 ing, geheten: 'Gebroeders Bätz, orgelmakers".
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109. De percelen van 'Hof van Holland', 'De Swaen' en
'Boogaardlust' op de kaart van Zeist uit 1802.

TOELICHTINGEN BIJ DE PLATEN
Plaat op de omslag. De Oude Kerk van Zeist, gezien uit het zuiden; gedateerd
1858. Zie over de herkomst van deze plaat de toelichting in deel 1, blz.89.
Plaat 109. De percelen van de Oude Kerk, van het 'Hof van Holland', van 'De
Swaen' en van 'Boogaardlust' , zoals deze voorkomen op de zeer secu,e kaart van
het dorp Zeist uit 1802 (zie over deze kaart in deel 1, blz.91). 'We zien hier
de genoemde 4 grondpercelen, zoals deze zich aan het begin der 1ge eeuw in hun
onder I inge gelegenheden voordeden, in één oogopslag bij elkaar. De aanzienl ijke
uitbreidingen van de (linkse) herberg, rechts van de kerk, èn van het herenhuis
I inks van de kerk, welke juist beide rondom de eeuw-wissel ing hun beslag hadden
gekregen, zijn blijkbaar, vers van de naald, al in 1802 in kaart gebracht. Vgl.
blz.357,401,402,423,425.
Plaat 110. De percelen van het 'Hof van Holland', 'De Swaen' en 'VeelZigt',
naar de kadastrale kaart van 1820 (en bijgewerkt in de volgende jaren.) - 'We
zien hier nog de plattegrond van de voormal ige romaánse kerk, en (ten noorden
daarvan) van het huis, dat toen z'n laatste naam 'VeelZigt' al droeg. Van de
beide herbergen, naast elkaar rechts van de kerk, was de situatie nog vrijwel
gel ijk aan die in 1802 (pl.109). Alleen staat de rechtse herberg 'De Swaen'
hier al met het rechts daarvan staande stalgebouw verbonden aangegeven; van deze stal uit zou de herbergier Jan Vermeulen (sr) in 1844 z'n omnibus-dienst
(met paardentractie) naar het uit dat jaar daterende spoorweg-station Driebergen v.v. gaan exploiteren. Zie bij deze kaart blz.357,361,392.
Plaat 111. De percelen van de huizen Dorpsstraat 3 (nieuw huis) en 7 ('De
Swaen'), volgens de kadastrale kaart van 1866 (bijgewerkt in de volgende jaren).
- 'We zien hier, bij vergelijking van deze plaat met de vorige (pl.lID), dat in
de tijd tussen 1820 en 1866 de oude Oude Kerk plaats heeft gemaakt voor de
nieuwe Oude Kerk; dit gebeurde immers in de jaren 1841-1843. 'We zien hier ook,
dat het oude herbergpand van laatstelijk het 'Hof van Holland' (direct rechts
naast de kerkheuvel) eveneens is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor:
1) (links) het smallere huis Dorpsstraat 3 (1857), en 2) (rechts) het grote
huis Dorpsstraat 5 (ca.1874). Zie verder over deze gang van zaken op blz.365,
366, en ook de toelichting bij plaat 120 hierna.
Plaat 112,113. De percelen van de huizen Dorpsstraat 3 en 5 en ook van het
sinds ca.1897 van nr.5 afgesplitste nr.5a, volgens de kadastrale kaarten van
1896 en van 1920 (de eerste ook weer bijgewerkt in de volgende jaren). In genoemd jaar 1897 is het grote pand uit 1874 (zie boven) verhoogd en naar rechtsachter uitgebreid, en tevens tot 2 afzonderl ijke woningen verbouwd (zie pl. 121,
en ook de toel ichting bij pl.121 hierna). - Het logement 'De Swaen' (Dorpsstraat 7) is in 1896 geheel afgebroken en door het hoger opgetrokken logement,
dat nu 'Victoria' heet, vervangen; men ziet op deze kadastrale kaarten, dat
het nieuwe logement-pand van 'Victoria' ook in 1920 nog op hetzelfde benauwdkleine stukje grond stond als waarop de herberg 'De Swaen' sinds onheugel ijke
tijden had gestaan. Zie verder blz.365,367,369,370.
Plaat 114. De oudst bewaarde glimp van het linkse herberg-bedrijf: een
klein stukje dak en de schoorsteen van het, tegen de oude kerkhofpoortje aan
gebouwde bakhuisje van deze herberg; tekening van H. Saftleven, uit 1651 (zie
hierover deel 1, blz.96). 'We geven hier deze tekening van het uit de middeleeuwen daterende kerkhofpoortje van Zeist nogmaals, omdat het genoemde fragment van het bakovenhuisje van de linkse herberg, dat er op te zien is, in ieder geval de oudste afbeelding is van' iets', dat toch wel een wezen! ijk
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element van het bedoelde herbergbedrijf is geweest. Zie ook blz.346.
Plaat 115. De oudst bewaarde afbeelding van de I inkse herberg in haar gehéél, en rechts daarvan ook nog een klein gedeelte van de rèchtse herberg;
gravure van J. de Beyer, uit 1645 (zie hierover deel 1, blz.971. - Ook deze
gravure van De Beyer geven we hier nogmaals een plaats, omdat we hier de oude
(linkse) herberg, rechts naast de kerk, in haar midden-18e-eeuwse gestalte,
dus van vóór de enorme uitbreiding van omstreeks 1800, vóór ons zien. Een bredere beschrijving van hoe de bedoelde herberg er in de genoemde tijd heeft uitgezien, en iets over de omvang en capaciteit van dit bedrijf, is in dit deel
op blz.354 te vinden. We zien hier het hele complex, zoals het daar vroeger
aan de weg heeft gestaan: I inks het stalgebouw tussen de kerkheuvel en de herberg, dan de herberg zelf met de forse voordeur, en I inks van die deur 2 en
rechts daarvan 3 grote ramen, terwijl ook de entourage op deze afbeelding, de
Waterigeweg op de voorgrond en de kerktoren temidden van de (weinig smaakvol Ie)
leibomen op de achtergrond-, dit al les geeft ons een indruk van een gunstig gelegen en niet 0nwelvarend dorpsherbergel ijk bedrijf, daar bij de entrée van
Zeist van de Utrechtse kant. We hebben trouwens van niet minder dan 8 herbergiers uit deze herberg in de ruim anderhalve eeuw tussen ca. 1515 en 1681 kunnen aantonen, dat zij tevens de functie van schout van Zeist hebben bekleed.
Ze mochten er dus wèl wézen!
Plaat 116. Hier op de voorgrond het stalgebouw van dezelfde herberg, en
rechts daarvan, minder duidel ijk, de herberg zelf; tekening van J. de Bosch,
uit 1756 (zie hierover deel 1, blz.97). - Het bedoelde stalgebouw was, zo te
zien, toen nog het enige bijgebouw van de herberg, want we ontdekken op deze
plaat achter de herberg niet nog méér bijbehorende bouwsels, zoals er later
zOliden verrijzen. Het stalgebouw 'paalde' aan de kerkheuvel , die hier nu, in
plélats van via het kerkhofpoortje van een eeuw vroeger (pl.I14), via een simpel trapje bereikbaar was. De herberg zelf is hier, door de er vóór getekende
karos en door het lommer van de bomen, helaas niet in haar vol Ie glorie te
zien, maar we mogen hier toch wel weer bij opmerken, dat het gebouw, voor een
dorpsherberg, een kloek aanzien had. - Van de verder rechts op de achtergrond
van de tekening staande twééde herberg is maar zeer weinig te onderkennen.
- Zie voorts blz.357.
Plaat 117. De linkse herberg, maar hier (na de aanzienlijke uitbreidingen
van omstreeks 1800) ui tgegroeid tot het logement 'Het Hof van Holland'; tekening van J.M.E. van de Poll, ca.1820 (zie hierover deel 2, blz.203. - Het was
de ondernemende herbergier-logementhouder Jacob van Kreel, die omstreeks 1800
de oude herberg tot haar grootste expansie, eerst als logement, en later als
een zeer attractief hotel, heeft gebracht, waar deze tekening van 20 jaar later zo duidel ijk bi ijk van geeft. Het pand was sinds ca.1800 over de hele oppervlakte met een étage verhoogd, waardoor de logeergelegenheid sterk was vermeerderd. Het voormalige stalgebouw, links naast de herberg (zie pln.115,116),
is nu vervangen door een brede gang, dwars dóór het in deze richting uitgebreide logementgebouw heen, en wel naar het achterterrein, waar nu meerdere stalen andere bijgebouwen van het bedrijf zijn verrezen (zie pl.l09,110). Méér
over de grootse uitbreidingen van het 'Hof van Hol land' omstreeks 1800 op blz.
357,358. - De rechtse herberg is op deze afbeelding niet te zien, zulks vanwege de 1 ichte bocht naar 1 inks, die de Dorpsstraat juist op dit punt maakt.
Wèl echter zien we hier aan de óverkant van de Dorpsstraat het oude, uit de
middeleeuwen daterende pastoriehuis (het huis met de 2 schoorstenen boven het
hoge dak); dit pastoriehuis is in 1834 afgebroken. Zie verder deel 3, pl.l07
en blz. 292,342.
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Plaat 118. Het 1 inker gedeel te van het 'Hof van Holland', tegen de kerkheuvel aan; détai 1 van de tekening van J.A. Knip, uit ca.1825 (zie hiervoor deel
1, pl.32 en blz.98). - We krijgen op deze afbeelding van de 1 inker flank van
het grote logement wat duidel ijker voor ogen dan op pl. 117: de wijde poort als
doorgang naar de diverse achterl iggende bijgebouwen, die zich uitstrekten tot
de Maurikstraat toe (zie pl. 109,110). Boven de poort zien we een reclamebord
van 'Bouricius Algemeene ........ ' (zie deel 1, pl.32). Het hek, dat 1 inks
achteraan ter zijde van het logement staat, is bl ijkbaar de afgrenzing van het
daaràchter op de kerkheuvel gelegen kerkhof (zie ook pl. 119).
Plaat 119. Het logement 'Het Hof van Holland', met een gezellige drukte er
omheen, op een zonnige zomerse dag; tekening van M. Mourot, uit 1829 (zie
hierover deel 1, blz.98). Het gaat ons ook hier weer om het grote hotel gebouw,
direct rechts van de kerkheuvel : weer de grote poortopening 1 inks vooraan,
daarop volgend de 3 ramen 1 inks van de deur, dan de deur zelf, terwijl de 3
ramen, die er rechts van de deur nog op volgden, buiten het kader van deze tekening vallen. - De 'aankleding' van de omgeving van het logement is op deze
tekening alleraardigst: een aantal mensen en groepjes van mensen, die zich op
allerlei manieren bij het logement vermaakten, en ook aan de overkant van de
weg, op een strook grond vóór de voorhoek van het terrein van 'Kersbergen'
(hoek Utrechtseweg-Waterigeweg), waar de eigenaar van het 'Hof van Hol land'
bl ijkbaar over beschikte (zie blz.356,357), en zelfs ook op de kèrkheuvel,
vlak vóór de toren.
Plaat 120. In 1857 liet de toenmalige eigenares van het, sinds 1847 als herenhuis ingerichte, grote logementscomplex van het voormal ige 'Hof van Holland', t.w. mejuffrouw W.J. Moens, dit in z'n geheel afbreken en er voor zichzelf aan de 1 inkerkant van het open gekomen terrein een betrekkel ijk smal
nieuw huis voor in de plaats zetten (nu nr.3); het resterende open terrein,
rechts van het huis van mejuffrouw Moens, is meer dan 25 jaar lang onbebouwd
gebleven, nl. totdat de heer H.M. van der Mersch er omstreeks 1873/74 een
groot woonhuis op 1 iet zetten, dat hij na z'n huwel ijk in laatstgenoemd jaar
betrok, en wellicht is in datzelfde jaar ook de foto, die op pl. 120 is weergegeven, gemaakt; de famil ie Van der Mersch heeft hier tot 1892 gewoond. Het
huis was toen, in uiterlijk aanzien, weliswaar nog niet van de allure, die
het nadien door vergroting en uitbreiding heeft gekregen (zie pl .121), maar
het was toch ook in de tijd van de famil ie Van der Mersch al een kloek gebouw:
het had een opgehoogde midden-gedeel te en twee lager gehouden flanken, zoals pl.
120 ons laat zien. In 1897 werd dit huis, Dorpsstraat 5, bij de genoemde uitbreiding, in 2 afzonderl ijke huizen gespl itst, de nrs.5 en 5a; zie verder
blz.365 en 366, en ook de toel ichting bij pl.121 hierna.
Plaat 121. De genoemde uitbreiding van het oorspronkel ijke huis nr.5 hield
in, dat zowel het middengedeelte als de beide flanken hoger werden opgetrokken, terwijl de rechter flank een aanzienl ijke uitbouw rechts achterwaarts
kreeg met een zakelijke bestemming (zie p1.113). Bij de splitsing van het
oorspronkel ijke pand, zoals het in 1874 gebouwd was, in een 1 inker en een
rechter huis, vormden de linker flank en het middengedeelte het linker huis,
Dorpsstraat 5, en de rechter frank plus de grote uitbouw naar rechts-achter
het rechter huis, dat Dorpsstraat 5a werd. Het linker huis, nr.5, is van 1899
tot heden door 5 achtereenvolgende plaatselijke artsen bewoond; het werd dus
echt een 'doktershuis' . Het andere, rechter huis, nû nr.5a, werd ingericht
tot het bedrijfs- en winkelpand van de banketbakkers Dunselman. - De 3 huizen
(3 en 5 en 5a) vormen tezamen nog altijd een bijzonder fraai geheel, vooral
zoals men het, komende uit de Waterigeweg, vóór zich ziet verrijzen. Maar men
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real isere zich daarbij dan toch óók even, dat precies terzelfder plaatse,
gedurende ettel ijke eeuwen, de oude dorpsherberg gestaan heeft, die omstreeks
1800 uitgroeide tot het ruime logement 'Het Hof van Holland'. Mogelijk zou men
tegenwoordig overwegen, zulk een oud- en voor Zeist zo karakteristiek dorpsbeeld van 'de herberg náást de kerk' op de Lijst van Monumenten te plaatsen en
zo voor de ondergang te bewaren.
Plaat 122. Oe enige bewaarde afbeelding van de eveneens over-oude, in 1896
afgebroken herberg 'De Swaen', ter plaatse van het tegenwoordige hotel 'Victoria'; de foto zal wel omstreeks 1880 zijn gemaakt. - Van deze herberg hebben
we dus nauwel ijks een volwaardige afbeelding, want bijzonder duidel ijk is dit
foto-beeld ook niet~ We zien hier 'De Swaen' eigenl ijk nog precies zoals dit
herbergpand er al ettel ijke eeuwen lang had gestaan. Vóórdat het florerende
'Hof van Holland', links van 'De Swaen' in het midden van de vorige eeuw van
het toneel was verdwenen, was 'De Swaen' daar altijd zoiets als een kleine
jongen naast z'n grote broer geweest, want zo lagen de verhoudingen tussen de
beide herbergen wel. 'De Swaen' was in feite maar een simpel gevalletje, dat
tijdens z'n eeuwenlange bestaan misschien wel nooit enige uitbreiding van betekenis had ondergaan. Men vindt een beschrijving van de foto van pl. 122 op
blz.395.
Plaat 123. Dit is een foto van het tegenwoordige hotel 'Victoria' dat in
1896 ter plaatse van de voormalige herberg 'De Swaen' is verrezen; de foto is
tijdens de kroningsfeesten in 1898 vervaardigd. Een bescheiden hotel, dat in
dit deel van ons boek ter sprake komt op blz.395,396. In tegenstel 1 ing met
het grote hotel 'Het Hof van Holland', dat na z'n afbraak in het midden van
de eeuw géén vakverwante 'opvolger' op z'n grondperceel had gekregen, heeft
het oude en simpele plekje, waar 'De Swaen' zolang op had gestaan, na de afbraak tegen het einde van dezelfde eeuw, in dit heuse hotel een meer volwaardige s.oortgenoot op z'n grondvesten zien verrijzen.
Plaat 124. Een klein hoekje van het laatstel ijk 'VeelZigt' geheten hebbende huis, pal ten noorden van de kerk, zien we 1 inks op deze tekening, weer
van J. de Bosch, uit 1756 (zie weer deel 1, blz.9?). - Dit huis, dat uit het
midden van de 17e eeuw dateerde, werd tot het laatste decennium van de 18e
eeuw altijd anonym aangeduid; pas nadat het ten tijde van mevr. de weduwe C.
C, Flournoy-Van den Boogaard, die er van 1789 tot 1799 de eigenares en bewoonster van was, een enorme vergroting had ondergaan (zie blz.423-425), werd
het (in eerste instantie) naar háár familienaam 'Boogaardlust' genoemd. Intussen was het huis in de anderhalve eeuw, die het vóórdien al bestaan had,
slechts een betrekkei ijk eenvoudig pand geweest; het had een oppervlakte van
niet meer dan 9 bij 12 meter, ingedeeld in misschien 4 of 5 vertrekken plus
een keuken (de laatste 1 inks achter); een verdieping had het huis niet; er
was slechts een ruime zolder onder een vrij hoog dak. En toch heeft de roemrijke koning al Ier Fransen, Lodewijk XIV, tijdens z'n invasie in ons land in
1672, gedurende 10 dagen in dit, toen nog zo weinig imponerende huis zijn majesteitel ijke bivak opgeslagen gehad (zie blz.400-403).
Platen 125-127. We z i en op deze 3 afbee 1dingen het hu is, dat dan na anderha 1ve eeuw naamloos te zijn geweest, éérst (eind 18e eeuw) 'Boogaardlust'-, vervolgens (omstreeks 1810), Boschzicht'-, en tenslotte (omstreeks 1818) definitief 'VeelZigt' kwam te heten-, in de grote uitgebreidheid, die het ten tijde
van mevrouw Flournoy heeft gekregen: plaat 125 naar een tekening van M. Mourot uit 1829 (zie deel 1, blz.98); plaat 126 naar een foto uit ca.1900; en
plaat 127 naar een foto uit ca.1930. We zien hier op al Ie 3 deze platen het
huis 'VeelZigt', in vergelijking met z'n aanmerkelijk kleinere omvang van
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vóór het einde van de 18e eeuw (zie bij de toel ichting van pi .124), naar
rechts met 8 meter uitgebreid, dus nu met een totale breedte van 20 meter
(n.b. de 'moet' in de voorgevel op de plaats waar deze aanbouw begon, is
op pi .126 nog duidel ijk waarneembaar). Dientengevolge was de oude voordeur,
met nog altijd 2 ramen naar I inks, maar nu met 5 ramen naar rechts, op een
onevenredige plaats in de voorgevel terecht gekomen; wat we echter niet op
enige afbeelding krijgen te zien, is dat er, vanwege de binnen-huisel ijke
afstanden die er door de vergroting waren ontstaan, in de rechter zijmuur
een twééde 'voordeur' nodig was geworden, en er ook werd aangebracht, hetgeen toen tevens de mogel ijkheid van een dubbele bewoning van 'VeelZigt'
deed ontstaan, waartoe het na verloop van tijd ook inderdaad is gekomen. In
ieder geval is het huis, na de anderhalve eeuw van z'n 'jeugdjaren', ook
nog een 140 jaar lang een volwassen en indrukwekkend herenhuis geweest, waarvan ook de omvang en weelde van z'n tuin- en parkaanleg duidel ijk de bi ijken
geven (zie pl.l09). En ook in historisch opzicht is er heel wat in dit huis
omgegaan, waarvan we dan in ons laatste hoofdstuk een beschrijving hebben gegeven. - Intussen is toch ook voor dit huis, toen het een kleine 300 jaar
oud was, het einde gekomen.
Plaat 128. In 1936 werd 'VeelZigt' door de gemeente Zeist aangekocht en
in 1939 werd het afgebroken, om plaats te maken voor het nieuwe pol itiebureau, dat daar is verrezen, en dat in z'n opzet en omvang nog wel énigszins
aan het voormalige 'VeelZigt' herinnert (zie de plaat). In elk geval is het
pol itiebureau in aanzien een waardige opvolger van het 'VeelZigt' van weleer!
Plaat 129. Als laatste van onze eigenl ijke platen in de 4 delen van ons
boek (afgedacht dus van de hierna nog volgende personen-foto's) geven we hier
een weergave van een gedeelte van een oude kaart van de leusderheide en omgeving, van het noorden uit, dus in de richting van Zeist gezien. De oorspronkei ijke tekenaar van deze kaart is onbekend; het oudst bekende exemplaar ervan dateert uit 1594, en voor onze weergave is de uit 1646 daterende reproductie van J. van Diepenem gebruikt; beide exemplaren bevinden zich in het
Archief leusderheide (R.A. Utrecht), nr.40. De kaart in z'n geheel is ee~der
gepubliceerd in W. van Iterson: 'De historische ontwikkeling van de rechte~
op de grond in de provincie Utrecht', deel I, band 11, bijlage V. - Op het
hier gegeven gedeelte van de bedoelde kaart ziet men I inks onderaan Amersfoort en rechts bovenaan Utrecht aangegeven: ongeveer in het midden bovenaan
zien we een illustratief schetsje van 'De Oude Kerk van Zeist' (de titel van
ons boek). De weg, die vlak onder Zeist, horizontaal, staat getekend, is de
Woutweg (oude Woudenbergse Zandweg), beginnende bij wat nu 'Mooi Zeist' heet,
aan de Utrechtseweg, en z'n tracé volgende naar Woudenberg. Onder deze weg,
ter hoogte van Zeist, staat de naam 'Dinslaecken' (kennelijk een abuis voor
Dijnseiburg). Verder vinden we hier nog meer herkenbare namen, bijv. 'Panhuis'
(De Pan), maar ook niet direct meer thuis te brengen namen, bijv. 'Blommenheuvel' , 'Eselbergch', 'Winterstruycken'. En bi ijkbaar werd Zeist, daar midden bovenaan, geacht duidel ijk hoger dan de hele wijde omgeving te liggen.
Een boeiende gedachte, dat is waar!
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Portretten van 22 predikanten van Zeist (1785 tot 1930)

1.

2.

3.

1. Ds. A. Bowi er, 17e pred. te Zeist, 1785-1787.

2. Ds. J. Brugman, 18e pred. te Zeist, 1788-1795.

1.:.

Ds. A. ten Klooster, 1ge pred. te Zeist, 1795-1797.

4. Ds.

I .J.

Dermout, 20e pred. te Zeist, 1798-1800.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

i o.

~

Ds. P.J. Laan, 21e pred. te Zeist, 1800-1803.

6. Ds. P.H. Nahuys, 22e pred. te Zeist, 1804-1809.

l:..

Ds. D.M. Kaakebeen, 23e pred. te ZeJst, 1809-1815.

8. Ds. H.E. van IJzendijk, 24e pred. te Zeist, 1816-1823.
~

Ds. J.E. Kist, 25e pred. te Zeist, 1823-1858.

10. Dr. D. Lenting, 26e pred. te-Zeist, 1839-1877.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

11. Ds. J.J. Richard, 27e pred. te Zeist, 1856-1868.
12. Ds. L.H.F. Creutzberg, 28e pred. te Zeist, 1859-1876.

~ Ds. Th.H. Nahuys, 2ge pred. te Zeist, 1868-1909.
14. Ds. A. Couvée, 30e pred. te Zeist, 1876-1905.
~

Ds. G. van Hoogstraten, 31e pred. te Zeist, 1905-1920.

16. Ds. F.Ch. Geerling, 32e pred. te Zeist, 1909-1927.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

.1l..:.

Ds . J. de Bruin, 33e pred. te Zeist, 1915-1922.

18. Ds. B. Batelaan, 34e pred. te Zeist, 1921-1926.
~ Ds. B. N. B. Bouthoorn, 35e pred. te Zeist, 1925-1928.
20. Ds. R. BartIema, 36e pred. te Zeist, 1925-1948.

21. Dr. J.G.W. Goedha rt, 37e pred. te Zeist, 1927-1950.
22. Ds. F.G. Hospers, 38e pred. te Zeist, 1929-1945.

Portretten van 10 burgemeesters van Zeist (1814 tot heden)

1.

2.

3.

1. F.N. van Bern, le burg. van Zeist, 1814-1850.
2. Mr. W.D.F. Schas, 2e burg. van Zeist, 1850-1863.
~

Jhr. W.K. Huydecoper, 3e burg. van Zeist, 1863-1882.

4. G. Costerman, 4e burg. van Zeist, 1882-1894.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

~

Mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge,

5e burg. van Zeist, 1894-1919.

6. Mr. C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken, 6e burg. van Zeist, 1919-1934.
~

Jhr. Dr. M.L. van Holthe tot Echten, 7e burg. van Zeist, 1934-1939.

8. Mr. W.A.J. Visser, 8e burg. van Zeist, 1939-1947.
~

Mr. A.P. Korthals-Altes, ge burg. van Zeist, 1947-1968.

10. Mr. Dr. A.A.H. Stolk, 10e burg. van Zeist, 1968-heden.

BIJLAGEN

In de Inleiding van dit boek (deel 1 blz. 1-3) deden we de toezegging, dat
we in deel 4 enkele bijlagen zouden opnemen, behelzende de reeksen van namen
van pastoors en predikanten, die in de Oude Kerk van Zeist gediend hebben-,
van de heren en vrouwen van Zeyst en van Kersbergen-, en van de drosten,
schouten en burgemeesters van Zeist. Ons plan was indertijd, om ook bijlagen
met de reeksen van de herbergiers in de beide oude herbergen rechts van de
kerk, en van de eigenaren en bewoners van het laatstel ijk VeelZigt geheten
hebbende huis I inks van de kerk, op te nemen, maar wij achten dit toch niet
meer nodig, omdat deze reeksen in feite, en ook in chronologische volgorde,
in de inhoudsopgave van dit deel 4 zijn te vinden (zie aldaar). De I ijst van
predikanten hebben wij afgesloten met de laatst ingekomene v66r het jaar
1930. Te beginnen bij de 17e predikant zijn er afbeeldingen van de betreffenden in dit deel opgenomen. De bijlage betreffende de heren en vrouwen van
Zeyst en Kersbergen hebben wij gedeeltel ijk al in deel 2 (blz 192) opgenomen, omdat deze bij het lezen van dàt deel van dienst kon zijn; we geven deze bijlage hier nu, in gewijzigde vorm, in haar gehéél. - Aan allen, die ons
op enigerlei wijze bij de samenstelling van deze bijlagen hebben geholpen,
betuigen wij bij dezen gaarne onze hartelijke dank.

BIJLAGE I
PASTOORS EN PREDIKANTEN,
die in Zeist (Oude Kerk) hun bediening hebben gehad.
PASTOORS
(v66r de reformatie; voorzover bekend).
Lambertus, als pastoor van Zeist vermeld in 1249.
Boelman Voorn, van Kampen, als pastoor (possessor?) van Zeist vermeld van
1367 tot 1405.
Ydo Dircksz Zasse, als pastoor van Zeist vermeld in 1419/20.
Jacobus Greuwer, van Amsterdam, magister, als pastoor (possessor) van Zeist
vermeld van 1473/74 tot 1479/80.
Livinus van Sparrenborch, als pastoor (dienstdoend) van Zeist vermeld in

1473174.
Henric van Sparrenborch, als pastoor (dienstdoend) van Zeist vermeld in

1475176.
Wil lem Petersz, als pastoor (dienstdoend) van Zeist vermeld in 1479/80.

Claas, als pastoor van Zeist vermeld in 1525.
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Gerard Ottosz, als kapelaan te Zeist vermeld in 1575, als pastoor{?) van
Zeist in 1577/78.
PREDIKANTEN
(sinds de reformatie tot 1930).
1. Cornel is Theunisz (Cornel ius Anthonii), vóór de reformatie monnik in de
abdij Oostbroek onder De Bi lt, als predikant van Zeist vermeld van 1580 tot
1593; mogel ijk vertrokken in 1599.
2. Josias uit Embderlandt, als (bevestigd?) predikant te Zeist werkzaam vóór
lb02.
3. Adolphus Spizerus, als predikant te Zeist vermeld in 1606, vertrokken in
lb12, overl. Houten 1619.
4. Wi lhelmus Henricl Nypoort (Nieupoort), geb. Utrecht, als predikant van
Zeist bekend in 1612.
5. Jeremias Wi llemsz Verhouwel , ook wel: (van) Vrelandt, predikant te Zeist
(Z'n enige standplaats) van 1614 tot z'n emeritaat in 1650.
6. Arnoldus Vonck{ius), afkomstig uit Gouda{?), als student te Utrecht ingeschreven 1643, predikant te Zeist (z'n enige standplaats) van 1650 tot
z'n ontzetting uit het ambt in 1673, overl. op Texel (1673?).
7. Antonius van Schaick, geb. Utrecht 1646, predikant te Zeist van 1674 tot
lb75, overl. (Monnickendam?) 1714.
8. Antonius van Blankendaal , geb. Utrecht 1649, predikant te Zeist van 1675
töt 1686, uit het ambt ontzet 1715.
9. Salomon Bor, waarschl. afk. uit Emmerik, predikant te Zeist van 1688 tot
Z1n overl ijden aldaar in 1705.
~ Godefridus van Utrecht, geb. 1679, predikant te Zeist van 1706 tot 1709,
overl. Heusden 1756.

11. Gerardus Twisker, geb. Oostgraftdijk 1687, predikant te Zeist van 1709
tot 1710, overl. (Wormer?) 1751.
12. Johannes Adrianui Thierens, geb. Delft 1687, predikant te ZeIst van 1711
tot 1712, overl. Delft 1734.
13. Johannes Marens, geb. (Rotterdam?) 1671,med.dr., arts en predikant te
Zei'st van 1712 tot z'n overlijden aId. in 1722.
14. Theodorus Hogenberg, geb. Amsterdam 1695, predikant te Zeist van 1723
tot 1726, overl. Kampen 1752.
15. Arnoldus Metelerkamp,_ geb. Amsterdam 1696, predikant te Zeist van 1726
tot zin overl ijden aId. in 1744.
16. Theodorus Bernardus Wilhelmus Elsnerus, geb. 1705, predikant te Zeist
van 1745 tot z'n emeritaat in 1785, overl. Zeist 1786.
17. Abraham Bowier , geb. Boxtel 1760, predikant te Zeist van 1785 tot 1787,
overl. Den Haag 1807.
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18. Johannes (Jan) Brugman, geb. 1765, predikant te Zeist van 1788 tot 1795,

~rl. Zaandam 1827.

19. Arent ten Klooster, geb. 1770. predikant te Zeist (z'n enige standplaats)
- 1795 tot z'n overl ijden aId. in 1797.
van
20. Isaäc Johannes Dermout, geb. Hoorn 1777 , predikant te Zeist van 1798 tot
1800, over I. Den Haag 1867.
21. Petrus Johannes laan, geb, Utrecht 1777 , predikant te Zeist van 1800 tot
1803, overl. Utrecht 1862.
22. Pieter Huibert Nahuts, geb. leiden 1781, predikant te Zeist van 1804 tot

TSö9, overl. Utrecht 18 3.

23. Daniël Matthijs Kaakebeen, geb. Haarlem 1788, predikant te Zeist van
TSö9 tot 1815, overl. Weesp 1835.
24. Henricus El ias van IJzendijk, geb. Deventer 1793, predikant te Zeist
van 1816 tot 1823, overl. Harl ingen 1865.
25. Johannes Ewaldus Kist, geb. Dordrecht 1799, predikant te Zeist (z'n
enige standplaats) van 1823 tot z'n overlijden aId. in 1858.
26. Dirk lenting, theol.dr., geb. Arnhem 1789, predikant te Zeist (2e pred.
plaats) van 1839 tot z'n emeritering in 1855, overl. Voorst 1877.
27. Jacobus Jeremias Richard, geb. Amsterdam 1823, predikant te Zeist (2e
pred.plaats) van 1856 tot 1868, overl. Velp 1897.
28. lodewi ·k
tëZeist Ie
29. Theodoor Hendrik Nahuys, geb. Scherpenzeel 1836, predikant te Zeist (2e
pred.plaats) van 1868 tot z'n emeritaat in 1909, overl. Zeist 1915.
~ Abraham Couvée, geb. leiden 1833, predikant te Zeist (Ie pred.plaats)
van 1876 tot z'n emeritaat in 1905, overl. Zeist 1908.

Il.:

Gerard van Hoogstraten, geb. Vees sen 1870, predikant te Zeist (Ie pred.
plaats) van 1905 tot z'n overl ijden aid. in 1920.

32. Felix Charles Geerling, geb. Brussel 1862, predikant te Zeist (2e pred.
praats) van 1909 tot z'n emeritaat in 1927, overl. Zeist 1940.
33. Johannes de Bruin, geb. Rotterdam 1857, predikant te Zeist (3e pred.
pïäats) van 1915 tot 1922, overl. Soest 1944.
34. Baan Batelaan, geb. Koudekerk 1878, predikant te Zeist (le pred.plaats)
1921 tot 1925, overl. Huizen 1936.

;;ar;

35. Bouke Nicolaas Benedictus Bouthoorn, geb. Dirksland 1889, predikant te
Zeist (3e pred.plaats) van 1925 tot 1928, overl. Bennekom 1965.
36. Roelof BartIema, geb. Beetgum, predikant te Zeist (le pred.plaats)
van 1925 tot 1948, overl. Ridderkerk 1963._
37. Johan Gerard Willem Goedhart, theol .dr., geb. Steenderen 1884, predikant te Zeist (2e pred.plaats) van 1927 tot z'n emeritering in 1950, overl.
Zeist 1960.
38. Frederik Gerrit Hospers, geb. Vriezenveen 1879, predikant te Zeist (3e
pred.plaats) van 1929 tot z'n emeritering in 1945, overl. NoordvlÎjk aan Zee
1966.
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BIJLAGE I I
DE EIGENAREN VAN HET HUIS ZEYST
EN DE HEREN EN VROUWEN VAN DE HEERLIJKHEID ZEYST.
N.B. Van het oudste, riddermatige, geslacht 'Van Zeyst' zIJn slechts 3 mannel ijke leden bekend (midden 12e tot begin 14e eeuw). Zij voerden nog niet
de titel van 'heer van Zeyst', maar ontleenden hun naam vermoedel ijk nog
slechts aan hun bezit van het middeleeuwse Huis of Slot Zeyst. De bedoelden
zij n:
1. Godfried van Zeyst, bekend 1165, verm. bezitter van het middeleeuwse Huis
öf Slot Zeyst; verm. voorvader van:
2. Godfried van Zeyst, bekend 1279 tot 1297, verm. bezitter van het middeleeuwse Huis of Sot Zeyst; vader van:
3. Johan van Zeyst, bekend 1279-1310, verm. bezitter van het middeleeuwse
RUis of Slot Zeyst.
N.B. Er volgt nu een periode van ca. 135 jaren, uit welke er geen bronnen bewaard zijn betreffende de eigenaren van het (voormal ige) Slot Zeyst. Na de
bedoelde periode was het Slot Zeyst niet meer in het bezit van het voornoemde oorspronkel ijke geslacht Van Zeyst (dat mogel ijk al uitgestorven was)
maar in handen van leden van achtereenvolgende andere geslachten, die zich
dan ook mede Van Zeyst zijn gaan noemen. Hier volgen nu de heren en vrouwen
van Zeyst uit de 15e en 16e eeuw:
4. Johan van Renesse van Ri ·nauwen, 1418 heer van Kersbergen (zie ald.),
1445 verm. ook heer van Zeyst zie hierna bij Maria van Renesse van Zeyst);
getr. met El isabeth van Baer; hieruit:
5. Frederik van Renesse tot Zeyst, heer van Zeyst (zie hierna bij Maria van
Renesse van Zeyst), als hoedanig vermeld 1472; mógel ijk ook heer van Kersbergen (zie ald.); getr. met Theodora van Everingen van Maelstede, hieruit:
6. Johan van Renesse van Zeyst Frederikszoon, heer van Zeyst, als hoedanig
Vërmeld 1486 en 1521; werd in de heerl ijkheid Zeyst opgevolgd zoor z'n
zuster:
7. Maria van Renesse van Zeyst, pos~huum vermeld in 1536, kennel ijk
toen vórige vrouwe van Zeyst, waarbij tevens staat aangetekend, dat
al sedert 1445 in het bezit van haar geslacht was geweest; mogel ijk
ook vrouwe van Kersbergen (zie ald.); getr. met Dirk van Zuylen van
hieruit:

als de
Zeyst
was zij
Harmelen;

8. Johanna van Zuylen van Harmelen, werd in opvolging van haar moeder vrouwe
Vän Zeyst, als hoedanig bekend 1536; zij tr. 1) met Gerrit van Culenborgh
(overl. uiterl ijk 1526), en 2) uiterl ijk 1518 met-Hendrik van Heemskerk
(overl. uiterlijk 1575); zij heeft waarschijnlijk tussen 1536 (haar voornoemde vermelding als vrouwe van Zeyst) en 1575 (haar testament, waarin het
Slot van Zeyst c.a. niet meer voorkomt) dit toen blijkbaar vervallen oude
Slot van de hand gedaan; zij overleed 1589.
N.B. Hierna ontgaan ons weer de lotgevallen van het ten gronde gegane voormalige Huis of Slot Zeyst en de personen, die daar eventueel nog gegadigd
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in zouden kunnen zijn geweest, totdat in 1677 de eerste Nassau van Zeyst op
het toneel verscheen, die de rij van vrijheren en -vrouwen van de hoge heer1 ijkheid Zeyst opende:

i:. Wi llen Adriaan I (sinds 1679 graaf) van Nassau, geb. 1632, overl. Den Haag
1705, sinds 1677 vrijheer van Zeyst en Driebergen, voorts heer van Odijk,
Kortgene en BI ikkenburg; afbraak van het vervallen middeleeuwse Slot van
Zeyst, en bouw van het nieuwe, tegenwoordig nog bestaande Slot van Zeyst;
getr. Jaarsveld 1664 met El isabeth van der Nisse (1639-1698); hieruit:
~ Lodewi jk Adriaan, graaf van Nassau, geb. Den Haag 1670, overl. Den Haag
1742; in opvolging van z'n vader vrijheer van Zeyst en Driebergen 1705, heer
van BI ikkenburg en Kortgene; getr. Bergen (N.H.) met Suzanne Cornel ia Studier
van Zurck, vrouwe van Bergen (1685-1707); hij werd op 10 maart 1742 in het
koor van de Oude Kerk van Zeist begraven; uit zijn genoemde huwel ijk:

)J..; Wi llem Adriaan 11, graaf van Nassau, geb. Utrecht 1704, overl. Bergen
1659, in opvolging van z'n vader vrijheer van Zeyst en Driebergen 1742; ook
heer van Bergen; getr. 1725 met Adriana Petronel la van der Does, vrouwe van
Alblas (1703-1770); verkocht de heerlijkheid Zeyst en Driebergen 1745 aan:

12. Cornelis Schellinger, geb. Amsterdam 1711, overl. Zeist 1778; door de
genoëmde aankoop vrijheer van Zeyst en Driebergen 1745; getr. Amsterdam 1736
met Sophia Centen (1716-1769); verkocht de heerlijkheid Zeyst in 1768 aan:
13. Maria Agnes, gravin van Zinzendorf en Pottendorff, geb. 1735, overl.
Herrnhut 1784; vrijvrouwe van Zeyst 1768; getr. 1767 met Moritz Wi lhelm,
burggraaf van en tot Dohna (1737-1777); na haar dood verkocht de erfgenaam
de heerl ijkheid Zeyst nog in hetzelfde jaar (1784) aan:
14. Johannes Renatus van Laer, geb. Amsterdam 1731, overl. Zeist 1792, vrijheer van Zeyst 1784; getr. Zeist 1763 met Cornel ia Johanna Verbeek (17361804); opvolger in de heerl ijkheid Zeyst werd hun jongste zoon:
15. Johannes van Laer, geb. Ebershof (Du.) 1775, overl. Zeist 1816, vrijheer
[ï792) , sinds 1795 ambachtsheer van Zeyst; hij tr. 1790 met Anna Charlotte
Beuning (overl. 1843); na zijn dood werd hij in het ambachtsheerl ijkheid opgevolgd door zijn twee oudere broers gezamenlijk, t.w.:
16. Cornelis Renatus van Laer (geb. 1767) en Jacob van Laer (geb. 1769, overl.
ïB24); bezaten de ambachtsheer I ijkheid Zeyst tezamen, en droegen deze in
1818 over aan:
~ Coenraad Willem Wi~borch, geb. op Hoenlo 1772, overl. Emmerik 1844, ambachtsheer van Zeyst 1 18; 4 jaar later (1822) droeg hij de ambachtsheerI ijkheid over aan de:

18. Evangel isch Lutherse Genleente te Berbice (Brits Guyana, Zd.Am.), ambachtsvrDuwe van Zeyst 1822; deze droeg de bezitting in 1830 over aan:

!l..: Jhr. Jan EI i as Huydecoper van Maarsseveen, geb. Amsterdam 1798, overl.
op Slot Zeyst 1864, ambachtsheer van Zeyst 1830, sinds 1848 nog slechts eigenaar van het Slot Zeyst; getr, Utrecht 1820 met Maria Isabella Josina
Charlotte Taets van Amerongen (1802-1859); de erfgenamen verkochten het
Slot Zeyst in 1867 aan:
20. Henriëtte Maria Jacoba Voombergh, geb. Amsterdam 1830, overl. Zeist 1908,
eigenares van het Slot Zeyst 1867; getr. 1854 met mr. Charles Bernard
Labouchere; bij erfenis ging het Slot van Zeyst in 1908 over aan hun zoon:
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~ Mr. René Labouchere, geb. Zeist 1870, overl. 1934, eigenaar van het Slot
Zeyst 1908; getr. Den Haag 1911 met jkvr. Andriënne Vegel in van Claerbergen
(geb. Wassenaar 1891); hij verkocht het Slot in 1924 aan de:

22. N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij 'Heemstede' te Utrecht, eigenares
van het Slot Zeyst 1924; deze maatschappij verkocht het Slot nog in hetzelfde jaar 1924 aan de:
23. Gemeente Zeist, sinds 1924 eigenares van het Slot Zeyst, en als zodanig
titulair 'vrouwe van Zeyst'; algehele restauratie van het Slot naar de
oorspronkelijke stijl in de jaren 1959-1969.

BIJLAGE 111.
DE DROSTEN VAN DE HOGE HEERLIJKHEID ZEYST.
1. Mr. Johan Breijer(us), geb. Utrecht 1660, eerste drost van Zeyst, aangesteld bij de verheffing van Zeyst en Driebergen tot hoge heerl ijkheid in
1677; hij oefende deze functie uit tot 1699, en gaf bij zijn afscheid een
~ieuwe luidklok in de toren van de Oude Kerk cadeau, dezelfde die ook nu nog
in onze toren hangt.
~

Johan (Jan) Damhof Di rckszoon (ca.1635-1720), schout van ::eist 1681-ca.
1715, drost van Zeyst 1699-ca.1715; getr. 1) Woudenberg 1655 met Petronella
van Grootwijck (overl.Zeist 1674 à 1677); hieruit een zoon Jacob Damhoff,
die de vader werd van:
3. Dirk Damhof Jacobszoon (kleinzoon van 2), geb. Breukelen 1687, overl.
Zeist 1737; schout van Zeist den drost van Zeyst ca. 1715-1737; getr. De
Meern 1708 met Maria van Utrecht (geb. Utrecht 1682, overl. Zeist 1729);
hieruit;
4. Mr. Willem Damhof Dirkszoon, (zoon van 3), geb. Zeist 1712, uit Zeist vertrokken 1743 of 1744; schout van Zeist en drost van Zeyst 1737-1743.
~

Hendrik Houtkamp, afk. uit Amsterdam; uit Zeist weer vertrokken 1753 of
1754; schout van Zeist en drost van Zeyst 1743 of 1744 tot 1753.

6. Mr. Anthony van Goudoever, geb. Amersfoort 1710, overl. Utrecht 1788;
äïs drost van Zeyst bekend van 1753-1774, mogel ijk was hij het nog enkele
jaren langer, maar toch wel tot uiterl ijk 1779.
7. Mr. Coenraad Willem Kelderman, afk. uit Utrecht; als drost van Zeyst
5ëkend van uiterl ijk 1779 tot 1787; mogel ijk was hij het nog wat langer; zo
niet, dat is er een vacaturetijd van enige' jaren geweest, waarin waarschijn1 ijk Jan de Waal waarnemend drost was.
8. Bernardus Sluiterman, geb. Utrecht 1771, overl. Herford (\~estf.) 1854;
äï s ,d ros t van Zeys t bekend van 1793 tot de opheff i ng van he t dros tambt in
'
1798.
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BIJLAGE IV.
DE EIGENAREN, HEREN EN VROUWEN
VAN HET HUIS EN DE HEERLIJKHEID KERSBERGEN.
1. Otto van den Berghe, bl ijkt in 1377 en 1392 Kersbergen van den heer van
Äbcoude in leen te houden.
2. Bartold Loef van den Gheine, bl ijkt gedurende kortere of langere tijd
Vóór 1418 eigenaar en dus heer van het tóen allodiale goed Kersbergen te
zijn geweest, dat hij in genoemd jaar 1418 overdroeg aan:
3. Johan van Renesse van Rijnauwen, sinds 1418 heer van Kersbergen, in 1445
ook heer van Zeyst (zie bij Zeyst); getr. met El isabeth van Baer; hieruit;
~ Frederik van Renesse tot Zeyst, heer van Zeyst (zie ald.); mogel ijk ook
heer van Kersbergen; getr. met Theodora van Everingen; hieruit;

5. Vincent van Renesse, bezat 1487 Kersbergen als pand(?)leen van de abdij
van Oostbroek; moge1 ijk opgevolgd voor zijn zuster:
6. Maria van Renesse van Zeyst, vrouwe van Zeyst (zie bij Zeyst), mogel ijk
ook vrouwe van Kersbergen; tr. Dirk van Zuylen van Harmelen; hieruit:
7. Johanna van Zuylen van Harmelen (overl. 1589); vrouwe van Zeyst (1536),
vrouwe van Kersbergen (153 11); getr. 1) met Gerrit van Culenborgh (overl.
uiterlijk 1526), en 2) uiterlijk 1538 met Hendrik van Heemskerk (overl.
uiterl ijk 1575); zij vermaakte Kersbergen bij testament aan haar broer Frederiks dochter:
~ Gijsbertha van Zuylen van Harmelen, die haar tante Johanna in 1589 als
vrouwe van Kersbergen opvolgde; zij bleef ongehuwd en overleed 1592; haar
erfenis inzake Kersbergen kwam aan haar neef (tantezegger) , de zoon van
haar met Maximil iaan van Baexen getrouwde zuster Theodorica, t.W.:

9. Frederik van Baexen; deze werd dus 1592 heer van Kersbergen; hij overl.
1625; was getr. geweest met Cornel ia van Zuylen van de Haer (overl. 1647);
hieruit:
10. Ewout van Baexen, opvolger van z'n vader als de heer van Kersbergen 1626;
overleed kinderloos 1644, en werd in de heerl ijkheid Kersbergen opgevolgd
door zijn zuster:
11. ,Nicolaä van Baexen, geb. 1604, overl. 1701 (97 jaar oud), vrouwe van
Kersbergen 1645; tr. Coenraad Borre van Amerongen; hieruit:

!.3.: Frederik Borre van Amerongen, geb. 1638; na z'n moeders overlijden (1701)
heer van Kersbergen, tot 1716; overl. 1722; hij was in 1681 in Utrecht getr.
met Gerardina Borre van Amerongen; hieruit:

!1.:

Floris Willem Borre van Amerongen, geb. Utrecht in 1683; bij zIJn huwe1 ijk in 1716 met Johanna Adriana Cornelia Schimmelpenninck van der Oye deed
z'n vader de heerl ijkheid Kersbergen op hem overgaan. Hij overleed reeds in
1718, terwijl z'n enig kind een dochtertje van slechts enkele maanden was;
zijn weduwe bleef daarna tot haar dood (in 1777) eigenares en dus vrouwe van
Kersbergen. Het bedoelde dochtertje was:
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1..i: Florentina ~Jjlhelmina BorrE~ van Amerongen, geb. Utrecht 1718, overl.
Zeist 1777; tr. Zeist 1751 met Arent baron Sloet tot Warmelo (1708-1771);
het echtpaar woonde langere tijd op Kersbergen. Uit hun huwel ijk:
15. Floris Wil lem Sloet tot Warmelo, geb. op Warmelo 1753, overl. op Warmelo
ï838; hij erfde 1777 Kersbergen van z'n ouders, en tr. te Vol lenhove 1783
Johanna Catharina barones Sloet (1760-1832); hij verkocht Kersbergen in 1805
aan:
16. Jacob van Kreel, geb. Zeist 1761, overl. na 1815, logementhouder in het
Hof van Hol land te Zeist, schuin tgo. Kersbergen; getr. Zeist 1790 met
Maria Bosman; kocht Kersbergen 1805 en verkocht het 1809 aan:
17. Barend ridder van Lockhorst, geb. Rotterdam 1771, overl. Aken 1831; getr.
Rotterdan 1794 met Hermine Erkelens van Kenenburg (1774-1845); kocht Kersbergen 1809 en verkocht het 1821 aan:
18. Jhr. Jan El ias Huydecoper tot Maarsseveen, geb. Amsterdan 1798, overl.
Slot Zeyst 1864; tr. Utrecht 1820 met Marie Isabel le Anne Josine Charlotte
barones Taets van Amerongen (1802-1859); kocht Kersbergen 1821, en Zeyst
1830 (zie bij Zeyst); het echtpaar verkocht Kersbergen in 1829 aan háár broer:
~ Joost baron Taets van Amerongen van Woudenberg, geb. Utrecht 1792, overl.
Zeist 1853; tr. Amsterdam 1819 met Sara Johanna Hulft (1792-1838); koch~
Kersbergen in 1829; zijn erfgenamen verkochten Kersbergen 1854 aan:

20. Mr. Adriaan El iza van Hengst, geb. Utrecht 1812, overl. Utrecht 1883;
getr. Utrecht 1837 met Henriëtte Bre 'e Geraldina Louisa Isabella barones
Taets van Amerongen (1815-1 0; kocht Kersbergen 1 54 en verkocht het in
hetzelfde jaar aan:
~ Josua van Eyk, geb. Amsterdam 1803, overl. op Kersbergen te Zeist 1878;
hij tr. 3) Utrecht 1838 met jkvr. ConstantiaFerdinanda Alewijn (1807-1885);
kocht Kersbergen 1854, 1 iet in dat jaar het oude kasteel slopen en terzelfder
plaatse een 1ge eeuws landhuis bouwen, dat ook weer Kersbergen kwam te heten;
z'n weduwe liet dit huis (1885) ná aan haar zusters dochter:

22. Sophia Carolina Agatha Willemina van Dielen, geb. Utrecht 1837, overl.
Zeist 1919; tr. Utrecht 1866 met mr. Marinus Crommel in (1838-1907); zij erfde
1885 Kersbergen van haar voorn. tante, terwijl dit na haar dood (1919) toeviel aan haar dochter:
23. Henriëtte Wi llemina Crommel in, geb. Dordrecht 1870, overl. Zeist 1957;
is ongehuwd gebleven; zij erfde in 1919 Kersbergen van haar ouders, en
verkocht dit in 1927 aan de

ZIJ

24. Grondexploitatie-maatschappij N.V. Kersbergen, die het huis in 1934
STOopte, waarna terzelfder plaatse het Kersbergen-park werd aangelegd.
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BIJLAGE V.
DE SCHOUTEN VAN ZEIST,
in het, tot 1528 bisschoppel ijk gerecht
aldaar en de voortzetting daarvan tot 1810.
~ Di rck gen. StoXf, bekend van 1309 tot 1336; éénmaal als schout van Zeist
vermeld, nl. in 1336.

2. Steven van Renen, bekend van 1368 tot 1378/1379; als schout van Zeist ver~ld van 1368 tot 1381.
3. Gijsbrecht van Wijck, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, in
ï389.
4. Hexne Wexde, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, in 1393.
5. Gijsbert Beerndsz, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, in 1394.
6. Henrick Dircksz, bekend van 1410 to 1451; als schout van Zeist vermeld
~n 1410 tot 1438/39.
7. Gerxt Woutersz, uitsluitend vermeld als schout van Zeist, van 1442 tot
1448.
8. Jacob Teuer Hermansz, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, in
1451.
9. Gijsbert Henrick Dircksz, bekend van 1451 tot 1467; posthuum in 1495 vermeld als voormal ige schout van Zeist, hetgeen hij dus kortere of langere tijd
geweest moet zijn tussen zijn voorganger en zijn opvolger, d.w.z. tussen
1451 en 1473.
10. Geryt van Zuylen van Bl ickenborgh, bekend van 1461 tot 1478; éénmaal

äïS schout van .Zeist vermeld in 1473.
11. Jacob van Zuylen van Bl ickenborgh, geb. ca. 1445, bekend van 1479 tot 1512;

äïS schout van Zeist vermeld van 1479 tot 1489.
12. Oirck Gerytsz, kreeg het schoutambt in Zeist (men recht om het door een
ander te laten uitoefenen) in pand, resp. vanwege bisschop Frederik van
Baden in 1499, en vanwege bisschop Phil ips van Bourgondië in 1518.
13. Tyman Otten~z, bekend van 1509 tot 1536; als schout van Zeist (le periode)
verme'ld van 1509 tot 1511.
14. Dirck Gijsbertsz, geb. 1455 of 1456, bekend van 1495 tot 1526, als schout
van Zeist (le periode) vermeld in 1512/13.
15. Lambert Dircksz, bekend van 1515 tot 1556; als schout van Zeist vermeld
van 1515 tot 1520.
16. Dirck Gijsbertsz, (zie bij 14); als schout van Zeist (2e periode) verrilel d ca. 1520.
~ Jenyn Rochart, kreeg het schoutambt in Zeist in pand van bisschop
Ph i 1 i ps van Bou rgond i ë in 1521.

18. Tyman Ottensz, (zie bij 13); als schout van Zeist (2e periode) vermeld

ëa. 1522.
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N.B. In de Indez van de 'Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist', deel 1,
wordt zeer vermoedel ijk ten onrechte een Cornel is Jacobsz vermeld als schout
'van Ze i st' in 1524.
~

Lauffert Gerlofsz, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, in 1531.

20. Joost van Buren, éénmaal vermeld, en wel als schout van Zeist, ook in

1531.

21. Tyman Ottensz, (zie bij 13 en 18), als schout van Zeist Oe periode) vermeld van 1533 tot 1536.
~

Hubert Hermansz van Deyl, bekend van 1522 tot 1558, overl. verm. 1558;
als schout van Zeist vermeld van 1540 tot 1558.

N.B. In de Index van de 'Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist', deel 11,
wordt stel I ig ten onrechte een Wi llen Lobe vermeld als schout 'van Zeist'
in 1541 en 1544.
23. Adriaen Adriaensz, bekend van ca. 1540 tot 1574, overl. uiterl ijk 1575;

äïS schout van Zeist vermeld van 1558 tot 1574.
N.B. In een notarieel protocol van 21 juli 1559 ('Bronnen' 11, blz. 105, zie
de Index) wordt een Gijsbert Wil lemsz Stael als schout van Zeist vermeld;
hij was echter schout van de beide, in het kèrspel Zeist gelegen, gerechten
Stoetwegen en Cattenbroeck, maar bepaald géén schout van het gerecht van
Zeist zèlf.
24. Joost Wil lemsz, (verm. Van Wi jek), overl. 1575; schout van Zeist gedurende nauwel ijks 3 weken in oct./nov.1575.
25. Aert Wi llemsz, (verm. Van Wijck, steil ig een broer van 24), schout van
zeist van 1575 tot 1602.
26. Hendrik Jan Thonisz Couwenhoven, bekend van 1597 tot 1655; schout van
Zeist van 1602 tot ultimo 1604.
27. Gijsbert Adriaensz van Bosch, overl. 1626; schout van Zeist van verm.
ïbö5 tot 1626.
28. Cornel is Aertsz Verheul , bekend van 1627 tot 1664, overl. verm. 1667;
schout van Zeist van 1626 tot 1647.
29. Johan Gi jsbertsz van Wi jek, wrschl. overl.1652, schout van Zeist van
i647 tot 1652.
30. Hugo van Cothen, overl. 1655; schout van Zeist van 1652 tot 1655.
31. Louis la Haey, overl. 1667; schout van Zeist van 1655 tot 1667.
32. Johan Wingelaar, over]. 1681; schout van Zeist van 1667 tot 1681.
33. Johan (Jan) Damhof Dirckszoon, geb. ca.1635, overl. 1720; schout van Zeist
van 1681 tot ca.1715 (zie ook bij de drosten van Zeyst, nr. 2); grootvader
van:
34. Dirk Damhof Jacobszoon, geb. Breukelen 1687, overl. Zeist 1737; schout
van Zeist van ca. 1715 tot 1737 (zie ook bij de drosten van Zeyst, nr. 3);
vader van:
35. Mr. Willem Damhof Dirkszoon, geb. Zeist 1712; schout van Zeist van 1737
tot1743 (zie ook bij de drosten van Zeyst, nr. 4).
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~ ~i:;n.:i!::~)lo~.rls:'.llllr?" afk. uit Amsterdam; \A!eer uit Zeist vertrokken 1753
of 175~; schout van Zeist van 1743 of 1744 tot 1753 (zie ook bij de drosten
van Zeyst nr. 5);

ll.:

van

.Jan Graafman Abrahamsz, over!. Zeist 1788, vermeld als schout van Zeist
1754-totT"788~.~---

38. Wouter van Dal,l, geb. Zeist 1739, overl. Zeist 1813, als schout van Zeist

~ periode) vermeld van 1789 tot 1797.

39. Johan Gunther Eberhard, als 'voorzitter van het gemeentebesuur' van
Zeist vermeld in 1799 en 1800.
~ Wouter van Dam, (zie bij 38); als schout van Zeist (2e periode) vermeld
van 1802 tot 1810, en als 'maire' van Zeist van 1810 tot 1813.

BIJLAGE \11.
DE BURGEMEESTERS \lAN DE GEMEENTE ZEIST
(sedert de definitieve invoering van het éénhoofdig
burgemeesterschap, 1814).
1. Frans Nicolaas van Bern, geb. Wijk bij Duurstede 1786, ollerl. Zeist 1851;
rilàit=eVarÏ ZeistT811 (tijdelijk), burgemeester van Zeist lIan 1814 tot 1850.

2. Mr. Wi llem Daniël Frans Schas, geb. Den Haag 1821, ollerl. Eefde 1897;
burgemeester van Zeist van 1850 tot 1863.
3. Jhr. Wil lem Karel Huydecoper, (zoon van jhr. Jan El ias Huydecoper tot
Maarsseveen, de ambachtsheer van Zeyst) geb. Amsterdam 1830, overl. Zeist 1882;
burgemeester van Zeist van 1863 tot 1882.
4. Gerrit Costerman, geb. Rotterdam 1843, ollerl. Zeist 1894; burgemeester van
Zeist 1882 tot 1894.
~

Mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn van Kloetinge, geb. Zeist 1869, overl.
Zeist 1922; burgemeester van Zeist van 1894 tot 1919.

6. Mr. Cornel is ,Jan Baron van Tuyll van Serooskerken, geb. Arnhem 1869,
over!'. Zeist 1945; burgemeester van Zeist van 1919 tot 1934.
7. Jhr. Dr. Marie Louis van Holthe tot Echten, geb. Assen 1896, overl. Lenk
1970; burgemeester van Zeist van 1934 tot 1939.

Uw.)
~

Mr. Wil lem Adriaan Johan Visser, geb. Ubbergen 1904, overl. Den Haag
1975; burgemeester van Zeist van 1939 tot 1947.

9. Mr. Aleid Pieter Korthals Altes, geb. Amsterdam 1903, burgemeester van
Zeist van 1947 tot 1968.
10. Mr. Dr. Andries Antonius Henricus Stolk, geb. Den Haag 1914; burgemeester
van Zeist sinds 1968.
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN
bij de de I en 1 t/m 4.

N.B. De verbeteringen en aanvullingen, die voor het juiste begrip van het in
de tekst van het boek behandelde van wézenl ijke betekenis zijn, hebben we
met een x) gemerkt. Men zal er o.i. goed aan doen, om een dergel ijk attentietekentje óók op de aangegeven bladzijde bij de aangegeven regel in de marge
te zetten, teneinde bij de lezing van het boek ook direct van de bedoelde verbetering of aanvulling kennis te kunnen nemen.
DEEL 1.

ê.l.L...l..i,

x)

x)

x)

x)

x)

476

regel 19 v.b.: Flehithe, moet zIJn: Flehite.
Blz.22, regel 19 v.b.: na het woord bossen, invoegen: van.
Blz.22, regel 19 v.b.: Moscavietische, moet zijn: Moscovietische.
Blz.26, regel 22 v.b.: in feit, moet zijn: in feite.
Blz.27, regel 5 v.b.: (44), moet zijn: (42).
Blz.27, regel 3 v.o.: N.B. Er zijn nog vroegere vermeldingen van deze
-----'-Kerckwech die van Cattenbroeck tot Zeyst ghaet', t.W. van 20 apr.1377
en van 16mei 1393 (Bronnen Zeist I, blz.75 en 109).
Blz.27, regel 2 v.o.: (27 augustus 1418), moet zijn: (27 juli l LI18).
~,
regel 17 v.b.: zuid, moet zijn: zuidBlz.29, regel 5 v.o.: Cornelis Jansz, hierna invoegen: (Verkroost).
Blz.30, na regel 4 v.b. N.B. In 'Tussen Rijn en Lek', tijdschrift voor de
~chiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, lle jrg. nr. 4
(nov./dec.1977) heeft dr. D.R. Klootwijk, te Bunnik, een breedvoerig
artikel gewijd aan wat wij hiervóór op blz.27-30 hebben geschreven over
'De kerkwegen uit het zuiden'. De heer Klootwijk bleek het met veel van
wat wij hier schreven in 't geheel niet eens te zijn. Wij hopen binnen
afzienbare tijd, zowel in het genoemde tijdschrift als ook in het Bulletin van de Van de Poll-stichting, althans op één der meest saillante
punten van de critiek van de heer Klootwijk te reageren (well icht is dit
bij de verschijning van ons deel 4 reeds gebeurd). Wij menen voorshands,
dat de door ons gegeven beschouwing over de kerkwegen uit het zuiden,
afgezien van ènkele kleinere onjuistheden, kan worden gehandhaafd.
Blz.32, regel 8 v.o.: consitorie, moet zijn: consistorie.
~, regel 14 v.b.: E.J. de Pesters, mo~~ zijn: W.J. de Pesters.
BTZ-:-zIl, regel 14 v.b.: E.J. Moens, moet zIJn: W.J. Moens.
Blz. 49, regel 3 v.o.: Jongkeer, moet zijn: Jongkees.
.
Blz.50, na regel 18 v.b. N.B. Zie over nog oudere begravingen: deel 1 blz.
~en deel 3 blz.213.
Blz.50, regel 14 v.o.: consitorie, moet zijn:consistorie .
.~, regel 15 v.o.: Zinzendorff, moet zijn: Zinzendorf.
Blz.53, regel 11 v.o.: heer van Zeist, moet zijn: ambachtsheer van Zeyst.
~, regel 2/3 v.b.: kerkhoogter, moet zijn: kerkhoogte.
Blz.69, regel 8 v.o.: natobelen, moet zijn: notabelen.
~, regel 2 v.b.: Kinham, moet zijn: Kinhem.
Blz.78, regel 13 v.o.: Muller Fzn, H., moet zLjn: Muller Fzn, S.
Blz.91, regel 9 v.o.: het woordje 'de' vóór Boogaardlust moet geschrapt.
Blz.92, regel 11 v.b.: het tussen 1860 en 1866 gebouwde, moet zijn: het ca.
~4 gebouwde en bijgetekende; zie voor deze correctie ook deel 4, blz.
366.
Blz.92, regel 13 v.b.: Mastricht, moet zijn: Mastrigt.
Blz.92, regel 18 v.b.: deze regel in z'n geheel vervangen door: commissie;
4 = het in 1881 verrezen catechisatie- en evangel isatie-gebouwtje; 5=

de in 1889 gebouwde kosterswoning; 6 = de in 1892 aangebrach- (waarop
dan regel 19 volgt). Zie ook deel 2, blz. 203, regel 2 e.v.
Blz.92, regel 19 v.b.: dubbelde, moet zijn: dubbele.
Blz.94, regel 3 v.b.: dorpsstraat, moet zijn: Dorpsstraat.
~, regel 14 v.b.: plaat
26, moet zijn: Plaat 26.
Blz.98, eerste regel: krigen, moet zijn: krijgen.
Blz.99, regel 21 v.b.: tot de vier, moet zijn: tot de vier anonymen.
Blz.99, regel 23 v.b.: Romaanse, moet zijn: romaanse.
~ Koppelweg, moet zijn Koppeldijk. - Bunsink, moet zijn: Bunsing.
PI.5: bij de Driebergseweg staat: Oude Kerkweg of Benedenweg; dit moet zijn:
Kerkweg of Benedenweg.
Pl.la: de onderste van de twee 8-en moet een 9 zijn.
PI.32: zuidwesten (in het onderschrift) moet zijn: zuiden.

DEEL 2.

x)
x)
x)
x)
x)
x)

x)
x)
x)

x)

Blz.l06, regel 20 v.b.: zelf, moet zIJn: zelfs.
Blz.l08, regel 8 v.o.: J.Kamperdijk, moet zijn: N.J.Kamperdijk.
Blz.IlO, regel 5 v.b.: 58a,60), moet zijn: 58,1; 60).
Blz.113, regel la v.b.: N.B. Dit is geschreven vóór de torenrestauratie in
1976/77, waarbij uiteraard ook t.a.v. de portaalvloer de nodige maatregelen zijn genomen.
Blz.114, regel 23 v.b.: N.B. Zie de aanvulling in deel 4, blz. 437,438.
Blz.116, regel 20 v.b.: (zie hierna), moet zijn: (zie deel 4, blz.43?).
Blz.117, regel 24 v.b.: N.B. Zie de aanvulling in deel 4, blz. 437,438.
Blz.119, regel 11 v.o.: N.B. Als voren, blz. 438.
Blz.120, regel 17 v.b. bij het tussen-opschrift: N.B. 1841/43 waren er
slechts: een Ie verdieping (1.65 m lager dan de tegenwoordige Ie verdieping), daarboven de grondslag van de klokkestoel , en dáárboven de
afsluiting van de torenruimte, tevens grondslag van de spits. Sinds
1841/43 I igt de Ie verdieping dus 1.65 m hoger dan daarvóór-, is daarbóven een 2e verdieping aangebracht-, kunnen we (niet geheel juist,
maar gemakshalve) de grondslag van de klokkestoel de 3e verdieping noemen-, is de grondslag van de spits ter hoogte van de 4e verdieping-, en
is tenslotte de afsluiting van de verhoogde torenruimte, tezamen met de
omloop, de 5e verdieping.
Blz.122, regel la v.o.: N.B. Zie de aanvul I ing in deel 4, blz.438.
Blz.124, regel 4 v.b.: 1820, moet zijn: 1821.
Blz.125, regel 3 v.o.: dat de toen, moet zijn: dat de toren.
Blz.131, regel 13 v.b.: N.B. Zie de aanvulling in deel 4, blz.438.
Blz.135, regel 11 v.o.: N.B. Een late afdracht uit De Bilt te dezer zake,
t.w. van de rentmeester van de goederen van het voormal ige Vrouwenklooster aldaar, vonden we in de rentmeesterl ijke rekening over 1615/1616,
waarin een uitgaaf vermeld wordt, gedaan volgens ordonnantie van 23
februari 1616, zijnde een derde deel van de (nog altijd genoemde)
'nieuwe klok', hangende te Zeist, aan Gijsbert Adriaensz (van Bosch),
schout van Zeist, groot 117 gld.ll st.12 penn. De hoogte van deze aanslag was berekend naar de 342 morgen land (onder Zeist), die toen hog
tot het goederenbestand van het voormal ige klooster behoorden (6 st.14
penn. per morgen). We mogen hier waarschijnl ijk wel uit afleiden, dat
voor de aanslag t.b.v. de klok van Zeist alleen die Biltenaren en
Biltse instanties in aanmerking kwamen, die landerijen onder Zeist bezaten.
Blz.135, regel 3 v.o.: N.B. Johan Breyer was in 1660 geboren, en dus in
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x)
x)
x)

x)

x)

x)

1677 nog slechts 17 jaar oud.
Blz. 119, regel 10 v.b.: pln.40,41), moet zIJn: rl.40).
Blz.144, regel 5 v.b.: zie deel 4, blz.439.
Blz.144, regel 15 v.b.: bstuur, moet zijn: bestuur.
Blz.146, regel 7 v.b.: zie deel 4, blz. 439.
Blz.148, regel 4 v.b.: het oorspronkel ijke fundament, moet zijn: het oorspronkel ijke romaanse koor-fundament.
Blz.150, regel 5 v.b.: graaf Wi 1 lem Adriaan van Nassau, moet zijn: Wi 1 lem
Adriaan, graaf van Nassau.
Blz.151, regel 14 v.b.: (nr.17), moet zijn: (nt.17).
Blz.151, regel 20 v.b.: 18 /10, moet zijn: 1841.
Blz.151, regel 21 v.b.: is werkel ijkheid, moet zijn: in werkel ijkheid.
Blz.155, regel 18 v.b.: N.B. V/at De Bi lt betreft, vgl. hiervóór blz. 135,
rege 1 11 v.o.
Blz.157, regel 6 v.o.: schout Wingelaar, moet zijn: schout-herbergier v/inge 1aa r.
Blz.157, regel 5 v.o.: na het woord ingekwartierd geen puntkomma, maar
sluithaakje en punt. - De opmerking: zo ging dat vroeger, en de daarna
volgende punt, moeten vervallen.
Blz.167, regel 17 v.b.: geziende, moet zijn: geziene.
Blz.170, regel 7 v.o. (BELANGRIJK!): Maria van Zuylen van Harmelen, moet
zijn: Maria van Renesse van Zeyst.
Blz.173, laatste regel: Flehithe, moet zijn: Flehite.
Blz.174, regel 18 v.b.: verkleind, moet zijn: versmald.
Blz.176, eerste regel: 1820, moet zijn: 1821.
Blz.180, regel 6 v.b.: als blz.150, regel 5 v.b.
Blz.184, regel 14: voor 8 'burgers', moet zijn: voor 12 'burgers'.
Blz.185, regel 9 v.o.: 10 jaar later, in 1820, moet zijn: 11 jaar later in
1821.
Blz.186, regel 4 v.b.: 420, moet zijn: 520.
Blz.186, regel 15 v.b.: 1820, moet zijn: 1821.
Blz.187, na regel 3 v.b.: N.B. Zie verder de belangrijke aanvulling betreffende het eerste orgel, deel 4, blz.434-436.
Blz.203, regel 10 v.b.: de woorden Plaat 37 onderstrepen.
Blz.2U3, regel 11 v.o.: compl imenteren, moet zijn: completeren.
Blz.203, regel 10 v.o.: Anonyme pentekening, moet zijn: Anonyme gekleurde
pentekening.
Blz.203, regel 8 v.o.: na Amersfoort, in te voegen: (collectie Coenen van
's Graveslootl.
Blz.204, regel 5 v.b.: 1939, moet zijn: 1839.
Blz.205, regel 20,29,37,44 v.b.: J.Kamperdijk, moet zIJn: N.J. Kamperdijk.
Blz.206, regel 28 v.b.: Hoogvest, moet zijn: Hoogevest.
Blz.207, regel 14 v.o.: eerst drost, moet zijn: eerste drost.
Blz.207, regel 4 v.o.: verden, moet zijn: verder.
Blz.208, regel 3 v.b.: als bij blz.150, regel 5 v.b.
Blz. 208, regel 6 v.b.: jkvr. F., moet zijn: jkvr. F.W.
Blz. 210, regel 11 v.o.: 1795, moet zijn: 1785.
Pl.43: onderschrift: anonym, ca.1840, moet zijn: H.Blanken, ca.1840.
~O t/m 55: bijschriften: J.Kamperijk, moet zijn: N.J.Kamperdijk.
Pl.68: onderschrift: als bij blz.150, regel 5 v.b.
Pl.69: onderschrift: als bij blz.208, regel 6 v.b.

DEEL 3.
Btz.213, regel 11 en begin 12: vervangen door: Van werkel ijk zéér oude gra478

x)
x)
x)

x)
x)
x)
x)

x)
x)

ven in de kerk weten we al leen iets af, doordat er bij de ..... (enz.).
Blz.215, regel 12 v.o.: het woord 'tijdelijk' schrappen.
Blz.218, regel 17 v.b.: nader blijkt, dat Lodewijk Adriaan, graaf van Nassau, heer van Zeyst, niet 76, maar 71 jaar oud is geworden, zodat 76
door 71 moet worden vervangen.
Blz.219, regel 18 v.b.: 76-jarige, moet zijn: 71-jarige.
Blz.222, regel 14 v.o.: (1664 tot 1742), moet zijn: (1670 tot 1742).
Blz.223, regel 12 v.b.: het eerste woord van deze regel, 'Oeze',kan beter
vervallen.
Blz.223, regel 7 v.o.: Vianen, moet zijn: Vianden.
Blz.227, regel 14 v.o.: van Linde, moet zijn: van Linstee.
~2, regel 9 v.b.: na: af te breken, invoegen: kerk.
Blz.245, regel 13 v.o.: waardoor, moet zijn: waarvoor.
Blz.249, regel 18 v.b.: toemal ige, moet zijn: toenmal ige.
Blz.267, regel 10/11 V.b.: Aangezien, moet zijn: Afgezien.
Blz.274, regel 9 v.o.: kerkck, moet zijn: kerck.
Blz.275, regel 15 v.b.: aanvankeI ijke, moet zijn: aanvankeI ijk.
Blz.285, regels 7 en 8 v.b.: beide keren i.p.v. kerkeland, te lezen: pastorieland.
Blz.285, regel 9 v.b.: zuidwestel ijk, moet zijn: zuidoostelijk.
Blz.285, regel 11 v.b.: van en pastorieland, moet zijn: van het pastorieland.
Blz.287, regel 6 v.b.: in het noordwesten, moet zijn: in het noordoosten.
Blz.287, regel 9 v.o. t/m regel 5 v.o. In regel 9 v.o. de puntkomma door
een punt vervangen, en van dáár af t/m regel 5 v.o. de tekst schrappen
en vervangen door: Maar op deze wijze zouden we in de opgave van de
belendingen uit 1681 de nóórdwestel ijke belending missen; daarom zal
hier steIl ig aan een verschrijving in de verkoop-acte uit 1681 zijn te
denken, en zullen de woorden 'aen de Zuyt Westzijde de Waterigewegh'
moeten worden vervangen door 'aen de Noord Westzijde de Waterigewegh'
(t.w. het gedeelte van deze weg vóór de rechte knik in zuidoostel ijke
richting) .
Blz.288, regel 16 v.b.: patorie, moet zijn: pastorie.
Blz.293, regel 3 v.o.: Oermoet, moet zijn: Dermout.
Blz.297, regel 10 v.b.: achter 'Utrecht' een komma.
Blz.300, regel 14 v.o.: achter 'geweest' een komma.
Blz.305, regel 5 v.b.: Ph.J.e.e., moet zijn: Ph.J.e.G.
Blz.317, regel 14 v.o.: 1960, moet zijn: 1959.
Blz.319, regel 9 v.b.: het aanhal ingsteken na Kerk schrappen.
Blz.319, regel 17 v.b.: J.Kamperdijk, moet zijn N.J.Kamperdijk.
Blz.320, regel 1 v.b.: 146, moet zijn: 186.
Blz.321, regel 28 v.b.: Köbling, moet zijn: Kölbing.
-Blz.322, regel 25 v.o.: Monumentezorg , moet zijn: Monumentenzorg.
Blz.323, regel 19 v.b.: sind, moet zijn: sinds.
8Iz.323, regel 17 v.o.: 'dochterwerk' , moet zijn: 'dochterkerk' .
8Iz.323, laatste regel: de eerste heer, moet zijn: de eerste hoge heer.
8Iz.324, regel 8 v.b.: zuidwesten, moet zijn: zuidoosten.
8Iz.324, regel 13 v.o.: de woorden: aan de noordwestel ijke zijgevel, vervangen door: t.W. het rechter gedeelte van de vóórgevel .
Pln.83 t/m 88: onderschriften: J. Kamperdijk, moet zijn N.J. Kamperdijk.
PI.90: onderschrift: (ca.420), moet zijn: (ca.520).
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DEEL 4.
81z.331, laatste regel: de woorden: ook al in de tijd van Tyman, vervangen
door: ook in de tijd dat Tyman ...
x) 81z.339, in de passage over Catharina (Trijntje) van Wijck moeten, in het
1 icht van wat hierna bij blz.342/343 wordt opgemerkt, wat sommige jaartallen betreft, enige geringe wijzigingen worden aangebracht.
81z.341, regel 12 v.o.: de woorden 'à 1627' schrappen.
x) 81z.342, regel 3 v.o. t/m 343, regel 11 v.b.: N.8. Nader is ons gebleken,
dat Gijsbert Adriaensz van 80sch reeds in 1626 is overleden, we
ontdekten nl., dat zijn weduwe, Catharina (Trijntje) Aerts van \>lijck,
op 30 december 1626 huwel ijksvoorwaarden aanging met de op wijlen haar
man gevolgde schout van Zeist, Cornel is Aertsz Verheul (Arch.Gem.Utrecht,
Notariële Archieven, protocol not.C.Verduyn, sub dato); dit tweede
huwel ijk zal wel kort daarop, well icht al in januari 1627 zijn gesloten,
waardoor de ~ieuwe schout tevens als echtgenoot en herbergier z'n
voorganger opvolgde.
81z.350, regel 5 v.o.: naast, moet zijn: na.
81z.351, regel 2 v.o.: na het woordje' is' de puntkomma schrappen.
81z.352, regel 15 v.o.: i .p.v. had: hadden, en i .p.v. dreef: dreven.
81z.354, regel 10 v.b.: i.p.v. eigengraf: eigen-graf.
81z.362, regel 16 v.o.: de puntkomma na 'elders' schrappen.
81z.363, regel 2 v.b.: de puntkomma na 'De Swaen' schrappen.
81z.368, regel 3 v.o.: de puntkomma na gld.! schrappen.
81z.370, regel 4 v.b.: kelder, moet zijn: kelders.
81z.371, regel 7 v.b.: werden, moet zijn: werd.
81z.377, regel 8 v.b.: 1750, moet zijn: 175(,.
81z.381, regel 16 v.b.: Cornel is van Ravenhorst, moet zijn: Marcel is van
Ravenhorst.
81z.382, onderste regel: Cunera Linstee-, moet zijn: Cunera van Linstee.
81z.384, regel 11 v.o.: na 'had' de puntkomma schrappen.
81z.385, regel 14 v.o.: na 'Het Hof' de komma schrappen.
81z.386, regel 16 v.b.: na 'Ram' niet een punt, maar een komma.
81z.393, regel 18 v.b.: Labouchère, moet zijn: Labouchere.
81z.394, regel 7 v.b.: overduidel ijk, moet zijn: overduidel ijke.
81z.396, regel 3 v.o.: vermeld, moet zijn: vermeldt.
81z.397, regel 10 v.o.: tweemaal i.p.v. 1627: 1626.
81z.404, regel 8 v.o.: sien, moet zijn: dien.
81z.404, regel 7 v.o.: immer, moet zijn: immers.
Blz~, regel 6 v.o.: na 'Zeist' geen punt maar een komma.
81z.404, onderste regel: na 'zoon van' moet 'de' vervallen.
81z.421, regel 5 v.o.: defenitief, moet zijn: definitief.
'81z.424, regel 11 v.o.: de huis, moet zijn: het huis.
81z.426, regel 5 v.o.: de puntkomma aan het einde van deze regel schrappen.
x) Portretten van predikanten, blad 2, bijschrift bij portret nr. 10, van
Dr. Dr.Lenting: 1877, moet zijn: 1855.
x) ld.id., blad 4, bijschrift bij portret nr. 18, van Ds. 8. 8atelaan: 1926,
moet zijn: 1925.
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INHOUD VAN DE DELEN 1 t/m 4
DEEL 1
Ter Inleiding ..•................................................... blz.
Hoofdstuk I. Het kerspel van de Oude Kerk te Zeist. ............... . blz.
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kerkweg uit het noorden .................................... .
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De oude ke rkhofmuu r ........................................... .
Omvang van de kerkhoogte ...................................... .
Wijzigingen op de kerkhoogte .................................. .

blz.
b 1z.
blz.
b 1z.
b 1z.
b 1z.

31
33
35
37
39
40
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47
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47
50

b 1z.

53

b 1z.
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55
59
60

Hoofdstuk V. Grote zwerfstenen .................................... . blz.

64

Hoofdstuk IV. Het kerkhof rondom de kerk ....... , ................ '"
Grafsteden uit de lle eeuw. De tufstenen 'doodkist' ........... .
Het kerkhof van de 17e eeuw tot de 1ge eeuw ................... .
De 'kerkegerechtigheid' . Het klokluiden. Frequentie van de begrafenissen van 1728 tot 1800 .............................. .
Het 'verloren' en het 'verhoogde' kerkhof. Frequentie van de
begrafenissen van 1800 tot 1817 .......•...•........•..... '"
De afschaffing van het kerkhof op de kerkhoogte ............... .
De afgraving en egal iseringv~n het voormal ige kerkhof ........ .

Berichten uit 1875, De 'steen van Pavia'. De vondsten uit
1964/65 ........•........•...................•......•........ b 1z.
De vraag naar de betekenis van de grote zwerfstenen in de kerkheuve 1 ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• b 1z.
Mogel ijke oorspronkel ijke betekenis van de grote zwerfstenen
i n de ke rkheuve 1 ..•...........................•............. b 1z.

64
66
71

Hoofdstuk VI. De houten kerk (vóór 1180) .......................... . b 1z.

74

Het vermóeden van een oudere kerk dan die van 1180 ............ . blz.
Het ve rmoeden beves ti gd ..•..•.........•........................ b 1z.
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Bronnen, I iteratuur en noten bij deel 1 ............................ blz.

77

De platen 1 t/m 36 .............................................. ná. blz.

88

Toel ichtingen bij de platen 1 t/m 36 ............................... blz.

89

Inhoud van deel 1 .................................................. blz.

101

DEEL 2

Hoofdstuk VI I. De oude toren (1180 tot heden) ...................... blz.

103

Datering van de oude toren en van de voormal ige Oude Kerk: 1180
De oudere afbeeldingen en latere projectie-tekeningen van
de oude toren en van de voormal ige kerk .....................
Grondvorm en fundering van de toren ............................
Niveau-verlaging van de kerkheuvel in 1841 .....................
Het muurwerk van de toren ......................................
De hoofddeur ...................................................
Het torenportaal ...............................................
De oude torentrap ..............................................
De tegenwoordige eerste verdieping van de toren ................
Het uurwerk ....................................................
De gedeeltel ijke her-metsel ing van de tufstenen toren in baksteen .......................................................
De tweede verdieping van de toren .............................•
De derde verdieping van de toren ...............................
De Zeister torenklok ...........................................
De vierde verdieping van de toren .............................
De voormalige torenspits(en) ...................................
De secularisatie van de toren ..................................
De nieuwe (tegenwoordige) torenspits van 1823 ..................
Wijzigingen aan de toren in 1841/43 ............................
De vijfde verdieping van de toren ..............................
Het buiten-aanzien van de toren sinds 1841/43 ..................

blz.

103

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

106
109
110
113
114
116
117
120
124

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

125
128
130
133
137
138
139
141
142
143
144

Hoofdstuk VI I I. De romaanse kerk (1180 tot 1841) .............•..... blz.

147

Grondvorm, muren, ramen en dak van de voormal ige romaanse kerk.
Het oorspronkel ijke romaanse en het latere gotische koor .......
De sacristie ...................................................
Onderhoud van de voormal ige kerk (16e eeuw) ....................
Onderhoud v~n de voormal ige kerk (17e eeuw) ....................
Onderhoud van de voormal ige kerk (18e en 1ge eeuw tot 1841) ....
De toegangen tot de voormal ige kerk ............................
De kerkvloer ....................•..............................
De 'oriëntering' van de voormal ige kerk ........................
Het hoogaltaar in de middeleeuwse kerk .........................
Het Petronella-altaar in de middeleeuwse kerk ..................
Het Huis 'Zeyst' en het Huis 'Kersbergen' ......................
De beelden in de middeleeuwse kerk .............................
De kerkekamer of consistorie van na de reformatie ..............
De oude p reeks toe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
De kansel bijbel ................................................
Het voorlezersgestoelte ..................................•.....

482

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
bI z.
blz.
blz.

147
150
153
154
155
158
160
163
163
165
166
167
173
174
176
177
178

Het doopbekken .................................................
Het avondmaalsservies ..........................................
De kerkverl ichting van 1785 ....................................
Het zitplaatsenbestand in de voormal ige kerk ...................
Het eerste orgel (n.b. zie ook de aanvulling, deel 4, blz. 434)
Het eigendomsrecht op de voormal ige Oude Kerk ..................

b 1 z.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

179
179
181
181
186
187

Bijlage betreffende 'Zeyst' en 'Kersbergen' '" ................. blz.

192

Bronnen, 1 iteratuur en noten bij deel 2 ........................ blz.

193

De platen 37 t/m 72 ......................................... në'i. blz.

202

Toelichtingenbij de platen 37 t/m 72 ............................ blz.

203

Inhoud van deel 2 ...........•.................................. blz.

209

DEEL 3
Hoofdstuk IX. Graven en grafsteden in de voormal ige kerk ........... blz.
De
De
De
De

213

grafkelder van de Kersbergen's. '" .......................... blz.
grafkelder van de Nassau's .................................. blz.
hier begraven graaf van Nassau, heer van Zeyst .............. ~lz.
verdere graven in de voormalige kerk ........................ blz.

213
216
222
224

Hoofdstuk X. De tegenwoordige kerk (van 1841/43) ................... blz.

229

De voorgeschiedenis ......•...•.................................
De financiering ......•.•.•...•.....•...•.......................
Gastvrijheid van de Broedergemeente ..........•.................
Een bl ik terug en ... de blik vooruit! ..........................
De grondvorm van de nieuwe Oude Kerk ...........................
De opbouw van de nieuwe Oude Kerk ........................•.....
De toegangen tot de nieuwe Oude Kerk ...........................
Het interieur ........•....•.••..•..............................
De tegenwoordige 'koor' ruimte ..................................
Het orgel van 1843 ......•........•.....•................ ; ....•.
De verl ichting ...........•.....................................
De verwarming .....•................•...........................
Onze nieuwe Oude Kerk met de ondergang bedreigd .......•.•......
De betere oplossing ............................................
Hoofdstuk XI. De oudtijds bij de kerk behoord hebbende goederen.
Ter oriëntering ....•........•....•.....•................•.•....
1. De kerkfabriek ..............................................
Het kerkeland onder Zeist .••.•.......•.........................
Land onder Blauwkapel ..........................................
Land onder Jaarsveld .. '••.•.....•..............................•
Land onder Driebergen ..........................................
Land aan de Brenk ...................... : .......................
Land onder Zeisteroever ........................................
Het S.Petronella-hofstedeke aan de Waterigeweg .•...•..........•
2. De pastorie ......•..••.•...•...•......••....................
Het pastorieland onder Zeist ....•...•.•.....•.•...........•....
Het pastoriehuis ...•.•..•..•..•.•.•......•........•...•........
Inkomsten uit Driebergen .......................................

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

229
232
234
235
238
240
244
245
250
251
252
254
256
260

blz.

263

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
bl.z.
blz.
blz.
blz.

i63
264
266
279
280
281
282
283
284
285
285
289
295

483

De
3.
4.
5.

gulden uit Bunnik ...........................................
De kosterie .................................................
De diaconie .................................................
De vicarie (van S.Petronella) ...............................

blz.
blz.
blz.
blz.

299
299
300
300

Bronnen, I iteratuur en noten bij deel 3 ........................ blz.

303

De platen 73 t/m 108 ........................................ ná. blz.

316

Toelichtingenbijde platen 73 t/m 108 ........................... blz.

317

Inhoud van deel 3 .............................................. blz.

326

DEEL 4
Hoofdstuk XII. De beide oude herbergen (rechts van de kerk) ........ blz.

329

Twee herbergen ................................................. blz.
Willem Blok: vermeld als herbergier in 1368 .................... blz.

330
331

De I inkse herberg .............................................. blz.

331

Lambert Dircksz: herbergier, mogel ijk van ca.1515 tot ca.1540;
aantoonbaar in 1529 ......................................... blz.
Hubert Hermansz van Deyl: herbergier van 1540 tot mogel ijk 1558;
aantoonbaar in 1540 en 1553 ................................. blz.
Adriaen Adriaensz: herbergier, vermoedel ijk van 1558 tot 1575;
aantoonbaar in 1559 ......................................... blz.
Joost en Aert Willemsz (van Wijck): vermoedel ijk herbergiers,
Joost zeer kort in 1575 en Aert van 1575 tot 1602 ........... bi z.
Fragment Genealogie Van Wijck .................................. blz.
Gijsbert Adriaensz van Bosch: herbergier, vermoedel ijk van
1602 tot 1626; aantoonbaar in 1620 ......................... .
Cornel is Aertsz Verheul : herbergier van 1627 tot mogel ijk 1667;
aantoonbaa rin 1650 ........................................ .
Johan (Jan) Wingelaar: herbergier van 1667 tot 1681; nadien zijn
weduwe (ook na hertrouw) herbergierster tot 1701 ........... .
Jacob Liebos van Lievenberg: herbergier van 1701 tot 1723 à
1704; zijn weduwe, Johanna Wingelaar, tot 1733 ............. .
Jacob Bramo en z'n vrouw Geertruyt van Linstee: herbergiersechtpaar van 1733 tot 1757 ................................. .
Maas van Kreel: eigenaar-herbergier van 1757 tot 1801 .. ~ ...... .
. Jacob van Kreel: eigenaar-logementhouder van 1801 tot 1815 .... .
Jan Mouthaan: eigenaar-logementhouder van 1815 tot 1824 ....... .
Gerardus Liefrink: logementhouder van 1824 tot 1841, zijn weduwe tot 1847 .............................................. .
Jhr. Wi 1 lem Jacob de Pesters: de ondergang van het herbergbedrijf, 1847; bewoner van het tot herenhuis gewijzigde logement-pand, van 1847 tot 1857 ............................ ..
Mejuffrouw \Jilhelmina Jacoba Moens: de ondergang, nu ook van
het voormal ige logement-pand, 1857 ......................... .
Het verdere verloop van de op het oude herbergterrein verrezen
nieuwe panden: 1857 tot heden .............................. .

484

331
335
336
337
339

bi z.

341

blz.

343

blz.

346

bi z.

349

blz.
bi z.
bi z.
blz.

352
355
356
359

bi z.

361

blz.

363

bi z.

365

bi z.

365

De rechtse herberg ............................................ . bi z.

370

Gijsbert Wi 1 lemsz Stael: herbergier van 1540 (of eerder) tot
vermoedel ijk ca.1570 ....................................... .
Jan Aelbertsz, nadien zijn weduwe Neeltje: herbergier(ster),
vermoedel ijk van ca.1570 (op z'n laatst 1578) tot 1600 of
1ater ... , ... , ......... " ..................... " ., .......... .
Jan Jansz Bosch: herbergier, vermoedel ijk van 1600 (of 'iets later) tot ca.1630; aantoonbaar in 1622 en 1626 .............. .
Cornel is Jansz Verkroost: misschien herbergier van ca.1630 tot
1668); zijn weduwe well icht herbergierster tot 1678 ........ .
Gijsbert Cornel isz Verkroost: herbergier van 1678 tot 1692; hij
en zijn kinderen na hem eigenaren van de herberg van 1678
tot 1756 ................................................... .
Cornel is Juta: huurder-herbergier van 1693 tot 1699 ........... .
Jan Jacob Cathala: huurder-herbergier van 1699 tot 1702 ....... .
Marcelis Ravenhorst: huurder-herbergier van 1702 tot 1705 ..... .
Frans Spiegelberg: huurder-herbergier van 1706 tot 1714 ....... .
PÎeter Wolf: huurder-herbergier van 1714 tot 1724 ............. .
Jacob Bramo: huurder-herbergier van 1724 tot 1745 ............. .
Huibert Vermeulen: huurder-herbergier van 1745 tot 1759 ....... .
Pieter Enkelaar en z'n vrouw Geertje van Ommeren: zij eigenares, en samen herbergiers-echtpaar, van 1759 tot 1768 .......
Pieter Enkelaar en Geertje van Ommeren: huurder-herbergier en
-herbergierster van 1768 tot 1775 .......................... .
Dirk Betting: huurder-herbergier van 1775 tot 1810 ............ .
Jan Vermeulen (sr): huurder-herbergier van 1810 tot 1815, nadien eigenaar-herbergier tot 1865 .......................... .
Jan Vermeulen (jr): eigenaar-logementhouder van 1865 tot 1869;
zijn weduwe tot 1873 ....................................... .
Gerbrand Willem van Mastrigt: eigenaar-logementhouder van 1873
tot 1885 ................................................... .
Afbraak van de oude herberg 'De Swaen' en nieuwbouw van het
hotel 'Victoria'. Exploitanten van 1885 tot 1964 ........... .

blz.

371

blz.

371

b 1z.

372

b 1z.

373

b 1z.
b 1z.
b 1z.
blz.
blz.
b 1z.
blz.
b 1z.

377
380
381
381
381
382
383
384

b 1z.

388

blz.
blz.

389
390

b 1z.

391

b 1z.

392

b 1z.

393

b 1z.

395

Hoofdstuk XIII. Het huis, laatstel ijk 'VeelZigt' geheten (1 inks van
de kerk) ...................................................... . blz.

397

Louis la Haey: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt'
van 1655 tot 1667; zijn weduwe ook nadien .................. . blz.
Koning Lodewijk XIV: in kwartier in het latere huis 'VeelZigt',
21 tot 30 juni 1672 (oude stij 1) .......................... .. blz.
Johan (Jan) Damhof Dirckszoon: eigenaar en bewoner van het latere huis 'VeelZigt' van 1677 tot 1693 ..................... . blz.
'Fragment Genealogie Damhof .................................... . blz.
Severijn Esser: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt'
van 1693 tot 1706; in handen van zijn erfgenamen tot 1708 ...
Mr. Johan Gerard de Jonkheere: eigenaar en bewoner van het
latere 'VeelZigt' van 1708 tot 1720; zijn weduwe tot 1733 ...
Jan ten Beuken: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt'
van 1733 tot 1734 of 1735; nadien zijn onder voogdij staande kinderen tot 1737 ....................................... .
Pieter Magenius: eigenaar en bewoner van het latere 'VeelZigt'
van 1737 tot 1747 .......................................... .
Broeders van de Evangel ische Broedergemeente: ondergebracht in
het latere 'VeelZigt' van 1747 tot 1749 .................... .

397
400
403
403

blz.

410

blz.

411

b 1z.

412

blz.

413

blz.

413
485

Abraham Bruyckens: eigenaar van het latere 'VeelZigt' van 1747
tot 1752; de erven tot 1754 ................................ . b 1z.

414

Fragment Genealogie Van den Boogaard .......................... . b 1z.

416

Jan Graafman Abrahamszoon: eigenaar en bewoner van het latere
'VeelZigt' van 1754 tot 1788 ........•.......................
Mevrouw Christina Cornel ia Flournoy-Van den Boogaard, eigenares
en bewoonster van het, in háár tijd 'Boogaardlust' genoemde,
latere huis 'VeelZigt', van 1789 tot 1799 .................. .
Jhr. Joachim Ferdinand de Beaufort van Duivendi 'ke: eigenaar
van het huis 'Boogaardlust' nadien 'VeelZigt' van 1800
tot 1807 ................................................... .
Mr. Allart Gerrit van Meurs: eigenaar en bewoner van het huis
'Boogaardlust' , weldra 'Boschzicht' , later 'VeelZigt', van
1807 tot 1810 à 1818 ....................................... .
Mevrouw Anna Cornel ia van Ghesel-Boudaen: eigenares en bewoonster van 'VeelZigt' van 1810 à 1818 tot 1831 ............... .
Jkvr. Constantina Isabella Jacguel ina van Ghesel, eigenares en
bewoonster van 'VeelZigt' van 1831 tot 1872 ................ .
Pieter van den Arend: eigenaar van 'VeelZigt' van 1872 tot 1881
Constantijn Willem Ferdinand baron van Lynden: huurder van 1872
tot 1876; nadien zijn weduwe huurster en sinds 1881 eigenares van 'VeelZigt' tot 1908 ................................ .
De fami 1 ie Mackay: in bezit van 'VeelZigt' van 1908 tot 1939.
- De ondergang van 'VeelZigt': 1939 ........................ .

486

b 1z.

419

b 1z.

421

b 1z.

425

b 1z.

426

b 1z.

427

blz.
b 1z.

428
430

b 1z.

431

b 1z.

432

Aanvu 11 i ngen .................................................. . b 1z.

434

Het eerste orgel (uit 1821) in de (voormalige) Oude Kerk te
Zeist ....................................................... blz.
De jongste restauratie van de oude toren (1976/77) ....•........ blz.

434
436

Bronnen, 1 iteratuur en noten bij deel 4 .......................• blz.

440

De platen 109 tlm 129 ..•...•.•...•...•.....•................ ná. blz.

459

Toel ichtingen bij de platen 109 tlm 129 ........................ blz.

460

Portretten van 22 predikanten (1785 tot 1930) en van 10 burgemeesters van Zeist (1814 tot heden) ..........•........... ná. b 1z.

464

Bij 1agen ......... , ....•.••............• , ....... , ............... . blz.

465

Lijst van pastoors en predikanten, die in Zeist (Oude Kerk)
hun bediening hebben gehad ................................. . blz.

465

'Lijst van eigenaren, heren en vrouwen van het Huis, en de
Hee r 1 ij khe i d 'Zeys t ' ....•.....•.....•.....•................. blz.

468

Lijst van de drosten van de hoge heerl ijkheid 'Zeyst' ......... . blz.

470

Lijst van de eigenaren, heren en vrouwen van het Huis en de
Heerl ijkheid 'Kersbergen' ..........•.•........•.•........... b 1z.

471

Lijst van de schouten van Zeist in het, tot 1528 bisschoppe1 ijke gerecht aldaar, en in de voortzetting daarvan tot
1814 ...................•....•.....•.•.•.• " ....•............ b 1z.

473

Lijst van burgemeesters van de gemeente Zeist sedert de definitieve invoering van het éénhoofdige burgemeesterschap
(1814) ..................................................... . b 1z.

475

Verbeteringen en aanvullingen bij de delen 1 t/m 4 ............. blz. 476
Inhoudsopgave bij de delen 1 t/m 4 ............................ . blz. 481

N.B. Het toegezegde Algemeen Register op de delen 1 t/m 4 zal vanwege de
omv3ng van deel 4 afzonderl ijk worden uitgegeven.

487

-

Sfoor/!/n - - -

1. De oude Rijnloop in Zeist en omgeving vóór c.1100; tekening 1953.

2. De oerparochie Zeist temidden van de aangrenzende oerparochies,

tot c.1200; tekening 1970.

("'oudenbec~)

3. De oerparochie Zeist en de latere afspl itsingen daarvan,
1200 tot 1900;

tekening 1970.

4. De oude verbinding Utrecht-Zeist en de westel ijke kerkweg;
tekening 1970.

5. De noordel ijke, oostel ijke en zuidel ijke kerkwegen; tekening 1970.
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6. De heer] ijkheid Zeist en Driebergen; naar B. de Roij, 1677.

7. Zeist aan het begin van de 1ge eeuw; J. Petersen/C. Torssell, 1802.

8. De Oude Kerk en naaste omgeving (1);
kadaster 1820.

9.

De Oude Kerk en naaste omgeving (2);
kadaster 1866.

,,

10. De Oude Kerk en naaste omgeving (3);
kadaster 1896.

~
...

,y .

11. De Oude Kerk en naaste omgeving (4);
kadaster 1920.

12. Miniatuur-schetsje van Zeist met kerk en donjon; anonym, c. 1540.

13. De "steen van Pavia", voorheen 1 iggende bij "Pavia"; foto 1949.

14. De "steen van Pavia", in 1957 verplaatst naar de kerkhoogte;
foto 1957.

15. Opschrift bij de "steen van Pavia" aan de kerkmuur; foto 1957.

16. De oude muur aan de zuidoostzijde van het kerkhof, aan de
buitenzijde gezien; foto 1974.

17. De laatst-gevonden 12e eeuwse tufstenen "doodkistil (1); foto 1897.

18. De laatst-gevonden 12e eeuwse tufstenen Ildoodkist" (2); foto 1897.

19. Qe In 1897 ui

t

de kerkhofbodem opgedolven urn; foto 1974.

20. De uit c. 1180 daterende, nog bestaande toren van Werkhoven;
foto

1906

v

21.

De voormalige romaanse toren en kerk van Odijk;
anonym, c.

1740.

22. De uit c. 1200 daterende romaanse bakstenen toren van Bunnik;
foto c. 1920

23. De 17e eeuwse, kapelsgewijze gebouwde kerk van Driebergen;
P. van Liender, 1754.

24. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (1); A. Rademaker, 1727,
naar een tekening van een ons onbekende uit 1630.

25. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (2) met de toren gezien vanuit
het zuidoosten; H. Saftleven, 1651.

,-' J' "

26. Het middeleeuwse kerkhofpoortje (3); H. Saftleven, 1651.
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27. De kerk gezien vanuit het oosten; A. Schoemaker, c. 1700.
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31. De toren en de herberg gezien vanuit het zuidwesten;

J.

de Bosch, 1756.
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34. Plattegrond van de romaanse kerk en het gotische koor;
anonym, 1840.

35. Doorsnee NW/ZO richting NO van de voormal ige romaanse kerk met
blik in het gotische koor; anonym, 1840.
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36. Vindplaatsen van oudheden bij de kerkrestauratie in 1964/65;
tekening 1970.

37. Portret-zegel van Petronella van Zeyst, priorin van
'Vrouwenklooster' te De Bilt, uit het jaar 1327; foto J.van Assen,
R.A. Noord-Brabant, 1975.

38. Schetsmatige afbeelding van Zeist op een kaart van Jacob van
Deventer; ca.

15~2.
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39. Schetsmatige afbeelding van Zeist op een kaart van Christiaan
sGrooten; ca. 1560.
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41. Tekening van de oude toren te Zeist in z'n omgeving, gezien uit het westen;
J.M.E.

van de Poll, ca. 1820.

42. Tekening van de voormal ige hoofddeur van de oude
toren te Zeist; anonym, 1839.

43. Onuitgevoerd plan
gebruikmaking van de

VOO,"

verbouw van de kerk van Zeist, met

beelden; anonym, ca. 1840 (twijfelachtig).

44. Tekening van de oude toren en de voormal ige romaanse kerk met het
gotische koor, zij-aanzicht gezien uit het NW; anonym, 1840.

45. Tekening van de oude toren en de voormal ige romaanse kerk met het
gotische koor, doorsnee NO/ZW gezien uit het NW; anonym, 1840.

46. Tekening van de voormal ige romaanse kerk, doorsnee NW/ZO
gezien uit het ZW (richting gotische koor); anonym, 1840.
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47. Plattegrond van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk en het voormal ige gotische koor; anonym, 1840.

48. Plattegrond van de oude toren, de voormal ige romaanse kerk en het voormal ige
H.

Blanken, 1840.
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49. Plattegrond van de voormal ige oude kerk; tekeningen van het dateringsmuntje uit 1180, een tufstenen
'doodkist'

uit de l1e eeuwen de constructie van het oude muurwerk; J. Montauban, 1841.
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50. Plattegrond van de oude toren, de nieuw te bouwen kerk en het aanvankel ijk gedeéltel ijk te handhaven
gotische koor; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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51. Tekening van de voorgevel van de nieuw te bouwen kerk en de
daarbij aan te passen

oude toren; arch.bureau J.

Kamperdijk,

1841.
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52. Tekening van de nieuw te bouwen kerk met het aanvankeI ijk gedeeltel ijk te handhaven gotische koor,

zij-aanzicht gezien uit het NW; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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53. Tekening van de nieuw te bouwen kerk met het aanvankei ijk gedeeltel ijk te handhaven gotische
k00r, doorsnee NO/ZW gezien uit het NW; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.

54. Tekening van de nieuw te bouwen kerk, doorsnee NW/ZO gezien
uit

het ZW (richtinq koorInuur); arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.

55. Tekening van de nieuw te bouwen kerk, doorsnee NW/ZO, gezien
uit

het NO (richting torenmuur); arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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58. Vijf tekeningen van horizontale doorsneden van de oude toren op
vijf verschi llende hoogten; arch.bureau J.B. Baron van Asbeck, 1972.
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59. Plattegrond van de voormal ige romaanse kerk met het gotische koor, geprojecteerd in de plattegrond van de
tegenwoordige kerk; getekend 13ï5 (schaal 1:200).
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60. Plattegrond van de oude toren en de voorkant van de huidige kerk (détail van pI .59); getekend 1975
(schaal 1:100).
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61. Opstand van de toren met z'n voormal ige

hoogtematen (zonder haakjes) en z'n tegenwoordige hoogtematen (tussen haakjes); zie de
uitgebreide toel ichting hierna; getekend 1973.

62. Foto van het interieur van het torenportaal

in de richting

van de in 1972 opengebroken zuidoostel ijke portaalmuur;
foto W. VI ietstra, 1975.

63. Het onderste gedeel te van de oude torentrap, zoals dit in 1964
in de kerkmuur aan' het 1 icht kwam; foto Hanneke Kortland, 1964.

64. Het onderste gedeelte van de oude torentrap, zoals dit, sinds
1964 bepleisterd, in de kerk te zien is; foto van een ons
onbekende, 1964.

BREYER)SROST,EN KERCKMEESTER;VAN,ZEY@

65. De nog steeds dienst-doende luidklok in de toren, geschenk
van drost Johan Breijerus, 1699, en een weergave van het opschrift
van deze klok; foto J.B.van Rijkom, 1950.

66. De preekstoel-voet uit de voormal ige

Oude Kerk, die tot 1841 de kansel heeft gedragen; foto J.B.van Rijkom, 1950.
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67.

Inscriptie van drost C.W. Kelderman in de door hem in 1785 aan de

kerk geschonken kanselbijbel ; foto gemeente-drukkerij Zeist, 1975.

68. Eén der beide zilveren wapenbekers t.b.v. de avondmaals
viering, geschenk van graaf Wi 1 lem Adriaan van Nassau, heer
van Zeyst, en zijn echtgenote EI isabeth van der Nisse, 1694;
foto Hanneke Kortland, 1975.

69. Zi lveren schenkkan t.b.v. de avondmaalsviering, geschenk
van het echtpaar jhr. A. Sloet tot Warmelo en jkvr. F. Borre
van Amerongen, 1751; foto Hanneke Kortland, 1975.

~

"

) (;

.

;'

~----liliiii

liL

A

] 'Bi!"

f

j

i

i

! ' -,

{ti

,

I j
! • ,

/;

l

\,"

- ,-

I

'

I '

I

i tl
I

J
I

'I

!

f l 1'

\l

\

\ \\

i

I '

70. Eén der beide schalen t.b.v. de avondmaalsviering, geschenk van
Mejuffrouw G. van Dam, 1820; foto Hanneke Kortland, 1975 .

.

71. Eén der beide zi lveren wapenbekers t.b.v. de avondmaals
viering, geschenk van het echtpaar jhr. J.E. Huydecoper van
Zeyst en M.I.A.J.C. Baronesse Taets van Amerongen-;-1835;
foto Hanneke Kortland, 1975.

72. De toren van de Oude Kerk in z'n tegenwoordige gedaante;
foto ~!. Vlietstra, 1975.
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74. Het Huis of Slot te Zeist. - J. de Beyer, verm. 1745.
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75. Vindplaatsen van de grafkelder van Kersbergen, en van de grafkelder,
de grafzerk en de doodkist van lodewijk Adriaan van Nassau, heer van
Zeyst (overl. 1742), onder de Oude Kerk van Zeist, 1964/65.

76. Grafzerk van Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Zeyst,
hervonden op 15 september 1964 onder het schip van de kerk.
Foto Hanneke Kortlandt, 1964.

77. De in het onderschrift van ~. 76
zoals deze thans, teqen de muur aan
de kerk opgericht, voor ieder
Foto Hanneke Kortlandt,

bedoelde grafzerk,
de torenzijde in
te zien is.
1965.
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78. De grafkelder van Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Zeyst, zoals deze op
5 januari 1965 onder de consistorie van de kerk werd aangetroffen.
Foto Hanneke Kortlandt, 1965.

79. Grafplavuis uit 1651). in de kerk aangetroffen in 1964, thans
te zien in de vloer van het 1 inker achterportaal .
Foto Hanneke Kort 1andt, 1965.

80. Grafplavuis nr. 12, oudste vermeldinq uit 1722, in de kerk
aangetroffen in 1964, thans te zien in de vloer van het 1 inker
achterportaal. Foto Hanneke Kortlandt, 1965.

81. Grafplavuis nr. 26, oudste vermeldinq uit 1754. in de kerk
aangetroffen in 1964, thans te zien in de vloer van het rechter
voorportaal. Foto Hanneke Kortlandt, 1965.

82. Grafplavuis nr. 45, oudste vermelding uit 1786, in de kerk
aangetroffen in 1964, thans te zien in de vloer van het 1 inker
achterportaal. Foto Hanneke Kortlandt, 1965.
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83. Plattegrond van de oude toren, de nieuw te bouwen kerk en het aanvankeI ijk\gedeeltel ijk te handhaven
gotische koor; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.

84. Tekeninq van de voorgevel van de nieuw te bouwen
kerk en de daarbij aan te passen oude toren;
arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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85. Tekening van de nieuw te bouwen kerk met het aanvankel ijk gedeeltel ijk te handhaven gotische
koor, zij-aanzicht gezien uit het NW; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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86. Tekening van de nieuw te bouwen kerk met het aanvankel ijk gedeeltel ijk te handhaven gotische
koor, doorsnee NO/ZW gezien uit het NW; arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.

87. Tekening van de nieuw te bouwen kerk, doorsnee
NW/ZO gezien uit het ZW (richting koormuur);
arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.

88. Tekening van de nieuw te ~vuwen kerk, doorsnee
NW/ZO, gezien uit het NO (richting torenmuur) ;
arch.bureau J. Kamperdijk, 1841.
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89. Plattegrond van de voormal ige romaanse kerk met het gotische koor, geprojecteerd in de plattegrond van
de tegenwoordige kerk; getekend 1975 (schaal 1 :200).
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90. Zitplaatsen-bestand (ca.420) in de voormal ige Oude Kerk kort vóór de afbraak in 1841.
Naar de tekening van H. Blanken, 1840.
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91. Zitplaatsen-bestand (ca.700) in het schip van de
tegenwoordige ke,-k in 1886. Naar een in het kerkelijk
archief bewaarde plattegrond uit dat jaar.
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92. Zitplaatsen-bestand (ca.480) in het schip van de
tegenwoordige kerk, begin 1964. Naar een plattegrondtekening van Arch.Bureau T.van Hoogevest te
Amersfoort, 1964.

s

93. Zitplaatsen-bestand op de beide zij-galerijen:
1843-1964 als links op de plaat (samen ca.300), en
sinds 1965 als rechts op de plaat (samen ca.240).
- Tevens situatie op de orgel-galerij.
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94. Zitplaatsen-bestand (ca.516) in het schip van de
tegenwoordige kerk sinds 1965. Tevens plattegrond van
het geheel van de tegenwoordige kerk. Tekening uit 1975.

95. De Oude Kerk, gezien uit het noordwesten. Aquarel van één der zusters van de
Broedergemeente (zie toel ichting), uit ca.1850.

96. De Oude Kerk, gezien uit het noordwesten. Foto Hanneke Kortlandt, 1975.

97. De Oude Kerk, gezien uit het noordoosten (achterzijde).
Foto Hanneke Kort 1andt, 1975.
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99. Interieur van de Oude Kerk ná de restauratie van 1964/65.
Foto Monumentenzorg, 1965.
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100. Interieur van de Oude Kerk, richting torenmuur, na de restauratie van
1964/65. Foto Monumentenzorg, 1965.

101. De koperen kansel-lessenaar uit 1785, die nog steeds in
gebruik is. Foto Monumentenzorg, 1965.

.

.

.

.

102. Het gebouw'
Slotlaan.

1

rene', naast het voormal ige Prot.Christel.Weeshuis aan de

'I rene' was aanvankel ijk de 2e plaats van samenkomst van de Her-

vormde Gemeente van Zeist (sinds 1914), foto

~

1953.
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103. De Nieuwe Kerk, Boulevard hoek Verlengde Slotlaan, het 2e
kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Zeist (sinds 1927).
Ontwerptekening van de architecten, 1927.
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104. Kaartje van Zeist (m.n. betreffende de local isering van het voormal ige Kerkeland en
Pastorieland) . Tekening uit 1975.

à

Va" de kaaet va" Zei,t (m.". beteeffende de Ie
Doep"teaat) van J. Petee"n / C. TOe"el, 1802.

107. Afbeelding van het, uit de middeleeuwen daterende, in 1834
afgebroken

Pastor i ehu i s aan de Dorpsstraat (het grote hu i s op de

achtergrond). Détai 1 van de tekening van J.M.E. van de Poll,
ca.1820.

108. Foto van de voormal ige pastorie van de tweede predikants
plaats, aan de le Dorpsstraat (1839-1928), met één der predikanten,
die er in gewoond hebben, er vóór staande, C8.1900.

110. De percelen van 'Hof van Holland',
en 'VeelZigt'

in 1820, vlg.

'De SV1aen'

(kadaster).

Uitg.

Do.S+s a

111. De percelen van de huizen 1e Dorpsstraat 3 en
5 en 'De Swaen'

(nr. 7)

in 1866, vlg.

(kadaster).

112. De percelen van de huizen le Dorpsstraat 3, 5
en 5a en van 'De Swaen'

(nr.

7l

in 1896, vlg.

(kadaster) .

113. De percelen van de huizen 1e Dorpsstraat 3, 5
en Sa en van 'Victoria' (nr. 7) in 1920, vlg.
(kadaster) .

114. De oudst bewaarde gl imp van het 1 inkse herberg-bedrijf: een

stukje dak en de schoorsteen van het, tegen het kerkhofpoortje
aan gebouwde bakhuisje van deze herberg; Saft1even, 1651.
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115. De oudst bewaarde afbeelding van de 1 inkse herberg in haar geheel

en rechts
daarvan ook nog een klein gedeelte van de rechtse herberg: De Beyer, 1745.

116. Het stalgebouw van de 1 inkse herberg, en rechts daarvan,
minder duidelijk, de linkse herberg zelf; De Bosch, 1756.
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117. De 1 inkse herberg, hier (na de aanzien] ijke uitbreidingen van omstreeks 1800)

uitgegroeid tot het logement 'Het Hof van Holland'; Van de Poll,

C<l.

1820.

118. Het linker gedeelte van
tegen de kerkheuvel

'Het Hof van Holland', staande
aan; Knip, ca.

1825.

ot

>t

119. Het 1 inkse logement 'Het Hof van Hol land', met de gezellige drukte daar omheen, op een zonnige zomerse dag; Mourot, 1829.

"
120. De beide, in de vorige eeuw op het terrein van het voormal ige 'Hof van Hol land' nieuw gebouwde
huizen, te weten le Dorpsstraat 3 (1857) en 5 (incl. nu Sa) (ca. 1874); foto uit ca. 1874.

Zeist.

:0:,'(),

Ikr\",

]<, 1'k

121. Het huis, voormaals 1e Dorpsstraat 5, opgetrokken en uitgebreid ca. 1897
(vgl.pl. 120) en sindsdien in tweeën bewoond (nrs. 5 en 5a) (foto uit ca. 1900).

ot

ot

122. De enige bewaarde afbeelding van de eeuwenoude, maar in 1896 afgebroken, rechtse herberg
'De Swaen', ter plaatse van het tegenwoordige hotel 'Victoria'; foto uit ca. 1880.

ot

ot

123. Het tegenwoordige hotel 'Victoria', dat in 1896 ter plaatse van de voormalige
'De Swaen' verrees; foto tijdens de kroningsfeesten in 1898.

herberg
ot

124. Klein gedeelte (links op de afbeelding) van het later 'VeelZigt'
geheten huis, pal ten noorden van de kerk; De Bosch, 1756.

j 1

!J

125. Het Huis 'VeelZigt', uit het zuidwesten gezien, naar een tekening van M. /1ourot

uit 1829.

126. Het Huis 'VeelZigt' uit het zuidwesten gezien; foto uit ca. 1900 (Archief Van
de Poll-stichting).

"

127. Het Huis 'VeelZigt' uit het westen gezien; foto uit ca. 1930 (Archief Van de
Poll-stichting) .
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129. Kaart van de Leusderberg en omgeving, vanuit het noorden, met de kerk van
Zeist in het centrum op de achtergrond; 1954 (R.A. Utrecht).

Portretten van 22 predikanten van Zeist (1785 tot 19301

1.

,;
, , t~·(

2.

;

<,:'

.. <-

','

3.

1. Ds. A. Bowier, 17e pred. te Zeist, 1785-1787.

2. Ds. J. Brugman, 18e pred. te Zeist, 1788-1795.

1..:.

Ds. A. ten Klooster, 1ge pred. te Zeist, 1795-1797.

4. Ds. I.J. Dermout, 20e pred. te Zeist, 1798-1800.

4.

5.

6.

7.

8.

9·

10.

.2..:.

Ds. P.J. Laan, 21e pred. te Zeist, 1800-1803.

6. Ds. P.H. Nahuys, 22e pred. te Zeist, 1804-1809.

1..:..

Ds. D.M. Kaakebeen, 23e pred. te ZeJst, 1809-1815.

8. Ds. H.E. van IJzendijk, 24e pred. te Zeist, 1816-1823.
~

Ds. J.E. Kist, 25e pred. te Zeist, 1823-1858.

10. Dr. D. Lenting, 26e pred. te Zeist, 1839-1877.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

11. Ds. J.J. Richard, 27e pred. te Zeist, 1856-1868.
12. Ds. L.H.F. Creutzberg, 28e pred. te Zeist, 1859-1876.
~

Ds. Th.H. Nahuys, 2ge pred. te Zeist, 1868-1909.

14. Ds. A. Couvée, 30e pred. te Zeist, 1876-1905.
~

Ds. G. van Hoogstraten, 31e pred. te Zeist, 1905-1920.

16. Ds. F.Ch. Geerling, 32e pred. te Zeist, 1909-1927.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

.lL

Ds. J . de Bruin, 33e pred. te Zeist, 1915-1922.

18. Ds. B. Batelaan, 34e pred. te Zeist, 1921-1926.

J2.:.

Ds. B. N. B. Bouthoorn, 35e pred. te Zeist, 1925-1928

20. Ds. R. Bartlema, 36e pred. te Zeist, 1925-1948.
21. Dr. J.G.W. Goedha rt, 37e pred. te Zeist, 1927-1950.
.. ------22. Ds. F. G. Hospers, 38e pred. te Zeist, 1929-1945.
---~ --~-

Portretten van 10 burgemeesters van Zeist (1814 tot heden)

1.

2.

3.

1. F.N. van Bern, le burg. van Zeist, 1814-1850.
2. Mr. W.D.F. Schas, Ze burg. van Zeist, 1850-1863.
~

Jhr. W.K. Huydecoper, 3e burg. van Zeist, 1863-188Z.

4. G. Costerman, 4e burg. van Zeist, 188z-1894.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L

Mr. J.J. (lotterbooke Patijn vall Kloetinge,

5e burg. van Zeist, 1894-1919.

6. Mr. (.J. Baron van Tuyl 1 van Serooskerken, 6e burg. van Zeist, 1919-1934.
7. Jhr. Dr. M.L. van Holthe tot Echten, 7e burg. van Zeist, 1934-1939.
8. Mr. W.A.J. Visser, 8e burg. van Zeist, 1939-1947.
~ Mr. A.P.

Korthals-Altes, ge burg. van Zeist, 1947-1968.

10. Mr. Dr. A.A.H. Stolk, 10e burg. van Zeist, 1968-heden.

ALGEMEEN REGISTER
op de vier delen van "De Oude Kerk van Zeist"
Toelichting
Hoewel de vier delen van dit boekwerk steeds met arabische cijfers ( 1 tlm 4 )
zijn aangegeven, zijn daar in dit register de romeinse cijfers (I t / m IV) voor
gebruikt, zulks ter wille van een duidelijke onderscheiding tussen de nummers
der boekdelen en die der bladzijden.
p1

-

plaat of platen

Aa, A.J. van der-, auteur

lts, Jannitje-. gehuwd met Van Overvest

I
blz. 9 , 7 7 , 9 9
I1 blz. 1 9 3
IV blz. 4 4 0
IV

blz. 384

Aar de Sterke, mr Theo van der-, te
Zeist, secr. kerkel. comm. 1 7 9 8

I1

blz. 1 8 8

Abcoude, heer van-, leenheer van Kersbergen

I1 blz. 1 6 9 , 1 9 2
IV blz. 4 7 1

Abcoude, heren van-, zie bij Gaasbeek
Abcoude van Duurstede, Sweder, heer van-

I11 blz. 2 9 5 , 2 9 7

Abcoude van Duurstede, bezittingen
onder Driebergen van de heren van-

I11 blz. 2 9 5 . 2 9 7

Addicks, J.H., uurwerkmaker te Amsterdam

I1 blz. 1 2 5

Adriaen Adriaensz. schout en herbergier te Zeist

IV

Adriaen Dircksz, te Zeist

IV

Adriaen Jansz, te Doorn

I11 blz. 281

Aemilius, Henricus, pred. te Moordrecht,
gehuwd met Bartha van den Boogaard

IV

Aert Gerritsz, pachter v.h. kerkeland
van k eist

I11 blz. 2 6 6

Aken, plaats

IV

blz. 4 7 2

Alblas, heerlijkheid

IV

blz. 4 6 9

Alewijn, jkvr. Constantia Ferdinanda,
gehuwd met Josua van Eijk, eigenaar van
Kersbergen

IV

blz. 4 7 2

Almelo, plaats

IV

blz. 390

blz. 3 3 6 - 3 3 9 , 3 7 1
4 7 4 , 484

blz. 3 3 6 , 3 3 9

blz. 4 1 6 , 4 1 7

Alsmeer, Jannetje-, gehuwd met Abraham
Bruyckens

IV blz. 414, 416, 418

Alteren, Elisabeth van-, gehuwd met Cornelis van der Nisse

I11 blz. 222

Amelisweerd, zie onder Bunnik
Amerongen. plaats

I1
IV

blz. 127
blz. 431

AmerOngen, burgemeester van-, zie bij
Mackay
Amerongen, kerkgebouw

I1 blz. 161

Amersfoort,. plaats

I

b l z . 7 , 8. 79
pl. 2 , 3 , 6
I1 blz. 109
111 blz. 218, 220, 230,
237, 261, 276,
286, 287
IV blz. 349, 383, 432.
464, 470

Amersfoort, geschiedenis van-

I

blz. 77

Amersfoort, oude parochie
Amersfoort, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek te-

I
blz. 31, 66, 6 7
I1 blz. 121
I11 blz. 218, 220

Amersfoort, Oudheidkundige Vereniging en
Museum Flehite

I1
IV

blz. 173, 174, 203
blz. 476, 478

Amersfoort, zandafgravingen onder-

I

blz. 65

Amsterdam, plaats

I

blz. 22
blz. 125, 178
blz. 358, 368, 395,
413, 417, 419,
427, 428, 459,
465-467, 469,
470, 472, 475

I1
IV

Amsterdam, burgemeester van-, zie bij
Hogguer
Amsterdam, schepen van-, zie bij Van Ghesel
Amsterdam, Rijks Prentenkabinet teAmsterdam, Twentsche Bank te-

I

blz. 96
pl. 25. 26

Andries, J.C., auteur

I
I1
I11
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

Anlo (Dr.), zwerfstenen als fundamentstenen

I

blz. 67

Anna Lambertsz wed.'s dochter, pachtster
van de St. Petronella-hofstede te Zeist

I11 blz. 2 8 4

Anonyinus, auteur 1 8 7 5

I

blz. 64

Anonymus. t.ekenaar ca. 1 5 4 0

I

blz. 9 2
pl. 1 2

Anonymus, tekenaar ca. 1 6 3 0

I

blz. 3 5 , 9 5 , 9 6
pl. 24

Anonymus, tekenaar ca. 1 6 7 0

I

blz. 8 3

Anonymus, tekenaar ca. 1 7 4 0

I

blz. 95
pl. 2 1

Anonumus, tekenaar 1 8 1 9

I1

blz. 1 0 7 , 1 1 5 , 1 2 2 ,

77
193
303
440

Andries Adriaensz, te Odijk

1 3 1 , 1 3 2 , 203

pl. 4 0
Anonymus, tekenaar 1 8 3 9

I1

blz. 1 0 7 , 1 1 5 , 2 0 4
pl. 4 2

Anonyinus, tekenaar 1 8 4 0

I
I1

blz. 9 9
pl. 3 4 , 35
blz. 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 5 ,

I11

122, 128, 129,
131, 142, 149,
151-153, 1 6 1 ,
1 6 2 , 2 0 4 , 206
pl. 4 4 - 4 7
blz. 2 5 0

Anthonis (Thonis) Hermansz, koster te
Zeist.

I

blz. 5 3

Anthonis (Thonis) Thonisz, pachter van
land van de kerk van Zeist

I11 blz. 2 8 3

Anthonis (Thonis) Thonisz, herbergiersbediende

IV

blz. 3 7 3

IV

blz. 3 6 8 , 3 8 2

Anthropobiologisch Instituut, zie onder
Utrecht
Apeldoorn, plaats

Appeltern, plaats

IV

blz. 431

Arend, Pieter van den-, koopman te Utrecht
en Den Haag, eigenaar van VeelZigt te
Zeist

1

blz. 23, 24
blz. 430, 431, 486

IV

Arendsburg, huis, zie onder Zeist
Arnhem, plaats

I
IV

blz. 11, 17, 25, 72
blz. 353, 364, 368,
392, 395, 430,
467, 475

Arnhem, Eusebiuskerk

I1

blz. 164, 165

Arnold Arnoldsz. vicaris Petronellaaltaar te Zeist

111 blz. 300

Asbeck, J.B. baron van-. architectenbureau
Driebergen

I1

'''hnor*)b

'

IV

blz. 109, 128, 205,
206
pl. 56-58
blz. 436

Assen, J. van-, fotograaf

I1

blz. 203
pl. 37

Assen, plaats

IV

blz. 475

Asten (N.B.), Eysbouts' klokkegieterij te-

I1

blz. 137

Attevoort, Adriana, gehuwd met Cornelis
Gravelaar

IV

blz. 385

Attevoort, Maria, gehuwd met Maurits van
Overvest

IV

blz. 385

Aumale van Romondt, jhr 0. d
kerkvoogd te Zeist

I11 blz. 255

- Pres.-

Austerlitz, buurtschap, zie onder Zeist
Avesnes, Guy van-, bisschop van Utrecht

Baarn. plaats

I

blz. 7 , 64
pl. 2

Baarn, oude parochie

I

blz. 7, 8

Baarn, Pijnenburg, landgoed onder-

I pl.6
IV blz. 345

Baarn, Pijnenburgse Grift

I

blz. 7
pl. 6

- 5 Baarn, De Vuursche, buurtschap

I

blz. 7 , 15
pl. 2 , 3 , 6

Baarn, De Vuursche, grote steen te-

I

blz. 64

Baars, Jan, orgelbouwer te Hilversum

IV

blz. 435

Babyloniënbroek (N.B.), Hervormde gemeente te-

I1

blz. 179

Baden, Frederik van-, bisschop van Utrecht

I
I1
IV

blz. 25
blz. 133
blz. 473

Baer, Elisabeth van-, gehuwd met Johan van
Renesse van Rhijnouwen, heer van
Kersbergen

IV

blz. 468. 471

Baexen, Ewout van-, heer van Kersbergen,
gehuwd met Cornelia van Zuylen van de Haer

I1 blz. 172, 192
111 blz. 215
IV blz. 471

Baexen, Frederik van-, heer van Kersbergen

I1 blz. 172, 192
I11 blz. 214, 215, 301
IV blz. 471

Baexen, Maximiliaan van-, maarschalk ter
Eem, gehuwd met Theoderica van Zuylen van
Harmelen

I1 blz. 172, 192
I11 blz. 301
IV blz. 471

Baexen, Nicolaa van-, vrouwe van Kersbergen, gehuwd met Coenraad Borre van Amerongen

I1
IV

Barchman Wuytiers, Jan Willem, op Rijnwijck, Zeist, pachter van het kerkeland te
Zeist
zijn vrouw (nadien weduwe)

I11 blz. 267, 272-275

Baarn, De Vuursche, Hervormd kerspel

blz. 172, 192
blz. 471

zijn erfgenamen

I1 blz. 181
I11 blz. 267, 274
I11 blz. 267, 272, 273
275

Bardet, J.D.M., auteur

111 blz. 303, 311

Bart Evertsz, te Jaarsveld, pachter van
land van de kerk van Zeist

111 blz. 280

Bartlema, Roelof, pred. te Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 467
nr 20

Bataafse Republiek
Vertegenwoordigend lichaam
Staatsregeling van 1798

I1
I1
I1

blz. 139
blz. 189
blz. 139, 187, 188,
191

n,

Batelaan, Baan, pred. te Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 4 6 7 , 4 8 0
nr 1 8

Bath (Eng.)
Blitz, orgelbouwbedrijf, Utrecht

I11 blz. 2 5 1
IV blz. 4 3 4 - 4 3 6 , 4 5 9

Batz, Jonathan, bouwer van het tweede orgel
in Zeist ( 1 8 4 3 )

I11 blz. 2 5 1
IV blz. 4 3 6 , 4 4 1

Beaufort. geb. Stoop. wed. A.A. de-

I

blz. 2 4

Beaufort van Duivendijke, jhr Joachim
Ferdinand de-, drost van IJsselstein, op
Boogaardlust (later VeelZigt) te Zeist

I1
IV

blz. 1 8 3
blz. 4 2 5 - 4 2 7 , 4 8 6

Beer Poortugaal, jkvr. Hermina Clasina
den-. gehuwd met Aeneas baron Mackay, op
VeelZigt, Zeist

IV

blz. 4 3 2

Beetgum F

IV

blz. 4 6 7

Beieren, Hendrik van-, bisschop van Utrecht

I1

blz. 1 3 3 , 1 3 4

Bennekom, plaats

IV

blz. 3 5 4 , 467

Benthem, Van-

IV

blz. 4 0 0

Bentinck, Magdalena van-, gehuwd met Willem Lambertsz van Mastrigt

IV

blz. 3 9 3

Berbice, plaats in Br. Guyana, Evang.Lutherse Gemeente te-. ambachtsvrouwe van
Zeyst

IV

blz. 4 6 9

Berchen, Wilhelmus de-, kroniekschrijver

I1

blz. 1 2 7 , 1 9 3

Berck, Cornelis van-, tekenaar

I

blz. 8 2

Berg, De-. is Utrechtse Heuvelrug

I

blz. 25

Bergen (N.H.), heerlijkheid, zie ook bij
Zurck

I11 blz. 2 1 7 , 2 2 3
IV blz. 4 6 9

Berger. Joachim, brouwer

I1

blz. 1 5 8

Berghe, Otto van den-, leenman van Kersbergen

11
IV

blz. 1 6 9 , 192
blz. 4 7 1

Berkelbach van den Sprenkel, J.W., auteur

I

blz. 7 7

Bern, Frans Nicolaas van-, burgemeester
van Zeist, admin. kerkvoogd, gehuwd met
Johanna Maria van Marienhoff

I
I1

blz. 5 8 , 6 0
blz. 1 1 0 , 1 4 4 , 1 4 8 ,

plaats

portretten burgemeesters

1 5 9 , 1 8 1 , 184

I11 blz. 2 3 0 , 2 3 4 - 2 3 7
IV blz. 4 7 5
nr 1

Besam, Hilletje van-, gehuwd met Willem
Lambertsz van Mastrigt

IV

blz. 3 9 3

Besoyen, plaats

IV

blz. 4 0 7

Besselaar, J.H., auteur

I

blz. 7 7

Besten, M.J. den-

IV

blz. 3 9 6

Betting, Dirk Carelse, timmerman en herbergier t.e Zeist, gehuwd met 1 ) Geertje
van Ommeren en 2 ) Aaltje Lagerwey

IV

blz. 3 9 0 , 3 9 1 , 4 8 5

IV

blz. 3 4 8

Beuken, Helena ten-, dochter van Jan ten
Beuken (zie hierna)

IV

blz. 4 1 2

Beuken, Jan ten-, op later VeelZigt, Zeist

IV

blz. 3 9 9 , 4 1 1 , 4 1 2 ,
485

Beuning, Anna Charlotte, gehuwd met Johannes van Laer, vrijheer-, nadien ambachtsheer van Zeyst

IV

blz. 4 6 9

Beunke, mr F . A . , advocaat. te Zeist

I

blz. 97

I

blz. 3 5 - 3 7 , 5 1 , 9 7 ,

I1

pl. 2 9
blz. 1 0 7 , 1 2 2 , 1 3 1 ,

Beverweerd, heerlijkheid, zie onder Werkhoven
Beyer, J. de-, tekenaar

98

138

111 blz. 2 9 2 , 3 1 7
pl. 7 4
IV blz. 3 5 4 , 3 9 4 , 4 6 1
Bilt., De-, plaats

I

blz. 5 , 6 , 1 5 - 1 7 ,

I1

pl. 2 - 4 , 6
blz. 1 2 7 , 1 6 7 , 1 6 8 ,

19-21,

2 7 , 90

1 8 2 , 1 9 3 , 203

I11 blz. 2 7 1 , 2 8 4
IV blz. 3 8 1 , 4 2 9 , 4 6 6 ,
4 7 7 , 478

Bilt, De-, gebied

I

blz. 5 - 7 , 1 6 , 1 7 , 1 9
pl. 2 - 4 , 6

Bilt, De-, bewoners van-

I1

blz. 1 5 4 , 1 5 5

Bilt, D e - , gerecht

I

blz. 6

Bilt, De-, Amersfoortseweg

I

blz. 2 0
pl. 4 - 6

Bilt, De-, Bisschopsweg

1

blz. 1 9
pl. 4

Bilt, De-, Steenstraat of -weg, van Utrecht
naar De Bilt (op pl. 12 abus. onder
Zeist getekend)

I

blz. 1 9
pl. 4 , 6

Bilt, De-, Oostbroek, abdij

I

blz. 5 - 7 ,
pl. 1 , 2 ,
I1 blz. 1 6 7 ,
IV blz. 4 6 6 ,

20
6
170
474

Bilt, De-, Vrouwenklooster, abdij
pl. 2 , 6
blz. 167, 1 6 8 , 2 0 3
pl. 37
I11 blz. 2 6 8 , 2 7 1 , 2 7 2 ,
II

2 8 4 . 2 8 5 . 300

IV

blz. 4 7 7

Bilt, De-, Petronella-kapel

I1

blz. 1 6 6

Blanken, Hendrik, mr metselaar, tekenaar, notabele en organist te Zeist

I1

blz. 1 0 8 , 1 1 9 , 1 6 1 ,

Blankendaal, Antonius van-, pred. te Zeist

I11 blz. 2 9 3
IV blz. 4 6 6

abdis, zie bij Petronella van Zeyst

162, 175, 187,
204
pl. 4 3 (zie correctie op blz. 2 0 4 )
pl. 4 8
I11 blz. 2 3 7 , 3 1 9
pl. 9 0
IV blz. 4 3 4 , 4 3 5 , 4 7 8

Blauwkapel, buurtschap, zie onder Maartensdi jk
Blauwkapelseweg. zie onder Maartensdijk
Blikkenburg. heerlijkheid, zie onder
Zeist
Blok, D.P., naamkundige, auteur

I

blz. 13, 77, 7 9

Blok, P.J., hoogleraar te Groningen,
auteur

IV

blz. 401, 4 4 0

Blok, Willem, herbergier te Zeist

IV

blz. 3 3 1 , 4 8 4

Blommerweert, Anselmus van-, pastoor,
nadien predikant te Doorn, vicaris.
nadien geestel. verzorger te Driebergen

I
blz. 1 0
I11 blz. 2 9 8

Boekweg, J.H., tuinbaas op VeelZigt te
Zeist

IV

blz. 4 3 0

Boeleze, de heer-

I11 blz. 215

Boers, Bastiaan, frans leraar te Zeist,
later te Warmond

IV

blz. 407

Boers, Cunera, gehuwd met. Jacob Damhof

IV

blz. 405, 407, 408

Boers, Hendrina

IV

blz. 408

Boers, Pieter, te Leiden, gehuwd met
Sophia Kerkhoven

IV

blz. 407

Boesses, Adelaïde Henriëtte, gehuwd met
jhr Willem Nicolaas de Pesters

IV

blz. 363

Boesses, Adriana Anna, gehuwd met jhr
Willem Nicolaas de Pesters

IV

blz. 363

Boogaard, familie Van den

IV
IV

blz. 415-419, 422,
426 (fragment
genealogie):
blz. 416

Boogaard, Abraham van den-

IV

blz. 415, 416, 418

Boogaard, Bartha van den-, gehuwd met
Hendricus Aemilius, pred. te Moordrecht

IV

blz. 415-417

Boogaard, Catharina van den-

IV

blz. 415, 416

Boogaard, Cornelis Isaac van den-, koopman
en lakenverver te Leiden, gehuwd met
Christ.ina Willinck

IV

blz. 415-418

Boogaard, Geertruyd van den-, gehuwd met
l) Gerard Vijgh, 2) Willem Ebhinck

IV

blz. 415-419

Boogaard, Isaac van den-, gehuwd met
Sara Isaacs van den Bos(ch)

IV

blz. 415-417

Boogaard, Jan van den-, koopman te Leiden

IV

blz. 415-417

Boogaard, Johanna van den-

IV

blz. 415-418

Boogaard, Magdalena van den-, gehuwd met
Jan Graafman

IV

blz. 415-417, 419,
420, 422

Boogaard, Maria Magdelena van den-

IV

blz. 418

Boogaard, Sara van den-

IV

blz. 418

Booth, Everard, te Utrecht, raad Prov.
Hof aldaar, auteur

IV

blz. 400-403, 440

Boogaard, Christina Cornelia van den-, zie
bij Flournoy-van den Boogaard

Bor, Salomon, pred. te Zeist

I11 blz. 2 9 3
IV blz. 4 6 6

Borculoo, Jannigje van-, gehuwd met Gijsbert Cornelisz Verkroost

IV

blz. 3 7 7 , 378

Borger (Dr.), plaats, zwerfstenen als
fundamentstenen van de toren
kerkrooster

I

blz. 67

I

blz. 36

Borre van Amerongen, Coenraad, gehuwd met
Nicolaa van Baexen, vrouwe van Kersbergen

I1
IV

blz. 1 7 2 , 1 9 2
blz. 4 7 1

Borre van Amerongen, Florentina Wilhelmina, vrouwe van Kersbergen, gehuwd met
Arend baron Sloet tot Warme10
wapen

I1

blz. 1 6 9 , 1 8 0 . 1 8 2 1

I1

Borre van Amerongen, Floris Willem, heer
van Kersbergen, gehuwd met J.C.A. Schimmelpenninck van der Oye

I1 blz. 1 9 2
I11 blz. 2 1 5
IV blz. 4 7 1

Borre van Amerongen, Frederik, heer van
Kersbergen, gehuwd met Gerardina Borre
van Amerongen

I1 blz. 1 9 2
I11 blz. 2 8 2
IV blz. 4 7 1

183, 192

blz. 2 0 8
pl. 6 9
111 blz. 215
IV blz. 4 7 2

Borre van Amerongen, Gerardina, zie
hiervoor bij Frederik
Bosch, Jan Jansz, herbergier te Zeist,
gehuwd met Fijtchen Dirck Lambertsz

IV

Bosch. J. d e - , tekenaar

I

blz. 3 3 4 , 3 3 9 , 3 7 2 3 7 4 , 3 7 6 , 485

I1
IV

blz. 3 3 , 3 7 , 9 7 , 9 8
pl. 3 0 , 3 1
blz. 1 0 7 , 1 1 2 , 1 1 4 ,
115,
132,
blz. 3 5 4 ,
423,

122, 131,
138
399, 420,
461, 463

Bosch, Gijsbert Adriaensz van-, schout
en herbergier te Zeist, gehuwd met
Catharina Aerts van Wijck

IV

blz. 3 3 9 - 3 4 3 , 3 7 3 ,

~os(ch), Sara Isaacs van den-, gehuwd met
Isaac van den Boogaard

IV

blz. 4 1 5 - 4 1 7

Bosman. Maria, gehuwd met Jacob van Kreel

IV

blz. 3 5 6 , 3 5 8 , 4 7 2

I1

blz. 1 0 5

474, 477, 480,
484

Boudaen, Anna Cornelia, wed. van Jacob van
Ghesel, zie bij Van Ghesel
Boudewijn I , bisschop van Utrecht

- 11 Boudewijn 11, bisschop van Utrecht

I1

blz. 104, 105

muntje van-

I1

Bouman, A.C., auteur

I
I1

blz. 104, 105
pl. 49
blz. 78
blz. 194

Bourgondië, Philips van-, bisschop van
Utrecht.

I

Bouthoorn, Bouke Nicolaas Benedictus,
pred. te Zeist.
port.retten predikanten

I11 blz. 294
IV blz. 467
nr 19

Bowier, Abraham, pred. te Zeist
portretten predikanten

I1 blz. 177, 178
111 blz. 293
IV blz. 466
nr 1

Boxtel, plaats

IV

blz. 466

Brakel, Maria van-, gehuwd met Frans
Spiegelberg

IV

blz. 382

Bramo, Jacob, herbergier te Zeist, gehuwd met Geertruyt van Linstee

I11 blz. 227
IV blz. 352-354, 359,
383, 384, 484,
485

Bramo, Jacoba, gehuwd met Maas van Kreel

IV

blz. 353-356, 359,
383

Brands, Johanna, gehuwd met Willem van
Mastrigt

IV

blz. 393

Breda, plaats

IV

blz. 432

Breukelen, plaats

IV

blz. 405, 408, 470,
474

Breyer(us), mr Johan, drost van Zeist,
kerkmeest.er

I1

blz. 135, 136, 207
pl. 65
blz. 404, 406, 470,
477

I1
IV

IV

blz. 25
blz. 133
blz. 473

Breyer(us), mr Maximiliaan, raad in de
vroedschap van Utrecht

I1
IV

Broedelet, firma

111 blz. 295, 324

Broekhuizen, Dirk van-, pachter van het
kerkeland te Zeist

I11 blz. 267, 274

Brouërius van Nidek, Matthaeus, auteur

blz. 135, 136
blz. 404, 406

Brouwer, Maria Elisabeth, gehuwd met.
Gerardus Liefrink

I1
IV

blz. 1 7 6
blz. 3 6 1 - 3 6 3

Brouwer, P.H., lid Broedergemeente

I1

blz. 1 8 6

Bruggeman, Arend Jan, koopman en logementhouder te Zeist

IV

blz. 3 9 6

Brugman, Johannes, pred. te Zeist

I1 blz. 1 7 8
111 blz. 2 9 3
IV blz. 4 6 7
nr 2

portretten predikanten
Bruin, Jacoba de-, gehuwd met Cornelis Vermeulen

IV

blz. 3 8 7 , 3 9 2

Bruin, Johannes de-, pred. te Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 4 6 7
nr 1 7

Brussel, plaats

IV

blz. 4 6 7

Brussel, Koninklijke Bibliotheek te-

I1

blz. 2 0 3

Bruyckens, Abraham, eigenaar van later
VeelZigt. gehuwd met 1 ) Jannetje Alsmeer, 2) Elisabeth Ebbinck

I1
IV

blz. 1 8 3
blz. 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 6 ,

Bruyn, Aegidius Samuel de-, arts te Zeist
(Dorpsstraat 5)

IV

blz. 3 6 9

Bruyn, Gerardus Michaee de-, kok en pasteibakker te Zeist (Dorpsstraat 5 t 5a)

I
IV

blz.46,92
blz. 3 6 8 - 3 7 0

Bunnik, plaats

I

blz. 5 , 1 1 - 1 7 , 1 9 ,

4 1 9 , 4 2 6 , 486

2 8 , 2 9 , 5 5 , 60

pl. 1 - 6
I11 blz. 2 6 8 , 2 7 0
IV blz. 3 6 3 , 3 6 4 , 4 3 4 ,
476

Bunnik, gebied

1

blz. 5, 6 , 1 1 - 1 7 , 9 0 ,
95

pl. 1 - 6

IV

blz. 5 , 1 4
pl. 2
blz. 4 0 2 , 4 1 1

Bunnik, burgerlijke gemeente (naar voormalige omvang)

I

blz. 5 , 6 , 11, 1 4 , 1 5

Bunnik, Amelisweerd, landgoed

I

blz. 5 , 1 5

Bunnik, Nienhof, huis

IV

blz. 3 6 3

Bunnik, gerecht van Bunnik en Vechten

I

Bunnik, schout van voornoemd gerecht, zie
bij De Jonkheere

Bunnik, De Rumst-hoeve (bisschoppelijk
hofgoed)

I

blz. 1 4
pl. 6

Bunnik, Tolakkerweg

L

blz. 1 9
pl. 4 , 6

Bunnik, Vechten, buurtschap

I

blz.5,14

pl. 2 , 3 , 5
Bunnik, Vechten, gerecht van Bunnik en
Vechten, als boven
Bunnik, Vechten, Slachtmaat, gebied

I

blz. 5 , 6 , 1 5

Bunnik, Vechtensebroek, gebied

I

blz. 6

Bunnik, Vechten behoorde oorspr. kerkelijk
onder de Klaaskerk te Utrecht

I

blz. 5 , 6 , 1 4

Bunnik, behoorde oorspr. kerkelijk onder de
kerk van Zeist

L

blz. 1 3 - 1 5
pl. 2

Bunnik, parochie-stichting, dochterparochie
van Zeist, zie Zeist (ca 1 2 0 0 )

I

blz. 1 3 , 1 5 , 9 0 , 9 5

Bunnik, de oude parochie

1

blz. 6 , 1 1 - 1 5 , 2 9 ,

Bunnik, de oude kerkweg tussen Bunnik en
Zeist, zie sub Zeist: kerkweg uit het ZW,
ook: Groeneweg

90, 95

I11 blz. 268, 2 9 9
Bunnik, kerk en toren

I
I1

blz. 1 4 , 9 5
pl. 22
blz. 1 3 8

Bunnik, hervormd kerspel

I

blz. 1 5 , 1 6 , 9 0

Bunnik, kerkmeesters

I

blz. 1 3 , 1 4

Bunnik, r.k. parochie

I
I1

blz. 55
blz. 1 8 7 - 1 8 9

Bunnik, r.k. begravingen van Zeister parochianen aldaar

I

blz. 55, 60

Bunt, A.W. van de-, auteur

I1 blz. 1 9 3
I11 blz. 3 0 3
IV blz. 4 4 0 , 4 4 1

Buren, Joost van-, schout van Zeist

IV

Busbroek, Gerbrand Gerritsz van-, pachter van land van de kerk van Zeist

I11 blz. 280

blz. 474

Buyen van Weelderen, Dirk, logementhouder
t.e Zeist:

IV

blz. 395

Camp, Jannigje Hendriks van de-, gehuwd
met Gijsbert Aertsz. van Wijck te Utrecht

IV

blz. 339, 343

Capelle, A.G. van-, uitvoerder restauratie
van de toren (1976-1977)

IV

blz. 436

Capellen, baron van de-, heer van Mijdrecht

I11 blz. 215

Cat.hala, Jan Jacob (refugié), herbergier t e
Zeist, gehuwd met Hendrijna Niegebouw

IV

Catharina, naamheilige van de kapel en de
vicarie te Driebergen

I
blz. 95
I11 blz. 295, 297, 298

blz. 381, 485

Cattenbroek, rechtsgebied, zie onder Zeist
Caub (Duitsland), plaats

I1

blz. 159

Centen, Sophia, gehuwd met Cornelis Schellinger

IV

blz. 469

Chicago, plaats

I11 blz. 257

Chijs, P.O. van der-, auteur

I1

blz. 105, 193

Christendom, kerstening

I

blz. 1-5, 15, 31, 33,
47, 6 5 , 70, 74

Cist.ercienzer Orde

I1

blz. 166

Civitas, decanaat

I

blz. 14

Claes, pastoor te Zeist

IV

blz. 465

Clercq, Daniël le-, kerkmeester te Zeist

I

blz. 37

Clercq, Peter, rentmeester domeinen te Utrecht.

I11 blz. 283

Clifford, jkvr. Cornelia Catharina, gehuwd
met H.M. van der Mersch

IV

Clifford Kock van Breugel, J.R., auteur

I11 blz. 303, 311

Clocq, Huybert de-, glazenmaker

I1

blz. 150

Clotterbooke Patijn van Kloetinge, mr
Johan Jacob, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 475

Coenen, Hendrik, timmerman-aannemer te
Amersfoort

I11 blz. 230, 231, 237

blz. 366

nr 5

Coenen van 's Gravesloot, archivarische
collectie

IV

blz. 4 7 8

Cornelis Aertsz, te De Bilt

I

blz. 6

Cornelis Andriesz, pachter van land van
de kerk van Zeist

I11 blz. 2 6 6

Cornelis Anthonisz, eerst monnik in Oostbroek, nadien pred. te Zeist.

I11 blz. 2 9 6
IV blz. 4 6 6

Cornelis Anthonisz, rentmeester domeinen
te Utrecht.

I11 blz. 2 8 3

Cornelis Dircksz, pachter van land van de
kerk van Zeist

I11 blz. 2 8 1

Cornelis Jacobsz (ten onrechte in de
"Bronnen" als schout van Zeist vermeld)

IV

blz. 4 7 4

Cornelis Jansz (Verkroost), zie verder
sub Verkroost

I

blz. 29

Costerman, Gerrit, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 4 7 5
nr 4

Cothen, Hugo van-, schout van Zeist

IV

blz. 3 4 4 - 3 4 6 , 3 9 7 ,

Cornelis Teunisz, is Cornelis Anthonisz,
zie aldaar

474

Couvée, Abraham, pred. te Zeist

I
IV

portrett.en predikanten

blz. 4 3
blz. 4 6 7
nr 1 4

Couwenhoven, Claes Cornelisz, te Blauwkapel, pachter van land van de kerk van
Zeist

I11 blz. 2 8 0

Couwenhoven, Hendrik Jan Thonisz van-,
schout. van Zeist

IV

blz. 3 4 1 , 3 4 2 , 4 7 4

Creutzberg, Lodewijk Hendrik Frederik,
pred. te Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 4 2 9 , 467

Crommelin, Henriëtte Willemina, eigenares van Kersbergen

IV

blz. 4 7 2

Crommelin, mr Marinus, eigenaar van
Kersbergen, gehuwd met Sophia C.A.W. van
Dielen

I
IV

blz. 6 1
blz. 4 7 2

Cuipers van Velthoven, chart.er-verzameling
in Rijksarchief Noord-Brabant

I1

blz. 2 0 3

nr 1 2

Culemborg, Gerrit van-, gehuwd met Johanna
van Zuylen van Harmelen, vrouwe van Zeyst
en Kersbergen

I1

blz. 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 1 ,

IV

blz. 4 6 8 , 4 7 1

Cunegonde, jkvr., gehuwd met Bartold Loef
van den Gheine

I1

blz. 1 6 9

Dalman, geb. KOlbing, Frau Erdmuth Benigma von-, tekenares

I11 blz. 3 2 1
IV blz. 4 7 9

Dalman, Erdmuth Laurentia von-, tekenares

I11 blz. 3 2 1

Dam, Catharina van-, gehuwd met Hendrik
Sterck

I11 blz. 2 2 7

Dam. Geertruida van-

I1

Dam, Jan van-, koster, schoolmeester,
procureur van Schellinger, secretaris van
Zeist, gehuwd met Jannitje van Mier10

I1 blz. 1 8 0 , 1 8 2
I11 blz. 2 2 7
IV blz. 4 2 0

Dam, Jannitje van-, gehuwd met Nicolaas
van Bern, burgem. van Wijk bij Duurstede

I1

Dam, Willem van-, secretaris van Zeist

I
blz. 5 8
I1 blz. 1 8 1 , 1 8 8
I11 blz. 2 7 5

Dam, Wouter van-. schout, nadien maire
van Zeist

I
I1
IV

blz. 58
blz. 1 8 0 , 1 8 8
blz. 4 2 1 , 4 7 5

Damast, Claesje van-, op later VeelZigt,
gehuwd met 1 ) Louis la Haey, 2 ) Jan
Damhof

IV

blz. 3 4 6 , 3 9 8 - 4 0 5 ,

Damhof, De-, hoeve

IV

blz. 4 0 3

Damhof, familie

IV

blz. 4 0 3 - 4 0 5 , 4 0 7 410 (fragment
genealogie)

Damhof, Adolph Willem (Janszl

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Anna Elisabeth (Willems)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Dirck (sr)

IV

blz. 4 0 3 , 4 0 5

Damhof, Dirck (jrl (Jacobsz), schout
van Cattenbroek en Zeist, gehuwd met
Maria van Utrecht

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 7 - 4 1 0 ,

Damhof, Dirk (Willemsz)

IV

'

192

blz. 1 8 0 , 1 8 1 , 2 0 8
pl. 7 0

blz. 1 8 1

4 0 9 , 420

4 7 0 , 474

blz. 4 0 5

-

17

Damhof, Dirk Francois (Willemsz)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Francoise Antonette (Willems)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Jacob (Jansz), gehuwd met. Cunera
Boers

IV

blz. 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 7 ,

Damhof, Jan (Johan) (Dircksz), houtvest.er, schout van Cattenbroek, nadien schout
en drost van Zeist, gehuwd met 1 ) Petronella van Groot.wijck, 2 ) Claesje van
Damast:, op later VeelZigt.

IV

Damhof, Jan (Dirksz)

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 9

Damhof, Johanna Geertruyt (Jansdr)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Johannes Sebastianus (Dirksz)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Magtelt (Dirks)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Maria Wilhelmina (Willems)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Petronella Elisabeth (Jansdr)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Wichardus Nicolaas (Jansz)

IV

blz. 4 0 5

Damhof, Wigmoet (Jansdr)

IV

blz. 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 9

Damhof, Willem (Dirksz), drost en schout
van Zeist, gehuwd met Johanna Jacoba
Rei jneval

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 9 , 4 1 0 ,

Damst.6, P.H., auteur

I1

blz. 1 9 3

Darmstadt., plaats

I

blz. 8 9

Darthuizen, gerecht van-

IV blz. 3 7 2

Dek. A.W.F., auteur

I11 blz. 3 0 3

Dekker, C., auteur

I

blz. 1 3 , 7 7 , 9 5

Delft, plaats

IV

blz. 3 6 3 , 4 6 6

Delprat, Prouïsette, gehuwd met Jean
Louis Flournoy

IV

blz. 4 1 8

4 0 8 , 470

blz. 3 4 5 , 3 4 6 , 3 9 8 ,
403-405, 407410, 420, 454,
4 7 0 , 4 7 4 , 485

4 1 9 , 4 7 0 , 474

Denekamp, kerkrooster
Dermout, Isaac Johannes, pred. te Zeist,
voorz. kerkel. commissie 1 7 9 8
portretten predikanten

I1 blz. 1 8 8
I11 blz. 2 9 3
IV blz. 4 6 7 , 4 7 9
pl. 4

Deventer. plaats

IV

blz. 467

Deventer, Eysbouts klokkegieterij te-

I1

blz. 136

Deventer, Jacob van-, tekenaar

I1

blz. 107, 203
pl. 38

Deyl, Herman van-, schout van Stoetwegen

IV

blz. 335, 339, 484

Deyl, Hubert Hermansz van-, schout van
Stoetwegen, Zeist en Driebergen. herbergier te Zeist, gehuwd met Cornelia Claes
Vereem

IV

blz. 332, 335-337,
474. 484

Deyl, Johanna van-, gehuwd met Jacobus de
Jonkheere

IV

blz. 411

Diaconie (of Heilige Geestfonds), fonds
van goederen en inkomsten van een diaconie

I11 blz. 263

Dielen, Sophie C.A.W. van-, eigenaar van
Kersbergen, gehuwd met Marinus Crommelin

IV

blz. 472

Diemen, plaats

IV

blz. 391

Diepenem, J. van-, tekenaar

IV

blz. 464
pl. 129

Diepenveen, plaats

IV

blz. 369

Dietz, wapen van-

I1 blz. 180
I11 blz. 223

Dirck Cornelisz, te De Bilt

I

blz. 6

Dirck Gerytsz, schout van Zeist

IV

blz. 473

Dirck Gijsbertsz, schout van Zeist

IV

blz. 331, 333, 334,
336, 339, 473

Dirck Gijsbrechtsz, (Gijsbertsz) (gissing)

IV

blz. 333, 334, 339

Dirck Lambertsz

IV

blz. 334, 339

Dirksland (Z.H.), plaats

IV

blz. 467

Does, Adriana Petronella van der-, vrouwe
van Alblas, gehuwd met Willem Adriaan (11)
van Nassau, heer van Zeyst

IV

blz. 469

Dohna, Maurits Willem, burggraaf van - en
tot - , gehuwd met Maria Agnes, gravin van
Zinzendorf. vrouwe van Zeyst

I
IV

blz. 53
blz. 469

Dolder, Den-, buurtschap, zie onder Zeist

Dom, W., makelaar

IV

blz. 358

Doorn, plaats

I

Doorn, gerecht

IV

blz. 372

Doorn, oude parochie

I

blz. 8 , 9 , 11, 15, 89

Doorn, oude kerk

I
11

blz. 8 , 9
blz. 149, 151, 177

Doorn, hervormd kerspel (gemeente)

I

blz. 10, 11, 17, 89

Doorn, predikanten:
zie bij Van Blommerweert, Sageiius

I
blz. 10, 11
I11 blz. 298

Doorn, Moersbergen, heerlijkheid:
heren van-, zie bij Moersbergen, Van
Oostrum, de Wael

I11 blz. 272, 286, 287

Doorn, C. van-, notaris te Utrecht

IV

blz. 450

Doorn, C. van-, in hotel Victoria, Zeist

IV

blz. 396

Dordrecht, plaats

I
I1
IV

blz.47
blz. 174, 178
blz. 467. 472

Dordrecht, Synode van- (1618/1619)

I1

blz. 174

Drent.he, gewest

I1

blz. 133

Driebergen, plaats

I

blz. 8-11, 13, 15-17,
24, 25, 27, 60,
77, 90, 95
pl. 2 , 3 , 5 , 6
I1 blz. 109
I11 blz. 259, 264, 268,
271, 279, 281,
295-299
IV blz. 337, 348, 388,
392, 436

Driebergen, gebied

I

blz. 8-11
pl. 2, 3
I1 blz. 127
I11 blz. 272, 281
IV blz. 383

Doorn, pastoor, zie bij Van Blommerweert

Dordrecht, predikant te-, zie hij Kist

blz. 8-11. 13, 15-17.

Driebergen, bevolking

I

Driebergen, gerecht (resp. Zeist en Driebergen)

I

blz. 10, 11

blz. 9 , 25
pl. 6
I1 blz. 156
I11 blz. 217, 271
I V blz. 335, 372, 469

Driebergen, schouten van-, zie bij Damhof,
Van Deyl, Verheul
Driebergen, goederen van de Abcoude's van
Duurstede onder-

I11 blz. 297

Driebergen, land van de kerk van Zeist onder-

111 blz. 281

Driebergen; Hardenbroek, heerlijkheid

I

Driebergen, Rijsenburg, buurtschap dorp

I

blz. 8 , 9 , 11, 15,
24, 25, 27, 90
pl. 2 , 3 , 5 , 6
I11 blz. 264

Driebergen, Rijsenburg, R.-Kath. kerk en
parochie
de stichtingsgift voor deze kerk: het Kerckebosch onder Zeist

I11 blz. 264

blz. 11
pl. 3

111 blz. 264

Driebergen, Rijsenburg, R.-Kath. begravingen van Zeister parochianen te-

I

Driebergen-Rijsenburg, burgerlijke gemeente

I
blz. 11
111 blz. 264

Driebergen-Rijsenburg, Spar en Dal. huis,
nu gemeentehuis

I11 blz. 264

Driebergen, Sterkenburg, heerlijkheid

I

blz. 11
pl. 3 , 6

Driebergen, Arnhemse Bovenweg

I

blz. 20

Driebergen, kapel en respectievelijk
kerkgebouwen

I

blz. 9 , 10, 95
pl. 3 , 5 , 6 , 23
111 blz. 295-299

Driebergen, vicarie van de H. Catharina,
ressorterende onder Zeist, maar abusievelijk gedurende lange tijd onder Doorn gerekend

I

Briebergen, collatie van voorn. vicarie

I11 blz. 297. 298

blz. 60

blz.9,10,95
I11 blz. 295-299

Driebergen, vicarissen
zie ook bij Van Blominerweert, Emonds, Van
Heurn, Van Nijckercken, De Palude, Schaer

I
blz. 10
111 blz. 297-299

Driebergen, kerkstichting: afsplit.sing
van Zeist. (1651)

I

blz. 11, 15, 90

Driebergen, Hervormd kerspel

I

blz. 10, 11, 15

Driebergen, Hervormde gemeente

I

blz. 77

Driebergen, archief hervormde gemeente

I

blz. 10

Driebergen, eerste predikant

I

blz. 11

Driebergen, personalia t.a.v. de pastoor
van Zeist

I

blz. 10

Driebergen. schoolmeester

I

blz. 10

Driebergen-Zeist, spoorwegstation

I
IV

blz. 17
blz. 392, 395, 460

Duitsland

IV

blz. 350

Dunselman, Hendricus Fredericus, kok en
banketbakker te Zeist (Dorpsstraat 5a)

I
IV

blz. 92
blz. 370, 462

Dunselman, Johannes Josephus Maria, als
voren

IV

blz. 370, 462

Dijck, Anthonis Senthen van-, pachter van
het kerkeland in Zeist

I11 blz. 266

Dijk-, Karel van, assuradeur te Utrecht,
eigenaar van hotel Victoria te Zeist

IV

blz. 396

Dijkvelt, Aelbertje Pieters van-, gehuwd
met Abrahem Cornelisz de Wael

IV

blz. 388

Ebbinck, Elisabeth, gehuwd met Abraham
Bruyckens

IV

blz. 414, 416, 418,
419

Ebbinck, Willem, gehuwd met 1) Gerardina
Hellingers, 2) Geertruyd van den Boogaard

IV

blz. 415-418

Eberhard, Johan Gunther, voorzitter van het
gemeentebestuur van Zeist

IV

blz. 475

Driebergen, geest.el. verzorgers (na de
reformatie), zie bij Van Blommerweert,
Sagelius

E

Ebershof (Duitsland)

Eekeren, H.J. van-, bioloog, president
kerkvoogd te Zeist, auteur

I
blz. 1 , 2
I11 blz. 220

Eem, ter-, is Eembrugge, oude parochie

I

Eem, ter-, maarschalk

11

blz. 14

blz. 172
I11 blz. 301

Eembrugge, zie bij ter Eem
Eemland

I11 blz. 281

Eemnes, geschiedenis

I

blz. 78

Eemnes Binnen en -Buiten, parochiestichtingen

I

blz. 14

Eifel, gebergte

I1

blz. 113

Ek, Van-, in verband met later VeelZigt.

IV

blz. 412

Ellecom, opgravingen te-

I

blz. 75

Elsnerus, Theodorus Bernardus Wilhelmus,
gehuwd met J. de la Roque, pred. te Zeist

111 blz. 227, 293
IV blz. 466

Embderland (Duitsland)

IV

blz. 466

Emmer, H.J., historicus

I

blz. 3

Emmerik, plaats

IV

blz. 395, 466, 469

Emonds, Dorothee, possesseur van de vicarie
in Driebergen

I11 blz. 298

Engeland

I
I1
IV

blz. 53
blz. 166
blz. 401

Enkelaar, Abraham, tuinman op Kersbergen,
gehuwd met Aelbertje Pieters van Dijkvelt

IV

blz. 388

Enkelaar, Pieter Abramhamsz - tuinbewaker
van het Slot van Zeyst, herbergier, gehuwd met l) Agatha Gravelaar, 2) Geertje
van Ommeren

IV

blz. 380, 387-390,
485

Erkelens van Kenenburg, Hermine, gehuwd
met Barend, ridder van Lokhorst, eigenaar
van Kersbergen

IV

blz. 472

Esser, Severijn, op later VeelZigt, gehuwd met Catharina Pieteljon
erfgenamen van-

IV

blz. 399, 410, 411,
485
blz. 399, 410, 411,
485

IV

Et-tikhoven, Pieter Carelse van-, gehuwd
met Evert.je Overeem

I11 blz. 2 2 6

Evangelische Broedergemeente, zie onder
Zeist
Everinge van Maelct-ede, Theodora van-,
gehuwd met Frederik van Renesse tot Zeist

IV

blz. 4 6 8 , 4 7 1

Evers, J.W., boekhandel en uitgeverij te
Zeist

I

blz. 9 0

IV

blz. 4 7 2

IV

blz. 4 3 2

Flehite, gouw

I
I1
IV

blz. 1 4
blz. 1 7 3
blz. 4 7 6 , 4 7 8

Flournoy, Jean Louis, Waals pred. te
Leiden, gehuwd met 1 ) Prouïsette Dalprat,
2 ) Christina Cornelia van den Boogaard

IV

blz. 4 1 6 , 4 1 8 , 4 2 1

Flournoy-van den Boogaard, Christina Cornelia van den Boogaard, gehuwd met ds
Jean Louis Flournoy, te Leiden, als diens
weduwe op Boogaardlust (later VeelZigt)
te Zeist.

I1
IV

blz. 1 8 3 , 1 8 4
blz. 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 8 ,

Frankrijk

I1
IV

blz. 1 5 0 , 1 5 6
blz. 3 8 1

Frederiks, P.J., auteur

I

blz. 7 7

Friedrichs, orgelbouwer te Gouda

IV

blz. 4 3 4 , 4 3 5

Fijtchen Dirck Lambertsz, gehuwd met
Jan Jansz Bosch

IV

blz. 3 3 4 , 3 3 9 , 3 7 2

Ewijkshoeve, zie onder Zeist
Eyk, Josua van-, eigenaar van Kersbergen,
gehuwd met Constantia Ferdinanda Alewijn
Eysbouts' klokkegiet.erij, zie bi j Asten,
Devent.er
F
Feldhaus van Ham, J.F.M., op VeelZigt
Filips, zie bij Philips

421-425, 427,
4 6 3 , 486

Frederik van Baden, bisschop van Utrecht,
zie bij Baden

Gaasbeek, Jacob van-, heer van Abcoude enz.

Gabry, B.J., musicoloog

IV

blz. 4 3 4 , 4 3 5

Galis, K.W., auteur

I11 blz. 2 7 7 , 3 0 3

Geerling, Felix Charles, pred. te Zeist
portretten predikanten

I11 blz. 2 9 5
IV blz. 4 6 7
pl. 1 6

Gelderland, gewest

IV

blz. 4 0 1

Gennep (Limburg), plaats

I

blz. 7 5

Gerit Aerntsz, pachter van het kerkeland
te Zeist

I11 blz. 2 6 6

Gerard Ottosz. kapelaan (pastoor?) te
Zeist

IV

blz. 4 6 6

Geryt Woutersz, schout van Zeist

IV

blz. 4 7 3

Gerard Woutersz

I11 blz. 3 0 0 , 3 0 1

Geurt Fransz, te Amersfoort

I11 blz. 2 8 6 , 2 8 7

Geurt Jansz, pachter van land van de kerk
van Zeist

I11 blz. 2 8 1

Gheine, Bartold van den-, heer van Kersbergen, gehuwd met jkvr. Cunegond

I1
IV

blz. 1 6 9 , 1 9 2
blz. 4 7 1

Ghesel, Jacob Jansz van-, schepen van Amsterdam, gehuwd met Anna Cornelia Boudaen

I
IV

blz. 2 6
blz. 427

Ghesel, geb. Boudaen, Anna Cornelia van-,
wed. van Jacob van Ghesel, als weduwe wonende op VeelZigt te Zeist

I
I1
IV

blz. 2 6
blz. 1 8 3
blz. 4 2 6 , 4 2 8 ,

Ghesel, Constantia Isabella Jacqueline
van-, op VeelZigt te Zeist

IV

blz. 4 2 7 - 4 3 1 .

Goedhart, Johan Gerard Willem, pred. te
Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 467

Gelre, hertog van-, zie bij Willem 1

pl. 2 1

Goes, burgemeester van-, zie bij Van der Nisse
Gogh, Johannes van-, bisschoppelijk notarius

I1

blz. 1 3 4

Golgotha

I1

blz. 1 6 4

Gooi, Het-, gebied

I

blz. 1 9 , 9 2 , 9 3

Gorcum, plaats

IV

blz. 4 1 1

Gouda, p1aat.s

I
IV

blz. 8 9
blz. 4 3 4 , 4 6 6

Gouda, Janskerk

I1

blz. 1 6 4 , 1 6 5

Goudoever, mr Anthony van-, drost van
Zeyst.

IV

blz. 4 7 0

Goyert, Jan, pachter van het kerkeland
te Zeist

I11 blz. 2 6 6

Goylandia, decanaat

I

blz. 1 2 , 1 4

Graafhuis, A., auteur

I
I1
I11
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

Graafman, Jan Abrahamsz, administrateur
van Cornelis Schellinger, nadien schout
van Zeist, op later VeelZigt, gehuwd met
1 ) Maria Rutgers, 2 ) Magdalena van den
Boogaard

IV

blz. 4 1 5 - 4 1 7 , 4 1 9 -

77
193
303
440

422, 4 7 5 , 486

Grapendaal, W., auteur
Gravelaar, Agatha, gehuwd met Huibert
Vermeulen, herbergier

I11 blz. 2 2 7
IV blz. 3 8 4 - 3 8 7

Gravelaar, Cornelis, tuinman op het Slot
van Zeist, gehuwd met Adriana Attevoort

IV

'$-Gravenhage, plaats

I11 blz. 2 2 3 , 2 5 2
IV blz. 3 6 3 , 3 6 9 , 3 8 4 ,

blz. 385

385, 430-432,
466, 467, 469,
4 7 0 , 475

's-Gravenhage, Algemene Rekenkamer, zie
bij Mackay

IV

blz. 4 3 1

's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief

I

blz. 9 2

's-Gravenhage, Centr. Bureau Genealogie

IV

blz. 4 4 0 , 4 4 1

s-Gravenhage, Gemeentemuseum

IV

blz. 4 3 4

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

I

blz. 9 6

's-Gravenhage, ministerie van defensie

I11 blz. 2 5 2

's-Gravenhage, Rijksdienst voor de Monument.enzorg

I11 blz. 2 5 2

's-Gravenhage, Eerste enlof Tweede Kamer
der Staten-Generaal

IV

blz. 3 6 3 , 4 3 1

Grebbe

I

blz. 98

Grebbeberg, zandafgravingen

I

blz. 65

P

blz. 72

Greuwer, Jacobus, pastoor te Zeist

IV

blz. 465

Groenewout, Cornelis, tuinier te Zeist

I

blz. 51

Grondmeijer, H., timmerman te Zeist

111 blz. 249

Groningen, plaats

i:

Gregorius I , paus

'

I1
IV

blz. 67
blz. 137, 197
blz. 401

Groningen, 'stad en omgeving

I1

blz. 133

Groningen, opgravingen in de Martinikerk

I

blz. 67

Groot, Adriana de-, gehuwd met Huibert
Vermeulen, herbergier

IV

blz. 386, 387

's Grooten, Christiaan, tekenaar

I1

blz. 107, 203
pl. 39

Grothe, J.A., auteur

IV

blz. 440

Guyana, Brits-

IV

blz. 469

Gijsbert Aertsz, pachter van land van de
kerk van Zeist

I11 blz. 267, 282, 283

Gijsbert Beerndsz, schout van Zeist

IV

blz. 473

Gijsbert Henric Dircksz, schout van Zeist

IV

blz. 333, 334, 339,
473

Haak, J.B., uurwerkmaker te Utrecht

I1

blz. 125

Haar. G. van d e - , timmerman te Zeist

I11 blz. 249

Haarlem, plaats

I11 blz. 229
IV blz. 369, 415-417,

Haarlem, gemeentearchief

IV

blz. 415, 440

Haarlemsche Courant

TV

blz. 358, 359, 441,
447

Grootwijck, Petronella van-, gehuwd met
Jan Damhof

H
-

Haas, Cunera de-, gehuwd met Van Linstee,
(de voornaam is onbekend)
zie bij Van Linstee
Haey, Louis la-, schout van Zeist, op lat.er VeelZigt, gehuwd met Claesje van Damast

IV

Halbertsma, H., oudheidkundige, auteur

I

blz. 3 4 5 - 3 4 8 , 3 9 7 399, 402-405,
409, 420, 474,
485

blz. 3 1 , 3 2 , 6 6 , 6 9 ,

I1 blz.
I11 blz.

71, 74, 75, 77,
78
1 5 1 , 193
213, 218-220,
303

Hain, Wilhelmina van den-, gehuwd met
Gerbrand Willem van Mastrigt

IV

blz. 394

Hanssen en Happe, notarissen te Amsterdam

IV

blz. 3 5 8 , 447

Harlingen, plaats

IV

blz. 467

Harmelen, plaats

IV

blz. 3 5 1

Hartevelt, Petronella, gehuwd met 1 ) Marcelis van Ravenhorst, 2 ) Frans Spiegelberg, beiden herbergier

IV

blz. 3 8 1

Hasselt, Jacquelina Maria van-, gehuwd met
C.W.F. baron van Lynden

IV

blz. 4 3 1

Hasselt, W.J.C. van-, auteur

I1

blz. 1 9 3

Hatting, Ferdinand van-, heer van Stoetwegen

I1

blz. 1 5 7

Havelte (Dr.), kerkrooster

I

blz. 36

Heemskerk, plaat.^, huld-toneel aldaar

I

blz. 7 1

Heemskerk, Hendrik van-, gehuwd met Johanna van Zuylen van Harmelen, vrouwe
van Zeyst en Kersbergen

I1 blz. 1 7 1 , 1 9 2
111 blz. 2 1 4
IV blz. 4 6 8 , 4 7 1

Heerendijk, huis te IJsselstein

IV

Heerenveen, plaats

I11 blz. 2 5 6

Hardenbroek, heerlijkheid, zie onder Driebergen

blz. 4 1 4 , 4 1 9

Hees (Hoog- en Laag-), buurtschap, zie onder Soest
Heidendom

I1 blz. 1 6 4

Heilige Geest-fonds, zie bij Diaconie
Heinkenszand, heerlijkheid
Hellingers, Gerardina-, gehuwd met Willem
Ebbinck

I11 blz. 222
IV

blz. 4 1 5 , 4 1 6

Hendriksen, J . F . , koster te Zeist

I

blz. 3 3 , 34

Hengst, mr. Adriaan Eliza van-, eigenaar
van Kersbergen, gehuwd met Henriette
B.G.L.I. barones Taets van Amerongen

IV

blz. 4 7 2

Henrick Dircksz, schout van Zeist

IV

blz. 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 9 ,

...

Hendrik van Beieren, bisschop van Utrecht,
zie bij Beieren

473

Henschoten (Heyschoten). buurtschap, zie
onder Woudenberg
Herford (Westfr.), plaats

IV

blz. 4 7 0

Heribert, aartsbisschop van Keulen

I

blz. 1 2

Heribertus, heilige

I1

blz. 1 6 6

Herman Gerardsz, vicaris van de Petronella-vicarie te Zeist

I11 blz. 300

Herrnhut (Saksen)

I
IV

blz. 5 3
blz. 4 6 9

's-Hertogenbosch, plaats

I1
IV

blz. 2 0 3
blz. 3 8 1

H e m e n en Aerdt, plaats

IV

blz. 356

Hess, J . , musicoloog

IV

blz. 4 3 4

Heukelum, plaats

IV

blz. 3 8 4 - 3 8 7

Heurn, Van-, Utrechts geslacht

I11 blz. 2 9 8

Heurn, Gerard Ottosz van-, possesseur van
de Catharina-vicarie te Driebergen

I11 blz. 2 9 8

Heurn, Johannes Ottosz van-, raad en schepen van Utrecht, possesseur van voorn.
vicarie

I11 blz. 2 9 8

Heurn, Otto van-, wijnkoper te Utrecht

111 blz. 2 9 8

Hourn, Thomas Ottosz van-, kanunnik van St.
Pieter te Ut.recht, possesseur van de Catharina-vicarie te Driebergen

I
blz. 10
I11 blz. 298

Heusden, plaats

IV

Heussen, H.F. van-, auteur

I
blz. 9 , 78
I1 blz. 165, 166, 193
I11 blz. 265, 303

Heijcop, Adriaen van-, gehuwd met Jannetje
Cornelis Verwey

I
IV

blz. 29
blz. 375

Hilversuin, plaats

IV

blz. 435

Hinsbergen, Ph.J.C.G. van-, hoofd-archivist
Utrecht., auteur

blz.77,79
I
I1 blz. 193, 194
111 blz. 231, 303, 305,
307
IV blz. 440, 443

Hoff, B. van 't-, auteur

I1

blz. 203

Hoffsmit:, Barend, uurwerkmaker

I1

blz. 125

Hoge Overheid des lands

I
blz. 56
I11 blz. 230

Hogenberg, Theodorus, pred. te Zeist

IV

blz. 466

Hogguer, Iwan, burgemeester van Amsterdam

I

blz. 22

Hogguer, de weduwe van voornoemde, t.e
Zeist

I
IV

blz. 22, 23
blz. 430

Holland, graven van-

I

blz. 72

Holthe tot Echten, jhr dr Marie Louis
van-, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 475

Hoogevest, T. van-, architectenbureau te
Amersfoort

I1

blz. 109
pl. 59
I11 blz. 261
pl. 9 2

Hoogstrat.en, Gerard van-, pred. te Zeist
port.ret.ten predikanten

IV

blz. 467
nr 15

Hoorn, plaats

IV

blz. 467

R.A.

Hoornenburg, Hendrik, te Zeist
Hora Siccama, D.G. Rengers-, auteur

blz. 466

Hornes, Isabella, gravin van-, gehuwd met
Lodewijk van Nassau

I11 blz. 2 2 2

Horssen (Gld.), plaats

IV

blz. 4 6 7

Hospers, Frederik Gerrit, pred. te Zeist
portretten predikanten

TV

blz. 4 6 7
nr 2 2

Houten, plaats en gebied

I
IV

blz. 5, 6
pl. 2 , 3
blz. 4 6 6

Houten, oude parochie

I

blz. 6

Houten, Grote en Kleine Koppel, gebied

I

blz. 5 , 6

Houten, Maatschalkerweerd, gebied

I

blz.5,6

Houten, Wulven, Oud Wulven, Wulverbroek,
gebieden

I

blz. 5. 6

Houtkamp, Hendrik. schout en drost van
Zeist

I1
IV

blz. 1 8 2
blz. 4 0 9 , 4 1 9 , 4 2 0 ,
4 7 0 . 475

Houtman, G., notaris te Utrecht

IV

blz. 4 4 4 , 4 4 5

Huizen (N.H.), plaats

IV

blz. 4 6 7

Huizinga, dr J., anthropobioloog te
Utrecht

111 blz. 2 1 8 , 2 1 9

Hulft, Sara Johanna, gehuwd met Joost
baron van Amerongen, eigenaar van Kersbergen

IV

blz. 4 7 2

Hulsebos, dr G.A., oudheidkundige van
Utrecht

I

blz. 4 9

Hulst, plaats

IV

blz. 4 2 6

Huis ter Heide, buurtschap, zie onder
Zeist

Hulst, vicaris van de H. Kruiskerk te-:
zie bij Van Nijckercke
Hulzen, A. van, auteur

I1 blz. 1 9 3

Huydecoper, jkvr. Cornelia Henriëtte-,
gehuwd met jhr D . R . J . van Lynden

IV

blz. 4 3 1

Huydecoper, jhr. G.D.C.-, op Wulperhorst,
kerkvoogd te Zeist

I

blz. 6 1

Huydecoper van Maarsseveen, jhr Jan
Elias, ambachtsheer van Zeist, pres.
kerkvoogd te Zeist, gehuwd met Maria
1.J.Ch. Taets van Amerongen
IV
wapen

blz. 29
blz. 181, 208
blz. 237, 246, 248,
252-254, 320
blz. 469, 472, 475
pl. 71

Huydecoper, jhr Willem Karel, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 475

Huydecoper van Maarsseveen, moeder van
mevrouw A.C. van Ghesel-Boudaen

IV

blz. 427

Huygen, Hermijntje, gehuwd met Willem
Lambert.sz van Mastrigt

IV

blz. 393

i
-

Indië, Nederlands Oost-

I11 blz. 226

Ingen, plaats

IV

blz. 348

Iterson, prof. dr W. van-, auteur

I
I1
I11
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

J.DSZ, auteur

I

blz. 64

Jaarsveld, plaats

I1 blz. 154
I11 blz. 222, 280
IV blz. 469

Jaarsveld, land van de kerk van Zeist
onder-

I1 blz. 154
I11 blz. 280

's Jacob, mr E.H., hoogleraar te Groningen

I1

Jacob Willemsz, pachter van land van de
kerk van Zeist

111 blz. 281

Jacoby, Carolina Jacquelina de-, gehuwd
met Willem Nicolaas de Pesters

IV

blz. 363

Jan Aelbertsz, herbergier te Zeist, ontvanger generale middelen en importer in
verscheidene dorpen, gehuwd met Neeltje

IV

blz. 371-373, 485

Jan Jansz, pachter van land van de kerk
van Zeist

I11 blz. 283

Jan Thonisz, pachter (als voren)

I11 blz. 282

78
134, 194
304
464

J
-

blz. 197

Jansen, J.-, auteur

I1

blz. 1 9 4

Jodendom

I1

blz. 1 6 4

Johannes Willemsz, vicaris van het Petronella-altaar te Zeist

I11 blz. 3 0 1

Jonge van Ellemeet, B.M. de-, auteur

I

blz. 7 8

Jonges, C., arts te Zeist (Dorpsstraat 5 )

IV

blz. 3 6 9

Jongkees, J.H., kunsthistoricus te Utrecht

I
IV

blz. 4 9 , 5 0
blz. 4 7 6

Jonkheere, Johan Gerard de-, schout van
Bunnik en Vechten, op later VeelZigt te
Zeist, gehuwd met Aletta Vereem

IV

blz. 3 9 9 , 4 0 2 , 4 1 0 ,

Joost Jansz, pachter van het kerkeland
te Zeist

111 blz. 2 6 6

Josias uit Embderlandt, pred. te Zeist

IV

blz. 4 6 6

Juliana, koningin

I1

blz. 1 0 5

Jurriens, aannemersbedrijf te Utrecht

IV

blz. 4 3 6

Juta, Cornelis, herbergier te Zeist, gehuwd met Hendrikje Swagers

IV

blz. 3 8 0 , 3 8 1 , 4 8 5

Kaakebeen, Danig1 Matthijs, pred. te
Zeist
portretten predikanten

IV

blz. 4 6 7

Kalf, Anthony, herbergbediende, gehuwd
met Jacoba Perissono

IV

Kamp, Willem van der-, schilder-aannemer
te Amersfoort

I11 blz. 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 7

Kampen, p1aat.s

IV

Kamperdijk, N.J., architectenbureau te
Utrecht

I1

411, 485

nr 7
blz. 3 5 1

blz. 4 6 5 , 4 6 6

blz. 1 0 8 , 205
pl. 5 0 - 5 5
I11 blz. 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 6 2 3 8 , 319

IV

pl. 8 3 - 8 8
blz. 4 7 7 - 4 7 9

Kanneman. J., uitgever te Utrecht

I11 blz. 317

Karel 11, koning van Engeland

IV blz.

Karel V , keizer, heer van den lande van
Utrecht

I1 blz. 1 3 3
I11 blz. 2 9 7
IV blz. 3 3 6

401

-

33 -

Katzenelnbogen, wapen van-

I1 blz. 1 8 0
I11 blz. 2 2 3

Keizers

I1

Kelderman, Coenraad Willem, drost van
Zeist

11 blz. 1 7 7 - 1 7 9 , 2 0 7
IV blz. 4 7 0

Kennemerland, heren van-

I

Kerkfabriek (fabrica ecclesiae), fonds
van goederen en inkomsten van en voor
een kerk

I11 blz. 2 6 3

Kerkhoven, Sophia, franse lerares, gehuwd
met Pieter Boers

IV

blz. 4 0 7

"Kersbergen", grondexploitatie-maatcchappij N.V.

IV

blz. 4 7 2

Retner, F., auteux

I

blz. 7 8

Keulen, stad

I

blz. 2 5

Keur, Hendrik, Jacob en Piet.er, uitgevers

I1

blz. 1 7 8

Keyser, Daniël de-, te Zeist

I1

blz. 1 5 8

Keyzer, Hendrik Coenraad, logementhouder
te Zeist

IV

blz. 3 9 5 , 3 9 6

blz. 1 3 3

blz. 7 2

Kersbergen, ridderhofstad, zie onder Zeist

Keulen, aartsbisschop van-, zie bij Heribert

Kinhem, gouw, is Kennemerland

blz. 7 2
blz. 4 7 6

Kist, geslacht

blz. 47

Kist, Ant.hony, pred. te Woerden

blz. 4 7

Kist, Ewaldus, pred. te Dordrecht

blz. 47

Kist, F.C., arts en muziekauteur

blz. 4 3 5

Kist, Johannes Ewaldus, pred. te Zeist

blz. 4 7
blz. 2 3 7 , 2 9 4 , 3 2 4
blz. 4 3 5 , 4 6 7
nr 9

portretten predikanten
Kist, Joost Gerard, pred. te Zaltbommel

blz. 4 7 , 4 8 , 7 8
I 1 blz. 1 0 4 - 1 0 6 , 1 0 8 ,
113, 125, 127,
149-151, 165,
194. 205
I11 blz. 2 3 5 , 304

I

Kist, Nicolaas Christiaan, kerkhistoricus
te Leiden, auteur

,

Kleefse gebied

IV

blz. 353

Klooster, Arend ten-, pred. te Zeist
portretten predikanten

blz. 5 8
I
111 blz. 2 9 3
IV blz. 4 6 7
nr 3

Klootwijk, dr D.R., auteur

IV

Knip, J.A., tekenaar

I

blz. 4 7 6

blz. 9 8 , 9 9
pl. 32
I 1 blz. 1 0 7 , 1 1 2 , 1 1 5 ,
122, 131, 142
IV

blz. 3 5 7 , 3 5 8 , 3 6 1 ,
462

Koblenz, plaats

I1

blz. 1 5 9

och, A.C.F., auteur

Koff, J. de-, orgelbouwer te Utrecht

I11 blz. 2 5 1

Koff, W. de-, herbergier te Utrecht

IV

blz. 4 2 2

Kok, Bartha, gehuwd met Jacobus Vernieulen

IV

blz. 3 9 1

Kol, bankiersgeslacht te Utrecht

LI1

blz. 2 7 2 , 2 7 8

Kol, Everard, op De Breul onder Zeist,
erfpachthouder - , later eigenaar van het
(voormalige) kerkeland te Zeist

I11 blz. 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 5 ,
276. 312

Kol, Jan (Sr), op Rijnwijk onder Zeist

I11 blz. 2 7 2 , 2 7 3

Kol, Jan (jr), op De Breul onder Zeist,
eigenaar van het voormalige kerkeland te
Zeist

I1

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond

I11

blz. 1 8 3
I11 blz. 2 7 2
blz. 2 1 9

Koppel, Grote en Kleine-, zie onder Houten
Kortgene. heerlijkheid

I 1 blz. 1 9 2
I11 blz. 2 0 7 , 2 2 2
I V blz. 4 6 9

Korthals Altes, mr Aleid Pieter, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

I11 blz. 220
IV blz. 475
nr 9

Kortlandt, H., fotografe

I1

blz. 207, 208
pl. 63, 68-71
I11 blz. 318, 321, 322
pl. 76-82, 96, 97

Kosterie, fonds van goederen en inkomsten
t..b.v. de koster

I11 blz. 263

Koudekerk, plaats

IV

blz. 467

Kraal, boekhandelaar en uitgever te Zeist

IV

blz. 396

Kraay, H.J., te Zeist

I

blz. 57

Kramer, t.immermansleerling te Zeist

LI1 blz. 249

Kranenburg, R., auteur

I1

blz. 193

Kreel, Jacob van-, logementhouder te Zeist.,
enige jaren eigenaar- en dus heer van
Kersbergen, gehuwd met Maria Bosman

I1
IV

blz. 188
blz. 355-359, 364,
369, 370, 389,
391, 394, 461,
472, 484

Kreel, Jacoba van-

IV

blz. 358

Kreel, Maas van-, herbergier te Zeist, gehuwd met Jacoba Bramo

IV

blz. 354-356, 359,
389, 390, 484

Kromme Rijn

I

blz.11,14,19
pl. 1-6

Kromme Rijn, gebied

I

blz. 71, 78

Krul, M . , makelaar

IV

blz. 358

Kruijff, de-, bloemist. te Zeist

I

blz. 63

Kuile, E.H. ter-, auteur

I1

blz. 194

Kuyper, J., auteur

I

blz. 78, 89

Kuytenbrouwer, J.R.A., pres.-kerkvoogd te
Zeist

I11 blz. 257

Kuijper, P., auteur

I

Kroost, D e - , buurt onder Zeist, zie bij
Zeist

blz. 3, 57, 65, 74,
75, 78
I1 blz. 194
I11 blz. 217, 297, 304

IV

blz. 4 6 7
nr 5

IV

blz. 3 9 3 , 4 6 9

Labouchere, mr Ren&, eigenaar van het
Slot Zeyst, gehuwd met jkvr. Andrienne
Vegelin van Claerbergen

IV

blz. 4 7 0

Laer, Cornelis Renatus van-, samen met
zijn broer Jacob ambachtsheer van Zeyst.

IV

blz. 4 6 9

Laer, Johannes van-, vrijheer - nadien
ambachtsheer van Zeyst, gehuwd met Anna
Charlotte Beuning

I
IV

blz. 5 3
blz. 4 6 9

Laer, Johannes Renatus van-, vrijheer van
Zeyst, gehuwd met Cornelia Johanna
Verbeek

I1
IV

blz. 1 7 7
blz. 4 6 9

Laer, Juliana Louise van-, grondeigenares
van de Zeysterstraat

IV

blz. 3 6 3

Lagerweg. Aaltje, gehuwd met Dirk Betting,
herbergier en timmerman t.e Zeist

IV

blz. 3 9 0 , 3 9 1

Lambert Dircksz (van Wijckl), schout en
herbergier te Zeist

IV blz.

Lambertus, pastoor te Zeist

IV

Lamore, J., aannemer-uitvoerder te Zeist

I11 blz. 2 4 6 , 261

Laan, Petrus Johannes, pred. te Zeist
portretten predikanten
Labouchere, Charles Bernard, gehuwd met
HenriEtte Maria Jacoba Voombergh, eigenares van het Slot Zeyst

.

Laer. Jacob van-. zie hiervoor

331-339,
484

473,

blz. 4 6 5

Langbroek, gebied
zie ook bij Neerlangbroek
Lange, G.G., uitgever te Darmstadt

I

blz. 8 9

Lauffert Gerlofz, schout van Zeist

IV

blz. 4 7 4

Leerdam, plaats

IV

blz. 3 8 4

Leersum, plaats

IV

blz. 3 8 9

Leersum, zandafgravingen te-

I

blz. 6 5

Leiden, plaats

I
blz.47
I1 blz. 1 0 4
I11 blz. 2 9 8
IV blz. 3 6 5 , 4 0 7 , 4 0 8 ,
415-422,

467

-

37

-

Leiden, gemeentearchief te-

IV

blz. 4 4 0 , 4 5 6 , 457

Leiden, Haarlemmerstraat

IV

blz. 4 1 7

Leiden, Waalse Gemeente en predikant
zie ook bij Flournoy

IV

blz. 4 1 6 , 4 1 8 , 4 2 2

Lek, De- (La Lecq), heerlijkheid
wapen

I11 blz. 2 2 2
blz. 2 2 3

Lekdijk Bovendams, waterschap

IV

blz. 3 6 3

Lenk (ZW.), plaats

IV

blz. 4 7 5

Lenting, Dirk, pred. te Zeist
poriretten predikanten

I11 blz. 2 3 7 , 2 9 4
IV blz. 4 6 7
nr 1 0

Leopold I. keizer

I11 blz. 2 2 2

Leur, Dirk Laurens van-, fabrikant te Utrecht,
eigenaar van de herberg De Cwaen in Zeist

I
IV

blz. 9 2
blz. 3 9 5 , 396

Leusden, plaats en gebied

I

pl. 2 , 3, 6

Leusden, oude parochie

I

blz. 7 , 8 , 1 5 , 8 9

Leusderheide, archief (in R . A . Utrecht)

I1
IV

blz. 1 3 7
blz. 4 6 4

Liefde, Johannes Jacobus de-, timmerman
te Zeist

I11 blz. 2 4 6

Lieffs, notaris t.e Utrecht

IV

blz. 4 5 3

Liefrink, familie, Maurikstraat, Zeist.

I1
IV

blz. 1 7 6
blz. 3 6 2

Liefrink, Gerardus, logementhouder te
Zeist, gehuwd met Maria Elisabeth Brouwer

I
IV

blz. 9 2
blz. 3 6 0 - 3 6 2 , 4 8 4

Liefrink, Gerardus Martinus, winkelier,
notabele te Zeist

IV

blz. 3 6 1 - 3 6 3 , 4 4 7

Liender, P. van-, tekenaar en graveur

I

blz. 95
pl. 2 3

Lievenberg, Catharina Maria van-

IV

blz. 3 5 0 , 3 5 1

Lievenberg, Christiaan van-

IV

blz. 3 5 0 - 3 5 2

Lievenberg, Jacob Liebos van-, deurwaarder, gerechtsbode en herbergier te Zeist,
gehuwd met. Johanna Wingelaar

IV

blz. 3 4 7 , 3 4 9 - 3 5 1 ,

Leiden, hoogleraren te-, zie bij Kist, Van
der Palm

383. 484

Lievenberg, Johannes (Jan) van-

IV

blz. 3 5 0 - 3 5 2

Lievensen, Abraham, leidekker

I

blz. 1 5 8

Limburg, opgravingen in-

I

blz. 7 5

Linstee, Geertruyt van-, gehuwd met
Pieter Wolf, 2 ) Jacob Bramo, beiden
herbergiers

1)

111 blz. 2 2 7
IV blz. 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 9 ,
382, 383, 479,
484

Linstee, geb. De Haas, Cunera

IV

blz. 3 8 2 , 3 8 3

Lobe, Willem, schout van Zeist

IV

blz. 4 7 4

Lockhorst, Barend ridder van-, heer van
Kersbergen; gehuwd met Hermine Erkelens
van Kenenburg

IV

blz. 3 5 6 , 4 7 2

Lockhorst, Jan Rutgers van-, pachter van
het kerkeland te Zeist

111 blz. 2 6 6

Lochem, plaats

I

blz. 3

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk

I1
IV

blz. 1 5 6
blz. 4 0 0 - 4 0 3 , 4 2 5 ,
4 6 3 , 485

Loenen (Utr.), plaats

IV

blz. 3 6 8

Loghem, Herman van-, arts te Zeist (Dorpsstraat 5)

I
IV

blz. 3 9 , 4 1 , 9 2 , 9 4
blz. 3 6 9 , 4 4 7 , 4 4 8

Loghem, Willem van-, arts te Zeist (Dorpsstraat 5 )

IV

blz. 3 6 9

Loo, Het-, plaats

IV

blz. 3 8 2

Loochs, Neeltje, gehuwd met Cornelis
Aertsz Verheul, herbergier te Zeist

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 5

LUneburg (Westfr.), plaats

IV

blz. 3 8 2

Luttervelt, R. van-, auteur

111 blz. 2 4 4 , 3 0 4 , 3 2 2

Luyten, Jan, pachter van land van de kerk
van Zeist

III blz. 2 8 1

Luyterveld, zie bij Wijk bij Duurstede
Lynden, Constantijn Willem Frederik baron
van-, gehuwd met Jacquelina Maria van Hasselt, op VeelZigt, Zeist

IV

blz. 4 2 9 , 4 3 1 , 4 8 6

Lynden, Cornelia Henrigtte barones van-,
op VeelZigt te Zeist

IV

blz. 4 3 1 , 4 3 2

Lynden, jhr Dirk Reinhard Johan van-, burgemeester van Nijmegen, gehuwd met Cornelia Henriëtte Huydecoper

IV

blz. 431

Lynden, Juliana Anna barones van-, gehuwd
met Theodoor Philip baron Mackay, woonde
als zijn weduwe op VeelZigt te Zeist.

IV

blz. 431, 432

Lynden, Philippina Margaretha Sophia barones van-, op VeelZigt te Zeist

IV

blz. 431, 432

Maarn, gebied

I

blz.8.9.16
pl. 2, 3, 6

Maarn, afgravingen te-

I

blz. 65

Maarsbergen, gebied

I

blz. 8

M
-

Maarschalkerweerd, gebied, zie onder
Houten
Maarten, C t - , naamheilige van het bisdom
Utrecht en van de Domkerk te Utrecht: zie
aldaar
blz.5.6
pl. 2, 6
I11 blz. 267, 280

Maartensdijk, oudtijds Oostveen, plaats

I

Maartensdijk, gerecht

I11 blz. 279

Maartencdijk, schout van-

I11 blz. 280

Maartensdijk, Blauwkapelseweg

I11 blz. 267, 280

Maartensdijk, herberg Het Haantje

I11 blz. 280

Maartencdijk, Blauwkapel, buurtschap

I11 blz. 279, 280

Maartensdijk, Blauwkapel, land van de
kerk van Zeist. onder-

I11 blz. 267, 279

Maaseyck, Jannigje Willems van-, gehuwd
met Hubert Petersz van Wijck te Utrecht

IV

blz. 344

Maastricht, plaats

IV

blz. 346

Mackay, Aeneas baron-, op VeelZigt, Zeist,
gehuwd met jkvr. Hermina Clasina den Beer
Poortugaal

IV

blz. 432, 486

Mackay, Theodoor Philip baron-, burgemeester resp. van Amerongen en Winterswijk,
voorz. Algem. Rekenkamer, Den Haag, gehuwd
met Juliana Anna barones van Lynden

IV

blz. 431

Magenius, Pieter, op later VeelZigt, kerkmeester te Zeist

I1
IV

blz. 183
blz. 412, 413, 426,

Magenius, Geertruyt

IV

blz. 413

Magnus Decanatus, decanaat

I

blz. 12

Marchal, Th.A., godsdienstonderwijzer te
Zeist

I

blz. 43

Marens, Johannes, arts en predikant te
Zeist

I11 blz. 226, 318
IV blz. 466

Marienhoff, Johanna Maria van-, gehuwd met
F.N. van Bern, burgemeester van Zeist

I

blz. 58

Maris, dr A.J., auteur
Marmont, Franse generaal

blz. 16
I
I1 blz. 105
111 blz. 264

Martyrologium Romanum

IT. blz. 166

Marx, Julius, gehuwd met Erdmuth Laurentia von Dalrnan

I11 blz. 321

Mastrigt, Gerbrand van-, te Zeist, gehuwd
met Geesje Veenman

IV

blz. 393

Mastrigt, Gerbrand Willem van-, logementhouder en omnibusondernemer te Zeist,
huwd met Wilhelmina van den Ham

I
IV

blz. 92
blz. 393-395, 476,

Mastrigt, Huybert van-, tuinbaas op Ma
Retraite te Zeist, gehuwd met Dirkje
Johanna O1 thof

IV

blz. 393

Mastrigt, Willem van-, gehuwd met Johanna
Brands

IV

blz. 393

Mastrigt, Willem Lambertsz van-, te Zeist,
gehuwd met 1) Hilletje van Besam, 2) Hermijntje Huigen, 3) Magdalena van Bentinck

I11 blz. 227
IV blz. 393

Mathilde, keizerin

I

blz. 6

Matthaeus, Antonius-, aut.eur

I1

blz. 133

Maurits, prins

111 blz. 222, 223

Mechelen, Cornelis Berkhout, jhr van-,
gehuwd met Barbara van Nassau

I11 blz. 222

Mechelen, Margaretha, jkvr. van-, moeder
van de kinderen van prins Maurits

I11 blz. 222

485

Meerdink, J., kerkvoogd te Zeist

I11 blz. 2 5 7

Meerdink en Van Nie, aannemers te Zeist

I

blz. 6 3

Meerlo, Lambertus, i.v.m. later Veelzipt.

IV

blz. 4 1 2

Meern, De-, plaats

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 9 , 4 7 0

Meeuwenberg, D , , bloemist te Zeist

I

blz. 6 2 , 6 3

Mersch, Benjamin van der-, op VeelZigt,
later op Klein Heerewegen, te Zeist

IV

blz. 4 3 2

Mersch, Hugo Maurits van der-, gehuwd met
jkvr. Cornelia Catharina Clifford,
(Dorpsstraat 5 t 5a)

I
IV

blz. 4 1 , 4 6 , 9 2
blz. 3 6 6 - 3 6 8 , 4 3 2 ,

Mersch, Johannes Anthony van der-, fabrikant (particuliere gasfabriek) te Zeist

I11 blz. 2 5 3

Metelerkamp, Arnoldus, pred. te Zeist

I11 blz. 2 2 7
IV blz. 4 6 6

Metelerkamp, mevr. A.M. van Vlooten, geb.-

111 blz. 2 2 7 , 2 2 8

Meurs, Allart Gerrit van-, op later VeelZigt

I1 blz. 1 8 3
IV blz. 4 2 6 , 4 2 7 , 486

Meurs van Vollenhoven. A. van-

S
IV

Meyere, T.C. de-, timmerman te Zeist

SI1 blz. 2 4 9

Meijers, Hendrik, te Zeist, gehuwd met
A.E. Sappé

I11 blz. 2 2 6 , 3 1 8

Middelburg, plaats

IV

Mierloo, Jannitje van-, gehuwd met Jan
van Dam

111 blz. 2 2 7

Ministerie Binnenlandse Zaken

I

blz. 5 9

Ministerie van C.R.M.

I1

blz. 1 4 1

I

blz. 3 8 , 3 9 , 4 1 , 4 2 ,

IV

blz. 3 6 4 - 3 6 7 , 3 7 0 ,

462

blz. 6 2 , 6 3
blz. 4 2 6

blz. 4 1 0

Minstroom, zie onder Utrecht
Moens, mej. Wilhelmina Jacoba-, te Zeist
(Dorpsstraat 3 )

92
4 6 2 , 4 7 6 , 484

Moersbergen, heerlijkheid, zie onder
Doorn
Moersbergen, Bartholomeus van de Wael:
zie bij Van de Wael, zie
verder bij Van Oostrum, Van de Wael

IV

blz. 3 7 3

Monde, J.A. van de-, tekenaar

I

blz. 2 3 , 8 2

Monmouth, hertog van-

IV

blz. 4 0 0 , 4 0 1

Monnickendam, plaats

IV

blz. 4 6 6

I
I1

blz. 2 3 , 2 4 , 8 2
blz. 1 0 4 , 1 0 6 - 1 0 8 ,

I11

149, 161, 162,
178
pl. 4 9
blz. 2 3 6 - 2 3 8

Montauban, Johannes, bouwkundige en tekenaar te Zeist

',

Montauban, Abraham, timmerman te Zeist

I11 blz. 2 4 6

Monté VerLoren, prof. dr J.Ph. de-. rechtshistoricus, auteur

blz. 3 , 3 0 , 7 1 , 7 8
I
I1 blz. 1 9 6
I11 blz. 3 0 4 , 312

Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
Voorlopige lijst van-

I
blz. 1 4
I11 blz. 3 2 3

Moody, revival-prediker

I11 blz. 2 5 7

Moordrecht, plaats

IV

blz. 4 1 6 , 417

Moravische Broeders is Evang. Broedergemeente (zie aldaar)

I

blz. 55

Mos, Walraet Carl, kerkmeester te Zeist

I1 blz. 1 8 2

Mourot, N., tekenaar

I
I1

blz. 9 8 , 9 9
pl. 33
blz. 1 0 7 , 112, 1 1 5 ,

IV

blz. 3 5 7 . 3 6 1 , 4 6 2 ,

122. 131. 142
463

Mouthaan, Jan, logementhouder te Zeist

IV

blz. 3 5 9 , 3 6 0 , 4 8 4

Muller F.-zn, S., auteur

blz.
E
I1 blz.
IV blz.

Muller H.-zn, S., auteur

I

78
165
476

I1

blz. 8 , 9, 11, 7 8
blz. 1 9 4

MLinchen, stad

I

blz. 97

Mijdrecht, heerlijkheid

111 blz. 2 1 5

N
Naarden, plaats

IV

blz. 4 3 5 , 4 5 9

Naarden, Waalse kerk

IV

blz. 4 3 5 , 4 5 9

Nahuys, Pieter Huibert. pred. te Zeist
portretten predikanten

IV

Nahuys, Theodoor Hendrik, pred. te Zeist

I11 blz. 2 5 7
IV blz. 4 6 7
nr 1 3

portretten predikanten

blz. 467
nr 6

Nahuysen, Willem A., in hotel Victoria
te Zeist

IV

blz. 396

Napoleon, keizer

I
I1

blz. 1 6
blz. 1 0 5

Napoleon, koning Lodewijk-

I

blz. 1 6

Nassau (va11 Zeyst), familie

IV

blz. 3 8 4 , 385

Nassau, Alida Cornelia van-

I11 blz. 2 2 3

Nassau, Barbara van-, gehuwd met Cornelis
Berkhout van Mechelen

111 blz. 2 2 2

Nassau, Lodewijk van-, Heer van Beverweerd en De Lek, gehuwd met Isabella,
gravin van Hornes

I11 blz. 2 2 2

Nassau, Willem Adriaan (I), graaf
vrijheer van Zeyst en Driebergen,
van Kortgene, Odijk, Blikkenburg,
heer van de Zeysterstraat, gehuwd
Elisabeth van der Nisse
wapen

I
blz. 3 7 , 9 1
I1 blz. 1 2 4 , 1 3 5 , 1 3 6 ,

van-,
heer van
grondmet

Nassau, Lodewijk Adriaan, graaf van-,
vrijheer van Zeyst en Driebergen, heer
van Blikkenburg, grondheer van de Zeysterstraat, gehuwd met S.C. Studler van
Zurck, vrouwe van Bergen

1 5 0 , 156-158,
171, 172, 192,
193
1 8 0 , 208
pl. 6 8
I11 blz. 2 2 2 - 2 2 5 , 2 8 6 ,
2 8 9 , 3 1 7 , 323
IV blz. 3 7 4 , 3 7 7 , 3 8 4 ,
385, 401, 404,
407, 440, 469,
475

I
blz. 5 3 , 6 4 , 6 5 , 1 0 0
I11 blz. 2 1 3 , 2 1 6 - 2 2 4 ,
2 2 7 , 3 1 7 , 318

(graf en zerk
met wapen)
IV

blz. 3 5 2 , 4 6 9 , 4 7 9

Nassau, Willem Adriaan (II), graaf van-,
nog gedurende 3 jaren vrijheer van Zeyst
en Driebergen en grondheer van de Zeysterstraat, vrijheer van Bergen, gehuwd
met Adriana Petronella van der Does,
vrouwe van Alblas

111 blz. 2 1 7 , 2 2 3 , 317
IV blz. 3 5 2 , 3 8 8 , 4 1 9

Nassau-Woudenberg, de graaf van-

I11 blz. 2 2 7

Nederlandse Heide Maatschappij

469

Nederlandse en Xleefse Oudheden, kabinet.
van-, zie bij Brouerius van Nidek
Nedersticht, zie bij Utrecht (gewest)
Neeltje, gehuwd met Jan Aelbertsz, herbergier te Zeist.

IV

blz. 371, 372, 485

Neerlangbroek, oude parochie

I

blz. 11
pl. 2

Neo-Gotiek, naar Engelse trant

I11 blz. 244

Nepveu, familie

I

blz. 21

I

blz. 21

Neuss, plaats

I

blz. 25

Nie, 9.H. van-, aannemer te Zeist

I

blz. 44, 63

Niegebouw, Hendrijna van-, gehuwd met Jacob Cathala, herbergier te Zeist

IV

blz. 381

Nieuwkoop, plaats

IV

blz. 341

Nieuwkoop, mej. J.M., fotografe

I11 blz. 321

Nifterlake, gouw

I

Nisse, Cornelis van der-, burgemeester
van Goes, gehuwd met Elisabeth van Alteren

I11 blz. 222

Nisse, Elisabeth van der-, vrouwe van
Heinkenszand, gehuwd met Willem Adriaan
(I) van Nassau, heer van Zeist

11

Noord-Brabant, Rijks-Archief in-

I1

blz. 203

Noord-Holland

I

blz. 71

I

blz. 67

Noordwijk aan Zee, plaats

IV

blz. 467

Norbertus, heilige

11

blz. 166

Nijckercke, Thomas van-, kanunnik van Ct
Pieter te Utrecht, possesseur Catharina-vicarie te Driebergen

I11 blz. 297

Nijckercke, Thomas Thomasz van-, possesseur (als hiervoor)

I11 blz. 298

Nepveu, L . T . ,

te Huis ter Heide

Nienhof, Huis, zie onder Bunnik

blz. 14

blz. 180, 208
pl. 68 (wapen)
111 blz. 222
IV blz. 469

Nijmegen, burgemeester van-, zie bij Van
Lynden

IV

blz. 431

Nijpoort (Nieupoort), Wilhelmus Henrici,
pred. te Zeist

IV

blz. 466

Odoorn, zwerfstenen als fundamentstenen

I

blz. 67

Odijk, plaats en gebied

I

Odijk, geschiedenis van-

I

blz. 77, 95

Odijk, curtis

I

blz. 12

Odijk, gerecht

I

blz. 25

Odijk, voormalige burgerlijke gemeente

I

blz. 5 , 11, 13, 14

Odijk, oude parochie

I

blz. 11-13, 15

o
blz. 11-14
pl. 1-3, 6
111 blz. 268, 270

Odijk, heerlijkheid en heren van-, zie bij
Nassau

Odijk, Hervormd kerspel
Odijk, kerk en (voormalige) toren

I

blz. 12, 13, 95
pl. 21
11 blz. 115, 128, 138

Olthof, Dirkje Johanna, gehuwd met Huybert van Mastrigt

IV

blz. 394

Ommeren, Geertje van-, gehuwd met 1) Pieter Enkelaar, 2) Dirk Bet.ting, beiden
herbergier

IV

blz. 380, 387-390,
485

Ooik, A. van-, organist te Zeist

111 blz. 251

Ooyk, Jan van-, te Blauwkapel

I11 blz. 279

Oortman Gerlings, H., te Utrecht

I

blz. 62

Oost, Gerrit, musicoloog, auteur

IV

blz. 434, 435, 441

Oosterbeek, opgravingen te-

I

blz. 75, 76

Oostgraftdijk, plaats

IV

blz. 466

Oosthuyze, P.J. van-, op Spar en Dal te
Rijsenburg

I11 blz. 264

Oost. Raven, zie onder Utrecht
Oostbroek, abdij, zie onder De Bilt

Oostrum, Johan Gerrit van-, heer van Moersbergen, grondheer van de Zeysterstraat

I11 blz. 286, 287

Oostveen is Maartensdijk, zie aldaar
Oostveen, Jan Willemsz van-, te Zeist

I11 blz. 274

Otterloo, Hendrik, gehuwd met Maria Cunera (de) Wolf

IV

blz. 383

Otto 111, keizer

I

blz. 12

Otto Baldericsz, vicaris Petronella-vicarie te Zeist

I11 blz.

Ouderkerk a/d IJssel, plaats

I11 blz. 223

301

Oudwijk, St Stevensabdij te-, zie onder
Utrecht (stad)
Overeem, Evertje, gehuwd met Pieter
relse Ettikhoven

Ca-

I11 blz. 226

Overeem, Frans

I11 blz. 226

Overeem, Frans Jansz, smid

111 blz. 226, 318

Overeem, Jan Gerritsz, pachter van het
kerkeland te Zeist

I11 blz. 267, 281, 282

Overeem, Willem, gehuwd met Willemijntje
Smit s

I11 blz. 226

Overhees is Den Dolder, zie onder Zeist
Overkwartier van het Nedersticht (oostel.
gedeelte van het. gewest Utrecht)

I11 blz. 281
IV blz. 336

Oversticht

I1

blz. 133

Overvest, Adriaan van-, hovenier op het
Slot van Zeyst, gehuwd met Jannitje Aalts

IV

blz. 384

Overvest. Maurits van-, kapitein, schepen
en kerkmeester te Zeist, kastelein van het
Slot Zeyst, gehuwd met Maria Attevoort

111 blz. 225
IV blz. 385

Overijssel, gewest

I1

blz. 133

Ozinga, M.D., auteur

I1

blz. 1 9 4

E
Paap, J.M., architect

111 blz. 323
pl. 103

Palm, Cat.harina (ook: Catharina Wingelaars), herbergierst.er te Zeist, gehuwd
met 1) Johan Wingelaar, 2) Christiaan
van Schreving

IV

blz. 346-349

Palm, Mechtelt

IV

blz. 348

Palm, J.H. van der-, hoogleraar te Leiden

I

blz. 47

Palude, Wilhelmus d e - , vicaris ten Dom te
Utrecht, possesseur Catharina-vicarie te
Driebergen

I11 blz. 297

Papekop, heerlijkheid

IV

blz. 363

Paramaribo, plaats

IV

blz. 405

Parijs, stad

IV

blz. 418

Pastorie, fonds van goederen en inkomsten
voor een pastoor, later voor een predikant

I11 blz. 263

Pauw van Wieldrecht, M.Ch.H. ridder-

I

blz. 93

Pauwel Petersz, te Driebergen

I

blz. 25

Perissono, Jacoba, gehuwd met Anthony Kalf

IV

blz. 351

Pesters, jhr. Willem Jacob de-, wonende in
de tot herenhuis verbouwde linkse herberg
te Zeist, gehuwd met 1) Adriana Anna Boessec, 2) Adelaïde Henriëtte Boesses

I
blz. 38, 4 0 , 4 1
I11 blz. 321
IV blz. 363-365, 476,
484, zie oolc
pl. 120

Pesters, jhr. Willem Nicolaas d e - , heer van
Catt.enbroek, op Nienhof te Bunnik, gehuwd
met Carolina Jacquelina de Jacoby

IV

Petersen, J . , tekenaar

I

blz. 363

blz. 9 1
pl. 7
111 blz. 324
pl. 106
IV pl. 109

Petronella, naamheilige van de vicarie in
de kerk van Zeist, zie onder Zeist vicarie (zie bij vicarie)
Petronella van Zeyst, abdis van Vrouwenklooster onder De Bilt, zie onder Zeist
Petrus, apostel
Philips van Bourgondie, bisschop van Utrecht,
zie bij BourgondiG

I1 blz. 166

Philips 11, koning van Spanje, heer van
den lande van Utrecht

I11 blz. 2 8 3 , 2 9 7

Pieteljon, Catharina, gehuwd met Severijn
Esser

IV

Plegt, Willem ter-, notabele te Zeist

111 blz. 2 3 7

blz. 4 1 0

Poel, W. van de-, zie bij Palude
Poelman, J.N.B., auteur

111 blz. 3 0 4 , 3 1 2

poll, jhr mr F. van de-, jurist te Zeist

I

blz. 4 9 , 94

Poll, J.M.E. van de-, tekenaar

I1

blz. 107, 1 1 2 , 1 1 5 ,

I11
IV

122, 131, 132,
203
pl. 4 1
blz. 2 9 1 , 3 2 4
blz. 3 5 7 , 4 6 1

Poll, jhr T.H. van de-, pres.-kerkvoogd
te Zeist

I

blz. 49

Prince, makelaar te Driebergen

I11 blz. 2 5 9

R
-

IV

blz. 3 5 , 3 6 , 9 5 , 9 6
pl. 2 4
blz. 3 4 5

Ram, burgemeester van Utrecht

IV

blz. 3 8 6

Rappard, Gijsbert Alexander Carel, ridder van-, kerkvoogd te Zeist

I11 blz. 237

Rademaker, A., tekenaar

I

Raven, Oost-, zie bij Utrecht
Ravenhorst, Marcelis van-, herbergier te
Zeist, gehuwd met Petronella Hartevelt

IV

blz. 3 8 1 (eenmaal ten
onrechte
Cornelis van
R.), 4 8 0 ,
485

Rechteren-Zuylen, graaf van-

IV

blz. 3 8 6

Regt, W.M.C. de-, auteur

IV

blz. 4 4 1

Reitsma, J., auteur

I
I1

blz. 7 8
blz. 1 9 4

Renaud, J.G.N., kasteelkundige

I1 blz. 1 2 1 , 1 2 6 , 1 2 7

Renen, Steven van-, schout van Zeist

IV

blz. 4 7 3

Renes. gebroeders-, automobielbedrijf te
Zeist

IV

blz. 370

Renesse, Vincent van-, leenman van Kersbergen

I1
IV

blz. 170, 192
blz. 471

Renesse van Rilijnouwen, Johan van-, heer
van Zeyst en Kersbergen, gehuwd met Elisabeth van Baer

I1
IV

blz. 169, 192
blz. 468, 471

Renesse van Zeyst., geslacht van-

I1

blz. 168-171

Renesse van Zeyst, Frederik tot (van)-,
heer van Zeysï en Kersbergen, gehuwd met
Theodora van Everingen van Maelstede

I1
IV

blz. 168, 169, 192
blz. 468, 471

Renesse van Zeyst, Johan van-, heer van
Zeyst.

I1
IV

blz. 168-170, 192
blz. 468

Renesse van Zeyst, Maria van-, vrouwe van
Zeyst, mogelijk ook van Kersbergen, gehuwd met Dirk van Zuylen van Harmelen

I1

IV

blz. 168-171 (op blz.
170 de foutieve
naam verbeteren)
192
blz. 468, 471, 478

Reuver, de-

IV

blz. 400

Reijneval, Johanna Jacoba, gehuwd met
Willem Damhof

IV

blz. 405, 409

Rheenen, Cornelis van-, pachter van het
kerkeland te Zeist

I11 blz. 267

Rhenen, plaats

I

blz. 25

Richard, Jacobus Jeremias-, pred. te Zeist
portret.t.en predikanten

IV

blz. 467
nr 11

Richter, J., graveur van het origineel van
de omslagplaat

I

blz. 89

Ridderkerk, plaats

IV

blz. 467

Robertus, heilige

I1

blz. 165, 166

Robertus, martelaar

I1

blz. 166

Rochart, Jenyn, schout van Zeist

IV

blz. 473

Rodenburgh, pachter van land van de kerk
van Zeist

I11 blz. 281

Roeloff Gijsbertsz, pachter van (als voren)

111 blz. 282

Roermond, plaats

I

blz. 75

Kohbock, L., tekenaar van het origineel
van de omslagplaat

I

blz. 8 9

Rolde (Dr.), zwerfstenen als fundamentstenen

I

blz. 67

Rootselaar, Cornelia van-, gehuwd met Jan
Vermeulen (jr)

IV

blz. 3 9 3

IV

blz. 3 6 0 , 3 6 9 , 3 9 5 ,

Rooyaards, H.J., kerkhistoricus te Utrecht
Roque, J. de la-, gehuwd met ds F.B.W.
Elsnerus, zie aldaar
Rotterdam. plaats

416, 417, 466,
4 6 7 , 4 7 2 , 475

Roij, Bernardus de-, tekenaar
pl. 6
111 blz. 2 6 8 - 2 7 0 , 2 8 8 ,
324

p l . 105

Rueb, Christoffel, te Rotterdam

IV

blz. 360

Rueb, mr R.A., te Velp

TV

blz. 3 6 0

Ruinerswold, kerkrooster

I

blz. 36

Rumst, De-, hoeve, zie onder Bunnik
Rutger Claes, pachter van het kerkeland
te Zeist

111 blz. 266

Rutgers, Maria, gehuwd met Jan Graafman

IV

blz. 4 1 6 , 4 1 7

Rijkom, J.D. van-, fotograaf

I1

blz. 2 0 7
pl. 6 5 , 66

I

blz. 2 5 , 3 0 , 3 2 , 8 9
blz. 360

Rijks Landbouw Hogeschool, zie onder Wageningen
Rijksdienst Monumentenzorg, zie onder
's-Gravenhage en Zeist
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek,
zie onder Amersfoort
Rijn, rivier

IV
Rijn, de oude Rijnloop

I

blz. 2 5 , 3 0 - 3 2 , 8 9
pl. 1
I11 blz. 2 8 9

Rijn, H. van-, auteur

I1 blz. 1 6 5 , 1 9 3
I11 blz. 2 6 5 , 3 0 3

Ri jnwi jk, adellijk huis, zie onder Zeist
Rijsenburg, buurtschap, dorp, zie onder
Driebergen
Rijssen (OV.), zwerfstenen als fundamentstenen

I

blz. 6 7

I

blz. 3 5 , 96
pl. 2 5 , 26
blz. 1 0 7 , 1 1 7 , 1 2 2 ,

S
Saftleven, H., tekenaar

I1

123, 131, 138,
139
I11 blz. 2 9 2
IV blz. 3 4 5 , 4 6 0

Sagelius, Conradus, pred. te Doorn,
geestel. verzorger in Driebergen

I

blz. 1 0 , 1 1

Saksen, land

I

blz. 5 3

Sappé, Margrita

111 blz. 2 2 6

Sappé, A.E., gehuwd met H. Meijers

I11 blz. 2 2 6

Savornin Lohman, B.C. de-, auteur

I11 blz. 3 0 4

Scandinavië

I

Schadee, J.C., notaris te Zeist

I11 blz. 2 3 0 , 2 3 1 , 3 0 7
IV blz. 3 6 2 , 4 4 8

Schaer, Petrus, possesseur Catharinavicarie in Driebergen

I11 blz. 297

Schaick, Antonius van-, pred. te Zeist

IV

blz. 4 6 6

Schas, mr Willem Daniel Frans, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 4 7 5

Schellinger, Cornelis, vrijheer van Zeist
en Driebergen, grondheer van de Zeysterstraat, gehuwd met Sophia Centen

I11 blz. 2 2 3
IV blz. 3 8 8 , 4 1 9 , 4 2 0 ,

Schermbeck, J.H., notaris te Utrecht

IV

blz. 4 4 8

Scherpenzeel, plaats

IV

blz. 4 6 7

Scherrenberg, Elbert, pachter van het
kerkeland te Zeist

I11 blz. 2 6 7

blz.65.67

469

Schimmel, Gerhart, klokkegieter

I1

blz. 1 3 6

Schimmel, M.A., auteur

IV

blz. 4 4 1

Schimmelpenninck van der Oye, Johanna
Adriana Cornelia, vrouwe van Kersbergen,
gehuwd met Floris Willem Borre van Amerongen

I1 blz. 1 9 2
I11 blz. 2 1 5
IV blz. 4 7 1

I1

blz. 9 6
pl. 2 7
blz. 1 0 7 , 1 3 8 , 1 4 9

Schoenmaker, Jan, gehuwd met Willemina
van Schreving

IV

blz. 3 4 9

Schouten, Jacobus Anthonius, koopman en
logementhouder te Zeist

IV

blz. 3 9 6

Schreving, Christiaan van-. bakker te
Zeist, gehuwd met Catharina Palm, herbergierster te Zeist

IV

blz. 3 4 8 . 3 4 9

Schreving, Willemina van-, gehuwd met Jan
Schoenmaker

IV

blz. 3 4 8 , 3 4 9

Schutz, H.L.C., auteur

I
IV

blz. 7 8
blz. 4 1 4 , 4 4 1

Schutz, L.W., fabrikant te Zeist

I11 blz. 2 5 2 . 2 5 3

Sem, Michaël, brouwer te Utrecht

IV

blz. 3 7 3

Serrurier, L.P., tekenaar

I
I1

blz. 9 6
pl. 2 8
blz. 1 0 7 , 1 3 8

Servaas, Johanna, gehuwd met Jacobus Vermeulen (jr)

IV

blz. 3 9 3

Sickinga, O.J., gemeente-ontvanger te
Zeist

I1

blz. 1 9 6

Schoemaker, A . , tekenaar

'

I

Slachtmaat, gebied, zie onder Bunnik
Slicher van Bath, B.H., auteur

I11 blz. 3 0 4

Sloet, Johanna Catharina barones-, gehuwd
met Floris Willem Sloet tot Warmelo

IV

blz. 4 7 2

Sloet tot Warilielo, Arent baron-, gehuwd
met Florentina W. Borre van Amerongen,
vrouwe van Keisbergen
wapen

I1

blz. 169

Sloet tot Warmelo, Floris Willem, heer
van Kersbergen, gehuwd met Johanna Catharina barones Sloet

I1
IV

blz. 192
blz. 356, 472

Sluiterman, Bernardus, drost van Zeist

IV

blz. 470

Smit, E , , kachelfabrikant te Heerenveen

I11 blz. 256

Smit, A., de-, auteur

I11 blz. 304

Smit(s), Frans Jansz, te Zeist
zie ook bij Overeem

I11 blz. 226

Smit(s), Willemijntje, gehuwd met Willem
Overeem

I11 blz. 226

Snellen, Frans Adriaan, kerkvoogd te
Zeist

I11 blz. 237

Soest, plaats en gebied

I

blz. 180, 192, 208
pl. 69
I11 blz. 215
IV blz. 472

IV

blz. 7 , 8 , 64
pl. 2 , 3 , 6
blz. 467

Soest, oude parochie

I

blz. 7 , 8

Soest, oude kerkbeelden

I1

blz. 173

Soest, R.-Kath. begravingen van Zeister
parochianen t.e-

I

blz. 60

Soest, Hoog en Laag Hees, buurtschap

I

blz. 7 , 8 , 79
pl. 2

Soest, Coestdijk, buurtschap

I

blz. 15

Soest, Soesterberg, buurtschap

I

blz. 8 , 16
pl. 3

Soest, Soesterberg, zandafgravingen te-

I

blz. 65

Soest, Soesterberg, kerkstichting

I

blz. 16, 90

Soest, Soesterberg, Hervormd kerspel

I

blz. 16, 17, 90

Soest, Soesterberg, kerkgebouw (te Huis
ter Heide, dus onder Zeist)

I

blz. 16

Soest, gerecht

Sparrenborch, Livinus van-, pastoor te
Zeist

IV

blz. 4 6 5

Sparrenborch, Henric van-, pastoor te
Zeist

IV

blz. 4 6 5

Specht, Casper, tekenaar

111 blz. 317
pl. 7 3

Spiegelberg, Frans, herbergier te Zeist,
gehuwd met 1 ) Petronella Hartevelt,
2 ) Maria van Brakel

IV

Spizerus, Adolphus, pred. te Zeist

I1
IV

blz. 1 2 4
blz. 4 6 6

Staatsbosbeheer

I

blz. 6 7

Stadhouder, De-, uitvoerend collator van
de Catharina-vicarie te Driebergen

I11 blz. 2 9 7

Stael, Gijsbert Willemsz, herbergier te
Zeist, schout van Stoetwegen en Cattenbroek

IV

Stamperius, geb. Balk, mevr. M.-, (Dorpsstraat 3 )

IV

blz. 3 6 8

Staten-Generaal

IV

blz. 3 6 3

Steenderen, plaats

IV

blz. 4 6 7

blz. 3 8 1 , 3 8 2 , 4 5 0 ,
485

blz. 3 3 2 , 3 7 1 , 4 7 4 ,
485

Steenstraat of -weg (Utrecht-De Bilt),
zie onder Utrecht en De Bilt
Steenweg is Abstederdijk, zie onder
Utrecht
Sterck, Hendrik, gehuwd met Catharina
van Dam

I11 blz. 2 2 7

Sterkenburg, heerlijkheid, zie onder
Driebergen
Steveninck, Cornelis van-, eigenaar van
hotel Victoria (Dorpsstraat 7 )

IV

blz. 396

Stevens, G.H., notaris te Utrecht

I11 blz. 2 7 6 , 3 1 2

Sticht, Het-, zie onder Utrecht (gewest)
Stoetwegen, gerecht, zie onder Zeist
Stolk, mr A.A.H., burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

I
IV

blz. 3
blz. 4 7 5
nr 10

Stoop, mevr. A.A. de Beaufort, geb.-, zie
bij Beaufort
Stoopendaal, J.A., makelaar

IV

blz. 358

Stoyf, Dirck, gen., schout van Zeist

IV

blz. 473

Straalen, J.J. van-, architect

I11 blz. 323
pl. 103

Struwe, D.. timmerman te Zeist

I11 blz. 249

Stuivinga, J., architect te Zeist

I11 blz. 258, 259

Suriname

IV

blz. 409

Swagers, Hendrikje, gehuwd met Cornelis
Juta, herbergier te Zeist.

IV

blz. 380

Taets van Amerongen, Henriëtte B.G.L.1
barones-, gehuwd met mr Adriaan Elisa
van Hengst,

IV

blz. 472

Taet.s van Amerongen, Maria 1.A.J.Ch. barones-, gehuwd met Jan Elias Huydecoper
van Maarsseveen van Zeyst

I1

blz. 181, 208
pl. 71 (wapen)
blz. 472

Taets van Amerongen van Woudenberg, Joost
baron-, op Kersbergen

IV

I1 blz. 183
I11 blz. 248
IV blz. 472

Tegenwoordige Staat van Utrecht (1772),
zie onder Utrecht (gewest)
Tenuninck Groll, C.L., auteur

IV

blz. 441

Terwen, J.L., auteur

I

blz. 89

Teuer, Jacob Herrnansz, schout van Zeist

IV

blz. 473

Theunis Thomasz (zijn weduwe), pachtster
van land van de kerk van Zeist

I11 blz. 279

Texel, eiland

IV

Teylingen, Jasper van-, te Utrecht, possesseur Perronella-vicarie te Zeist

111 blz. 301

Thierens, Johannes Adrianus, pred. te
Zeist

IV

Tholl, Wouter van-, ontvanger gebeneficiëerde goederen in het gewest Utrecht

I11 blz. 289

Thomann, A.C., fotograaf

blz. 466

blz. 466

Thomassen B Thuessink van der Hoop, E . J . ,
auteur

111 blz. 3 0 4 , 306

Thonis, zie bij Anthonis
Tiel, plaats

IV

blz. 3 8 2

Tilburg, plaats

I

blz. 9 8

Timmer, Cornelis Jansz, te Zeist

IV

blz. 4 0 2

Timmerman, Dirk, timmerman te Zeist

I11 blz. 2 4 9

Timmermans. F . , auteur

I1

blz. 1 9 4

Tjeenk Willink, Lodewijk Willem, arts te
Zeist (Dorpsstraat 5 )

IV

blz. 3 6 9

Torssell, C., graveur

I

Trajectum, Trecht is de stad Utrecht:
zie verder bij Utrecht (stad)

I1

blz. i 0 5

Truychjen Aerts, gehuwd met Aert Willemsz
van Wijck, herbergier te Zeist

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 0

Tuyll van Serooskerke. mr Cornelis Jan
baron van-, burgemeester van Zeist
portretten burgemeesters

IV

blz. 475

Twisker, Gerardus, pred. te Zeist

IV

blz. 4 6 6

Twiss, Edward, notabele te Zeist

I11 blz. 237

Tyman Ottensz. schout van Zeist

IV

blz. 9 1
pl. 7
I11 blz. 324
pl. 1 0 6
IV pl. i 0 9

blz. 3 3 1 , 3 3 2 , 4 7 3 ,
474

Ubbergen, plaats

IV

blz. 4 7 5

Urk, voormalig eiland

I

blz.67

Utrecht, Godefridus van-, pred. te Zeist

IV

blz. 4 6 6

Utrecht, Maria van-, gehuwd met Dirk Damhof

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 9 , 4 7 0

I

blz. 2 5 , 3 1 , 3 2 , 6 5

Utrechtse Heuvelrug (ook De Berg)

I1 blz. 1 1 4
Utrechtseweg (als algemene aanduiding van
diverse wegen naar Utrecht)

I

blz. 2 0

Vaartse Rijn, zie onder Utrecht (stad)
Valckenengh, Steven Gerritsz, pachter van
land van de kerk van Zeist

I11 blz. 2 8 2

Valckenengh, Steven Hendricksz, als voren

I11 blz. 2 8 2

Vast.ert., G., notaris te Ut-recht

IV

blz. 4 4 5

Vechoven, J. van-, notaris te Utrecht

IV

blz. 4 4 5

I
I1

blz. 7 8
blz. 1 9 4

Veenendaal, plaats

IV

blz. 3 9 3

Veenman, Geesje, gehuwd met Gerbrand van
Mastrigt

IV

blz. 3 9 3

Veessen (Gld.), plaats

IV

blz. 4 6 7

Velp, plaats

IV

blz. 3 6 0 , 4 6 7

Velpen, Hendrik Willemsz van- (de weduwe
van), pachtster van het kerkeland te Zeist

I11 blz. 2 6 6

Venrode, Hendrik van-, vicaris Petronellaaltaar te Zeist

I11 blz. 3 0 1

Verbeek, Abraham, i.v.m. later VeelZigt

IV

blz. 3 9 9 , 4 1 0 , 4 1 1

Verbeek, Cornelia Johanna, gehuwd met
Johannes Renatus van Laer

IV

blz. 4 6 9

Verbeek, Hendrik, burgemeester van Utrecht

I1

blz. 1 8 1

Verbeek, Jan, i.v.m. later VeelZigt

IV

blz. 4 1 8

Verburg, A.W., adj. bibliothecaris Waalse
kerken te Amsterdam, stelde het bedoelde
onderzoek voor ons in

IV

blz. 4 3 5

Verdonk, Arie, timmerman te Zeist

I1

blz. 1 3 9 , 1 4 2

Verdonk, Gijsbert, notabele te Zeist

I11 blz. 2 3 7

Verdonk, Jacob, timmerman te Zeist

I11 blz. 2 4 9

Verdonk, Matthijs, timmerman te Zeist

I1

blz. 1 7 7 , 1 8 2

Verduyn, C., notaris te Utrecht

IV

blz. 3 4 0 , 4 4 4 , 4 4 5 ,

Vecht.en. buurtschap, zie onder Bunnik
Veen, S.D. van-, auteur

4 4 9 , 480

Vereem, Aletta, gehuwd met Johan Gerard
de Jonkheere

IV

blz. 4 1 1

Vereem, Claes Aertsz

IV

blz. 3 3 5

Vereem, Cornelia Claes Aertsz, gehuwd met
Hubert Hermansz van Deyl

IV

blz. 3 3 5 , 336

Vereem, Jacobus, gehuwd met Johanna van
Deyl

IV

blz. 4 1 1

Verheul, Cornelis Aertsz, schout en herbergier in Zeist en Driebergen. later onderhoutvester 's lands van Utrecht, herbergier te Zeist, gehuwd met l ) Catharina
Aerts van Wijck, 2) Neeltje Loochs
N.B.
Verheul was herbergier en daarbij eerste
schout. later onderhoutvester

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 2 -

Verhouwel, Jeremias Willemsz, pred. te
Zeist

IV

Verkroost, familie

IV blz. 3 5 3 , 3 7 4 - 3 7 7 ,

347, 397, 398,
4 7 4 , 4 8 0 , 484

blz. 4 6 6

3 8 0 , 3 8 5 , 387389

Verkroost, Cornelis Cornelisz, herbergier
te Zeist

IV

blz. 3 7 5 - 3 7 8

Verkroost, Cornelis Gijsbertsz, exploiteur domeinen van Utrecht

IV

blz. 3 4 9 , 3 7 8 - 3 8 0

Verkroost., Cornelis Jansz (verin.), her
bergier te Zeist, gehuwd met Jannetje
Cornelis Verwey

I
IV

l
29
blz. 3 7 3 - 3 7 7 , 476,

Verkroost, Cornelis Woutersz, ouderling

IV

Verkroost, Dirk, timmerman te Zeist

I11 blz. 2 4 9

Verkroost, Geertruyt Gijsberts

IV

blz. 3 7 8 - 3 8 0 , 387

Verkroost, Gijsbert Cornelisz, gerechtsbode en herbergier te Zeist, nadien exploiteur domeinen van Utrecht, gehuwd
met Jannigje van Borculoo

IV

blz. 3 7 1 , 3 7 4 - 3 8 0 ,

Verkroost, kinderen en erfgenamen van
Gijsb. Cornelisz

IV

Verkroost, erfgenamen van de hiervoor
bedoelde kinderen

IV

blz. 380, 3 8 7

Verkroost, Jacoba Gijsberts, te Utrecht

IV

blz. 3 7 8 , 3 7 9

Verkroost, Jan Cornelisz, diaken

IV

blz. 3 7 4 , 3 7 5 , 3 7 7

485

blz. 3 7 4

382, 387, 485

blz. 3 5 2 , 3 7 9 , 3 8 0 ,
387

Verkroost., Johanna Gijsberts, te Utrecht

IV

blz. 378, 379

Verkroost., Reyer Cornelisz

IV

blz. 376-378

Verkroost. Wouter Jansz, diaken

IV

blz. 374, 375

VerLoren van Themaat. H . , auteur

I11 blz. 298, 299, 304

Vermeulen, Cornelis Huibertsz, gehuwd
met Jacoba de Bruin

IV

Vermeulen, Huibert, herbergier te Zeist,
gehuwd met 1) Agatha Gravelaar, 2) Adriana de Groot

I11 blz. 227
IV blz. 384-388, 391,
392, 485

Vermeulen, Jacobus (Sr), tuinman op
Kersbergen, gehuwd met Bartha Kok

IV

blz. 391

Vermeulen, Jacobus (jr), winkelier te
Zeist, gehuwd met Johanna Servaas

IV

blz. 392

Vermeulen, Jan (sr), herbergier en omnibusondernemer te Zeist, gehuwd met
1) Maria Vermeulen, 2) Aaltje Wallenburg

I
IV

blz. 92
blz. 363, 364, 391,
392, 452, 460,
485

Vermeulen, Jan (jr), herbergier te Zeist,
gehuwd met Cornelia van Rootselaar

IV

blz. 392, 393, 485

Vermeulen, Maria, gehuwd met Jan Vermeulen Sr

IV

blz. 387. 392

Verster, A.J.G., auteur

I1

blz. 194

Verwey, Jannetje Cornelis, gehuwd met
l) Cornelis Jansz Verkroost, 2) Adriaan
van Heykop

IV

blz. 375, 377

Vianden, wapen van

I1 blz. 180
I11 blz. 223
IV blz. 479

Vianen, voorm. orgel Waalse kerk

IV

Vicarie, fonds van goederen en inkomsten
voor een vicaris (bedienaar van een nevenaltaar)

I11 blz. 263

Visser, mr Willem Adriaan Johan-, burgemeester te Zeist
portretten burgemeesters

IV

Vlaardingen, plaats

IV

blz. 369

Vlietstra, W., fotograaf

I1

blz. 207, 208
pl. 62, 72

blz. 384-387, 392

blz. 435

blz. 475
nr 8

Vlooten, geb. Metelenkamp, mevr. A.M. van-

111 blz. 2 2 7 , 2 2 8

Vollenhove, plaats

IV

blz. 4 7 2

Vonck(ius), Arnoldus, pred. te Zeist

IV

blz. 4 6 6

Voocht van Rijnevelt, Joost de-, heer van
Blikkenburg

I11 blz. 2 8 6 , 2 8 7

Voombergh, A., op Hoog Beek en Royen te
Zeist

I

blz. 9 3

Voombergh, Henrigtte M.J., gehuwd met
Charles Bernard Labouchere, eigenaar van
het Slot van Zeyst

IV

blz. 4 6 9

Voorburg, plaats

IV

blz. 3 6 5

Voorn, Boelman, pastoor te Zeist

IV

blz. 4 6 5

Voorst, plaats

IV

blz. 4 6 7

Voorsteegh, W., notaris te Utrecht

IV

blz. 4 2 2

Vorsterman van Oijen, A.A., auteur

IV

blz. 4 4 1

Vosmaer, A., notaris

I
IV

blz. 6 2
blz. 4 2 9

Vreeland, plaats

IV

blz. 4 6 6

Vriend, J . J . , auteur

I1 blz. 1 9 4
111 blz. 3 0 4

Vries, W. de-, in hotel Victoria (Dorpsstraat 7 )

IV

blz. 3 9 6

Vriezenveen, plaats

IV

blz. 4 6 7

Vijgh, Gerard, koopman te Rotterdam, gehuwd met Geertruyd van den Boogaard

IV

blz. 4 1 5 - 4 1 7

Waal, Abraham Cornelisz d e - , tuinman op
Kersbergen, gehuwd met Aelbertje Pieters
van Dijkveld

IV

blz. 3 8 8

Waal, Jan de-, waarnemend drost van Zeist

IV

blz. 4 7 0

Waal, Neeltje Abrahams de-, gehuwd met
Pieter Enkelaar

IV

blz. 3 8 8 , 3 8 9

Vrouwenklooster, abdij, zie bij De Bilt
Vuursche, De-, zie onder Baarn

Wael van Moersbergen, Adolph van d e - ,
grondheer van de Zeysterstraat

IV

blz. 3 7 3

Wael. van Moersbergen, Bartholoinetis van
d e - , heer van Blikkenburg, grondheer van
de Zeysterct-raat

I11 blz. 2 6 8 , 2 7 2 , 2 8 6

Wagenaar, Johan, orgeldeskundige

I11 blz. 2 5 1

Wageningen, Rijks Landbouw Hogeschool

I

Wageningen, Stichting Bodemkartering

I11 blz. 2 7 3

Walkart, familie te Zeist

I11 blz. 2 5 8

Wallenburg, Aaltje, gehuwd met Jan Ver
meulen sr

IV

blz. 3 9 2

Warmond, plaats

IV

blz. 4 0 5 , 4 0 7 , 4 0 9

Wassenaar, plaats

IV

blz. 4 7 0

Water, J. van de-, auteur

I1
IV

blz. 1 9 4
blz. 4 4 1

Weesp, plaats

IV

blz. 467

Werkhoven, plaats en gebied

I
IV

blz. 1 4
pl. 2, 3
blz. 3 8 7

Werkhoven, voorm. burgerl. gemeente

I

blz. 5 , 11, 1 3

Werkhoven, curt.is

I

blz. 1 2

Werkhoven, oude parochie

I

blz. 1 2 , 1 3 , 1 5 , 8 9

Werkhoven. oude toren

I

Werhoven, Beverweerd, heerlijkheid

I11 blz. 2 2 2

Werkhoven, W.J., timmerman te Zeist

I11 blz. 2 4 9

Westfalen

IV

blz. 3 8 7

Weyde, Heyne, schout van Zeist

IV

blz. 4 7 3

Weylden, Jan Petersz van-, te Ut.recht, gehuwd met Lambertje Aerts van Wijck

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 1 , 3 4 2

Weylden, Jannetje Jans van-, te Utrecht

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 1 - 3 4 3

blz. 8 9

Warmelo, heerlijkheid, zie bij Sloet t.ot
Warme lo

blz. 1 2 , 1 3 , 9 4 , 9 5
pl. 2 0
I1 blz. 1 1 4 , 1 1 6 , 1 2 8

.- 6 2 -

Wigman, Martinus, notaris te Utrecht

IV

blz. 3 6 0 , 447

Willem I , hertog van Gelre

I1

blz. 1 2 7

Willem I , prins

I11 blz. 2 9 8

Willem 111, prins

111 blz. 2 2 3

Willem IV, prins

I1

blz. 1 3 9

Willem V , prins

IV

blz. 4 2 6

I

blz. 5 9 , 6 0

Willem I , koning

.,

Willem 11, koning

I1 blz. 1 0 5
111 blz. 2 3 6

Willem Lambertsz

IV

blz. 3 3 8 , 3 3 9

Willem Petersz, pastoor te Zeist

IV

blz. 4 6 5

Willemsen, Jacob, hotelhouder in nadien
Victoria (Dorpsstraat 7 )

IV

blz. 396

Willinck, Christina, gehuwd met Cornelis
van den Boogaard

IV

blz. 4 1 6 - 4 1 8

Wingelaar, Johan (Jan), schout en herbergier, ouderling en kerkmeester te Zeist,
gehuwd met Catharina Palm

I1 blz. 1 5 7
IV blz. 3 4 5 - 3 4 8 , 3 9 8 ,

Wingelaar, Johanna, gehuwd met Jacob
Liebos van Lievenberg. herbergier

IV

Wingelaar, Maria Elisabeth

IV

blz. 3 4 8

Wingelaar, Phasina

IV

blz. 3 4 7 , 3 5 0 , 3 5 2

Winterswijk, plaats

IV

blz. 4 3 1

blz. 3 4 7 , 3 4 9 - 3 5 2 ,
3 8 3 , 484

Winterswijk, burgemeester van-, zie bij
Mackay
Witte, G.C.P., orgelbouwer te Utrecht

I11 blz. 2 5 1

Wittert van Hoogland, E.B.F.F., auteur

I1

blz. 1 6 8 - 1 7 0 , 1 7 2 ,
194

I11 blz. 2 1 4 , 3 0 4
Woerden, plaats
Woerden, pred. te-, zie bij Kist
Wolf, Jan (de)

IV

blz. 4 1 0

Wolf, Maria Cunera (de), gehuwd met Hendrik Otterloo

IV

blz. 383

Wolf, Pieter (de), herbergier te Zeist,
gehuwd met Geertruy van Linstee

IV

blz. 351, 352, 382,
383, 402, 485

Wormer, plaats

IV

blz. 466

Woudenberg, plaats

I
IV

blz. 24
blz. 383, 403, 405,
464, 470

I

blz.8,9,17
pl. 2, 3, 6

I

blz. 8

Wijborch, Coenraad Willem, ambachtsheer
van Zeyst

IV

blz. 469

Wijck, geslacht Van-

IV

fragment genealogie

IV

blz. 332-336, 338,
346, 372, 480,
484
blz. 333, 339, 340,
344

Wijck, de Utrechtse tak van dit. geslacht

IV

blz. 338, 340, 344

Wijck, Aert Willemsz van-, schout en herbergier te Zeist, gehuwd met Truychjen
Aerts

IV

blz. 337-341, 474,
484

Wijck, Aertje Huberts van-, gehuwd met
Johan (Jan) van Wijck

IV

blz. 339, 344

Wijck, Bartholomeus Aert.sz van-

IV

blz. 341

Wijck, Catharina (Trijntje) Aerts van-,
gehuwd met l) Gijsbert Adriaensz van
Bosch, 2) Cornelis Aertsz Verheul, beiden herbergier te Zeist

IV

blz. 339-343, 480

Wijck, Gerritje Gijsberts van-

IV

blz. 339, 341, 343,
345, 445

Wijck, Gijsbert Aertsz van-, te Utrecht,
gehuwd met Jannigje Henrix van der Camp

IV

blz. 339, 341, 443,
445

Woudenberg, burgerlijke gemeente en gebied
Woudenberg, Henschoten (Heyschoten), buurtschap
Woudenberg, oude parochie
Woudenberg, Hervormd kerspel
Wulven, Oud Wulven, Wulverbroek, zie onder
Houten

Wijck, Gijsbrecht (Gijsbert) van-, schout
van Zeist

LV

blz. 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 9 ,

Wijck, Hubert Petersz van-, te Utrecht,
gehuwd met Jannigje van Maeseyck

IV

blz. 3 4 4

Wijck, Johan (Jan) Gijsbertsz van-, schout
van Zeist, kerkmeester, gehuwd met Aertje
Huberts van Wijck

I1
IV

blz. 1 5 5
blz. 3 3 9 , 3 4 1 , 3 4 3 -

473

346, 397, 474

Wijck, Joost Willemsz van-, schout en herbergier te Zeist
Wijck, Lambertje Aerts van-, gehuwd met Jan
Petersz van Weylden te Utrecht

IV

blz. 3 3 9 , 3 4 1 , 3 4 2

Wijck, Maeychje Aerts van-

IV

blz. 3 4 1

Wijck, Peter Aertsz van-, te Nieuwkoop

IV

blz. 3 4 1

Wijk bij Duurstede, plaats

I
I1
IV

blz. 7 7
blz. 1 3 3 , 1 3 4
blz. 3 3 8 , 3 4 0 , 3 5 8 ,
389, 475

Wijk bij Duurstede, curtis

I

Wijk bij Duurstede, Slot

I11 blz. 2 9 5 , 2 9 7

Wijk bij Duurstede, het Luijterveld

111 blz. 2 9 6

blz. 1 2

X
Xanten, stad

I

blz. 2 5

IJsselstein, plaats

IV

blz. 4 1 4 , 4 1 9 , 4 2 9

IJsselstein, drost van stad en baronie-

IV

blz. 4 2 6

IJsselstein, huis Heerendijk te-

IV

blz. 4 1 4 , 4 1 9

1

blz. 6 7

ZJzendijk, Henricus Elias van-, pred. te
Zeist

IV

blz. 4 6 7

Zaandam, plaats

IV

blz. 4 6 7

IJ
-

Zaltbommel, predikant te-. zie bij Kist
Zanten, Jan van-, kleermaker te Zeist
(Dorpsstraat 3 )

IV blz.
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Zanten, Willem Marinus van-, kleerinalcer
(als voren)

IV

blz. 3 6 8

Zasse, Ydo Dircksz. pastoor te Zeist

IV

blz. 4 6 5

Zeeland

I1
IV

blz. 1 5 8
blz. 3 8 4 , 4 2 6 , 4 2 7 ,
435

Zeeland, eerste Edele van-

I 1 1 blz. 2 2 3

Zendingsmethode in de Middeleeuwen

I

blz. 7 2

Zinzendorf, Maria Agnes, gravin van-,
vrouwe van Zeyst, grondvrouwe van de
Zeysterstraat, gehuwd met Maurits
Willein, burggraaf van Dohna

I
IV

blz. 5 3
blz. 3 5 5 , 4 6 9

Zocher, J . D . , architect te Haarlem

I 1 1 blz. 2 2 9 , 2 3 0

Zoet.ermeer, plaats

IV

blz. 387

Zonnekoning (Lodewijk X I V )

IV

blz. 4 0 0

Zuiderzee

I

blz. 9 2

Zurclc, Suzanna Cornelia van-, vrouwe van
Bergen, gehuwd inet Lodewijk Adriaan van
Nassau

I 1 1 blz. 2 2 3
IV blz. 4 6 9

Zutphen, plaats

IV

blz. 3 8 1 , 3 9 2

Zut.phen, Walburgkerk

I1

blz. 1 6 4 , 1 6 5

Zuylen van Blickenborgh, Geryt, schout
van Zeist.

IV

blz. 4 7 3

Zuylen van Blickenborgh, Jacob, schout
van Zeist

IV

blz. 4 7 3

Zuylen van de Haer, Cornelia van-, gehuwd
met Frederik van Baexen

IV

blz. 4 7 1

Zuylen van Harmelen, geslacht Van-

I1

blz. 1 6 9 - 1 7 2 , 1 9 2

Zuylen van Harmelen, Dirk van-, gehuwd met
Maria van Renesse, vrouwe van ZeySt en
Kersbergen

I1
IV

blz. 1 6 8 - 1 7 0 , 1 9 2
blz. 4 6 8 . 4 7 1

Zuylen van Harmelen, Frederik van-

I 1 blz. 1 6 8 , 1 7 2 , 1 9 2
I 1 1 blz. 2 1 4

Zuylen van Harmelen, Gijsbertha van-,
vrouwe van Kersbergen

I 1 blz. 1 7 2 , 1 9 2
I 1 1 blz. 2 1 4
IV blz. 4 7 1

Zuylen van Harmelen, Johanna van-, vrouwe
van Zeyst en Kersbergen, gehuwd met
1 ) Gerrit van Culemborg, 2) Hendrik van
Heemskerk

I

Zuylen van Marmelen, Theoderica van-, gehuwd met Maximiliaan van Baexen

11

Zyll, Jan van-, pachter van land van de
kerk van Zeist

I11 blz. 281

blz. 168-172
111 blz. 214, 215, 300
IV blz. 468. 471

IV

blz. 172, 192
blz. 471

Utrecht. (vewestr
Utrecht, Land van-, Sticht, Nedersticht,
Overkwartier (oostelijk gedeelte) van het
Sticht, Gewest, Provincie

I

Utrecht, Tegenw. Staat der Nederlanden,
deel XII, gewest Utrecht (1772)

I
I1
111
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

I
I1
I11
I1
IV

blz.14,49,78
blz. 181
blz. 252
blz. 141
blz. 463

Utrecht, bisdom-, stichting en patroon
(Ct Maarten)

I
I1

blz. 76
blz. 105

Utrecht, bisdom, geschiedenis van het-

I

Utrecht, bisschoppen-landsheren van - (tot
1528), hun route van Keulen naar Ut.recht,
hun wereldlijke inhuldiging te Zeist
(Fr./ tijd) administratieve bestuur van het
voormalig Gewest Utrecht

I

Utrecht, bisschoppen-landsheren, zie bij
Avesnes, Baden, Beieren, Bourgondië, Boudewi jn

I blz. 7 , 9
I1 blz. 133, 134
I11 blz. 263-265, 297

Utrecht, voorl. lijst van monumenten in
de provincie Utrecht
definitieve lijst

blz. 5, 19, 25, 55,
92, 93, 95
I1 blz. 133-135, 154
I11 blz. 289
IV blz. 331, 335, 336,

9 , 12, 78
103, 194
268, 304
441

blz. 78
I1 blz. 165, 193
I11 blz. 265, 303
I1

blz.25,71,72
blz. 105, 133-135

I1 blz. 189

Utrecht, de heren van den Lande van- (15281581). zie bij Karel V en Philips I1
Utrecht, de reformatie in het bisdom
(gewest)Utrecht, Staten van-

I

blz. 22

I

blz.10,11,91

I1 blz. 133, 155
I11 blz. 289, 296, 297
IV blz. 342, 379, 404
Utrecht, inval der Fransen in het Gewest(1672)

IV

blz. 401

Utrecht, gedeputeerde staten van-

I
IV

blz. 9 , 29, 59
blz. 386

Utrecht, stadhouder van

Utrecht, secretaris van State

IV

blz. 386

Utrecht, gebeneficieerde goederen in het
gewest-

I11 blz. 289, 299, 302

Utrecht, gecommitteerden van de Staten
van- (1672)

IV

blz. 403

Utrecht. commissarissen van den Hove van-

I1
IV

blz. 190
blz. 386, 400

Utrecht, raad in de Hove Provinciaal te-,
zie bij Booth

IV

blz. 400

Utrecht, raad der admiraliteit

IV blz. 400

Utrecht, rentmeesters van de domeinen,
zie ook bij Verkroost

111 blz. 282. 283, 300
IV blz. 331, 335, 336,
378, 379

Utrecht.. ontvanger generaal van de Stat.en van-

IV

blz. 372

Utrecht, onderhoutvester van het gewest-

IV

blz. 345, 403, 404

Utrecht, particuliere synode van de Ned.
Herv. Kerk van-

I
I1

blz.43
blz. 124

Utrecht, een college ingesteld door de
Part. Syn. van Utrecht voor toezicht op
de plaatselijke Herv. Kerkel. administraties

I11 blz. 230-231

Utrechtse Lustwarande

I11 blz. 244, 308

-
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Utrecht (stad)
Utrecht, plaats

I

blz. 5 , 6 , 11, 1 4 ,

1 7 , 1 9 , 2 5 , 475 0 , 6 0 , 6 2 , 9092, 98
pl. 2 , 4
I1 blz. 1 0 8 , 1 3 3 , 1 3 4
I11 blz. 2 1 4 , 2 3 0 , 2 3 1 ,
237, 238, 251,
272, 276, 291,
298, 301, 307,
319,
I V blz. 3 3 8 - 3 4 6 , 3 4 9 ,
3 5 0 , 3 5 3 , 359361, 363, 364,
3 6 9 , 3 7 3 , 377382, 384-387,
392, 395, 396,
403-406, 408,
4 0 9 , 4 1 1 , 416
(regel 1 6 v.b.

moet niet Leiden
maar Utrecht
staan), 4 1 7 ,
419,
434,
461,
467,

422, 430,
436, 447,
464, 466,
469-472

Utrecht., geschiedenis van de stad

I1

Utrecht, Tegenwoordige Staat van- (zie bij
Ut.recht gewest), sub stad Utrecht ( 1 7 7 2 )

111 blz. 324

Utrecht, Franse legers in de stad

IV

blz. 400

Utrecht, de vrijheid binnen-, en die buiten de st.ad

I

blz. 5

Utrecht, Oost Raven (stadswijk)

I

blz. 5

Utrecht, Abstederdijk

I

blz. 1 9 , 90

Utrecht, Agnietenstraat

I

blz. 48

Utrecht, Biltstraat, zie ook bij Steenstraat (-weg)

I11 blz. 2 5 7 , 279

Utrecht, Steenstraat (-weg), van Utrecht
naar De Bilt

I

blz. 1 9 3

Utrecht., Oudwijk (stadswijk), zie bij
Ct Stevens-abdij

blz. 1 9 , 9 0 , 97
4 , 6 (n.b. op
1 2 abus. onder
Zeist)

pl.
pl.

-
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-

Utrecht, Voorstraat

IV

blz. 379

Utrecht, Vreedenburg

IV

blz. 3 6 0

Utrecht, oudste route naar Zeist

I

blz. 1 9 , 9 0
pl. 4

Utrecht, Minstroom

I

blz. 5

Utrecht, Vaartse Rijn
Utrecht, Vroedschap, raad (en schepen)
in -, zie ook bij Breijer, Van Heurn,
De Pesters

I1 blz. 1 3 5 , 1 3 6
I11 blz. 2 9 8
IV blz. 3 6 3 , 4 0 4 - 4 0 6

Utrecht, Raads Dagelijks Boek van de stad-

I1

blz. 1 3 4

Utrecht, bisschopsstad

I

blz. 72

Utrecht, Buurkerk, oorspr. de ene stadsparochie(kerk) van-

I

blz. 5 - 7 , 1 5 , 79, 89
pl. 2

Utrecht, Dom- of St Maartenskerk (zeer
oude goederenlijst)

I
I1

blz. 6 , 8 , 1 2 . 1 3 ,
77, 79
blz. 1 6 6

I

blz.9

Utrecht, burgemeester van-, zie bij Ram,
Verbeek

Utrecht, Dom-kapittel
Utrecht, Dom-proost
Utrecht, Dom, aartsdiaken te -

I
blz.9
I11 blz. 2 6 5

Utrecht, Dom, vicaris in - , zie bij
Palude

I11 blz. 2 9 7

Utrecht, Domtoren (dateringsrijmpje)

I1

Utrecht, Janskerk, deken van St Jan

I11 blz. 297

Utrecht, Nicolai- of Klaaskerk en
-parochie

I

blz. 5-7, 1 4 , 15, 78,
79
pl. 2

Utrecht, Paulus-abdij

I

blz. 4 8

Utrecht, Pieterskerk, kapittel van St Pieter

I1

blz. 1 5 8

blz. 1 0 3

Utrecht, Pieterskerk, kanunnik van St Pieter te-; I
blz. 1 0
zie ook bij Van Heurn, Van Nijckercke
I11 blz. 2 9 7
Utrecht, St Stevens-abdij te Oudwijk

I

blz. 2 0 , 78

Utrecht., voorm. O.L.vr.-kerk aan de Biltstraat

I11 blz. 2 5 7

Ut.recht, Lutherse Kerk

TV

blz. 3 5 0

Utrecht., Rijks Archief

I

blz. 7 7 , 7 9 , 9 1 , 9 3 ,
95-97

I1 blz. 1 0 8 , 1 7 3
I11 blz. 2 2 9 , 2 3 1 , 2 6 8 ,
3 0 3 , 3 0 5 , 307

IV

blz. 4 4 0 , 4 4 3

Utrecht, Gemeente Archief

I
blz. 77
I11 blz. 3 0 3
IV blz. 4 4 0

Utrecht. kadaster

I11 blz. 3 0 3
IV blz. 4 4 0 , 447

Utrecht. Centraal Museum

I
IV

blz. 4 8
blz. 4 5 9

Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum

I1

blz. 1 0 5

Utrecht, Kunsthistorisch Instituut

I

blz. 4 9

Ut-recht, Ant.hropobiologisch Instituut

I11 blz. 2 1 8 - 2 2 0 , 318

Utrecht, Het Kalfje, uitspanning even
buiten-

I11 blz. 2 7 9

Utrecht, Lazarushuisjes (quarantaire)
even buiten-

I11 blz. 2 7 9

Utrecht, Centraal Administratiekantoor

IV

blz. 3 6 8

Ut.rrcht, Van Landschots Bank

IV

blz. 3 6 8

Utrecht., N.V. Bouw- en Expl. Mij "Heemstede" te-

IV

blz. 4 7 0

Utrecht, Utrechtse tak van het geslacht
Van Wijck

IV

blz. 3 3 8

-
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Zeist. A.l
Alfin Trovata (huis, nu Slotlaan 9 2 , 94)

IV

blz. 369

Algemeene Armen Commissie (gebouwtje voor
spijsuitdeling)

I

blz. 41. 42, 45, 46,
92
pl. 9-11

Algemeene Bank Nederland (Dorpsstraat 3;
nu Utrechtseweg 92)

IV

blz. 368

Arendsburg (huis, nu Utrechtseweg 139)

IV

blz. 431

Austerlitz (buurtschap), stichting(1804)-

I

blz. 8 , 9, 15, 16
pl. 3

Geschiedenis van -

I

blz. 77

I
I
I1

blz. 55
blz. 77
blz. 105

Austerlitz, kerkstichting te- (1864)

I

blz.16,17,90

Austerlitz, Hervormd kerspel

I

blz. 9 , 17, 9 0
pl. 3

Austerlitz, kerkklok

I1

blz. 137

I

blz. 28, 29
pl. 5

I

blz. 20, 2 2
pl. 4-6

Austerlitz. Frans legerkamp te
pyramide van- en dateringsmunt

Achterlaan of -weg

(=

-.

Koelaan)

Amersfoortseweg
Arnhemseweg

(=

Driebergseweg)

Arnhemse Bovenweg, zie ook bij Bovenweg,
Gemeene Arnhemseweg, Heerweg, Hogeweg

I blz. 26, 27
111 blz. 275

I

blz. 25
pl. l , 6
111 blz. 268-273, 276,
279
pl. 104

Zeist, B.l
Beek en Royen (herenhuis, 2e Dorpsstraat 60)

I11 blz. 258

Bibliot.heek en leeszaal, openbare christel.;
zie bij Catechisatie- en Evangelisatiegebouwt je
Blauwe Schorteldoek, De-, (huis Utr. weg,
op de grens van Zeist en De Bilt.)

I

Blikkenburg (ridderhofstad) landgoed

I
pl. 1
I11 blz. 222, 223, 269,
270, 285-288
pl. l04

blz. 17, 19
pl. 4 , 6

Blikkenburg, heren van-, zie bij Bartholomeus van de Wael van Moersbergen, Joost
de Voocht van Rijneveld, Willem Adriaan
(I) en Lodewijk Adriaan van Nassau
Boogaardlust, herenhuis uit midden 17e
eeuw, vlak ten noorden van de Oude Kerk,
lang anonym, dan Boogaardlust (eind 18e
eeuw tot ca 1810), zie verder Boschzicht en VeelZigt

IV

Boschzicht, naam van het eerder geheten
huis Boogaardlust, van ca 1810 tot ca
1818, zie verder bij VeelZigt

I
IV

blz. 26
blz. 397, 426, 427,
463

Brandspuithuisje (t.egen de kerk aan)

I1

blz. 117, 162
pl. 44, 47-49

Breul, De- (huis en goed)

I1 blz. 183
I11 blz. 267, 269, 270,
272, 273, 275279
pl. 104

Brouwerij. De- (nabij het Slot)

I11 blz. 253

Brugakker, De-

I

Bunsing, De- (hoeve)

pl.1
I
I11 blz. 269

Benedenweg

(=

Driebergseweg)

I

Benedenweg

(=

Noordweg)

I

blz.26,91
pl. 7 , 30
blz. 397, 401, 416,
421-423, 425,
426, 460, 463,
476

blz. 19, 21
pl. 4

blz. 24, 25, 27
pl. 5
I11 blz. 271
pl. 104

Zeist, B.2
Bergweg. zie ook bij Heuvel

I

blz. 1 8 , 2 1 , 6 0 , 9 0
pl. 5

Bisschopswetering

I

blz. 1 6
pl. 5 , 6

Boulevard

I11 blz. 2 3 1 , 2 6 0
IV blz. 4 4 0

Bovenweg ( = Oude Arnh. weg t le en 2e
Hogeweg t Arnh. Bovenweg)

I

blz. 1 9 , 2 0 , 2 4 - 2 6 ,
90

pl. 4 , 5
I11 blz. 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 7 ,
279

Breesteeg

(=

Koppelweg)

I

blz. 1 9 , 21
pl. 4

Brenck, Brinck, De-

I

blz. 1 9 , 2 0
pl. 1 , 4
I11 blz. 2 6 7 , 2 8 1 - 2 8 4

Breullaan

I11 blz. 2 7 8 . 2 7 9
pl. 1 0 4

Broederplein

I11 blz. 2 8 9
IV blz. 4 1 4

Brugakkerweg, zie bij Heerweg
Bunsinglaan

I
blz. 1 8
I11 blz. 2 6 9
pl. 1 0 4

Broedergemeente, kerk van de-

I

blz.

Broedergemeente, Broederhuis van de-

I1

blz. 1 8 6

IV blz.

414

Broedergemeente, Nieuwe logement van de-

I
blz. 91
I11 blz. 2 9 1
IV blz. 3 6 8 , 4 2 9

Burgemeesters (in de Fr. tijd maire):
zie de desbetreffende lijst
hun namen komen in dit register ook a f zonderlijk en met nadere gegevens, op
hun alfabetische plaats voor

I
IV

blz. 2
blz. 4 7 5

Broedergemeente, eigen kerkhof van de-

I

blz. 5 3 - 5 5 , 5 9 , 6 0

Broedergemeente, geschiedenis van de-

I

blz. 7 8

Begravingen, zie bij graven en begravingen

Zeist., B.3
Broedergemeente (Evangelische-), Amsterdamse sympathisanten van de-

IV

blz. 413, 419

Verblijf in IJsselstein en vestiging in
Zeist,
onder meer ook in het lat.ere Veel-Zigt

IV

blz. 413-415, 419,

IV

blz. 413-415, 418,
419, 425

Broedergemeente, eigen kerkhof van de-

IV

blz. 421

Broedergemeente, kerkgebouw van de"Buren",

I
blz.
111 blz. 234. 235, 237
IV blz. 331

zie ook bij Blok

I1

blz. 154

Bakovenhuisje van de linkse herberg

IV

blz. 346. 354

I1

blz. 188, 189

Begraafplaats, zie bij kerkhof
Broedergemeente, opziender-conferenz

catechisatie- en Evangelisatiegebouwtje
(naast de kerk),
later in gebruik bij de openb. christel.
bibliotheek en leeszaal

I

I

blz. 4 2 , 4 4 , 4 5 , 9 2
pl. 1 0 , 11
blz. 4 4

Centraal Administratie Kantoor (Dorpsstraat 3 )

IV

blz. 368

Cockaertshoeve, ook Jan Herbertshoeve
(voorm. hoeve ten zuidwesten van het
pastorieland)

b

blz. 2 8
I11 blz. 2 6 9 , 2 7 0 , 2 8 7 ,
pl.

Cattenbroeker Kerkweg

(=

Waterigeweg)

288
104

I

blz.
pl.
I11 blz.
pl.
I V blz.

27-29, 90
5
287, 288
104
476

I

28
5
104, 105
363, 371, 404,
4 0 8 , 474

Croosweg, zie bij Kroostweg
Cattenbroek, gebied, gerecht

blz.
pl.
I11 pl.
IV blz.

Cattenbroek, heer van-, zie bij De Pesters
Cattenbroek, schout van-, zie bij Damhof,
Stael
Cattenbroek, secretaris van-

I1

blz. 177

Catechisaties, catechisanten

I

blz. 4 2 , 4 3 , 5 7

Consistorie, zie bij kerkekamer

Zeist, D.l
Dorpsstraat, geschiedenis van de-

I

Dorpsst.raat (alg. en beide Dorpsstraten
tezamen), zie ook bij St.eenstraat en Zeyst.erstraat

I

blz. 1, 30, 89, 96,
98
pl. 1
I11 blz. 286-288, 291,
292, 301
IV blz. 330, 332, 338,
362, 370, 371

Dorpsstraat (le)

I

blz. 18, 30, 35, 46,
89, 92, 94, 96,
98
I1 blz. 204
I11 blz. 291, 292, 294,
295
IV blz. 330, 364-370,
394, 395

Dorpsstraat (le) 1 , kerkhoogte, kerk, toren,
tezamen als één geheel voorkomend op de
lijst van monumenten

I1

blz. 141

Dorpsstraat (le), 3 , woonhuis, resp. kantoorgebouw (1857)

I

blz. 38, 41, 46, 92
pl. 9-11
blz. 330, 365, 367,
368, 370
blz. 365-370, 460,
462
pl. 120
blz. 369, 370

IV
eigenaars en gebruikers

IV

kelder

IV

Dorpsstraat (le) 5, v66r de afsplitsing
van nummer 5a, herenhuis uit ca 1873

I
IV

eigenaar, zie bii Van der Mersch, uitbreiding, ophoging en splitsing in de nrs 5 en
5a (1897)
kelder
Dorpsstraat (lel 5 , ná de afsplitsing van
nr 5a (1897 en sinds 1899 doktershuis)

IV

blz.41,46,92
pl. 9
blz. 330, 366-368
pl. 111, 120
als voren

IV

blz. 368-370, 460,
462

I

blz.
pl.
blz.
pl.
blz.
blz.

38, 92, 94
9-11
330
121
366 t/m 370
369, 370, 460,
462

blz.
pl.
blz.
pl.
blz.

92
10, 11
330, 366, 370
121
368, 370, 460,
462

IV
eigenaren en bewoners
kelder

IV
IV

Dorpsstraat (le), 5a, afgesplitst van nr 5
(1897) woonhuis en bedrijfspand

I
IV

eigenaren en bewoners

blz. 78

IV

- 78

-

Zeist. D.2
Dorpsstraat (le), 7 , herberg, logement.
hotel. resp. geheten De (Witte) Swaen, na
nieuwbouw (1885) hotel Willemsen, nadien
Victoria. zie verder bij herberg (rechtse)

IV

Dorpsstraat (Ze)

L

blz. 30, 89
pl. 1
I11 blz. 258, 291

Dijnselburg (huis en landgoed)

I
IV

blz. 330, 395, 396,
463
pl. 122, 123

blz. 16, 22, 24
pl. 3, 5 abus. Dinclaeken
blz. 464
pl. 129

Dijnselweg

I

blz. 21, 9 0
pl. 5

Dijnselbos, bosgebied

I

blz. 21, 22

Dolder, Den-. oudtijds Overhees. buurtschap
zie ook bij Overhees

I

blz. 8, 15, 16, 24,
9O
pl. 2 , 3. 5 , 6

Donkerelaan (nu het gedeelte v.d. Slotlaan tussen Het Rond en de Hogeweg)

I11 blz. 249, 260, 320
IV blz. 369

Doodenweg of Uitweg (in het westen van
het kerspel)

I

Driebergseweg, zie ook bij Arnhemseweg,
Benedenweg, Gemeene Arnhemseweg,
Kerkweg uit het Z.O. Zeisterweg

I

blz. 18, 24, 25, 27,
32, 89, 90, 93
pln. 1 , 5
I11 blz. 268-297, 285
pl. 104
IV blz. 366, 432

"Diaconie", waarschijnlijk geen eigen
bezittingen of fondsen

IV

blz. 300

Diaconie (college)

IV

blz. 349, 421

Diakenen (zie bij Verkroost)

IV

blz. 374, 375

Deurwaarder (zie bij Lievenberg)

blz. 21

Zeist. E.l
Eygen, een niet meer t e lokaliseren gebied
in het. westen v a n Zeist

I

blz. 21

Ewijkshoeve (hoeve e n gebied)

I

blz. 15
pl.
3

Evangelische Broedergemeente, zie bij
Broedergemeente
Evangelisatiegebouwtje, z i e bij Catechicatiegebouwtje
Engelse hulpt.roepen i n bos i n Zeist (1672)

IV

Zeist. F.l
Zeist, Franse tijd

I
I1

blz. 58, 59
blz. 150, 187-191

11

blz. 156

Zeist, Franse invasie (1672)
Franse bezetting van de kerk

- 81 Zeist. G.l
Gelderse Crediet Vereniging (Dorpsstraat 3)

IV blz. 368

Gemeentehuis (voormalig), zie bij Rechthuis
Gemeentehuis (tegenwoordig)

I
I1
I11
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, gebouw
Utrechtseweg 139

I
IV

blz. 23
blz. 431

Gemeene Arnhemseweg

I11 blz. 269, 275, 277

Gemeene Rijweg

(=

(=

Driebergseweg)

Utrechtseweg)

Gemeene Schapendrift
Gemeene Utrechtse Rijweg

(=

Utrechtseweg)

77, 79
193
258
440

I

blz. 20

I

blz. 22

I

blz. 20

Gemeene weg

(=

Utrechtseweg)

I
blz. 20
I11 blz. 282

Gemeenteweg

(=

Maurikstraat)

IV

Groeneweg, gedeelte van de Kerkweg uit het
ZW., zie ook bij Kerkwegen

blz. 362

I

blz. 28, 29, 90
pl. 5
I11 blz. 268, 270, 287
pl. 104

Goederen en inkomsten van de kerkelijke
fondsen in de Middeleeuwen, zie bij kerkfabriek, pastorie, kosterie, diaconie, vicarieën (vgl. blz. 263)
Godsdienstonderwijzer (zie ook bij Marchal)

I

Graven en begravingen (op het kerkhof),
verm. l0e-eeuws graf (ontdekt 1964)

I
blz. 73, 74
I11 blz. 213

Graven en begravingen (op het kerkhof),
lle-eeuwse "doodkisten" (ontdekt 18411897)

I

blz. 47-49, 61, 73,
74, 94
pl. 17, 18
I1 blz. 108
pl. 49
I11 blz. 213

Graven en begravingen (op het kerkhof),
urn of kogelpot, ondateerbaar (ontdekt
1897)

I

blz. 49, 50, 94
pl. 19

Graven en begravingen, de geöriënteerdheid van de gevonden middeleeuwse graven

I

blz. 74

blz. 43

Z e i s t , G.2
Graven en b e g r a v i n g e n ( o p h e t k e r k h o f ) ,
1 7 e - t o t 19e-eeuwse g r a f k e l d e r s , e i g e n graven. huurgraven, pro-deo-graven

I

b l z . 2 , 5 3 - 5 8 , 61-63

Graven e n b e g r a v i n g e n ( o p h e t k e r k h o f ) ,
h e t e n i g e , na de d e f i n i t i e v e r u i m i n g van
h e t k e r k h o f bewaard g e b l e v e n g r a f

I

b l z . 57. 62

Graven e n b e g r a v i n g e n ( i n de k e r k )

I

b l z . 2. 47, 50, 54,
5 9 , 60

Graven e n b e g r a v i n g e n ( i n d e k e r k ) , g r a f k e l d e r van de K e r s b e r g e n s ( e n m o g e l i j k ook
van d e o u d s t e Van Z e y s t ' s ) i n h e t o u d s t e
( r o m a a n s e ) koor

I

b l z . 100
p l . 36
b l z . 156, 171

Graven e n b e g r a v i n g e n ( i n d e k e r k ) , g r a f k e l d e r van Lodewijk A d r i a a n , g r a a f van
N a s s a u , h e e r van Z e y s t ( o v e r l . 1 7 4 2 ) , i n
h e t jongere ( g o t i s c h e ) koor: g r a f k e l d e r ,
- z e r k e n - k i s t ( o n t d e k t 196411965)

I

Graven e n b e g r a v i n g e n ( i n de k e r k ) , a n d e r e
gemerkt.e e n ongemerkte g r a f p l a v u i z e n

111 b l z . 2 1 6 , 224, 228
I V b l z . 3 5 4 , 356, 3 8 6 ,
387, 390, 391,
413 ( 4 5 6 )
L I b l z . 148, 171

met d e grafnummers, e i g e n a r e n e n de namen
d e r begravenen d a a r b i j vermeld

I1

b l z . 64-66, 71, 1 0 0
p l . 36
I11 b l z . 2 1 3 , n o o t 2

Graven e n b e g r a v i n g e n , de " k e r k e g e r e c h t i g d h e i d " b i j begravingen

I

b l z . 5 3 , 55

Graven e n b e g r a v i n g e n , h e t k l o k l u i d e n b i j
s t e r f g e v a l l e n en b e g r a f e n i s s e n

I

b l z . 53

Graven e n b e g r a v i n g e n , h e t begraven i n d e
kerk a f g e s c h a f t ( c a 1805)

I11 b l z . 2 2 7 , 228

Graven e n b e g r a v i n g e n , h e t b e g r a v e n op h e t
k e r k h o f rondom de k e r k a f g e s c h a f t ( & é n
g r a f k e l d e r i s t o t heden i n t a c t g e b l e v e n ) ,
e e n nieuw k e r k h o f werd b i j d e Bergweg a a n gelegd (1829)

I

Graven e n b e g r a v i n g e n , e i g e n g r a v e n i n
de kerk

IV b l z . 354, 356, 386.
387, 470

b l z . 5 9 , 60

Zeist.. G . 3
Gaanderij van 1 8 1 0

IV blz. 4 3 4

Geërfden

11 blz. 1 5 9
I1 blz.
I11 blz. 2 1 6

Gemeente (burgerlijke-)

I

blz. 8 , 9 , 1 3 , 1 5 - 1 7 ,

I1 blz.
IV blz.

22, 24, 44, 45,
59, 6 5 , 91-93,
97
125, 136, 139,
1 4 0 , 1 4 1 , 146
368, 392, 427,
4 2 8 , 440

Gemeente (burgerlijke), secretaris van de-

I1 blz. 1 7 7 , 1 8 2

Gemeentebestuur (-raad)

I

blz. 9 , 2 1 - 2 4 , 2 6 ,

I1 blz.

27, 56, 59, 60,
6 5 , 9 2 , 9 3 , 97
114, 125, 140,
141, 144, 146,
1 8 7 , 189, 190

Gemeentebestuur van

IV blz. 4 2 7 , 4 2 8 , 4 3 6

Gemeentesecretaris
zie bij Van Dam

I blz. 5 8
I1 blz. 1 7 7

Gerecht

I blz. 7 - 9 , 5 4
I1 blz. 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 ,
1 5 9 , 182

Gerecht (gewone) van Zeist

I11 blz. 2 1 6
IV blz. 3 3 1 , 3 5 1 - 3 5 4 ,
372, 374, 382,
389, 390, 407,
417

Gerecht (Hoge-) van -

IV blz. 3 8 8 - 3 9 0 , 4 0 7 ,
4 0 9 , 4 1 7 , 421

Gerechtsbank (in de kerk)

I

Gerechtsbode (zie bij Lievenberg, Verkroos t)

IV blz. 3 5 0 , 3 5 1 , 3 7 8

blz. 1 8 2

Gerechtshuis, zie bij Rechthuis
Gerechtslieden

I1 blz. 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 ,
1 5 9 , 182

-
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Zeist, G.4
Gotisch koor ( 1 4 e 1 1 5 e eeuw), hartlijn

I

I1

Gotisch koor ( 1 4 e 1 1 5 e eeuw tot 1 8 4 1 )

I1

blz. 3 4 , 3 7 , 3 8 , 4 0 ,
48, 5 2 , 67-69,
7 1 , 99
pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 0 6 , 1 0 8 , 1 4 7 ,
152-154, 158,
1 6 1 , 164

blz. 1 0 6 , 1 0 8 , 1 4 7 ,
1 4 8 , 150-153,
158, 161, 162.
1 6 4 , 1 6 5 , 187

Gotisch koor, achteringang ( 1 7 9 1 )

I
I1

blz. 5 2
blz. 1 6 1 - 1 6 3

Gotisch koor, afbeeldingen v66r 1 8 4 1

I

pl. 2 7 , 2 8

Gotisch koor, afbraak 1 8 4 1

I

blz. 6 4

Gotisch koor, afbraak ( 1 8 4 1 )

I1

blz. 1 7 3 , 1 7 6

Gotisch koor, afmetingen

I1

blz. 1 5 2 , 1 5 3

Gotisch koor, binnen-aansichten

pl. 3 5
pl. 4 5 , 4 6
111 pl. 8 6
I

I1

pl. 2 7 , 2 8
pl. 4 4 , 5 2
111 pl. 8 6

Gotisch koor, buiten-aansichten

I
I1

Gotisch koor, dak en nok

I

II

pl. 2 7 , 2 8 , 35
blz. 1 5 0 , 1 5 3 , 1 5 7
pl. 4 4 - 4 6 , 6 1

Gotisch koor, een achterwaartse verlenging van het oudere romaanse koor,
het eerste had een rechte sluiting,
het tweede kreeg een driezijdige sluiting ( 1 4 e 1 1 5 e eeuw)

I1

blz. 1 5 0 - 1 5 3

Gotisch koor, gebruikt voor Avondmaalsvieringen ( 1 7 3 2 )

I1

blz. 1 8 5

Gotisch koor, hartlijn afwijkend van die
van het kerkschip en de toren, zie ook
bij romaans koor

I

blz. 9 9 , 1 0 0
pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 6 3 - 1 6 5
pl. 4 6 - 5 0 . 5 9

I1

Gotisch koor, hoofdas in vergelijking met
die van het kerkschip, zie ook bij romaans
koor

I

blz. 6 8 , 6 9 , 9 9 , 1 0 0
pl. 3 4 - 3 6

Gotisch koor, jongere boogramen in het-

I

blz. 7 1 , 9 9 , 1 0 0
pl. 35

Zeist, G . 5
Gotisch koor, kerkekamer in- (consistorie)

I

(1791-1821)

I1

blz. 5 2
blz. 1 5 8 , 1 6 0 , 1 6 1 ,
175

Gotisch koor, oorspr. gotische rainen,
na de reformatie door rondbogige jongere
ramen vervangen

I
I1

Gotisch koor, plattegronden rom.-, got.-,
en tegenwoordige koor, ineengetekend

I

Gotisch koor, projectie, tekening van
rom. kerk en got. koor ( 1 8 2 0 )

I

blz. 9 2
pl. 8

Gotisch koor, projectie-tekeningen
( 1 8 4 1 e.v.)

I
I1

pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 0 8 , 1 4 7
pl. 4 4 - 5 0 , 5 2 , 5 3 ,

blz. 2 8 , 35
blz. 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 3
pl. 4 4 - 4 6

blz. 9 9 , 1 0 0
pl. 36
I1 pl. 4 7 - 5 0 , 5 9
I11 pl. 7 5 , 8 9 , 9 0

59

Gotisch koor, steunberen

I
I1

blz. 5 2
pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 5 1 - 1 5 3
pl. 4 4 - 5 0 , 5 2 , 5 3 ,
59

I1

blz. 1 7 6 , 1 8 5 , 1 8 6

Zeist. H.1
Herberg (de oudst bekende-), zie ook bij
Blok

IV

blz. 331

Herberg (linkse), lange tijd anonym, dan
een tijdlang De Prins (zie ald.), laatstelijk Het Hof van Holland (zie ald.)

I

blz. 2 , 33, 40, 57,
92, 97-99
pl. 29, 31-33
blz. 107
pl. 41
blz. 329-365 (passim)
371-373, 380,
383, 384, 389,
393, 394. 397,
460-463
pl. 109, 110, 115119

I1

IV

Herberg (linkse), herbergiers in de(1515-1847), zie de betreffende lijst op
blz. 484, hun namen komen in dit register
ook afzonderlijk en met nadere gegevens op
hun alfabetische lijst voor
Herberg (linkse), bakovenhuisje van de-

I
IV

Herberg (linkse), koets- en stalgebouw
aan de weg

I
IV

blz.37
pl. 24-26
blz. 346, 354, 460
pl. 114
blz. 37, 98
pl. 29, 31
blz. 354, 355, 357,
461
pl. 115, 116

Herberg (linkse), aanzicht 17e en 18e
eeuw

I
IV

blz. 33, 37
blz. 345, 35415, 394
pl. 115, 116

Herberg (linkse), met de bijgebouwen van
na de grote uitbreiding en modernisering
ca 1800

I
IV

blz. 38
pl. 7 , 8. 32, 33
blz. 357, 358, 461
pl. 117, 118

Herberg (linkse), aanzien le helft 19e
eeuw (tot 1847)

IV

blz. 361

Herberg (linkse), een twist aldaar (1620)

IV

blz. 342

Herberg (linkse), achteruitgang via kerkegrond in erfpacht
afgelost 1847

I
IV
IV

blz. 40, 41
blz. 361
blz. 364

Herberg (linkse), verbouwd tot herenhuis
(1847)
afgebroken 1857 (zie bij De Pesters),
zie verder bij Dorpsstraat (le), nrs 3 , 5 , 5a

I

blz. 38
blz. 363, 364
blz. 363-365

IV
IV

Zeist, H.2
Herberg (rechtse), geheten De (Witt.e) Swaen

I
IV

blz. 2 , 92, 97, 98
pl. 7-11, 29
blz. 329, 330, 332,
334, 339, 351355, 363, 364,
370-396 (passim)
402, 460, 461,
464
pl. 122

Herberg (rechtse), herbergiers resp. huurders-herbergiers, in de- (1540-1896); zie
de betreffende lijst op blz. 385, hun
namen komen in dit regist.er ook op hun
alfabetische plaats voor
Herberg (rechtse), het interne bedrijf,
een twist aldaar (1622)

IV

blz. 373

Herberg (rechtse), huurcontract uit 1708

IV

blz. 382

Herberg (rechtse), kerkelijke censuur inzake zondags-ontheiliging (1747, 1.753)

IV

blz. 386

Herberg (rechtse), buit.en-aanzien (ca
1880)

IV

blz. 394, 395
pl. 109-113, 115,
116, 122

Herberg (rechtse), naastgelegen stalling
voor het bijbehorende omnibusbedrijf

IV

blz. 392, 395, 460
pl. 110, 111, 122

Herberg (de voormalige rechtse), afbraak
en nieuwbouw van het logeinent (1896)

IV

blz. 395, 463

Herberg (de voormalige rechtse), nu hotel
Victoria, eigenaars en exploitanten sinds
1.896, hun namen komen in dit register ook
op afzonderlijke en met nadere gegevens,
op hun alfabetische plaats voor

IV

blz. 395, 396, 463

Hermitage, logement van de Broedergemeente

IV

blz. 368

Hoef, De-, (hoeve)

I

blz. 29

Hof, Het- ( = het Slot), zie verder bij
Zeyst Slot

I1 blz. 125

Hof van Holland, Het-, zie bij herberg
(linkse), de naam Hof van Holland komt
voor:

1
IV

Hoog Beek en Royen, buitenplaats

111 pl. 74
IV blz. 385
blz. 93
blz. 330, 358-362,
460-463

Zeist. H.3
Hoog Kanje, hoeve

I11 blz. 270-273, 275-279
pl. 104

Hed(e)wegen. Hedeweger tiendgebied (vgl
Heerewegen gebied)

I11 blz. 271, 272, 285

Heedtland of -velt

(=

de Heide)

I11 blz. 266, 268-270,
274

pl. 104
Heerewegen, gebied, later ook huis-

I11 blz. 269-272, 274279, 285

IV

pl. 104
blz. 366, 368

Huis t.er Heide, buurtschap

I

blz. 16, 17, 21, 22,
24, 90
pl. 3, 5

Huis ter Heide, het logement-

I

blz. 21, 22
pl. 5

Huis ter Heide, kerkgebouw v.d. Herv.
gemeente van Soesterberg, t.e-

I

blz. 16, 90
pl. 3

Huis ter Heide, Sandbergen, landhuis
en -goed

I

blz. 21
pl. 5

Hackwetering

I

blz. 16
pl. 6

Heerweg ( = Oude Arnhemseweg t l e en Ze
Hogeweg t Arnhemse Bovenweg), zie ook
bij Bovenweg

I

blz. 19, 20, 24-26.
9O
pl. 4, 5
I11 blz. 268, 271
pl. 104

Heerweg

I

(=

Brugakkerweg)

blz. 19
pl. 4

Heideweg

I11 blz. 271, 278, 279
pl. 104

Henriette van Lyndenlaan

IV

blz. 432

Heuvel, De- ( = Voorheuvel) t begin Bergweg, zie ook Moscovieter Heuvel, Voorheuvel

I

blz. 60

Hogeweg ( = Oude Arnhemseweg t le en Z e Hogeweg t Arnhemse Bovenweg), zie ook bij Bovenweg, Heerweg

I

blz. 19
pl. 1
I11 blz. 267, 271
IV blz. 413, 419, 421,
425

Zeist, H.4
Hogeweg, EersteTweede-

I
I

blz. 26
blz. 18

Huydecoperstraat (een tijdlang de naam
van de tegenwoordige Montaubanstraat)

I

blz. 24

Huydecoperweg, zie ook bij Vijverweg

I

blz. 24

Herbergiers (alg.), zie verder de betreffende lijsten van de herbergiers
van de linkse- (IV blz. 484) en van de
rechtse herberg (IV blz. 485); hun namen komen in dit register ook afzonderlijk en met nadere gegevens, op hun
alfabetische plaats voor

I
I1

blz. 2
blz. 124

I1

blz. 141. 155, 178,
186-191

Hervormd kerspel, d.t.v. de reformatie
(ca 1500), omvang en grenzen (uitgezonderd Bunnik)

I

blz. 1 , 15
pl. 2

Hervormd kerspel, moeder-kerspel van
dat van Driebergen (1651)

I

blz. 9-11

Hervormd kerspel, grotendeels moederkerspel van dat van Soesterberg (Huis
ter Heide)

I

blz. 16

Hervormd kerspel, grotendeels moederkerspel van dat van Austerlitz

I

blz. 16. 17

Hervormd kerspel, verdere afsplitsingen van het-, tot ca 1900

I

blz. 15-17
pl. 3

Hervormd kerspel, wijzigingen van ca
1900 tot ca 1970

I

blz. 17, 18
pl. 3

Hervormd kerspel, Oude Kerkwijk en
Centrumwijk omstreeks 1970

I

blz. 18

Hervormde gemeente. archief van de-

I
I1
I11
IV

blz.
blz.
blz.
blz.

Houten kerk(en), voorafgaande aan de
stenen kerk van 1180

I
I1

blz. 1 , 33, 48, 70-76
blz. 103, 165

Houten kerk(en), paalresten ( 7 ) ,
dekt 1841;
een paalgat geconstateerd 1964

I

blz. 33, 74, 75

Hervormde gemeente

ont-

1
108, 109, 155
320
440

I
blz. 73, 75, 76
I11 blz. 213

-

90

-

Zeist, H.5
Haardstedengeld, van diverse woningen
(1715)
Hervormde gemeente, kerkelijke commissie- 1798

I1 blz. 187-191

Hervormde gemeent.e, ledentallen

I1

blz. 159, 186

-
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-

Zeist, 1.1
Irene, voormalig zaalgebouw aan de Slotlaan, tijdelijk als hulpkerk gebruikt

111 blz. 260

Zeist, J.l
J a n Herbertshoeve, zie bij Cockaertshoeve
J a n Scheplaan

I

blz. 21

Jeugdgebouw, plan voor een kerkelijk-

I

blz. 4 3

I

blz. 165

Jongensschool, Broedergemeente, zie bij
Broedergemeente

Zeist, K.l
Kerkgebouw, Evang. Broedergemeente, zie
bij Broedergemeente
Kerkgebouw v.d. Herv. gemeente Soesterberg te Huis ter Heide, zie bij Huis ter
Heide (buurt.schap)
Kersbergen, ridderhofstede

I

blz. 2 , 2 0 , 2 1 , 2 3 ,

27, 32, 61, 91,
9 5 , 97
pl. 1 , 4 , 6 , 7
I1 blz. 1 6 9 - 1 7 2 , 1 8 0 ,
183
I11 blz. 2 1 3 - 2 1 6 , 2 2 2 ,
2 4 8 , 3 0 2 , 317
pl. 7 3 , 1 0 4
I V blz. 3 5 6 , 3 5 8 , 3 8 6 ,
388, 391, 401,
402, 462, 468,
486

Kersbergen, het 1 9 e eeuwse herenhuis-

I
blz. 6 1
I11 blz. 317

Kersbergen, heren en vrouwen van-, zie de
betreffende lijsten en overzichten,
hun namen komen in dit register ook afzonderlijk en met nadere gegevens, op
hun alfabetische plaats voor

I1

Kersbergen, nog best.aand poortje van
het. voormalige kasteel ( 1 6 3 3 )

I11 blz. 317

IV

blz. 1 9 2
blz. 4 7 1 , 472

Kersbergen, zeer oude grafkelder van-,
in de Oude Kerk, zie bij begravingen
in het oudste (romaanse) koor van de
voorm. (romaanse) kerk
"Kersbergen", grondexpl. maatschappij-

IV

blz. 472

Klein Heerewegen, huis

IV

blz. 432

Kosterswoning

I

blz. 45, 4 6 , 6 0 - 6 3 ,
92

pl. 1 0 , l1
Kerckebosch (bosgebied aan de Arnh.
Bovenweg)

I11 blz. 264

Kerkeland, Het-

I

Kerkewal, bij het kerkeland

blz. 2 8

Zeist. K . 2
Kerkgoederenkade aan de Waterigeweg

I

blz. 29, 30

Kerkweg, -steeg, -pad, uit het N.W.
(zandweg met ongeveer het trac6 van de
Utr. weg van De Bilt naar Zeist)

I

blz. 19-21, 90
pl. 4-6

Kerkweg. -steeg, uit het noorden (ongeveer het tracé Dijnselweg, Bergweg,
Voorheuvel, Montaubanstraat, met
afzwenking naar de kerkheuvel)

I

blz. 21-24, 26, 90.
91
pl. 5
blz. 397, 425

Kerkweg, -steeg, -pad, uit het N.O.
van Hogeweg tot kerkheuvel, in de vorige eeuw 60 m. verder Zuidoostelijk
door de t.egenwoardige Kerkweg vervangen, zie ook bij Doodenweg, Uitweg,
De Steeg
Kerkweg, uit het Z.O.
zie ook Zeisterweg

(-

IV
I

IV

blz. 26, 27, 44, 57,
90, 91
pl. 5
blz. 397, 422, 425,
426. 428

Driebergseweg).
pl. 5
111 blz. 268, 271
pl. 104

Kerkweg, uit het Z.W. (m.n. ook v66r 1200 voor
de Bunnikers), zie bij Waterigeweg, Cattenbroeker Kerkweg (Oude) Kerkweg, Groeneweg
Kersbergenplein

I11 blz. 317

Kersbergenpark

IV

blz. 472

Koelaan, zie ook bij Achterlaan of -weg,
Zeisterlaan

I

blz. 16, 17, 28, 29
pl. 1

Koppelbrug, zie ook bij Zeisterbrug

I

blz.16.19
pl. 1 , 4

Koppeldijk

I
IV

pl. 1 (abus. als Koppelweg aangegeven)
blz. 409

Koppelsluis

I
I1

pl.6
blz. 136

Koppelweg, zie ook bij Breesteeg

I

blz. 19, 2 1 (op pl. 1
abus. i.p.v.
Koppeldijk)

Krakelingweg

I

blz. 16, 17

Kroostweg, zie ook bij Neerweg

I

Kroost, De- (buurt)

I blz. 20
IV blz. 374-376, 421

blz. 19, 20
pl. 1 , 4 , 6
I11 blz. 281, 283
pl. 104

-

95 -

Zeist. K.3
Kerkheuvel (-hoogte, -t.errein, -plateau)

I

blz. 1, 21, 22, 26,
30-42 (passim),
44-48, 50, 56,
59-61, 64-76
(passim), 89, 91,
93, 96, 98, 99

Kerkheuvel, geologische geaardheid van de-

I

blz. 31, 32

Kerkheuvel, betekenis van de-, in de v66rchristelijke tijd:
vóór-christelijk centrum, dingplaats,
cultusp1aat.s

I

blz. 33, 65, 70-73

I

blz. 33, 70, 72, 73

Kerkheuvel, de oude "kerkdijk" (afbakening
en onunuring van de-)

blz. 33-35, 37-39,
44, 51, 52, 97,
98
pl. 30, 31, 33
I1 blz. 162

Kerkheuvel, oppervlakte en andere afmetingen van de-

I

blz. 39, 40
pl. 7-11

Kerkheuvel, projectietekeningen van de-,
uit 1802, 1820, 1866, 1896, 1920

I

blz. 92
pl. 7-11

Kerkheuvel, zes 19e eeuwse minderingen
v.h. open oppervlak van de-, t.w. 1) t.b.v.
een achteruitgang van de naaststaande herberg, nadien perceel le Dorpsstraat 3
(erfpacht)

I

blz. 40, 41, 92
pl. 8-11

Kerkheuvel, id.id. 2) t..b.v. een gebouwtje
voor de Algem. Armencommissie (erfpacht)

I

blz. 41, 42
pl. 9-11

Kerkheuvel, id.id. 3) t.b.v. een catechisatie
en evangalisatiegebouwtje

I

blz. 42-44, 92
pl. 10, l1

Kerkheuvel, id.id. 4) t.b.v. de burgerlijke
gemeente, ter verbreding van een naastliggend weggedeelte (verkoop)

I

blz. 44, 45, 92
pl. 10, l1

Kerkheuvel, id.id. 5) t.b.v. een kosterswoning

I

blz. 45, 46, 92
pl. 10, l1

Kerkheuvel, id.id. 6 ) t.b.v. een vooruitgang v.d. achtertuin van le Dorpsstraat 3
(erfpacht)

I

blz. 46, 92
pl. 10, l1

Kerkheuvel, verlaging van het gehele oppervlak van de- (1841)

I

blz. 73, 75, 76
blz. 110, 113
pl. 52, 54

I

Kerkheuvel, toegangspoortje (later
-trapje) tot de-, zie bij kerkhofpoortje
(-trapje), sub kerkhof

I1

-

96

-

Zeist, K.4
Kerkdijk, zie bij Kerkheuvel
Kerkheuvel, toegangstrappen (sinds 1843)

I

blz. 39, 40, 61

Kerkheuvel, glooiende op- en afgang van de(1912)

I

blz. 61. 6 2

Kerkhof. op de kerkheuvel, rondom de kerk

I

blz. 1. 21, 27, 3337, 39, 40, 42,
44, 47-64 (passim). 92, 94
pl. 7, 28-31

Kerkhof. kerkhofpoort.je (m.e.) naar de
kerkhoogte. het kerkhof en de kerk zelf,
later vervangen door een toegangstrapje

I

heiligenbeeldje aan het. bedoelde poortje

I

blz. 35-37, 95, 96
pl. 24-26
blz. 36, 37, 97, 98
pl. 8 , 31-33
blz. 35

Kerkhof, oude -muur

I

blz. 37-39. 52, 57,
94
pl. 16
I1 blz. 185

Kerkhof, jongere -muur

I

blz. 57, 63

Kerkhof, achtertoegang tot het-

I

blz. 36, 54

Kerkhof, de paden op het-

I

blz.51,52,54
pl. 7

Kerkhof, aanleg en onderhoud van het-

I

blz. 51, 52
pl. 7 , 28-31

Kerkhof, het "verloren" (ver1aten)'en het
"verhoogde" (nieuwe-)

J

blz. 55-58, 60, 61,
63

Kerkhof, knekelhuisje

I
I1

blz. 52
blz. 161

I

blz. 59-62

I

Kerkhof, "kerkrooster"
Kerkhof, na opheffing van het-, werd het
geruimd en afgegraven en een nieuw kerkhof werd bij de Bergweg aangelegd (1829),
é6n grafkelder werd tot heden toe op het
voorin. kerkhof (achter de kerk) gespaard
Kerkhof, zie verder bij graven en begravingen
Kerkfabriek (zie 111, blz. 263), een kade
aan de Waterigeweg

Zeist., K . 5
Kosters, zie ook bij Anthonius Hermansz
Hendriksen

I

blz. 3 3 , 3 4 , 4 3 , 4 5 ,

Kerkmeesters, zie ook bij Le Clercq, Mos.

I
blz. 3 7 , 5 1 , 5 3
I 1 1 blz. 2 1 6

Kerkvoogdij (kerkbestuur), zie ook bij
Van Eekeren, Huydecoper, Van Bern

I

blz. 3 8 , 3 9 , 4 1 - 4 6 ,

I1

blz. 1 1 4 , 1 4 0 , 1 4 4 ,

4 9 , 5 3 , 54
I 1 1 blz. 2 1 6 , 2 2 0
IV blz. 3 3 6

5 0 , 58-63
1 4 8 , 186
I 1 1 blz. 2 1 9 , 2 2 0

Kerke raad

I
I1

blz. 15, 4 2 - 4 4
blz. 1 5 5 , 1 5 6 , 1 6 1 ,
1 8 5 , 187

Kerstening
Kerspel, zie bij Hervormd kerspel
Kerk, zie bij Oude Kerk en tegenwoordige
Kerk
Koor, zie bij romaanse koor, gotische
koor, tegenwoordige "koor"
blz. 3 3 0 , 3 4 5 , 3 4 6 ,

Kerkhof, kerkhofpoort.je, naar kerkheuvel, kerkhof en kerk, ook toegangspoortje, later vervangen door een

IV

Kerkhof, toegangstrapje

IV

blz. 3 5 5

Kerkfabriek, het Kerkeland van Zeist en
verdere landbezitringen van de kerk ter
verschillende plaatse

IV

blz. 2 6 4 - 2 8 4

Kosterie, geen bezitt.ingen of inkomsten

IV

blz. 2 9 9 , 3 0 0

Kerkmeesters, zie bij Wingelaar, Magenius

IV

blz. 3 4 7 , 3 4 8 , 4 1 3

Kerkeraad

IV

blz. 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 8 ,

354, 460, 461

3 7 4 - 3 7 6 , 386

Kerkekamer (consistorie) tegen de N. W.zijmuur van de rornaanse kerk aangebouwd

I1
IV

blz. 1 5 8 , 1 6 0 , 1 6 1
blz. 3 4 4

Kerkekamer (consistorie) van de
kerk tot in het gotisch koor

I1

blz. 1 6 1 , 1 7 5

Zeist, K.6
Kerkheuvel (-hoogte)

I1

blz. 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 8 ,

IV

blz. 3 3 0 , 3 3 1 , 3 4 6 ,

1 1 3 , 148
354,
361.
369,
422,
462

Kerkhof

IV

355,
362.
370,
425,

357,
365,
398,
460-

blz. 3 4 6 , 3 5 2 , 3 5 3 ,
3 5 9 , 362

Kerkhofmuur (oude-)

IV

blz. 3 6 4 , 3 6 7

Kerkelijke Commissie- 1 7 9 8

IV

blz. 3 5 5

Kerkheuvel, verlaging van de-

I1

blz. 1 1 0 , 1 4 8

Kerkhof, kerkhofpoortje (m.e.)

I1

blz. 1 0 7

Kerkmeesters, zie bij Breyerus, Van Bern,
MO s

I1

blz. 1 3 6 , 1 5 4 , 1 5 5 ,

Kerkfabriek, een van ouds aan de kerk toebehorend driehoekig stukje grond. gelegen
v66r het t.egenwoordige politiebureau, eertijds zeer lang in erfpacht uitgegeven aan
de eigenaren van het voormalige buiten
VeelZigt en in 1 8 6 1 door de toenmalige
eigenaar afgekocht. zie bij VeelZigt

1 5 7 , 159. 182
1 8 3 , 185

Kerkfabriek, zie onder meer bij Petronella-Hofstede
Kerkfabriek, zie onder meer bij Jaarsveld,
land onderKerkvisitatie ( 1 5 9 3 )

I1

blz. 1 5 4 , 1 5 5

Zeist., L.l
Laan van Beek en Royen

I

Laan van Rijnwijk

I11 blz. 272
pl. 104

Lage Grond (gebied)

I

blz. 16-18, 21, 56
pl. 4

Lageweg

I

blz. 19

(=

Noordweg)

blz. 18, 93

Lageweg, de tegenwoordige-

I11 blz. 258, 289

Landschots Bank N.V., Dorpsst.raat 3

IV

blz. 368

Leidekkers

I1
IV

blz. 157-159
blz. 347

Looborch, De- (rusthuis), dateringsmunten

I1

blz. 105

Luidklok, klokluiden door de aankomende
bisschoppen van Utrecht bij aanvaarding van
hun wereldlijke macht, te Zeist

I

blz. 71, 72

Logement, zie bij herberg, Huis ter Heide,
Nieuw Logement, Oud London

Lyceum, Christelijk

Zeist, M.l
Ma Retraite, buitenplaats

I11 blz. 3 1 7
IV blz. 3 9 4

Macadamweg (nu Prins Alexanderweg, zie
aldaar)

I

blz. 2 2

Maurikstraat, zie ook bij Gemeenteweg,
De Steeg

I

blz. 2 7 , 3 4 , 3 6 , 3 7 ,

I1
IV

40, 41, 44, 45,
4 9 , 5 8 , 62
blz. 1 7 6 , 2 0 7
blz. 3 5 7 , 3 5 9 , 3 6 1 ,
362, 365, 432,
462

Molenbos, landgoed

I11 blz. 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 7
pl. 1 0 4

Molenweg

I1 pl. 1 0 4

Montaubansteeg, later -straat, diverse
wijzigingen in de situatie bij de uitmonding van deze steeg (straat) bij de
Utr.weg, zie ook bij Huydecoperstraat

I

blz. 1 8 , 2 1 - 2 4 , 2 6 ,

IV

pl. 5
blz. 4 2 2 , 4 2 5

"Mooi Zeist", wegenknooppunt aan de Utr.
we g

IV

blz. 4 6 4

Moscovieter Heuvel, ook De Heuvel, nu
Voorheuvel (zie aldaar)

I

blz. 2 2 , 2 3
pl. 5
blz. 4 2 2

90, 91

IV
Monumenten van geschiedenis en kunst,
voorl. lijst van-

I blz. 1 4 , 4 9 , 7 8
I1 blz. 1 4 1 , 1 8 1

-
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-

Zeist, N.l
Nachtwacht

IV

Nassau-Odijklaan (voorheen Nassaulaan)

I11 blz. 258

Neerweg

I11 blz. 283
pl. 104

(=

begin van de Kroostweg)

blz. 422

Nieuwe Breul, De-, huis

I11 blz. 273

Nieuwe Kerk (Ned. Herv.), Boulevard

I
blz. 77
I1 blz. 193
I11 blz. 231, 260, 261
pl. 103
IV blz. 440

Nieuwe Logement, Het-, zie bij Broedergemeente
Nieuwe Straatweg

Utrechtseweg)

I

blz. 20

Noordweg, zie ook Benedenweg, Lageweg

I

blz. 19, 20
pl. 1 , 4 , 6

Notabelen, zie bij Liefrink

I
IV

blz. 4 1
blz. 362

(=

- 102 Zeist. 0.1
0ost.erkerk (Geref.), Woudenbergseweg

I1

blz. 105

Oud London, uitspanning en logement

I

blz. 17

Oude Molen (bouwgrond aan de Hogeweg,
Oude Arnheniseweg)

I V

blz. 413, 419, 421

Overhees

I

blz. 7 , 8 , 24
pl. 2 , 5

Oever, Het- (buurt), zie bij Zeisteroever

=

Den Dolder (buurtschap)

Odijkersteeg, nu -weg

I

Oude Arnhemseweg, zie ook bij Bovenweg,
Heerweg. Hogeweg

I

blz. 17
pl. 1 , 5 , 6
I11 blz. 268, 270
pl. 104

IV

blz. 18, 19, 21, 26
pl. 1 , 5
blz. 413, 419, 421,
422, 425, 426

Oude Kerkweg (kerkweg van Bunnik naar
Zeist), zie ook bij Cattenbroeker Kerkweg en Groeneweg

I

blz. 28

Oude Woudenbergse Zandweg, zie ook bij
Woudtweg

I

blz. 16, 17, 20-22,
9O
pl. 4-6
blz. 464
pl. 129

IV
Oude Zandweg (door Dijnselburg naar Huis
ter Heide)

I

blz. 22
pl. 5

Oude Kerk

I

Oude Kerk, begravingen in de voormalige-

I

blz. 2 , 4 7 , 50, 543
59, 6 0

Oude Kerk, grafkelder van de Kersbergens
(en mogelijk van de oudste Van Zeyst's)
in het. oudste (romaanse) koor der voorm.
kerk

I

blz. 100
pl. 36

Oude Kerk, grafkelder van Lodewijk Adriaan,
graaf van Nassau, heer van Zeyst (overl.
1742), in het jongere (gotische) koor der
voorm. kerk, grafkelder, zerk en kist
(ontdekt 1.96411965)

I

blz. 64-66, 71, 100

pl. 7-12, 16, 25,
27-33, omslagplaat
I-IV passim

Zeist, 0.1
Oude Kerk, andere gemerkte en ongemerkte
grafplavuizen uit de kerk
Oude Kerk, het. begraven in de kerk afgeschaft (ca 1795)
Oude Kerk, afbraak v.d. voorm. en nieuwbouw van de tegenw. "Oude Kerk" (18411843)

I

blz. 24, 39, 40, 47,
48, 6 4 , 71

Oude Kerk, oorspronkelijk inclusief toren
en (eerste) koor geheel van tufsteen (1180),
zie voor toren, kerkschip, romaans koor en
gut-isch koor t.er plaatse

I

blz. 1 , 2, 5 , 6, 19,
33-35, 40, 48,
67-72, 74, 76,
100

Ouderlingen, zie bij Verheul, Wingelaar,
Verkroost

IV

blz. 344, 348, 374

Omnibusonderneming Zeist-Driebergen-sta:ion

IV

blz. 392. 395

Orgel (eerste: 1821-1843), disposit.ie;
blaasbalgen (in de toren)

IV
IV

blz. 434, 435
blz. 434

Orgel (tweede uit 1843)

IV

blz. 434

Oude Kerk. zie voor de daaraan voorafgegane houten kerk(en) bij houten kerk(en)

Zeist, P.l
Pastoriehuis (het oude-)

blz. 91
pl. 7 , 16
I1 blz. 136, 187-191
111 blz. 289-295
pl. 107
IV blz. 461

Pastoriehuizen (latere)

I11 blz. 294, 295
pl. 108

Pavia, buitenplaats

I

Petronella Hofstedeke, Sint- (aan de Waterigeweg), voorheen pachtster zie bij Anna,
Lamberts weduwe's dochter

I1 blz. 167
I11 blz. 284

Politiebureau (het voormalige aan de
Maurikstraat)

IV

blz. 432

Politiebureau (het tegenwoordige-). (1939)

I
IV

blz.2,21,26
blz. 397, 432, 464

I

blz. 64-66, 93

blz. 6 2
I
111 blz. 259
Preekstoel, De- (hoeve)

I11 blz. 269. 270
pl. 104

Prins, De- (een tijdlang naam van de
linkse herberg)

IV blz. 330, 355, 358,

Pan, De- (gebied)

I

blz. 16
pl. 3 , 5

Panhuis

IV

blz. 464

Pastorieland, Het-

I

blz. 28

Pet.rone1lawe.g (niet te lokaliseren)

I1

blz. 166

Prins Alexanderweg, zie ook bij Macadamweg

I

blz. 22
pl. 5

Poll-Stichting, Van de-

I

blz. 1-3, 30, 49, 50,
67, 77-79, 91.
93, 9 4 , 96, 9 7
I1 blz. 177. 194, 203
I11 blz. 220

Poll-Stichting, Van de-, archief- en studiecommissie van de-

I

Pastoralia (zie 111, blz. 263). vanwege
de kerk van Bunnik (prae romaanse kerk)

380, 389

I1

blz. 1, 3, 67, 68,
71-73, 77
blz. 109

I

blz. 13, 14, 76

Zeist, P.2
Pastoralia, uit de kapel Vicarie te Driebergen, die onder de kerk van Zeist ressorteerde

I

blz. 10, 11

Predikanten (sinds 1580), zie de betreffende
lijst, deel IV (blz. 466, 467), hun namen
komen in dit register ook afzonderlijk en met
nadere gegevens op hun alfabetische plaats
voor, de foto's van 22 van hen zijn te vinden na blz. 464

I

blz. 2 , 10 (alg.)

Pastoors (voor de reformatie) (alg.), de ons
bekende, zie IV (blz. 465, 466), hun namen
komen in dit register ook afzonderlijk op
hun alfabetische plaats voor

I
IV

blz. 2 , 13
blz. 366

Parochie, oerparochie, zeer vroege sticht ing

I

blz. 5, 6 , 15, 72-74,
76, 89, 90

Parochie, oerparochie, omvang en grenzen
van voor 1200

I

blz. 5-15, 89
pl. 2

Parochie, afsplitsing van de parochie
Bunnik (ca 1200)

I

blz. 5 , 6 , 13-15, 29
vgl. pl. 2, 3

Poll-Stichting, Van de-, (archief en depot)

IV

blz. 362, 440, 476

Preekstoel-voet (oude)

IV

blz. 362

Pastoralia, het pastorieland, het pastoriehuis, inkomsten uit de vicarie van St
Catharina te Driebergen en vanwege de
kerk van Bunnik

I11 blz. 285-299

Parochie, zie verder bij Hervormd kerspel

Plaatselijk bewind, zie bij gemeentebestuur

Zeist. R.l
Romaanse kerk (1180-1841)

I

blz. 1, 2, 33, 34,

I1

40, 47, 48. 64,
66-73, 76, 91,
99
pl. 7, 8. 28, 34
blz. 103-146 passim

Romaanse kerk, toren, kerk en romaans
koor, dateringsmuntje en dateringsopschrift

I1

blz. 103-106
pl. 41

Romaanse kerk, grondvorm

I1

blz. 147
pl. 47-49

Romaanse kerk, origntering

I1

blz. 163-165

Romaanse kerk, hartlijn ongelijk aan die
van het. romaanse en van het latere gotische koor

I

Romaanse kerk, fundament

I

blz. 69, 70, 100
pl. 34-36
I1 blz. 163, 164
pl. 46-50, 59
I1

pl. 36
blz. 147, 148, 151,
159

Romaanse kerk, muren

I1

blz. 106, 108, 113,
114, 148, 151154
pl. 49

Romaanse kerk, afmetingen

I

blz. 147, 149, 153,
164

pl. 59
Romaanse kerk, steunberen (14e115e eeuw)

I1

blz. 148-153

Romaanse kerk, toegangsdeuren

I1

blz. 160-163
pl. 47-49, 59

Romaanse kerk, vloer- en grafplavuizen in
de-

I1

blz. 157, 163

Romaanse kerk, verbindingsbalk in de
triomfboog

blz. 99
pl. 35
I1 blz. 103-105
pl. 46

Romaanse kerk, op de balk het dateringsopschrift

I
I1

Romaanse kerk, graven en begravingen in
de kerk, zie bij graven

I

blz. 99
blz. 103-105

Zeist, R.2
Romaanse kerk, kerkschip

I
I1

blz. 6 6 , 9 9
blz. 1 0 6

Romaanse kerk, kerkekamer of consistorie
(na de reformatie) aan de NV.-zijde van de
kerk van 1 7 9 1 - 1 8 2 1 in het gotische koor

I
I1

blz. 5 2
blz. 1 5 8

Romaanse kerk, afbeeldingen van v66r 1 8 4 1

I
11

pl. 2 7 , 2 8
blz. 1 0 7

Romaanse kerk, projectietekeningen uit
1 8 4 0 1 1 8 4 1 en van nadien, van de rom.
kerk nabij de verdwijning

I

pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 0 7 - 1 0 9
pl. 4 4 , 4 5 , 4 7 - 5 5 ,

Romaanse kerk, consistorie, zie bij
lcerlcekamer

I1

5 9 , 60

Romaanse kerk, oorspronkelijke romaanse
rainen

I1

blz. 1 4 9 , 1 5 3 , 1 5 5

Romaanse kerk, na de reformatie grotere
rondbogige ramen

I

I1

blz. 1 4 9 , 1 5 3
pl. 2 7 , 28
pl. 4 4 , 4 5

I1

blz. 1 5 0 , 1 5 9

I1

blz. 1 5 7 - 1 5 9

Romaanse kerk (na de reformatie), kerkeraadsbanken
autoriteitenbanken

I1

blz. 1 6 1

I1

blz. 1 6 0 , 1 6 1
pl. 4 7 , 4 8

Romaanse kerk. afbraak 1 8 4 1

I
I1

blz. 4 8 , 6 4 , 6 6
blz. 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 ,

IV

blz. 3 6 2

Romaanse kerk, hoofdaltaar (naam v.d. patroon onbekend)

I1

blz. 1 6 1 , 1 6 3

Romaanse kerk, neven-kapel en -altaar
(H. Petronella), zie bij Petronella van
Zeyst en bij Vicarie

I1

blz. 1 6 6 , 1 6 7

Romaans koor ( 1 1 8 0 tlm 1 4 e 1 1 5 e eeuw)

I

blz. 34, 3 8 - 4 0 , 6 7 -

I1

pl. 3 4 - 3 6
blz. 1 4 7 - 1 5 2 , 1 6 1 ,

Romaanse kerk, zolder- en dakconst.ructie,
romaans en lat.er gotisch
dakleien
Romaans koor (v66r reformatie), het hoogaltaar, de naamheilige v.d. kerk is onbekend

113

71, 7 4 , 99, 100

1 6 4 , 1 6 5 , 187

pl. 5 9

Zeist. R.3
Romaans koor, hartlijn, zie bij Romaanse
kerk, hartlijn
Romaans koor, grondvorm
Romaans koor, afmetingen

I
I1
I11
I1

blz. 36
pl. 59
pl. 75, 89
blz. 151, 152

Romaans koor, rechtlijnige sluiting

I
I1

Romaans koor. fundament

I
I1

blz. 67, 69, 70, 100
blz. 147, 148, 150,
152

Romaans koor, fragment fundament van het(gevonden 1964)

I

blz. 69, 70, 100
pl. 36

Romaans koor, muurwerk

I1

blz. 149, 151-154

Romaans koor, grafkelder van Kersbergen
in het-, zie bij Graven en begravingen

I

blz. 100

Romaans koor, door gotisch koor vervangen
(14eI15e eeuw)

I1

blz. 147, 151

Rechthuis (nadien het voorm. gemeentehuis)
le Dorpsstraat 15

I

blz. 91
pl. 7
blz. 189

pl. 36
blz. 150-152, 159
pl. 59
I11 pl. 75, 89

I1
Rijnwijk, huis en goed

blz. 29
pl. 5 , 6
I1 blz. 183
I11 blz. 267, 272, 273
pl. 104

Reenenweg, Van-

I

blz. 18

Renesselaan, Van-

I

blz. 18

Rond, Het-

I

Rijksweg nr 12

I

blz. 11

Rijn, oude loop door Zeist, zie ook in
het algemene gedeelte van dit register
bij Rijn

I

blz. 31, 32, 89
pl. 1

Rijnkade, (mogelijk de oorsprong van de
ZeisterstraatlDorpsstraat)

I

blz. 30

I

blz. 18, 62, 89
pl. 7
I11 blz. 258, 291, 294

Zeist, R.4
Rooms-Katholieke, ingezetenen

I
I1

blz. 55, 59, 60
blz. 155, 187-191

Rooms-Katholieke, armenverzorging

I

blz. 55

~ooins-Katholieke,begravingen

I
I1

blz. 55, 59, 60
blz. 155, 187-191

Rooms-Katholieke, kerkelijke commissie 1798

I1

blz. 190

Romaanse kerk, sacristie

I1

blz. 151-154, 161
pl. 47-49, 59

Romaanse kerk, stovenhok (na de reformatie)

I1

blz. 154

Romaanse kerk (oorspronkelijke), romaanse
ramen

I1

blz. 149. 153

Romaanse kerk, na de reformatie grotere,
ook rondbogige ramen

I1

blz. 149, 155
pl. 44-46

Romaanse kerk, raamglazen

I1

blz. 150, 157

Romaanse kerk, kerkvloer

I1

blz. 155, 156, 163

Romaanse kerk, onderhoudswerk 1593
idem 17e en l8e eeuw
idem 19e eeuw tot 1841

I1
I1
I1

blz. 154, 155
blz. 155-158
blz. 138-1150

Romaanse kerk, Franse bezetting van de-

I1

blz. 156

Romaanse kerk, aantallen zitplaatsen

I1

blz. 159, 163

Zeist. S.l
Sandbergen (oude buitenplaats), zie onder
Huis ter Heide
Schoonoord (voorm. buitenplaats aan de
Driebergseweg)

pl.1
I
I11 blz. 269

Stoetwegen (gebied, gerecht.)

I
blz. 29, 55
111 blz. 266-270, 275277
pl. 104, 105
IV blz. 335, 371, 474

Stoetwegen (hof)

I

blz. 28
pl. 5

Stoetwegen, secretaris van-

I1

blz. 177

Stoetweger. Tiendweg (nieuwe Tiendweg)

I

blz. 90

Stoetwegen, heer van-, zie bij Hatting
Stoetwegen, schout van-, zie bij Van
Deyl, Stael

Swaen, De- (Witte), zie bij herberg (de
rechtse)
Schaerweyde (oud rechtsgebied)

I
blz. 22
I11 blz. 269

Schapendrift, zie bij Gemeene Schapendrift
Slotlaan

blz. 18
pl. 1
111 blz. 249, 260, 291,
320
IV blz. 369
I

Steeg, De-, zie bij Kerkweg uit het NO.
Steeg, De-

Maurikstraat)

IV

blz. 359, 362

Steenstraat ( = Dorpsstraat), zie verder
bij Dorpsstraat

IV

blz. 362

Steenwech

I

blz. 19, 9 3 (Op pl.
1 2 abuis)

Steynlaan

I

blz. 18

(=

Stoetweg, misschien Stoetweger Tiendweg,
zie aldaar
Stoetweger Tiendweg (nu Tiendweg)

Zeist, S.2
Straatweg, ook Straat, De- ( = Utr. weg t
Dorpsstraat. t Driebergseweg)

I
IV

Schout.en (tot 1815) (algemeen)

I blz. 2, 52
I1 blz. 154, 155, 157,
159, 182
I11 blz. 216
IV blz. 329, 331, 336,
342, 351
IV blz. 473-475

zie voorts de betreffende lijst,
hun namen komen in dit register ook afzonderlijk en met nadere gegevens, op
hun alfabetische plaats voor

blz. 16
blz. 353, 364, 430

Schoolmeesters

I

blz. 10

Schepenen

I1
IV

blz. 59, 182
blz. 351

Schouten (algemeen)

IV

blz. 461

-
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Zeist, T.l
Twentsche Bank (Dorpsstraat 3 )

TV

blz. 368

Tiendweg, voorheen Stoetweger Tiendweg

I

blz. 1 6 - 1 8 , 2 8 , 2 9 ,
9O

pl. 1 , 5 , 6
I11 blz. 2 6 8 - 2 7 0
pl. 1 0 4
Toren ( 1 1 8 0 )

I

blz. 2 , 3 3 , 3 5 , 4 0 ,
7 0 , 94-99

pl. 2 5 . 2 7 - 3 3 en omslagplaat
Toren, oorspr. geheel van tufsteen

I

blz. 94

Toren, hermetseling bovenste helft in baksteen ( 1 4 e eeuw)

I

blz. 94

Toren. grondvorm

I

blz. 9 9
pl. 3 4
I1 blz. 1 0 9 , 1 1 0

Toren, fundament

I
I1

na 1 8 4 1

I1

blz. 9 4 . 9 8
pl. 3 1 - 3 4
blz. 1 0 7 , 1 0 9
pl. 4 2
blz. 1 0 9 , 1 1 4 - 1 1 6

Toren, portaal en kerkschip

I1

blz. 1 0 9

Toren, portaal (oude)

I

blz. 9 4
pl. 34

Toren, luidklok: a ) bij aanvaarding door
de bisschoppen van Utrecht van hun wereldlijke macht
b) bij begrafenissen

I

blz. 7 1 , 7 2

I

blz. 53

Toren, muurwerk
muren

I
IV

blz. 9 4
blz. 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 3 ,

muurwerk

I1

blz. 1 1 4

Toren, spaarvelden

I

blz. 9 4 , 9 8
pl. 2 5 , 2 7 - 3 0 , 3 2 ,

Toren, hoofddeur oude, voor 1 8 4 1

I

blz. 7 0
blz. 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 3

I1

114

33

I1 blz. 1 1 5
Toren, galmgaten

I

blz. 9 4 , 9 8
pl.

Zeist, T.2
Toren, lysenen (t.w. in de tijd dat de
toren nog geheel romaans en van tufst.een was)

I

blz. 94

Toren, nieuwe spits uit 1823, met omloop

I

blz. 98
pl. 16, 32, 33

Toren, vergotiseerde tekeningen

I

blz. 98
pl. 32, 33

Toren, aanpassing bij het nieuwe kerkgebouw (van 1843)

I

blz. 89

Toren, begroeide muren (1921)

I
IV

blz. 89
blz. 437

Toren, siertorentjes (1843)

I
I1

blz. 89
blz. 146 (omslag
-plaat)
blz. 439

IV
Tegenwoordige kerk (1843)

I

blz. 2 , 18, 40, 57,
89
pl. 9-11 en plaat op
omslag

Tegenw. kerk, projectietekeningen uit
1866, 1896, 1920

I

blz. 92
pl. 9-11

Tegenw. kerk, kerkschip

I
I1

blz. 40, 66, 68, 69
blz. 107

Tegenw. kerk, preekstoel

I

blz. 75, 100
pl. 36

Tegenw. kerk, kerkeraadsbanken

I

blz. 69, 70, 100
pl. 36

Tegenw. kerk, notabelenbanken

I

blz. 69, 70, 100
pl. 36

Tegenw. kerk, zijportalen

I

blz. 70

Tegenw. kerk, vloerverwarming (1965)

I

blz. 32, 66, 70

Tegenw. kerk, "koor"

I

blz. 57, 63, 99
pl. 36

Tegenw. kerk, koor achter muur en achterportaal, achteringang

I

blz. 33, 34, 40, 57,
63, 99, 100
pl. 36

Tegenw. kerk, achterportaal

I

blz. 100
pl. 36

Zeist, T . 3
Tegenw. kerk. consistorie

I

blz. 4 3 , 4 9 , 5 0 , 5 7 ,
63, 6 5 , 99

Tegenw. kerk, restauratie 1 9 6 4 1 1 9 6 5

I

blz. 3 2 , 6 5 - 7 1 , 7 3 ,
76

Toren, restauratie 1 9 7 6 1 1 9 7 7

IV

blz. 4 3 6 - 4 3 9

Toren, bepleistering en beplanting sinds
1 9 2 1 , gewijzigd 1 9 7 6 / 1 9 7 7

IV

blz. 4 3 7

Toren, schijnvensters ( 1 8 4 3 )

IV

blz. 4 3 7

Toren, oude torentrap. restauratie 1 9 7 6 1
1977

I1
IV

blz. 2 1 1
blz. 4 3 8

Toren, oude lichtopeningen

IV

blz. 4 3 7 , 4 3 8

Toren, de spits uit 1 8 2 3 in 1 9 6 7 1 1 9 7 7 geheel vernieuwd

IV

blz. 4 3 9

Toren, mechanisme vlaggestok sinds 1 9 7 7

IV

blz. 4 3 9

Toren. restauratie torentrap in 1 9 6 7 1 1 9 7 7

IV

blz. 4 3 7 , 4 3 8

Toren, vernieuwing balklagen en klokkestoel 1 9 6 7 / 1 9 7 7

IV

blz. 4 3 8

Toren, luidklok van 1 6 9 9

I1 blz. 1 4 1

Toren. sierspitsjes

IV

blz. 4 3 9

Toren, 12e eeuwse lichtopeningen, dntdekt

IV

blz. 4 3 8

197611977

Toren, 1 4 e 1 1 5 e eeuwse lichtopeningen, ontdekt

I1 blz.

Toren, oorspr. geheel van tufsteen

blz. 9 4

Toren, steunberen uit 1 8 4 1 1 1 8 4 3

blz. 4 3 7

Toren, portaal (oude)

blz. 1 1 0 - 1 1 3 , 1 4 2 ,
143

blz. 4 2 6 , 4 3 7 , 4 3 8
Toren, portaaldeuren

blz. 4 3 7

Toren, hoekversterkingen l e verdieping

blz. 4 3 8

Toren, balklagen en klokkestoel

blz. 4 3 8

Toren, galmgaten

blz. 4 3 8

Tappers, lijst van-, in 1 7 5 4

blz. 3 5 3

-

115 -

Zeist, T.4
Toren, datering, zie bij romaanse kerk
Toren, uurwerk

I1

blz. 125, 139

Toren, le bouwfase, geheel van tufsteen
1180

I1

blz. 106

Toren, 2e bouwfase, bovenste helft herbouwd in baksteen, 14e eeuw

I1

blz. 125-128

Toren, 3e bouwfase, de muren in waalse
steen met 4,75 meter opgehoogd 184111843

I1

blz. 143

Toren, afbeeldingen van v66r 1841

I
I1

pl. 25, 27-33
blz. 107
pl. 40-42

Toren, projectietekeningen na 1840

I
I1

pl. 34
blz. 107-109
pl. 44, 45, 47-53,
55-61

Toren, portaalvloer, eeuwenlang van aanstampt.e aarde, in 1741 geplaveid
verlaging van - (1841)

I1

blz. 111-113

I1

blz. 110-113, 142,
148

Toren, wijzigingen in 184111843

I1

blz. 110-114, 116120, 122-124,
128, 129, 132,
137, 138, 142146

Toren, bevindingen en wijzigingen 19641
1965

11

blz. 110, 111, 118,
119

Toren, bevindingen 1972

I1

blz. 109, 114, 116118, 120, 130

Toren, plattegrond v66r 184111843

I
I1
I1
I11

pl. 34
blz. 108-110
pl. 47-50, 59, 60
pl. 89

Toren, plattegrond sinds 184111843

I1 pl. 59, 60
I11 pl. 83, 89

Toren, buiten-aanzichten v66r 184111843

I
I1

Toren, buiten-aanzichten sinds 184111843

omslagplaat
I1 pl. 51, 52, 72
I11 pl. 95, 96

Toren, wijzigingen 197611977

pl. 16, 25-33
pl. 40, 41, 44, 51,
53

Zeist, T.5

idem verticaal

blz. 58
pl. 1-5
I1 pl. 45, 53, 76

Toren, fundamenten
afmetingen

I1
I1

blz. 110-113, 148
blz. 113
pl. 57

Toren, muurwerk, le bouwfase (1180,
tufsteen)

I1

blz. 106-108. 113,

I1

114, 120, 121.
123, 125, 135,
137, 148
pl. 49

Toren, muurwerk. Ze bouwfase (14e eeuw
baksteen)

I1

blz. 121, 123, 125-

Toren, muurwerk, 3e bouwfase (184111843
waalse steen)

I1

blz. 143

Toren, bepleistering (184111843)

I1

blz. 114, 146
pl. 72

Toren, begroeiing (1921)

I1

blz. 146
pl. 72

Toren, doorsneden horizontaal

Toren, hoofddeur

I1

128, 135, 137

pl. 31-33
blz. 109, 114-117,
144, 160

wijzigingen 184111843
afmetingen

pl. 41, 42, 47-50
blz. 115, 116
blz. 114-116

Toren, portaal

blz. 109-117, 128,

wijzigingen 184111843
afmetingen

blz. 116, 117
blz. 109, 110, 116,

-..

117

pl. 58,l
Toren, portaalvloer

blz. 112, 113

Toren. portaalvensters

blz. 116, 117
pl. 62

Toren, portaalgewelf

blz. 116, 117

Toren, oude torentrap
afmetingen

blz. 111, 117-122
pl. 63, 64
blz. 118-120

Toren, eerste verdieping

blz. 114, 116, 118124

pl. 58,2
blz. 120-122

Zeist., T.6
Toren, hoekveïsterking (een tweede
overwelving?)

I1

blz. 1 2 1
pl. 5 8 . 2

Toren, spaarvelden

I
I1

afmetingen

I1

pl.25,32,33
blz. 1 1 5 - 1 2 3 , 1 2 6
pl. 44
blz. 1 2 2 , 1 2 3

Toren, overgang van het tufstenen op het
bakstenen rnuurwerk
afmetingen

I1

Toren, vensternissen l e verdieping

I
I1

blz. 1 2 5 - 1 2 8
pl. 6 1
I1 blz. 1 2 6 , 1 2 8
pl. 2 5 , 3 1 - 3 3
blz. 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 6 ,
127

Toren, grote schijn-vensters (sinds

I1

blz. 1 2 3 , 1 2 9 , 1 3 2 ,
137, 144, 145

184111843)

pl. 72
Toren, toog tussen toren en kerkruim

I1

blz. 1 2 4 , 1 8 6

Toren, uurwerk

I1

blz. 1 2 4 , 1 2 5 , 1 4 0 ,
157

Toren, wijzerplaten

I
I1

pl. 2 5 , 2 7 - 3 0 , 32
blz. 1 2 4 , 1 3 9 , 1 4 2 ,

145
I1 pl. 4 0 , 4 4 , 5 1 , 72
111 pl. 8 4

afmetingen

I1
I1
I1

blz. 1 2 8 - 1 3 0
pl. 5 8 . 3
blz. 1 2 8 , 1 2 9

Toren, vensteropening 2e verdieping

I1

blz. 1 2 9 , 1 3 0

Toren, resp. kerkdaken aan de achtermuur

I

pl. 2 5 , 2 7 , 28
blz. 1 2 9 , 1 3 0
pl. 6 1
id.id.

Toren, t.weede verdieping

I1

afmetingen
Toren, derde verdieping

I1

afmetingen

I1

blz. 1 3 0 - 1 3 2
pl. 5 8 , 4
blz. 1 3 0

Toren, vensteropening 3e verdieping

I1

blz. 1 3 2

Toren, klokkestoel

I1

afmetingen

blz. 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 5
pl. 5 3 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 4
I1 blz. 1 3 1 , 1 3 5

Zeist, T.7
Toren, galmgaten

pl. 2 5 , 2 7 - 3 3
blz. 1 1 5 , 1 4 5
pl. 4 0 , 4 1 , 4 4 , 5 1 ,

afmetingen

blz. 12.q-131

Toren. galmborden

blz. 1 3 2 , 1 4 5

Toren, luidklok

blz. 1 2 4 , 1 3 3 - 1 3 7 ,

5 3 , 5 6 , 5 7 , 72

140, i 5 5

pl. 65
Toren, bisschoppelijk klokluiden te Zeist

blz. 1 3 3 - 1 3 5

Toren. vierde verdieping
afmetingen

blz. 1 3 7
pl. 5 8 . 5
id.id.

Toren, venster 4e verdieping

blz. 1 3 7

Toren, oudste torenspits

blz. 1 3 8

Toren, torenspits 1 7 e en 18e eeuw

pl. 2 5 , 2 7 - 3 0
blz. 1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 3
pl. 4 0 , 4 2
blz. 1 4 3

afmetingen
Toren. torenspits sinds 1 8 2 3

blz. 1 4 1 - 1 4 3 , 1 4 6
pl. 4 4 , 5 1 , 5 3 , 5 6 ,

afmetingen

blz. 1 4 2 , 1 4 3 , 1 5 9 ,

5 7 , 5 8 , 5 , 72
186

Toren, torengoot

blz. 1 3 8

Toren, leien

blz. 1 3 8 , 1 5 7

Toren, bol, kruis en haan

blz. 1 3 9 , 1 4 2 - 1 4 4

Toren, torenvlag

blz. 1 3 8 . 1 3 9 , 1 4 4

Toren, vijfde verdieping (sinds 1 8 4 1 1 1 8 4 3 )
afmetingen

blz. 1 4 3 , 1 4 4
blz. 1 4 3

Toren. omloop

pl. 3 2 , 3 3
blz. 1 3 8 , 1 4 2 , 1 4 3 ,
146

p l . 44. 5 1 , 56, 57,
5 8 , 5 , 72

Toren, ornamentiek

blz. 1 4 3 - 1 4 5
pl. 5 1 , 7 2 , plaat op
de omslag

-

119

-

Toren, T.8
Toren, steunberen aan de toren (184111843)

I1

blz. 145, 146
pl. 51, 52, 56-60,
72

Romaanse kerk (1180-1841). geschiedenis

I1

blz. 147-191

Romaanse kerk, datering

I1 blz. 103-106, 147

Romaanse kerk, dateringsopschrift

I1

blz. 103-105

Romaanse kerk, dateringsmuntje

I1

blz. 104, 105, 108
pl. 49

Romaanse kerk, afmetingen

I1

blz. 129

Romaanse kerk, plattegrond

I
pl. 34
I1 blz. 108, 147
pl. 47-49
I11 pl. 89, 90

Romaanse kerk, buiten-aanzichten

I1 blz. 108, 109, 147
pl. 44, 52
I11 pl. 85

Romaanse kerk, doorsneden

I1

pl. 45, 46

Romaanse kerk, fundamenten

I1

blz. 147, 148

Romaanse kerk, muurwerk

I1

afmetingen

I1

blz. 106, 108, 113,
148
pl. 49
blz. 148

Romaanse kerk, steunberen (14e115e
eeuw)
afmet.ingen

I
pl. 27, 28, 36
I1 blz. 130, 149
pl. 44, 47-49, 59
I11 pl. 75, 89, 90
I1 blz. 149

Romaanse kerk, romaans dak

I1

afmetingen

I1

Romaanse kerk, gotisch dak

I
I1

afmetingen

I1

Romaanse kerk, kerkschip
afmetingen

I1 blz. 106, 147
I1 blz. 147

Romaanse kerk, preekstoelvoet

blz. 129, 150
pl. 61
blz. 150
pl. 25, 27, 28
blz. 130, 150, 153,
158
pl. 44, 45, 61
blz. 150

Zeist, T.9
Romaanse kerk, kanselbi.jl~e1

I1

pl. 67

Romaanse kerk, avondmaalsservies

I1

pl. 68-71

Romaanse kerk, galerij

I1

blz. 124, 149, 162
pl. 45

Romaanse kerk, eerste orgel (1820)

I1

blz. 124

Romaanse kerk, afbraak (1841)

I1

blz. 103, 106, 110.
147

Romaanse kerk, bevindingen in 1972

I1

blz. 130

Romaans koor, plattegrond

I
I1

afmetingen

pl. 36
blz. 147
pl. 59
I11 pl. 75, 89
I1 blz. 154

Gotisch koor, plattegrond

I
pl. 34. 36
I1 pl. 47-50, 59, 60
I11 pl. 7 5 , 83, 89, 90

Gotisch koor, doorsneden

I1 pl. 45, 46. 53
I11 pl. 86

Gotisch koor, buiten-aanzicht

I
pl.27,28
I1 pl. 44, 5 2
I11 pl. 85

Gotisch koor, binnen-aanzicht

I
I1

pl. 35
pl. 46

Gotisch koor, datering (14e115e
eeuw)

I1

blz. 106, 127

Gotisch koor, grondniveau

I1

blz. 110

Gotisch koor, afbraak (1841)

I1

blz. 110, 111

Tegenw. kerk, bestek en voorwaarden
nieuwbouw (1841)

I1

blz. 108, 110, 119

Tegenw. kerk, verlaging niveau
(1841)

I1

blz. 110-113
pl. 52, 54

Tegenw. kerk, eerste steenlegging
(1841)

I1

blz. 110, 148

Tegenw. kerk, dateringsmunt

I1

blz. 105

Tegenw. kerk, plattegrond

I1

blz. 108, 109
pl. 50, 59, 60
111 pl. 91-94

Zeist, T.10
Tegenw. kerk, buiten-aanzichten

I
pl. 34
I1 pl. 51, 52, 72
I11 pl. 84, 85, 96

Tegenw. kerk, doorsneden

I1 pl. 53-55
I11 pl. 86-88

Tegenw. kerk, bepleistering kerkmuren (1843)

I1

blz. 114, 146

Tegenw. kerk, ontpleistering kerkmuren (1920-1936)

I1

blz. 114. 146

Tegenw. kerk, kerkdak

I1

blz. 142

Tegenw. kerk, portalen

I1

blz. 117, 118, 122
pl. 59, 60

Tegenw. kerk, zijvleugels

I1

blz. 143

Tegenw. kerk, galerijen

I1 blz. 117
I11 pl. 91, 93

Tegenw. kerk, "koor" plattegrond

I
pl. 36
I1 pl. 59
I11 pl. 75, 89

Tegenw. kerk. buiten-aanzichten
van het "koor"

I11 pl. 96, 97

Tegenw. kerk, consistorie

I1

blz. 107, 151

Tegenw. koor, restauratie 1.954/1955

I1

blz. 111

Zeist, U.l
Uitweg, zie bij Doodenweg
Utrecht-Zeist (de oudste route)

I

blz. 1 9 , 90
pl. 4

Utrechtseweg, zie ook bij Gemeene weg,
Gemeene Utr. weg, Gemeene Utr. Rijweg,
Utr. Zandweg, (Nieuwe) Straatweg, Zeisterweg, Kerkweg uit het N.W.

I

blz. 1, 1 7 - 2 2 , 2 4 ,

Utrechtseweg, als algemene aanduiding
van diverse wegen naar Utrecht
Utrechtse Rijweg
Utrechtse Zandweg

(=

(=

Utr. weg)
Utr. weg)

27, 30, 32, 46,
9 0 , 98
pl. l , 4 - 6
111 blz. 2 8 1 . 282
I V blz. 3 9 4 , 4 2 2 , 4 2 5 ,
426, 430. 462,
464

I

blz. 20

I
IV

blz. 20
blz. 426

I

blz. 2 0 , 9 0 , 97
pl. 4

Zeist, V.l
VeelZigt (laatstelijk geheten-), voorm.
17e eeuwse buitenplaats, vlak ten N. van
de Oude Kerk, tot eind 18e eeuw anonym,
dan tot ca 1810 Boogaardlust (zie aldaar), daarna tot ca 1818 Boschzicht
(zie aldaar) en sinds ca 1818 VeelZigt
geheten
afbraak (1939)

blz. 2, 21, 22, 24,
26, 27, 91, 92,
97
pl. 7, 8, 30
blz. 156, 183
blz. 329, 346-348,
397-433 (passim)
460, 463, 464
pl. 109, 110
blz. 432, 433, 464

VeelZigt (iaatstelijk geheten-), eigenaren
en bewoners van ca 1650 tot 1939;
hun namen komen ook afzonderlijk en met
nadere gegevens op hun alfabetische plaats
in dit register voor

blz. 485, 486

VeelZigt (laatstelijk geheten-), aanzicht
17e en 18e eeuw

blz. 399, 400
pl. 124

VeelZigt, in 1672 korte tijd hoofdkwartier
van Lodewijk XIV

blz. 400-403

VeelZigt (laatstelijk geheten-), aanmerkelijke uitbreiding van het huis ca 1800:
nadien meerdere perioden dubbel bewoond

blz. 400, 422-425
blz. 426-429, 431,
432

Veelzigt, aanzicht 19e en 20e eeuw

blz. 400, 422-425,
460, 463, 464
pl. 109, 110, 125
(1829), 126
(ca 1900), 127
(1930)

VeelZigt, beschrijving van het. complex

blz. 402 (1672), 411
(1708, 1733),
412 (1737). 413
(1747), 418, 419
(1754), 421 (1780)
422, 426, 429

VeelZigt, park en tuinen

blz. 400 (1672), 425
(ca 1800), 429,
430 (1872)

VeelZigt, de erfpacht van het (ook nu nog
bestaande) driehoekige stukje grond v66r
het huis (nu v66r het politiebureau), dat
eigendom van de kerk was
afgelost 1861

blz. 398, 399, 402,
404, 410-413,
419-421, 425,
428
blz. 398, 428

-

124

-

Zeist. V.2
VeelZigt, de erfpacht van een "gestoelte"
in de kerk

IV

blz. 413, 421, 426

Victoria (hotel), zie verder bij le Dorpsstraat 7

IV

blz. 330, 395, 396,
460, 463
pl. 123

Vinkenbuurt (buurt)

I

blz. 16, 19, 90
pl. 4

Verzetswijk

I

blz. 17

Voorheuvel, zie ook bij De Heuvel. Moscovieter Heuvel

I
IV

blz. 21, 22, 9 0
pl. 5
blz. 422

Vijverlaan

I

blz. 24

Vijverweg (nu Huydecoperweg)

I

blz. 24

Vicarie, v.h. St Petronella-altaar,
in de kerk van-; collatoreren en vicarissen: de Van Zeyst, de Kersbergen. Arnold
Arnoldsz., Herman Gerardsz., Otto Balderiscz.,
Henric van Venrode, Johannes Willemsz., Van
Teylingen, Van Baexen

I1

blz. 166, 167, 171173
I11 blz. 216, 284, 300302

Zeist, W.l
Weeshuis, prot.chr. (voormalig-)

111 blz. 249, 260, 320

Welt.evreden (buitenplaats)

I1

blz. 184

Willemsen (eerdere naam van hotel Vict.0ria)

IV

blz. 396

Wulperhorst (buitenplaats, nu militair
gebied)

I

blz. 29, 6 1
pl. 1 , 5 , 6

Woudcchot.en (terrein)

I

blz. 17

Walkartweg

I

blz. 21, 22

Waterigeweg, zie ook bij Cattenbroeker
Kerkweg, Oude Kerkweg, Kerkweg uit het Z.W.

I

blz. 28-30, 35, 9 0 ,
96, 9 7
pl. 5
I1 blz. 167
I11 blz. 284, 286-288,
291, 302
pl. 104
IV blz. 330, 364, 461,
462, 479

Waterigeweg, onderhoud mede door de kerk

I

blz. 29, 30

Wegenknooppunt bij de Oude Kerk

I

blz. 30

Woudenbergseweg

11

blz. 105

Woudt.weg, zie ook bij Oude Woudenbergse
Zandweg

I

blz. 21
pl. 6
blz. 464
pl. 129

Wegenknooppunt bij de Blauwe Schorteldoek
oftewel bij Mooi Zeist, zie aldaar

IV
Wethouders (assessoren)

I
I1

blz. 9 , 59
blz. 141

Zeist, 2.1
Zeist, plaats, dorp, I - IV, passim, zie
ook hierna bij Zeyst

I

Zeisterbos

I
blz. 3 2
I11 blz. 2 3 5

Zeisteroever, ook Het Oever (buurt)

I

pl. 2 , 3

blz. 7 , 1 6 , 1 9 . 2 1 ,
90

pl. 1, 4
I11 blz. 2 8 4
Zeisterzand

I11 blz. 2 8 3

Zeisterbrug

(=

Koppelbrug, zie aldaar)

I

blz. 1 9 , 2 1
pl. 1 , 4

Zeisterlaan
Achterlaan

(=

Koelaan), zie ook bij

I

blz. 2 9
pl. 1

I
IV

blz. 8 9 , 9 6 , 9 8
blz. 3 3 0 , 3 3 8 , 3 5 9 .

Zeisterstraat ( = Dorpsstraat, zie aldaar), zie ook bij de Zeysterstraat

3 6 2 , 3 7 1 , 380

Zeistervaart

IV

blz. 1 8
pl. 6
blz. 3 8 2 , 4 0 9

I

blz. 2 0 , 21

I

Zeisterweg

(=

Driebergseweg)

Zeisterweg

(=

Utrechtseweg)

Zusterplein

I11 blz. 2 3 4
IV blz. 3 6 9 . 4 2 0 , 4 3 1

Zomerdijk (Hoeve)
Zwerfstenen in de kerkheuvel

I
I1

Zwerfstenen, ontdekt 1 8 4 1 , herontdekt

blz.

1, 64-73,
100
pl. 36
blz. 1 1 0

93,

I

blz. 6 4 - 6 6 , 9 3
pl. 36

Zwerfstenen, rondom de Nassau-grafkelder

I

blz. 6 4 - 6 6
pl. 36

Zwerfstenen. de "steen van Pavia

I

blz. 6 4 - 6 6 , 9 3 , 1 0 0
pl. 1 3 - 1 5

Zwerfstenen, funderingsstenen

I
I1

blz. 6 7 - 7 1
blz. 1 1 0

Zwerfstenen, blijk van een vóór-christelijke cultus- of dingplaats?

I

blz. 6 6 , 7 1 - 7 3

196411965

Zeist, Zeyst.1
Zeyst, het voorm. Slot van- (de iniddeleeuwse donjon)

I

Zeyst, het oudste riddermatige geslacht
Van-, op het voorm. Slot, uit welk geslacht bekend zijn:

I

blz.2
pl. 6 , 12
I1 blz. 167, 168, 171173, 192
I11 blz. 215, 216, 300
IV blz. 468

Zeyst, Aleydis van-

I1

blz. 168, 192

Zeyst, Godfried (sr) van-

I1
IV

blz. 167, 168, 192
blz. 468

Zeyst, Godfried (jr) van-

I1
1V

blz. 168, 192
blz. 468

Zeyst, Hildegundis van-

I1 blz. 168, 192
IV blz. 468

Zeyst, Johan van-

I1
IV

Zeyst, Petronella van-, abdis van Vrouwenklooster te De Bilt
portret.zege1

I1

blz. 2 , 32, 92, 93
pl. 6 , 12
I1 blz. 167-171
I11 blz. 215, 216, 288
pl. 104
IV blz. 468

blz. 168, 192
blz. 468

blz. 167, 168, 172,
173, 192
I1 blz. 203
pl. 37
I11 blz. 216, 284, 300

Zeyst, de 15e en 16e eeuwse heren en vrouwen Van-, zie de betreffende tabel (I1 blz.
192) en lijst (IV blz. 468), hun namen komen ook afzonderlijk en met nadere gegevens op hun alfabetische plaatsen in dit
register voor
Zeyst, het 17e eeuwse, nog bestaande, Slot
van-

I

blz. 2, 28, 29, 32,
77, 89
l 3-6
1
I1 blz. 125, 156, 157,
183, 193
I11 blz. 216, 223, 248,
253, 288, 289,
317
pl. 74
IV blz. 384, 385, 388,
401, 402, 419,
443, 468-470

Zeist, Zeyst.2
Zeyst, het nieuwe Slot van-, al bij de
aanleg van dit Slot een ware invasie
van personeel van elders

TV

blz. 384, 385

Zeyst, het nieuwe Slot van-, de hoge
heerlijkheid-, nadien ambachtsheerlijkheid-

I
I1
IV

blz. 7 , 9 1
blz. 135, 150, 156
blz. 404

Zeyst, de heren en vrouwen van de voornoemde hoge heerlijkheid vanzie de betreffende lijst (IV blz. 468)
nrs 9 t / m 14, nadien de ambachtsheren
en -vrouwen van id., waarvan de lijst op
IV blz. 469, 470 (te beginnen bij no
15), hun aller namen komen ook afzonderlijk en met nadere gegevens op hun alfabetische plaatsen in dit register voor

I1

blz. 167-173

Zeyst, de drosten v.d. hoge- en nadien van
de ambachtsheerlijkheid, zie de betreffende lijst, hun namen komen ook afzonderlijk
en met nadere gegevens op hun alfabetische
plaatsen in dit register voor

I1
LV

blz. 157, alg.
blz. 404, alg., 470

Zeysterstraat, de grondheerlijkheid van de-

I

Zeyst, het hoge gerecht in de voorn. hoge
heerlijkheid-

ook genoemd "In die Straten tot Zeyst"
het goedgeheeten Zeysterstraat,
"in den Dorpe van Zeyst"
Zeysterstraat, de heren en vrouwen van
voorn. grondheerlijkheid. zie bij De Wael
van Moersbergen, Van Oostrum van Moersbergen, Nassau, Schellinger, Von Zinzendorf,
Van Laer
Zeysterstraat, de tiend van de-

blz. 30
111 blz. 272,
291
pl. 104
TV blz. 332,
359.
373,
380
T blz. 30
I
blz. 30
LI1 blz. 286
IV blz. 352,

I1

blz. 170

286, 289352, 355,
363. 364,
374, 377,

359

Zeist, Liist van uersonen

Zeist, schouten van-, zie de betreffende lijst IV blz.

4 7 3 - 4 7 5 ; hun namen zijn
bovendien i n dit register ook afzonderlijk op hun alfabetische plaatsen te
vinden, waarbij tevens de bladzijden in dit hele werk, waarop zij voorkomen,
staan aangegeven.

u,
herbergiers,

zie de betreffende lijsten IV blz. 4 8 4 , 4 8 5 ; hun namen
zijn bovendien in dit register ook afzonderlijk op hun alfabetische plaatsen
te vinden, waarbij tevens de bladzijden in dit hele werk, waarop zij voorkomen.
staan aangegeven.
Eventueel de herbergiers respectievelijk van de linkse en rechtse herberg
afzonderlijk.

Zeict, pastoors van- v66r de reformatie, zie de betreffende lijst IV blz.

465,

hun namen zijn bovendien in dit register ook afzonderlijk op hun
alfabetische plaatsen te vinden, waarbij eventueel ook de bladzijden in dit
hele werk, waarop zij voorkomen, staan aangegeven.
466;

Zeist, predikanten van-, sinds de reformatie, zie de betreffende lijst IV blz.
4 6 6 , 4 6 7 ; hun namen zijn bovendien in dit register ook afzonderlijk op hun
alfabetische plaatsen te vinden, waarbij tevens de bladzijden in dit hele werk,
waarop zij voorkomen. staan aangegeven.

u,
Zeyst, edelen van-, respectievelijk heren en vrouwen van het middeleeuwse-, zie de betreffende lijst IV blz. 4 6 8 ; hun namen zijn bovendien in dit
register ook afzonderlijk op hun alfabetische plaatsen te vinden, waarbij
tevens de bladzijden in dit hele werk, waarop zij voorkomen, staan aangegeven.

u,
Zeyst, hoge

heren en
treffende lijst IV blz. 4 6 8 ;
alfabetische plaatsen in dit.
in dit hele werk, waarop zij

vrouwen van de hoge heerlijkheid-, zie de behun namen zijn bovendien ook afzonderlijk op hun
register te vinden, waarbij tevens de bladzijden
voorkomen, staan aangegeven.

u,
Zeyst., ambachtsheren

en -vrouwen van de heerlijkheid-, zie de betreffende lijst TV blz. 4 6 9 , 4 7 0 : hun namen zijn bovendien in dit register ook
afzonderlijk op hun alfabetische plaatsen te vinden, waarbij tevens de
bladzijden in dit hele werk, waarop zij voorkomen, staan aangegeven.

Zeist. Zeyst, drosten van de hoge heerlijkheid-, zie de betreffende lijst IV
blz. 4 7 0 ; hun namen zijn bovendien ook afzonderlijk op hun alfabetische
plaatsen in dit register te vinden. waarbij tevens de bladzijden in dit hele
werk. waarop zij voorkomen, staan aangegeven.

m,Kersbergen,

heren en vrouwen van-. zie de betreffende lijsten I1 blz.
192 en IV blz. 4 7 1 . 4 7 2 ; hun namen zijn bovendien ook afzonderlijk op hun
alfabetische plaatsen in dit register te vinden, waarbij tevens de bladzijden
in dit hele werk, waarop zij voorkomen, staan aangegeven.

u,
burgemeesters

van-, zie de betreffende lijst IV blz. 4 7 5 ; hun namen
zijn bovendien ook afzonderlijk op hun alfabetische plaatsen in dit register
te vinden, eventueel met nog andere verwijzingen in dit werk.

