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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Jaarverslag november 1982 tot november 1983 15 november 1982 vergaderde de Raad van Beheer in hetZeister Slot. Aan deze vergadering werd voor het eerstdeelgenomen door het lid drs H.M.J. Tromp, De biblio-grafie van Zeist, door mr dr V.A.M, van der Burg samen-gesteld, werd in december 1982 aan alle contribuantengratis toegezonden. Vrijdag 26 november 1982 vond de presentatie in hetSlot plaats van een nieuw boek in de reeks uitgaven vande Van de Poll-Stichting: &quot;En die stroom rees al meeren meer&quot;, een historische schets over de opkomst enontwikkeling van de sociaal-democratische arbeidersbe-weging in Zeist van de hand van G. van Nieuwenhuizen,chef-redacteur van de Nieuwe Zeister Courant. Op 4 maart 1983 vergaderde het dagelijks bestuur inhet Slot. Besloten werd het Bulletin van de Van dePoll-Stichting te tooien met de naam

&quot;Seijst&quot; en vaneen nieuw omslag te voorzien. De tweede secretaris, dr J. Meerdink, hield op maan-dag 28 maart 1983 een lezing in het Slot over het on-derwerp: &quot;Zeist tijdens de franse inlijving (1810-1813)&quot;. Een gedeelte van deze lezing werd gepubliceerdin het juni-Bulletin. Op bevrijdingsdag vertoonde de Van de Poll-Stichtingin &quot;Figi&quot; een aantal malen een uit fragmenten van di-verse herkomst bestaande historische film over Zeist,waaronder de intocht van de Canadezen na de bevrijdingvooral de aandacht trok. Groot was op 5 mei 1983 hier-voor de belangstelling, alsmede voor de tentoonstellingingericht in de foyer van &quot;Figi&quot; over de bezetting ende bevrijding van Zeist. Op die dag werden ook velepublicaties van de Van de Poll-Stichting verkocht ennieuwe contribuanten geworven. Het speciale &quot;bevrij-dingsnummer&quot; van het Bulletin van de hand van de pen-ningmeester, de heer L. Visser, is terecht

met veelwaardering ontvangen. Het eerste exemplaar werd door device-voorzitter tijdens een speciale bijeenkomst op 4mei 1983 aangeboden aan de hoofdredacteur van hetUtrechts Nieuwsblad/Nieuwe Zeister Courant, drs Max





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 bonden aan het Rijksarchief te Utrecht, een lezing overhet Diarium van de Hernhutters te Zeist over het jaar1795. De middagexcursie vond dit jaar plaats op 7 september1983 naar Amersfoort. Bezocht werd de St Joriskerk ende Stichting &quot;De Poth&quot;. Ook voor deze geslaagde excur-sie zij de excursiecommissie dank gebracht. Ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Raad vanBeheer van 28 november 1983 vergaderde het dagelijksbestuur op maandagavond 31 oktober 1983 in het Slot. Het Bulletin kreeg dit verslagjaar een redactie be-staande uit de heren: K. Scharten (eindredacteur), J.Meerdink, Th. Ruijs, H. Tromp en L. Visser. Het ver-scheen vier maal in de normale oplage en werd gratistoegezonden aan alle contribuanten. Reeds vermeld isdat ter gelegenheid van 5 mei 1983 een extra-Bulletinverscheen. Redactie en auteurs is onze Stichting voorhun belangeloze

medewerking grote dank verschuldigd.Door de nieuwe omslag is gepoogd het blad dat eenvoudigwordt uitgegeven aantrekkelijker te maken. Aan de pu-blicaties in het Bulletin werd in de Nieuwe ZeisterCourant aandacht besteed. De redactie wacht gaarne gro-te of kleine bijdragen betreffende de geschiedenis vanZeist in. Met de voorbereiding van de uitgave van de bebou-wingsgeschiedenis van Zeist van drs R. Blijdensteinhadden de leden van het dagelijks bestuur, Meerdink enVisser, uitgebreide bemoeienis. Ook deze publicatie zalbepaald onze kennis omtrent Zeist gedurende de 19e en20e eeuw vermeerderen. Evenals een reeks van voorgaande jaren hebben devrijwilligers van onze Stichting het dagelijkse werkmet toewijding en.enthousiasme verricht. De dames Mol-len en Bertoen en de heren Van Wijk en Roeder is hetbestuur grote dank verschuldigd. De catalogus van debibliotheek is bijna gereed. Aan de topografische atlasen het sorteren en

opplakken van de documentatie wordtbij voortduring gewerkt. De collectie van onze Stich-ting is alweer meer toegankelijk geworden! Deze vrij-willigers stonden ook de bezoekers aan de kamer van de







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 denis van Zeist door de heer R. Blijdenstein, e.a. Rest ons de heer Visser te danken, die ons, waar ditnodig mocht zijn, met raad en daad terzijde staat. Tenslotte! Er is nog veel te doen, maar wij mogentoch constateren, dat wij de vragen, welke ons gesteldworden steeds gemakkelijker kunnen beantwoorden, omdatwe daartoe geordende systemen tot onze beschikking heb-ben. J.Ch. Mollen-Hengeveld Activiteitenkalender 1984 12 maart lezing door mevr. drs G.M.W. Ruiten-berg over &quot;Familie-archieven&quot; 26 mei                        excursie naar de toren van de Oude Kerk en de kerk van de EvangelischeBroedergemeente 7 september dagexcursie naar Apeldoorn met eenbezoek aan het Rijksmuseum &quot;Paleis HetLoo&quot; 15 september &quot;Open dag&quot; in Slot Zeist Thema &quot;Bedrijvigheid in Zeist&quot; oktober lezing



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 De zonde in het deftige dorp Onder deze titel, met als sub-titel &quot;Een vertellingvan menschen en zeden&quot;, verscheen bij &quot;De Maatschappijvoor goede en goedkope lectuur, Amsterdam 1912&quot;, eenroman van de hand van Johan de Meester, die te Zeistveel stof deed opwaaien. Van dit boek kwam in 1982 inde Prisma-boekenreeks nr 2041 bij uitgeverij Het Spec-trum, gevestigd te Utrecht/Antwerpen, een herdruk. Te-vens treft men bij deze herdruk de recensie aan vanFrans Coenen (1866-1936), die verscheen in Kunst enLetteren, 24 november 1912. Met geen woord wordt op deachterflap van het prisma-boek, waar een kortelevensbeschrijving van de auteur staat, gewezen op hetfeit dat de roman te Zeist speelt. Johan de Meester werd 6 februari 1860 geboren te Har-derwijk als Eliza Johannes de Meester. Hij was corre-spondent van het Algemeen Handelsblad te

Parijs (1886-1891), redacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant enmede-redacteur van De Gids (1908-1927). Tot zijn be-kendste boeken behoren: &quot;Geertje&quot; (1905) en &quot;De zondein het deftige dorp&quot; (1912). Hij overleed te Utrecht 17mei 1931 (1). Knuvelder (2) rekent Johan de Meester totde auteurs van het &quot;realistische&quot; genre en typeert hemals de eerste realist onder de nederlandse realistischeauteurs. In het boek: &quot;De zonde in het deftige dorp&quot;hekelt De Meester met een vlijmend sarcasme de huiche-larij en schijnheiligheid. Hij trekt als auteur tenstrijde tegen het &quot;huichelachtige fatsoen van de bur-gerklasse&quot;. De kern van de roman is het feit dat het kindermeisjevan de dominee van de hervormde gemeente te Zeist wordtverleid door de oudste zoon van de predikant uit zijneerste huwelijk. Het meisje, geheten Dina, raakt inverwachting en langzamerhand raakt heel het dorp Zeistdaarvan op de

hoogte. Bij herlezing van de roman is mij opgevallen dat deauteur zo goed op de hoogte is van de topografie enplaatselijke omstandigheden. Ik kreeg toen het vermoe-den dat de auteur of hier gewoond moet hebben of dik-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 wijls bij familie of kennissen gelogeerd heeft. Op mijnverzoek is toen de heer L. Visser, hoofd interne zakenvan de gemeente Zeist, in de bevolkingsboekhouding ge-doken. En, inderdaad! Samen met zijn moeder H.Th. deMeester-van Meurs (in het bevolkigingsregister staatTheodora Hermina i.p.v. Hermina Theodora) en zijn tweebroers en zus heeft E.J. de Meester van 4 augustus 1869tot 7 mei 1875 te Zeist gewoond. Vanaf zijn negende totbijna vijftiende verjaardag derhalve. Hij was het jong-ste kind van mr G.A. de Meester en H.Th. van Meurs. Uitde stratenlijst van ca 1874 blijkt dat hij woonde naastde Oude Kerk aan de Dorpsstraat. Dit huis is thans ge-nummerd Ie Dorpsstraat 3 en werd in 1857 gebouwd doormejuffrouw W.J. Moens (3). Aannemelijk is dat de weduweDe Meester-van Meurs het gehuurd heeft van mej. Moens. Het feit dat Johan de Meester hier bijna zes

jaargewoond heeft, verklaart ook het gebruik van het &quot;zeis-ter&quot; dialect in het boek, waarvan ik moet bekennen dathet niet altijd meteen te begrijpen valt. Niet uitge-sloten acht ik het dat de auteur later nog vele malenin Zeist gelogeerd heeft. Ook omtrent de datering van het boek kan ik tot eennadere conclusie komen. Een van de buitens die niet meteen andere dan de eigen naam vermeld wordt is: Lommer-lust (4). Van dit buiten aan de Utrechtseweg werd in1907 eigenaar O.M. Blanckenhagen. Deze eigenaar-bewonerwordt in de roman als een parvenu afgeschilderd. Voortsdeelt de auteur zelf mede (herdruk, blz. 224) dat hetverhaal is gedacht te gebeuren voor de wet van 16 no-vember 1909. Hiermede is in de tijd naar mijn oordeelaangegeven wanneer J. de Meester het boek geschrevenheeft. De gemeente Zeist heeft 3 november 1948 (5) eenstraat naar de auteur genoemd. Wie kennis wil nemen van de sfeer in Zeist v65r deeerste wereldoorlog

mag het boek van J. de Meester, datsinds 1982 weer binnen het bereik van veel nederlands-talige lezers gekomen is, niet ongelezen laten. &quot; A* . V.A.M, van der Burg10



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Noten 1. Grote Winkler Prins Encyclopedie, deel 15, Amster-dam/Brussel 1982, blz. 190 2. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis derNederlandse Letterkunde, deel IV, 6e druk, 's-Herto-genbosch 1977, blz. 382 3. Roland Blijdenstein, Zeist, Groei en Bouw, 2: HetSlot en omgeving, Zeist 1983, blz. 69 4. Roland Blijdenstein, a.w., blz. 135-136 5. L. Visser, De straatnamen van Zeist. Ook straatnamenzijn monumenten. Van de Poll-Stichting, Zeist 1978,blz. 68-69 11





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 van nadeel hebben ondervonden, ontbrak hier tijd enruimte. Aan dit interessante aspect van de zeisterBroedergemeente, dat voor deze toen nog van vitaal be-lang was, wordt van andere zijde een studie voorbereid.Slechts terloops zal hierover een en ander worden ge-zegd. De Broedergemeente en de politiek In 1795 blijken de Hernhutters in Nederland hun her-komst uit doopsgezinde en collegiantenkringen 2) nogniet te hebben verloochend. Net als deze religieuzegroeperingen toonden zij de neiging zich af te zonderenvan het wereldse, belichaamd in het landsbestuur en derechtspraak. Het ware Godsvolk leefde als &quot;stillen inden lande&quot;, zich slechts bekommerend om zijn geestelijkwelzijn, de zorg voor het aards bestaan overlatend aananderen. Dat verhinderde de Hernhutters niet zich in telaten met handel en nijverheid, maar hun economischebedrijvigheid stond toch

vooral ten dienste van de ge-meenschap en in het bijzonder van hun zendingsidealen.Het gezag van de wereldlijke overheid werd door henechter wel erkend als een door God boven hen gesteldemacht, en zij namen bijvoorbeeld gewetensvol deel aande door de overheid afgekondigde bededagen. In tijden van politieke onrust en veranderingen,waarbij zich nieuwe politieke opvattingen aandienden ennieuwe machtsdragers de bestuurszetels bezetten, hieldmen zich voorshands op de vlakte, zonder zich ten gun-ste van een der partijen uit te spreken. Deze houdingvan zelfgekozen isolement vinden we duidelijk in deBroedergemeente te Zeist terug, zowel gedurende de ja-ren van de Patriottenbeweging in 1785-1787 als ten tij-de van de Bataafse Omwenteling in 1795. Een bijkomendereden voor de hernhutter-gemeenten in Nederland - naastZeist ook enkele minder belangrijke vestigingen el-ders - om zich niet te mengen in de politieke twistenvan die dagen was

het betrekkelijk grote aantal buiten-landse leden, waardoor de gemeente afhankelijker wasvan de welwillendheid van de overheid dan andere groe- 13







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 en kwade genius van stadhouder Willem V, die hem voorde maaltijd had uitgenodigd, en de aldaar aanwezigepruissische generaals de positie van de zeister Broe-dergemeente uitvoerig uit de doeken te doen 12). Ondanks de nauwelijks verhulde politieke voorkeurenvan de gemeentedirectie streefde de Aeltesten Conferenzer naar een openlijke partijkeuze uit de weg te gaan.Dit vloeide, zoals gezegd, voort uit de traditie omzich afzijdig te houden van de wereldse politiek enzich te plooien naar de gegeven gezagsverhoudingen. Menstelde zich in het algemeen op een strikt gouvernemen-teel standpunt. Met niet al te veel moeite schikte degemeente zich in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen,die de omwenteling van 1795 teweegbracht, zoals we nogzullen zien. Dat de Unitats-Direktion te Herrnhut min-der angst had zich op het terrein van de politiek tebegeven en een scherper oog

had voor de nadelige gevol-gen van pogingen zich daaraan te onttrekken, wordt aan-getoond door haar beoordeling van het optreden van dezeister gemeente in maart 1795, naar aanleiding van deverkiezing van vertegenwoordigers van het plattelandvan de provincie Utrecht. In het begin van die maand kondigden de ProvisioneleRepresentanten van het Land van Utrecht, welke in deplaats waren gekomen van het oude Statencollege, dochuitsluitend bestonden uit vertegenwoordigers van desteden, aan, dat op 23 maart 16 extra vertegenwoordi-gers van het platteland zouden worden verkozen doorkiesmannen; deze op hun beurt zouden een aantal dagentevoren worden aangewezen door de dorpen, en wel tweevoor ieder dorp of gerecht. Kiesgerechtigd waren zij,die ouder dan 20 jaar waren, van het mannelijk geslachten niet in dienstbetrekking stonden. Om van zijn stem-recht gebruik te kunnen maken diende men vooraf eendeclaratoir of verklaring te

ondertekenen, waarin hetancien regime als onwettig en gewelddadig werd verwor-pen 13). Deze verklaring zou volgens de Gemein-Direk-tion de broeders in gewetensnood kunnen brengen, mededoor de impliciete desavouering van het Oranjehuis.Daarom werd besloten een uitweg te vinden, waardoor men 16                                                        -



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 niet aan de verkiezingen hoefde deel te nemen. Driebroeders, Hans Heinrich Zaslein, voorstander der ge-meente, Jens Fridlezius, voorstander van het ledigebroederkoor en Ludwig van Laer 14), gemachtigde van debezitter van de vrije heerlijkheid, zullen zich naarUtrecht begeven om aan Representanten een zorgvuldig inhet nederlands vertaalde memorie aan te bieden, waarinhet standpunt van de gemeente wordt toegelicht, zonderde eigenlijke grond, namelijk het bewuste Declaratoir,expliciet te noemen, maar met verwijzing naar de tradi-tie van afzijdigheid in politieke zaken. Vooraf zullende broeders een bezoek afleggen bij enkele afzonderlij-ke Representanten om de memorie toe te lichten en hunoordeel daarover te vernemen 15). Op 12 en 13 maart vertrokken de broeders naar Utrechten bezochten volgens bedoeling eerst enkele Represen-tanten. Burger L. de With

Hoevenaar was vol begrip enstelde zelfs ter plekke een verklaring op, die op 16maart aan de kiezers van Zeist zou moeten worden voor-gelezen ter verduidelijking van de positie van de Broe-dergemeente. De heer S. Essenius, de voorzitter van deRepresentanten, hoewel niet ongenegen, liet echter alszijn mening horen, dat de Representanten in deze aange-legenheid niet te maken hadden met kerkgenootschappen,maar met vrije burgers, die hun plicht als burger beho-ren te kennen. In dezelfde geest werden zij toegespro-ken door de Representant J. van Vliet. Desondanks werdde delegatie op 13 maart 's middags toegelaten tot devergadering van de Representanten en in de gelegenheidgesteld de memorie voor te lezen 16). De zorgvuldiggekozen bewoordingen zijn tekenend voor de geestesge-steldheid der zeister gemeente: zij heeft zich altijd,zo heet het, in vrede en stilte - - - als een naarstigChristelijk Genoodschap kunnen bewijzen, zonder zichechter

te behoeven in te laaten in politieke zaaken, debestuuring van den Staat deezer Landen betreffende. Netals voorheen laat zij ook nu met een gerust hart aanhaar medeburgers gewillig over, de Constitutie deezesLands zoo te regelen en te bewerken, als volgens hunneinzigten tot het meeste nut van het geheele Staats-Li- 17









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Sloophoekje In januari 1984 werden de voormalige MAVO-garage en hetdaarnaast gelegen Witte Huis, hoek Ie Hogeweg/Slotlaan,gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 22
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 de burgerbevolking. Het gerucht van de plundering vanZeist drong door tot de wijde omgeving. Zelfs de oran-jegezinde patriottenhater Hendrik Keettelj arts en apo-theker te Utrechts maakt hiervan misprijzend melding inzijn memoires 24). Op 6 januari werd door de gemeente nog in alle rusthet Heidenfest gevierd, waarbij werd voorgelezen uithet Diarium van de oudste zendingspost van de Broeder-gemeente onder de Saramaccaner-bosnegers te Bambey inSuriname. Twee dagen later kon men de kanonnen horenbulderen, die werden ingezet bij Geldermalsen en Burenin een laatste poging de Fransen over de Waal terug tedrijven. Diezelfde middag arriveerde onder escorte deengelse krijgskas; zij bleef onder strenge bewaking opstraat staan, totdat de uitslag van de actie bekendwerd. Toen bleek dat de Fransen uit Geldermalsen warenverdreven, overigens zeer tijdelijk, werd de kas

gede-poneerd in het Van Muydensche huis. Het volk van deengelse legertros, die in de nacht van 8 op 9 januariin Zeist was aangekomen, bivakkeerde op de straten enlegde grote vuren aan om zichzelf en de vrouwen en kin-deren te verwarmen en iedere duif en haan die ze tepakken kregen, te roosteren. Ondertussen arriveerdentalloze vluchtelingen vanuit het oosten. Zij melddendat de Fransen met een grote overmacht op de Grebbeli-nie aanrukten. Engelse en hessische troepen bleven dekomende dagen arriveren op weg naar de Lek in het zui-den of juist daarvan terugkerend. Op 14 januari besluit de opperbevelhebber Wallmodentot een algehele terugtocht volgens een tevoren opge-steld plan. Nog diezelfde middag werden de daartoestrekkende marsorders aan de leger-onderdelen overhan-digd. De aftocht zou in vijf colonnes worden uitge-voerd. De eerste zou diezelfde avond om tien uur opbre-ken, de andere zouden met een tussenpoos van een

uurvolgen. De legertrein had bevel gekregen voor de troe-pen uit te trekken, maar deze order werd niet overalopgevolgd. De eerste, colonne, bestaande uit de cavale-riebrigade van generaal-majoor Dundas, die aan de Lektegenover Culemborg was gelegerd, kreeg als marsroute ?7



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 toegewezen het traject dat langs Driebergen, Zeist enAmersfoort naar Hattum voerde. Het waren deze troependie zo In Zeist hebben huisgehouden. In het bijzondergold dit een regiment lansiers, waaronder een grootaantal franse emigranten, die aan de zijde van de geal-lieerden streden. Deze lansiers of ulanen arriveerdente Zeist in de vroege ochtend van de vijftiende en ver-trokken pas als laatsten om drie uur in de middag. Deze nacht van 14 op 15 januari 1795 is de Zeistena-ren lang bijgebleven. Weliswaar waren dertig broedersgeconsigneerd om, gewapend met stokken en knuppels, dewacht te lopen, zowel bij de koorhuizen 25) als bij departiculiere'woningen, maar zij wisten niet te verhin-deren dat het niet meer in bedwang te houden krijgsvolksommige huizen binnendrong, van voren of aan de achter-zijde via de tuinen. Ja, zij werden zelf de eersteslachtoffers van de

onverlaten, die de broeders met deblanke sabel te lijf gingen, hen van hun geld en horlo-ges beroofden en met een incidentele sabelhouw zo inti-mideerden dat zij weinig tegenstand meer konden bieden.De bewoners van de hulzen probeerden met het aanbiedenvan voedsel en drinken de opgewonden soldaten te kalme-ren, maar werden desondanks van hun geld en kostbaarhe-den beroofd. De hermetisch vergrendelde deuren en ramenvan. het zusterhuls werden met sabels bewerkt en bijnahad een onnozele zuster, die dacht dat er geklopt werd,de indringers nog binnengelaten. Het had er slecht voorde Broedergemeente uitgezien, als broeder Frldlezius,de voorstander van het broederhuis, niet de hulp hadgekregen van enkele duitse officieren. Deze joegen deplunderzieke meute terug en consigneerden hen bij hunop de Slotlaan opgestelde paarden. Maar een nieuw ge-vaar dreigde. Dezelfde officieren, die zich zo hulp-vaardig hadden betoond, begonnen

grote hoeveelhedengoederen in te kopen in de winkels van de broederge-meente voor assignaten, die later waardeloos bleken tezijn. Hoewel de broeders dit wel vermoedden, konden zijdit moeilijk onder ogen brengen van hun weldoeners, diehen zojuist hadden gered uit de grijpgrage klauwen vanhun ondergeschikten. Pas om drie uur 's middags van de 28



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 15e trokken de laatste geallieerde troepen af, richtingAmersfoort om zich vandaar via Zwolle naar Duitsland inveiligheid te brengen. Het grote ijzeren hek aan deSlotlaan werd achter hen gesloten en onder bewakinggesteld van enkele broeders. Later zouden zij wordenvervangen door mannen uit het dorp, waaronder grotewerkeloosheid heerste. Deze werden betaald uit een om-slag geheven over de woon- en koorhuizen: 16 stuiversvoor de nachtelijke uren (22.00 u. - 5.00 u.), 30 stui-vers voor overdag (5.00 u. - 22.00 u.) 26). Nu brak hetgrote wachten aan op de komst van de Fransen. Op 16 januari zonden de Staten en het stadsbestuurvan Utrecht een delegatie naar Culemborg om met de com-mandant der franse troepen aldaar te onderhandelen. Dedelegatie kon niet anders dan de franse voorwaardenaccepteren, maar deze waren niet bijzonder zwaar: allenederlandse troepen

dienden het grondgebied van hetgewest te verlaten en betalingen door de Fransen zoudengeschieden in assignaten, niet in baar geld. Verderwerd de persoonlijke vrijheid gegarandeerd en zou vrij-heid van godsdienst worden afgekondigd. Op 17 januarimarcheerden de eerste eenheden door de TolsteegpoortUtrecht binnen, waar zij uitbundig door de patriottenwerden ingehaald. Pas de volgende dag bereikten de eer-ste franse troepen Zeist. Men had zich daarbij het erg-ste voorgesteld, gevolg van de propaganda die in iedereoorlog over het thuisfront wordt uitgestort. Had nietBilderdijk al in 1793 over het franse leger, oprukkendin de Zuidelijke Nederlanden gedicht: Verwaten monsters, schrik der aarde.Die de eeuwig duistere gruwelpoelTot 's aardrijks feilen geesel baardeEn voor het laatst der tijden spaarde:Ontbloot van menschheid en gevoel! Het bleek echter nogal mee te vallen, ja, het optre-den van de Fransen stak zelfs gunstig af bij de wijze,waarop de

Engelsen en franse emigranten hadden huisge-houden. Zij hadden niets van glorieuze overwinnaars 29













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 hij gewoonlijk wordt genoemd) was, evenals zijn voor-ganger Cornelis Schellinger, in de woorden van Zinzen-dorf, een inconvenabeler Baron, die het de broedersknap lastig wist te maken. In alles wat maar enigszinsde zakelijke rechten van de heerlijkheid raakte ginghij steevast tegen de wensen van de broeders in, omvervolgens alsnog met seigneuriale grandeur toe te ge-ven.....of niet. Of het nu ging over gronduitgiften, bouwzaken, de aanleg van sloten en bruggen, inkwartie-ringen of huwelijken binnen zijn familie, Ludwig maaktealtijd moeilijkheden. Een enkel voorbeeld moge een enander verduidelijken. In november 1794, als Ludwig vastbesloten is met zijn familie voor de naderbij komendeFransen te vluchten, wil hij plotseling haast maken methet huwelijk van zijn dochter Anna Johanna met zijnneef Jacob Renatus, jongere zoon van Johannes Renatus,zodat deze als echtpaar

welgevoegelijk samen kunnenreizen. Hij wil zelfs dat dit gebeurt zonder dat, zoalsgebruikelijk, hierover het lot wordt geraadpleegd. Omdit min of meer af te dwingen schildert hij broederHacker 36), voorzitter van de Aeltesten Conferenz, hetbeeld van twee tot over hun oren verliefde (erpichte)jongelui, die elkaar op ieder moment van de dag om dehals vallen. Hij zegt te vrezen, dat als de twee nietspoedig trouwen, zijn lieve Annel, door melancholiebevangen, zal instorten, waarvoor hij zelfs het getui-genis van dokter Eberhard aanhaalt. Er is sprake vanpericulum im mora (gevaar bij verder uitstel), maar dearme broeder Hacker, die dit allemaal en nog veel meerheeft moeten aanhoren, meent nochtans dat hier veeleersprake is van periculum in moribus (gevaar voor de ze-den) en stelt de Aeltesten Conferenz van zijn bevindin-gen op de hoogte. Deze schrijft met spoed naar Herrnhutom raad. Maar de opzet van Van Laer heeft een averecht-se uitwerking, want zijn

toespelingen op de &quot;Menistenvrijage&quot; worden eerder gezien als een argument tegenhet huwelijk, en men overweegt zelfs de beide geliefdende deelname aan het avondmaal te ontzeggen. Als dezeechter, hierover ondervraagd, ontkennen dat ooit meeris voorgevallen dan een steelse handdruk, en de oude 35











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 te, had afgedaan en werd overvleugeld door een democra-tiseringsbeweging, beginnend met de emancipatie van deburgerij en uitmondend in het algeheel kiesrecht. Te-rugkijkend zien wij tevens de doorbraak van nieuwe op-vattingen over een kapitalistische bedrijfsvoering, diein de plaats kwam van het gildesysteem en de ambachte-lijke productiewijze. Maar voor de tijdgenoot levend inZeist was dit allemaal uiteraard niet direkt duidelijk.De geschiedenis werd bovendien toendertijd gemaakt inde steden, het platteland volgde op afstand. Voor deBroedergemeente te Zeist betekende de omwenteling deste meer een verandering, omdat zij, wilde zij niet weg-glijden in een onbeduidend provincialisme, uit haarisolement moest treden. Dat zij hierin is geslaagdleert ons een blik naar buiten op de beide pleinen terweerszijde van de Slotlaan. H.L.Ph. Leeuwenberg Noten 19. Notulen Aufseher

Coll., 1794 juli 28. Voor het ver-loop van de krijgshandelingen, uitmondend in deterugtrekking van de geallieerde troepen, de vluchtvan stadhouder Willem V en de vestiging van de Ba-taafse Republiek zie: F.H.A. Sabron, De Oorlog van1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (met twee atlassen,Breda, 1892-1893) 2 dln; 20. Over Barend Christiaan van Calker (1738-1813): zieA. J. Servaas van Rooijen, De Zeister medailleurBarend Christiaan van Calker (Amsterdam, 1917). Zieook notulen Aelt. Conf., 1794 sept. 27 en notulenAufseher Coll., sept.24 21. Notulen Aufseher Coll.. 1794 okt. 1 en 16.Mathijs Beuning (Amsterdam, 1739 - Herrnhut, 1800)was de zoon van Mathijs Beuning en CatherinaOudaen, die beiden stamden uit collegiantenfami- 40



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 lies. Mathijs sr was een van de grootste geldschie-ters van Zinzendorf geweest. Maria (Zeist, 1749 -Zeist, 1814) en Sophia (Zeist, 1751 - Zeist, 1826)Schellinger, beiden dochters van Cornelis Schellin-ger, de amsterdamse ijzerhandelaar, die in dec.1745 slot en heerlijkheid van Zeist kocht ten dien-ste van een nederzetting van de Hernhutters. AnnaBakband (Haarlem, 1724 - Zeist, 1800), weduwe vande koopman Willem van der Schaft 22. Brief van J. Loretz aan de Aelt. Conf. , 1794 nov.15, PA II R 1. B IV                                                     - 23. Notulen Aelt. Conf., 1794 okt. 18 24.  'Aantekeningen over de Bat. Omwenteling, voorname-lijk binnen Utrecht, door een ooggetuige (= HendrikKeettel)', De Navorscher, XLIV (1894) 28 25. NL. het Broederhuis, het Zusterhuis en het Wedu-wenhuis. De hier beschreven gebeurtenissen zijnopgetekend in het Gemeindiarium. Zie H.L.Ph.

Leeu-wenberg, 'De Bataafse Omwenteling te Zeist. Aante-keningen uit het Gemeindiarium van de EvangelischeBroedergemeente te Zeist, 4 januari - 5 februari1795', in: Nederlandse Historische Bronnen uitgege-ven door het Nederlands Historisch Genootschap, III(1983), 146-195 26. Notulen Aufseher Coll., 1795 jan. 21 27. Notulen Aelt. Conf., 1795 febr. 21; notulen Aufse-her Coll. , 1795 febr. 22 en maart 4 . .> 28. Resoluties Provisionele Representanten, RAU, Arch.Staten, 1056-3 \ ^ . . . 29. RAU, Arch. Staten, 1058 30. Johann Ludolph Lorentz (Zellerfeld, 1755 - Amster- 41





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 groothandel 41. Ibidem, 1794 juli 23; 1795 mei 13. Notulen Aelt.Conf., juni 4 42. Notulen Aufseher Coll., 1794 mei 21 43. Jacob Schmidt (geb. Amsterdam, 1745) 44. Notulen Aelt. Conf., 1795 jan. 23; notulen AufseherColl., 1795 jan. 24; febr. 3; maart 18; april 8 45. Gemeindiarium, 1794 aug. 22 (William van Glouces-ter); sept. 15 (kardinaal Von Frankenberg en bis-schop De Nelis); 1795 jan. 7 (Charles-Philippe deBourbon); jan. 9 (prins van Rohan) 46. Ibidem, 1795 maart 18 (Pichegru); mei 9 (Faigas deSt. Fonds); mei 26. 43



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 De ridderh ofstad Kersberger i te Zeist &quot;De kinderen en de vertell:van Warmelo&quot; ingin de 18e eeuw Sedert 1982 is er sprake van een hernieuwde belang-stelling voor de schrijfster van historische verhalen:Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia Engel-berts (Vorden 1880 - Huis ter Heide, gemeente Zeist1929), kortweg Lite Engelberts (L.E.) genoemd 1). Met haar tweelingzuster Johanna Ignatia Daniela AnnaJacoba Engelberts (Vorden 1880 - Huis ter Heide 1953)woonde zij aan de Ericaweg 1 in de villa &quot;Gloriette&quot;.Ook een vriendin, mejuffrouw H. Mijnssen, woonde eentijdlang bij de tweelingzussen in. Het door Lite Engelberts beoefende genre van histori-sche verhalen, die geheel gebaseerd waren op archief-onderzoek en familie-overleveringen heeft na de tweedewereldoorlog geen beoefenaren in de nederlandse litera-tuur meer gehad. De hernieuwde

belangstelling voor dezeschrijfster hangt - naar mijn mening - nauw samen metde toegenomen interesse voor de buitenplaats en haarbewoners. De vertelling &quot;De kinderen van Warmelo&quot;, voor heteerst verschenen in het tijdschrift &quot;Eigen Haard&quot;,jaargang 1906, beschrijft het gezin van Arent Sloet totWarmelo en Kersbergen (1708-1771) en FlorentinaWilhelmina Borre van Amerongen (Utrecht 1718 - huisKersbergen, Zeist 30 april 1777). Het echtpaar Sloethuwde te Zeist in de Oude Kerk 1 december 1751. Tergelegenheid van hun huwelijk schonken zij een zilverenschenkkan ten behoeve van de avondmaalsviering, voor-zien van de wapens Sloet en Borre van Amerongen, welkenog steeds in de Oude Kerk te Zeist aanwezig is 2). De ridderhofstad Kersbergen 3) kwam in 1644 in handenvan het geslacht Borre van Amerongen. FlorentinaWilhelmina was de laatste van haar familie. Het echt-paar Sloet woonde aanvankelijk op Kersbergen,

waar hunoudste zoon in 1752 werd geboren, later op het kasteel&quot;Warmelo&quot; gelegen in Diepenheim (provincie Overijssel). A4





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 van Zeist als hoofd van de huishouding ingeschreven.Aanvankelijk woonde haar broer, Albertus HelenusTheodorus Engelberts (geboren Vorden 23 februari 1882)ook bij haar in. Hun woonhuis, het pand Prins Alexan-derweg 120, werd later vernummerd tot Ericaweg 1, Huister Heide. Vanwege de familie Nepveu bestonden nauwebanden met Zeist. De vertelling &quot;De kinderen van Warme-lo&quot; was toen reeds vele jaren geleden geschreven 6). V.A.M, van der Burg Noten 1. H.W.M, van der Wijck en J. Enklaar-Lagendijk, Herin-nering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen: &quot;DeAlerdinck&quot; en &quot;Het Warmelo&quot;, vermeerderd met &quot;Dekinderen van Warmelo&quot; en &quot;Een Familie-overlevering&quot;door L.E., voor het eerst verschenen in &quot;EigenHaard&quot; in 1903 en 1906, Alphen aan den Rijn 1982 enI.H. van Eeghen, L(ite) E(ngelberts) en de

familie-overlevering. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealo-gie 37 (1983), blz. 230 e.v. 2. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, uitgebreiden voltooid onder verantwoordelijkheid van de Van dePoll-Stichting te Zeist door ds P. Knijper, deel 2,Zeist 1975, blz. 180 en afbeelding no 69. Bij de restauratie 1964/1965 is ook de grafkeldervan Kersbergen aangetroffen (H.J. van Eekeren, DeOude Kerk te Zeist, deel 1, Zeist 1974, blz. 100 endeel 3, Zeist 1976, blz. 214-215), voor het eerstvermeld in 1575, waarin op 21 september 1752 heteerst geboren kind van het echtpaar Sloet tot Warme-lo-Borre van Amerongen werd bijgezet. Volgens degenealogie: Jan Albert geheten (H.W.M, van der Wijcken J. Enklaar-Lagendijk, a.w., blz.98).Kersbergen bezat ook een dubbelgestoelte in de OudeKerk te Zeist (H.J. van Eekeren, De Oude Kerk teZeist, deel 2, Zeist 1975, blz. 182-183). 46
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Krachtens de hinderwet werd door ons vergunning ver-leend voor: rt. de opricliting van:een machinehuisje voor het opwekken van stroom voorverlichtingsdoeleinden; eene smederij; eene inrichting voorhet bereiden van kunstmineraalwater en een bierbotlelarij ;een slachtplaats en rookerij; een lood-, zink-, koper- enblikslagerij, alsmede een nikkelfabriek. b. de uitbreiding van :een inrichting voor de vervaardiging van terra-cotta bouw-ornamenten; een stoomwasscherij; twee inrichtingen voorhoutbewerking; twee inrichtingen voor metaalbewerking;een smederij; vier slagerijen; een fabriek van gouden enzilverenwerken; een limonadefabriek; vier bakkerijen; eenfabriek van koperwerken; eene inrichting voor het ver-vaardigen van tuinmeubelen en een zeepfabriek met spalterij. Handel en scheepvaart,a. Handel. Markten worden alhier niet gehouden. De groot- en kleinhandel en de

winkelnering in dezegemeente waren bevredigend. In het afgeloopen jaar waren alhier 1'^ groothandelarengevestigd. Hoofdzakelijk werd handel gedreven met Engelsche- enDuitsche handelshuizen in steenkolen, vlas, wol, garens, b. Scheepvaart. De scheepvaart is hier zeer gering en dient alleen tothet vervoer van goederen, brandstoffen en bouwmaterialen. De 11 alhier thuisbehoorende vaartuigen bevatten eengezamenlijken inhoud van 83 tonnen, waaronder 1 van 12tonnen, gedreven door een petroleummotor van 4 paarde-krachten. 55







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 De handkar met azijnton van de azijnfabriek&quot;De Ster&quot; aan de Maurikstraat behoort toteen van de nieuwste aanwinsten van de Van dePoll-Stichting. 58



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Een andere aanwinst is de bakfiets van W.D. Slijkhuis,Nooitgedacht 6, waarmee 35 jaar brood bezorgd werd inZeist.                                                                      (Foto Hanneke Kortlandt, Zeist.) Ln





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 groene zeep gemaakt wier en verkes gewoge, want 't wasmeteen de Waag. De ouwe Meijers was de waagmeester. Op die fabriek warede directeure de Waal Malefijt, de latere minister enMeheer de Bruijn, uit de tabakswinkel op de 2e Dorp-straat. Dan weer an de rechse kant de wasserij vanPluim Zondag. Die wasserij is t'r nog. Dan ware d'r nog2 wasserije, de eene, van Van Melsen, is nou in deKroost. - Dan had je nog een groote timmerwinkel died'r nou nog is, een paar zaadhandels en 't laatste huiswas de Bierbrouwerij van Meheer Roghair, waar dat besteZeisterse bier wier gebrouwe. - O, o, dat lekkere, ver-sterkende bier! - Madrr nou vergat ik nog heelemaal deKlompenmakerij van Smitje en de Mandenmakerij van Mul-der. Afijn, alles bij alles 'n straat, zooas t'r gintweede op Zeist was, of 't mos dan 't Broederpleinzijn, maar daar was 't alles in 't deftige.Dat vertel ik ie later wel is.

- En toe ging me Opa z'nkenijne voere. Nou, daar mos ik ok bij zijn. Kees van de Achterheuvel In het archief van de Van de Poll-Stichting bevindenzich de twee in dit bulletin opgenomen artikelen uithet Zeister Weekblad, waarin Kees van de Achterheuvelo.a. vertelt over de bedrijvigheid in het centrum vanZeist. De redactiecommissie wil graag weten wanneerdeze artikelen zijn verschenen en wie er achter de naamKees van de Achterheuvel schuil ging. L. Visser 61





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 'n stevige stok, 'n zakkie boteramme en 'n kruikie kof-fie naar de wach. Dan had je ok nog 'n bakker op 'thoekie van de Lommertsteeg en die bakte toch zulk gru-welek lekker roggebrood, dat was bar. En dan woonden erverscheie goeie werklui, zooas schoenmakers en bliksla-gers, die op 't Broederhuis werkten. Ok nog 'n paarsmids en 'n timmerman en 'n kachelbakker, die in debroedergemeente werkte. Ze maakten meestal 'n dag van14 uren en konne 10 gulden tog niet halen, maar omdat't zukke ordenteleke minse ware kwamme ze d'r toch meeuit. Ajje dan om 12 uur de Achterheuvel op kwam, k'ojepersies watte de minse atte, al naar wat de tijd mee-broch.: snert, uiearts-, hutspot of spekbakke en dan liep't water in je mond bij mekaar. En nou geloof ik, d'ajeje bes voorstelle ken hoe 't 'r daar uitzag en wil jed'r meer van wete dan gaje maar naar me Opa, want hijhet 't mijn ook maar

verteld. Nou komp er de volgendekeer wel wat over de Hernhutters. Daar het me Opa al-tijd ze mond vol van, vanof Snijder, waar vrouw de Rooyaltijd ging koken, tot an de Brouwerij bij de ouwe gas-fabriek. Dus tot temeegies. Kees van de Agterheuvel Van de redactie Beste^ Kees, Van je vader hoorden we, dat je opa Zondag 70 jaarwordt. Dat is nog eens een leeftijd, die het vierenwaard is. Wil jij hem daarom namens het Zeister Week-blad eens hartelijk feliciteren en hem toewenschen, dathij nog heel veel jaren gespaard moge blijven en jounog een heeleboel verhaaltjes vertelt om in de krant tezetten? Netjes zeggen, hoor! Dank je wel en een pret-tigen dag toegewenscht. Red. Z.W. 63
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Egeling 58; Jan van Zanten 50; en de rooms-katholiek W.van Dijk 33 stemmen had. In de Weekbode was echter geenactie voor de heren Egeling en Van Dijk te ontdekken.Die propaganda heeft dus via andere kanalen plaatsge-vonden. Om te voorkomen dat er opnieuw een antirevolu-tionair zou worden gekozen werd er in allerijl, voor deherstemming, een nieuwe kiesvereniging opgericht. Eeningezonden stuk in de Weekbode (18) gaf weer wat ergebeurd was: &quot;Na herhaaldelijk en van vele zijden daar-toe te zijn aangezocht, heeft de heer Van de Poll ein-delijk toegegeven aan den steeds krachtiger uitgespro-ken wensch, om pogingen aan te wenden tot het oprichteneener tweede kiesvereniging alhier. De kiezerstoch, ... begonnen in te zien, dat zij, als alleen-staande personen, niet opgewassen waren tegen hetsteeds driester optreden eener aaneengesloten

partij&quot;.&quot;Nederland en Oranje&quot; was dus alleenheerseres geworden. &quot;Op eene vergadering, op 1.1. donderdagavond door deheer Van de Poll in der haast bijeengeroepen, kwamen 26kiezers op, en traden allen toe als lid van de nieuwekiesvereniging. Als bestuurders werden gekozen: jhrF.H. van de Poll, mr A. Six en jhr mr E.L. deGeer ...&quot;. Nog voor de herstemming plaats vond had de nieuwekiesvereniging &quot;Zeist&quot; al per advertentie bekend ge-maakt, dat de heer C.G. Egeling met algemene stemmen(26) was gekozen tot kandidaat voor de gemeenteraad(19). Deze activiteiten te samen hadden tot gevolg datde heer Egeling met ruime meerderheid werd gekozen totlid van de Raad. Voor de verkiezingen op 21 juli 1885 werd de rooms-katholiek W. van Dijk zowel door de liberale*) kiesver-eniging &quot;Zeist&quot; als door de a.r.-kiesvereniging &quot;Neder-land en Oranje&quot; kandidaat gesteld voor de Raad. In

devergadering van &quot;Zeist&quot; werd er door de heer Van derMersch, waarnemend voorzitter, op gewezen hoe zich meerzelfstandig leven bij de katholieken had geopenbaard.Hij dacht daarbij aan de school voor hun kinderen. Devergadering ging unaniem met de kandidaatstelling van 77



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 de heer Van Dijk akkoord en deze aanvaardde die kandi-datuur (20). De &quot;Oranjevaan&quot; meldde (21), dat de heerVan Dijk waarschijnlijk kandidaat zou worden gestelddoor de voorstanders der bijzondere scholen. De kandi-daatstelling van de heer Van Dijk door &quot;Zeist&quot; werduitgelegd als een poging om de eenheid van de voorstan-ders van bijzonder onderwijs te breken. Volgens tweeingezonden stukken in de &quot;Oranjevaan&quot; hadden de libera-len dezelfde man kandidaat gesteld als de roomsen (metsteun van de antirevolutionairen) van plan waren. De periodieke verkiezing van 19 juli 1887 leverdeweer verwarring op. &quot;Nederland en Oranje&quot; voerde alleenactie voor de heer J.H. de Waal Malefijt. &quot;Zeist&quot; voer-de actie voor de aftredende leden P.W. van Calker en J.Meerdink, en trachtte de heer De Waal Malefijt te ver-vangen door jhr

O.J. Sickinghe. Particulieren voerdenactie voor de heer A.J. Kraan, antirevolutionair enreeds eerder raadslid geweest (22). De heer Meerdink,wethouder, werd dus niet meer door &quot;Nederland enOranje&quot; gesteund, en zij waarschuwde er voor dat menhet aftredende lid De Waal Malefijt trachtte te vervan-gen door een liberaal. Uiteindelijk werden de drie zittende raadsleden her-kozen. In het commentaar op de verkiezingsuitslagschreef de &quot;Oranjevaan&quot; het hoge stemmenaantal voor jhrSickinghe toe aan het feit, dat velen niet op De WaalMalefijt gestemd hadden omdat deze sinds kort ouderlingvan de dolerende kerk is geworden (23). Verder conclu-deerde de &quot;Oranjevaan&quot; dat de poging van enkelen om deheer Meerdink door de heer Kraan te vervangen, misluktwas. Dit werd geweten aan de liberale steun voor deheer Meerdink en de neutraliteit van &quot;Nederland enOranje&quot; op dit punt. De verkiezingen van 1889 waren

voor de antirevolutio-nairen teleurstellend. Door &quot;Zeist&quot; werden de herenAnton, Egeling, Sickinghe en Clotterbooke Patijn vanKloetinge aanbevolen. Door &quot;Nederland en Oranje&quot; werdende zittende raadsleden Anton en Verdonk aanbevolen enwerden daarnaast de heren Fockens en De Bruijn kandi-daat gesteld (24). In een advertentie werden de heren 78



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Conclusie Nu we aan het einde van ons onderzoek zijn gekomenkunnen we een paar dingen opmerken. In de door ons on-derzochte periode zien we inderdaad partijvorming op-treden. Het verband tussen de opkomst van &quot;Nederland enOranje&quot; en de schoolkwestie is overduidelijk. De plaat-selijke activiteiten van de antirevolutionairen metbetrekking tot de schoolkwestie konden voor hen echterweinig verbeteren. Deze zaak werd vooral op landelijkniveau geregeld. Andere plaatselijke politieke conflicten waren erweinig of verliepen langs andere dan partijlijnen. De oprichting van de liberale kiesvereniging &quot;Zeist&quot;betekende dat de politieke activiteiten van een aantalZeistenaren nu een strak georganiseerde vorm kregen.Dit werd noodzakelijk door de successen van &quot;Nederlanden Oranje&quot;. Ondanks de opkomst van partijen bleef hetpersoonlijke element

een grote rol spelen. Dat hingongetwijfeld samen met het geldende kiesstelsel, waar-bij men direct op personen en niet op partijen stemde.Gevoelsmatige tegenstellingen en tegenstellingen tussen(religieuze) groeperingen waren soms sterker dan detegenstellingen tussen de plaatselijke kiesverenigin-gen. Dick de Wit (Dick de Wit woont In Zeist en studeert geschiedenis aan derijksuniversiteit te Utrecht) 87
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