
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 46 geschenke ontvangen, zoals: Uit de geschiedenis enhet volksleven van Woudenberg; Zeist, stad in hetbos; Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek;De Utrechtse gemeenten in 1815; Paleis Soestdijk...;Kastelen langs de Wetering (dl 3); Driebergen enRijsenburg in oude ansichten; De Bilt en Bilthovenin oude ansichten; Molenbeek provincie Utrecht; On-derwijs te Amersfoort. 1806-18B0; Statistische kwar-taalberichten gemeente Zeist; Port Royal en Utrecht;De Bilt in beeld; Driebergen en Rijsenburg, hoe zijontstonden en groeiden; De Sinte-Cunera van Rhenen;enz. En verder vele tijdschriften, brochures e.d.De foto-verzameling werd vergroot met een aantalschenkingen (o.a. door Slavenburg's Bank, Heren-laan, alhier), terwijl de prentbriefkaarten-collec-tie een grote gift ontving van de heer R. Brems teLeersum. En ook van de heer H.L.L. van Hoogenhuyze,die

bovendien vele oude kranten (van 1935, enz.),statuten- en andere boekjes, etc. schonk. Dok an-dere gaven (akten - met name een groot aantal overSchaerweyde, Bloemenheuvel, de Schaerweyder Bos-schen, enz., in bruikleen afgestaan door de heerW.A. Storm de Grave -, e.d.) werden in dank aan-vaard. ,, K.W.G. De orkaan van 1674 In Utrecht was gedurende de maanden augustus enseptember 1974 in het Centraal Museum een tentoon-stelling te bezichtigen, genaamd &quot;De Dom in puin&quot;,waar aan de hand van veel documentatie- en prenten-materiaal de stormramp van 1 augustus 1674 werd her-dacht. Een catalogus gaf nog nadere toelichting.Dat deze, uit het zuiden komende, orkaan, die toenUtrecht teisterde en er grote schade aanrichtte,niet alleen daar huishield ligt voor de hand. Uiteen aantal omliggende gemeenten zijn gegevens ge-publiceerd in het orgaan van de vereniging &quot;TussenRijn en Lek&quot;, namelijk over

de schade te Benschop,De Bilt, Bunnik, Houten, Jutfaas, IJsselstein enVleuten 1). De &quot;Oprechte Haerlemse Saturdaegse



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 49 Courant&quot; van 4 augustus 1B74 schreef er o.a. over;&quot;.... en men sagh de Dorpen rontom als in lichtenVlam staen; sedert heeft men gesien dat meest al-le de Toorens van de Dorpen wegh zijn, of Stompengeworden, of gants tot niet, gelijck als die vanVleuten, Jutphaes, Houten en meer andere; hetgesaeyde in dese Provincie is meest alle ter ne-der geworpen; in somma een miserabele Slagh&quot; 2).En Zeist ? Had ons dorp, al geleden hebbende doorde Franse bezetting van 1672, ook haar deel ge-kregen van deze &quot;miserabele slagh&quot; ? We weten erweinig van, wat niet wil zeggen, dat Zeist ge-spaard bleef. Een verzoekschrift van 3 augustus1674 luidt: &quot;Op de requeste van Jan Willemss, wo-nende tot Zeyst, versoeckende, vermids sijne ge-ledene schade so in huysinge als gewasch, remis-sie van een jaar pacht. Is geappoincteert&quot; 3).Het vorenstaande

heeft kennelijk te maken metstormschade. Maar het volgende ? In een akte van9 mei 1721 lezen wij, dat drost, schouten en ge-rechtslieden van het Zeister kerspel erkennen,schuldig te zijn aan Ferdinand van Hatting, Heervan Stoetwegen, een bedrag van 3469 gulden en 14stuivers, geleend wegens reparaties aan kerk, to-ren en pastorie alhier, verricht in 1677 en 1678.Aangezien ook elders het herstelwerk na de stormsoms laat op gang kwam, vermoed ik, dat wij hierinderdaad te doen hebben met een bericht over de1674-ramp. v;                           ?                           &quot; K.W. Galis Noten: 1} A. Graafhuis e.a.: Het &quot;schrickelik tempeest&quot;van 1674 tussen Rijn en Lek. Tussen Rijn enLek, 8, 1974, nr 3; pag. 1 t/m 20.A. Graafhuis: De orkaan van 1674. Maandbladvan &quot;Oud Utrecht&quot;, 47, 1974; pag. 41-46. 2] Tussen Rijn en Lek, 8, 1974, nr 3; pag. 1. 3] R.A. Utrecht. Inventaris Statenarchief nr 731(Resol. van de Ridderschap van Utrecht].




