




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 5 - geld op. Bij de afsplitsing in 1842 verloor de pa-rochie Bunnik ongeveer 2/3 deel van het aantal pa-rochianen. Financieel was het duidelijk een minderernstige aderlating. Jacobus Aloysius Zoon(1782- 1858), pastoor te Bunnik (1834-1853), heeft/.ich altijd een voorstander betoond van de oprich-ting van een parochie te Zeist. 3. De parochiegrenzen van Zeist in 1842 Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1842, no8/2000 (vgl. ook Koninklijk Besluit van 14 october1842, no 5/1590), was toestemming verleend tot hetoprichten van een r.k. parochie te Zeist. Sinds1837 hadden zeister katholieken hiervoor geijverd.Kerkrechtelijk (2) geschiedt dit op 14 october 1842door Inocentius Ferrieri &quot;Kamerheer honorair vanZijne Heiligheid Paus Gregorius XII, vice-superiorder Hollandsche Zending, Zaakgelastigde van

den H,Stoel bij Z.M. den Koning der Nederlanden enz. enz.&quot;op verzoek van de aartspriester van Utrecht, Gijs-bert Antoon Vermeulen (1832-1843) (3), die daartoe23 maart 1842 een brief had gericht aan genoemdeFerrieri, waarin hij uiting gaf van &quot;het groot envurig verlangen van de katholieke inwoonders vanhet dorp Zeijst, Provincie Utrecht&quot;, alsmede datomliggende pastoors, in het bijzonder die van Bunnik,daartegen geen bezwaar koesterden, maar integendeel&quot;goedgekeurd en aanbevolen&quot;. Geconstateerd wordtvoorts dat de katholieken van Zeist in staat geachtkunnen worden een pastoor te onderhouden. Tot de parochie Zeist behoren in beginsel allekatholieken, die binnen de burgerlijke gemeenteZeist wonen. Tot de parochie Bunnik blijven evenwelbehoren degenen die wonen in dat gedeelte van Zeist&quot;dat gelegen is ten zuiden eener oude Grift de

Haks-wetering in eene regte lijn, van daar tot aan deOdijkerbrug, en gevolglijk de Vinkenbuurt en deboerderijen en woningen aan de Kromme Rijn, en aande Odijkerbrug&quot;. Tot de in 1837 opgerichte r.k.statie Soesterberg blijven behoren &quot;Allen die wonen









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 9 - op het r.k. kerkhof aanwezig. De tweede echtgenoteen de dochter van N.P. Heymans liggen er met hem be-graven. Uit deze feiten wordt duidelijk dat het kerkbestuurvanaf 1884 overgegaan is tot de uitgifte van eigengraven ter financiering van de kerkfabriek. Een centrale plaats op het r.k. kerkhof wordt in-genomen door het priestergraf, waarachter tegen dekerkhofmuur uit 1855 een kruisbeeld staat. Hierinliggen vijf priesters begraven: F. Cohu, eerste pas-toor van Zeist na de hervorming, 1842 tot 1&quot;3-7-l858;W, Jansen, pastoor van 1891 tot 1907 (overl. 31-7-1908);G. Reinders, pastoor van 1907 tot t 29-9-1933; mgrdr J. Stolte, huisprelaat, geb. 14-12-1831, overl.20-2-1951; K.G.Th. Meurs, pastoor van de parochievan de H. Familie J.M.J. 30-10-1951 tot t 21-6-1953. De naam Van Rijn zijn we in dit

artikel al eerdertegengekomen. Op het kerkhof L. Rij 4, gr. 3, ligteen grafkelder met een gebroken grafsteen erop. Detekst op de grafsteen luidt: &quot;Hier rustAntonius van RijnGroote weldoenervan deParochie van ZeistOverleden den 6 April 1877in den ouderdom van 86 jarenenzijn broederAdrianus van RijnOverleden te Schalkwijk den 11 November 1879in den ouderdora van 84 jarenwiens mildadigheid niet minderdankbaar herdacht zal worden. Zalig zijn de barmhartigenwant zij zullen barmhartigheid verwerven. Hatth. V. 7.&quot;



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 10 - Pastoor F. Cohu heeft grote tegenslagen gekend. Op27 augustus 1856 richt hij zich tot de aartsbisschopmgr Zwijsen, met een verslag van de diefstal gepleegdin de kerk in de nacht van 25 op 26 augustus 1856. Indie zelfde brief spreekt hij ook over het faillisse-ment van het amsterdamse bankiershuis Roothaan, waar-door de parochie van de H. Joseph in moeilijkhedengekomen is. Tevens bracht Cohu opnieuw de perikelenmet betrekking tot het r.k. kerkhof aan de orde. Deparochie komt er echter weer bovenop. De eerste pas-toor na de hervorming van Zeist zal betrekkelijkjong sterven. In een brief van 4 juli 1358 deelt J.Hartman, de voormalige aartspriester van Utrecht, deaartsbisschop, die op &quot;Huize Rijsenburg&quot; te Drieber-gen verblijft, mede, dat pastoor F. Cohu (1801-1858)&quot;gisterenavond ten IO5 ure in eene hevige

bloedspuwing&quot;de dood gevonden heeft. Zijn opvolger wordt MartinusPutman (1821-1869), die tevoren kapelaan te Bunnikgevjeest is. 5. De inventaris van de parochie van de H. Joseph teZeist, 29 september 186 1 Onder pastoor Putman wordt in 186 1 een inventarisvan de parochie-eigendommen opgemaakt, die berust inhet archief van het aartsbisdom Utrecht, waaruit telezen valt, hoe de parochie van Zeist zich ontwikkeldhad. De inventaris is getekend door de pastoor en dekerkmeesters N. Noster, W. van Thiel, P. van Ling enJ. Hissink. In het parochie-archief worden bewaard:&quot;De stukken van 't gouvernement waarbij de nieuv/ op-gerichte statie van Zeijst wordt erkend&quot;. Er blijktonder meer ook uit dat de aartsbisschop op 14 juni1855 vergunning heeft verleend tot het instellen vande broederschap de H. Rozenkrans. Ook een verzoekvan 18 januari 1356 tot het instellen van een 40-urengebed is door de

aartsbisschop gehonoreerd. Of deaartsbisschop ingegaan is op een verzoek van 13 augus-tus 1857 om de nieuw geplaatste kruisweg in te zege-nen is niet bekend. De bewijzen van de eigendommen









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 14 - aartspriesterschap Utrecht en in het parochie-archief te Soesterberg. L.J, Rogier, De aartspriesterschappen van deHollandse Zendingen; A A U, L X II (1938), blz.129-162. V.A.M, van der Burg, De grondaankoop voor de eer-ste r.k. kerk na de hervorming in 1843 te Zeist;Nieuwe Zeister Courant 4 raaart 1977, blz. 5.V.A.M, van der Burg, Het r.k. kerkhof aan deUtrechtseweg; Nieuwe Zeister Courant 1 juli 1977blz. 5. Dit ligt er nog op het r.k. kerkhof, R. Rij 3, gr.3. Blijkens de grafsteen die zich nog in goedestaat bevindt, liggen er begraven: Maria HerminaGrasveld, geb. 19-6-1856, overl. 25-6-1885;Aloysia M.J. Grasveld-Mittweg, geb. 8-5-1825,overl. 28-2-1883; Wilhelmus Theodorus Grasveld,geb. 6-11-1809, overl. 13-12-1893.V.A.M, van der Burg, Het r.k. liefdegesticht enmeisjesschool aan de Utrechtseweg (1906-1921);Nieuwe Zeister Courant 11

november 1977, blz. 5. Geertruida Adriana Heymans-Suidgeest (1827-1906)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 15







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 Pastorie aan de Utrechtseweg 58 Foto's Hanneke Kort landt, 1979



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 19 - Schouw in de pastorie, Utrechtseweg 58


