














Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 30 - Zijn strenge bestraffing moest dienen, zoals hetvonnis zegt,&quot;ten afschrik en exempel&quot; van anderen, De schaapherder, moordbrand. geradbraakt.Een Zeister schaapherder, die met zijn schaaps-kudde ver van huis was afgedwaald tot in het Wes-ten van de provincie Utrecht ontmoette daar een,vermoedelijk rijke, weduwe. De kennismaking be-viel zo goed, dat hij haar trouwbeloften deed,zonder echter te vertellen, dat hij in Zeist eenhuisgezin had, bestaande uit een vrouw en zevenkinderen. Hij besloot zijn gezin uit de weg teruimen. Tot tweemaal toe poogde hij het uit zeerbrandbaar materiaal bestaande huisje, waarinzijn gezin woonde, 's nachts in brand te steken,in de hoop dat althans zijn vrouw in de vlammenzou omkomen, want dan kon hij met de rijke weduwetrouwen. Beide pogingen tot brandstichting misluk-ten echter en hij werd gearresteerd. Dit

zeerernstige misdrijf vormde een poging tot moord-brand. moord door middel van brandstichting, on-der de verzwarende omstandigheid, dat het bijnacht was gepleegd. Daarom werd hier een verzwaar-de vorm van doodstraf, het radbraken,toegepast.Daarbij sloeg de beul met een ijzeren staaf alleledematen van de veroordeelde stuk, soms gevolgddoor een genadeslag op het hart. Het lichaamwerd door de spaken van een rad gevlochten endit rad werd daarna op een paal bij de galg ge-plaatst. Voordat de schepenen vonnis velden,consulteerden zij - althans bij belangrijke 2.a-ken - een vooraanstaande jurist in Utrecht endiens advies werd opgevolgd, omdat de veelal uiteenvoudige lieden bestaande schepenbank zich eerstdan verantwoord voelde. Ftaorters van steden konden in criminele zakenniet door het gerecht van de hoge heerlijkheidworden berecht, maar moesten terecht staan voorhun eigen, stadsgerecht.









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 34 - afgemaaide heide of heideplaggen van de landsheer-lij Ke heidevelden haalden. Als vergoeding voor hetweiden van schapen daarop, moesten zij zogenaamdezandhamelen leveren, dat wil zeggen rammen uit deschaapskudde, die zij op deze uit zandgrond be-staande heidevelden hielden. Later werd de ver-plichting tot het leveren van zandhamelen - dieaanvankelijk door de bisschop en zijn hofhoudinggeconsumeerd werden - omgezet in een betaling ingeld. Bovendien moesten er in Zeist varkens gele-verd worden aan de bisschop-landsheer, welke pres-tatie reeds voor 1378 was omgezet in het betalenvan varkensgeld. Ook in Zeist kwam oudtijds horigheid voor.De bisschop van Utrecht bezat hier een hof, waar-onder 11 vanouds horige,hoeven ressorteerden. In1329 wordt nog uitdrukkelijk gesproken van de&quot;hyen van Zeist&quot; en &quot;hyen&quot; is een

ander woordvoor horigen. In 1379 wordt in hetzelfde verbanddeze term echter niet meer gebruikt, waaruit menkan afleiden, dat de horigheid was opgeheven ofuitgesleten. Nog langer is er horigheid blijven bestaanop de bezittingen van de St Paulus Abdij teUtrecht, onder andere in dat gedeelte van Zeist,dat tegenover Bunnik aan de Kromme Rijn grensdeen dat het Zeisteroever werd genoemd. In 1399 be-sloten abt, prior en convent van deze abdij hunhofhorige goederen, waaronder die, welke op Zeis-teroever gelegen waren, om te zetten in leengoe-deren, waardoor de bezitters ervan tot vrije leen-mannen werden. De uit rechtshistorisch oogpunt belangrijk-ste rechtshandeling, die zich in de middeleeuwenin Zeist afspeelde, was de volgende. Een nieuwebisschop van Utrecht was bij zijn intocht volgensoude gewoonten verplicht zijn wereldlijk gezagover het Nedersticht eigenhandig in te luiden met





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 36 de BuurkerK hing. De bisschop zou sindsdien ge-bruik hebben moeten maken van de naastbij zijn-de kerkklok en dat was die van Zeist, want DeBilt had in de middeleeuwen geen eigen kerk. Ofde bisschop echter voor 1300 zijn wereldlijkgezag te Utrecht inluidde met de klok van deBuurkerk, staat niet vast. Dat deze hoogst be-langrijke en onmisbare ceremonie althans in delatere middeleeuwen in Zeist behoorde te geschie-den, weten wij echter met zekerheid. De middeleeuwse kerkklok die de bisschopluidde bij zijn inhuldiging bestaat niet meer.Reeds enige tijd voor 1593 hadden de kerkvoog-den van Zeist een nieuwe klok gekocht, die ingenoemd jaar nog niet betaald blijkt te zijn.Deze klok was een eeuw later al weer versleten,mogelijk was het een tweedehandse klok geweest.In 1699 schonk de toenmalige drost van Zeistde tegenwoordige klok, welke onlangs

gerestau-reerd is. 21 november 1970




