
Tot de bouw van Het Slot van Zeist werd in 1677 dooi' de staten van Utrecht 
aan Willem van Nassau, heer van Odijk en Kongene toestemming verleend. 
In 1686 had de voltooiing plaats. 

W. GRAPENDAAL 

WORDT LOPIKS KERK GESLOOPT? 

Naar aanleiding van de mededeling in het vorig nummer van Oud-Utrecht, dat 
de voor de sloop bestemde kerk te Lopik wél op de Voorlopige Lijst van Ned. 
Monumenten staal, lezen wij in het dagblad Trouw van 26 februari: ,,De kerk
voogdij verkeerde in de veronderstelling, dat het gebouw niet meer in de lijst 
stond vermeld en dat het daarom zonder moeilijkheden /.ou mogen worden 
afgebroken. 

Nu is het mogelijk geworden, voor een eventuele restauratie van het kerk
gebouw, een rijksbijdrage aan te vragen, hetgeen de hervormde gemeente aan
zienlijk zou ontlasten. De hoge kosten van een eventuele restauratie waren indertijd 
mede aanleiding voor de kerkvoogdij om tot afbraak en nieuwbouw te besluiten. 

Ook nu de kerkvoogdij kennis heeft genomen van het feit, dat de kerk in de 
lijst wordt vermeld, wil hel de afbraakplannen doorzetten. Het wil dus — zo 
vernemen wij — te zijner tijd bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten 
schappen een sloopvergunning aanvragen." 

SCHOOLIÏERKTITEN UIT DE FRANSE TIJD 

Amersfoort, 1805. Door het Gemeentebestuur dezer slad is tot Fransen Kostschool
houder aangesteld H. van Wijngaarden, woonachtig te Utrecht. 

Alhier is overleden Jan de Louter, Schoolmeester en Voorzanger. De aanstelling 
tot dezen posl, op eene jaarwedde van f 250, competeert aan het Gemeentebestuur. 

Insgelijks is overleden de Onderwijzer der Diakonie-armen-kinderen en parti
culiere Schoolmeester, Izaak Zeldenrijk, die eene jaarwedde genoot uit de 
Gereformeerde Diakonie. 

Rswoude, 1805. Door het beroep van den Schoolonderwijzer Benjamin Muysert, 
naar Vianen, zal de School alhier eerlang vacant worden. — Het tractement van 
den Schoolmeester, de functie van Koster, Voorzanger en Doodgraver daar oude! 
begrepen, bedraagt jaarlijks f 130, buiten de schoolgelden en emolumenten. 

IJsselstein, 1807. Alhier is door het Gemeentebestuur tot openbaar Fransch Kost
schoolhouder aangesteld J. L. Nauta, openbaar Fransch en Nederduitsch School
onderwijzer te Doetinchem, bezittende den eersten of hoogsten rang. 

Zegveld, 1807. De School alhier vacant geworden zijnde door vrijwilligen afstand 
van den tegenwoordigen Onderwijzer, werd, in deszelfs plaats, door het Kapittel 
St. Mariae, als het regt der Ambachtsheevlijkheid hebbende, tot Schoolonderwijzer 
aangesteld Jan Jansen, bezittende den vierden rang. 

Breukelen, 1807. Door het beroep van den openbaren Schoolonderwijzer G. van 
der Wiel naar het aanzienlijke Dorp De Wijk in Drenthe, staat de openbare School 
dezer plaats tegen de helft van Augustus vacant te worden. Deze School tot die 
van den hoogsten rang behoorende, zoo worden hier Sollicitanten gevorderd, die 
den eersten of tweeden rang bezitten. En worden dezulken, voor zoo verre zij 
genegen zijn, de posten van Schoolmeester, Koster, Voorzanger enz. aldaar waar te 
nemen, uitgenoodigd om zich, met de vereischte getuigschriften en acten, te ver
voegen bij den Ambachts-Heer op Nijenrode. 

Nieuwe Loosdrecht, 1807. Door .'.e Ambachts-Vrouwe der beide Loosdrechten, 
Vrouwe S. M. van de Poll, Weduwe Alewijn van Mijnden, is, met concurrentie 
van den Schoolopziener van het District, lot Schoolmeester alhier uit bevoegde 
Sollicitanten, hebbende den derden rang. verkozen en aangesteld Franciscus van 
der Haegen, Ondermeester te Amstelveen; zijnde van deze benoeming op den 
6. September 11. aan den Schoolopziener van het District kennis gegeven. 
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