
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 21 Cornelis Schellinger, een vergeten Amsterdammer (2) De Staten van Utrecht knepen echter een oogjedicht, behalve de plaatselijke predikant, die zichdood ergerde, wanneer voor iedere samenkomst deslotklok werd geluid. Na enige weken verdwenen demeeste gasten wel, maar het bleef een komen en eengaan, of beter: meer een komen dan een gaan. Lie-den van allerlei slag bevolkten - tijdelijk ofvoorgoed - het Slot: adellijke Duitsers, arme am-bachtslieden - meestal verdrevenen - en rijke Am-sterdammers. In 1747 kwamen daar nog de ongehuwdebroeders van 's Heerendijk bij, de eerste neder-zetting der Broeders te IJsselstein en grotendeelsgefinancierd door Jacob Schellinger, de broer vanCornelis. Deze nederzetting was bedoeld als &quot;post-huis&quot; voor de zendelingen en tevens als schooi-en conferentie-oord. Hoofdzakelijk door de antipa-thie der

bevolking tegen de vreemdelingen werd dit&quot;posthuis&quot; geen succes. Uitbreiding Het Slot geraakte overbevolkt; allemaal broeders,die eindelijk rust hadden gevonden, behalve Corne-lis en z'n vrouw, voor wie de toestand langzamer-hand ondraaglijk werd. Er moest gebouwd worden,maar waar? Buiten de Heerlijkheid zou de kans vanslagen uiterst klein zijn en dat was voor de broe-ders geen prettige gedachte. Maar Cornelis Schellinger nam hun onrust weg: degemeente kreeg van hem stukken grond in gebruik,voor het Slot gelegen, om zich daarop te vestigen.In 1749 wordt in een definitief contract dezegrond in voortdurende erfpacht gegeven.Hoe nu aan geld te komen voor de bouw van de hui-zen? Von Zinzendorf hoopte, dat zijn hollandsevrienden - voornamelijk de rijke Amsterdammers -voor het benodigde kapitaal zouden zorgen.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 23 - Portret van Cornelis Schellinger, Heer van Zeisten Driebergen; 1745. Silhouet, 17 x 13 cm(Foto R.A. Utrecht)







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 26 - De middenpartij van de vorstelijke behuizingBroederplein 27 waar Schellinger van 1768 totzijn dood in 1778 woonde.(Foto A. Bredschneyder)









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 30 - y^/ De handtekening van Cornelis Schellinger, in 1765 De kerk (1766 - 1768) van de Evangelische Broe-dergemeente, op het Zusterplein(Foto Hasewinkel)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 31 - register Schellinger&quot; en gepubliceerd in De Ne-derlandsche Leeuw, 90e jrg, 1973, no 4/5 (april/mei). In dit register, geschreven in 1814, lezenwe: &quot;De Famielje van de Schellingers is herkom-stig van het Eyland Ter Schelling, Zijnde deEerste Mannen geweest Zeevarende lieden; in degroote kaart van de Eyland vind men een Zeegat,genaamt Volkert Douwes Gat&quot;. Genoemd naar Vol-ckert Douwesz., die ca 1600 leefde.Diens achterkleinzoon was Cornelis Schellinger,geboren op 27 april 1711 te Amsterdam als twee-de zoon van Rutger Schellinger (gest, 1730 enMaria van Laer (gest. 1734). In 1736 huwde Corne-lis met Sophia Centen (geb. 1716); ze gingen wo-nen op Singel 100 te Amsterdam; in 1745 kochtenze het Slot en de Heerlijkheid Zeist. Uit hunhuwelijk werden geboren: a) Maria (10-6-1748 enongehuwd gest. 30-1-1814; gewoond hebbend

bij deBroedergemeente te Zeist); b) Sophia (1749 en on-gehuwd gest., gewoond hebbend bij de Broederge-meente); c) Cornelis (1754 en ongehuwd gest.18-5-1776). Cornelis Schellinger stierf te Zeistop 26-2-1778, na zijn vrouw (gest. 24-1-1769 teZeist) en zijn zoon. Cornelis' oudere broer Jacob Rutgersz. Schellin-ger (1706 - 1769) huwde met Magdalena (van) Beu-ning; het huwelijk bleef kinderloos. Deze Jacobkocht in 1736 een stuk land te IJsselstein enliet daar de eerste nederlandse Hernhutter-neder-zetting, &quot;'s Heerendijk&quot;, bouwen. In 1738 werdhij er &quot;oudste&quot;; verder had hij aandeel in de op-richting van de Amsterdamse Broedergemeente envan het zendingsgenootschap. Het geciteerde re-gister deelt ons over hem mede: &quot;Hij was eersteen mystiek en ging na zijn Vaders dood van Enk-huizen naar Amsterdam, vertrok vandaar weder naarZeyst, alwaar hij Bisschop wierd van de Hernhut-ters; hij bezocht met

zijn vrouw de Moravische




