
















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 nieksteinming. De gebeurtenissen in 1747/1748 te Utrechtzijn bekend. De belangrijke sociaal-economische en po-litieke spanningen in heel de Republiek, gepaard gaandemet tegenstellingen onder de burgerij, leidde tot eenvergroting van de macht van stadhouder Willem IV. Vijlbrief (33) heeft de rol van het geslacht Pestersbinnen de stad en de provincie Utrecht uitvoerig be-schreven. Willem IV benoemde in hetzelfde jaar, waarinhij te Utrecht het stadhouderschap aanvaardde, WillemNicolaas Pesters, oud-kolonel van de hollandse garde,tot luitenant-stadhouder. Na de dood in 1759 van Annavan Hannover, echtgenote van Willem IV, wist W.N. Pes-ters zijn positie in het Sticht te behouden, toen devoogd van stadhouder Willem V, de hertog van Brunswijk,de macht had overgenomen. Doch de weerstand tegen dekliek van Pesters, de stadhouderlijken of de orangisten,groeide. Na

1780 brak een stroom van pamfletten los,waarin Pesters wordt aangeduid als overste of ex-over-ste. Zijn broer Jan Pesters (1716-1797) en diens zoon,W.N. Pesters Jz. (1754-1831) worden ook in de schot-schriften genoemd. De geschriften bevatten ernstigeklachten over het wanbestuur van Pesters en zijn volspot over de persoonlijke aspecten van zijn leven alsluitenant-stadhouder. Ook de uitgifte van kleine ambtenen posten aan vrienden wordt scherp op de hak genomen. De inwoners van Cattenbroek zullen ook wel het nodigeuit de pamfletten over hun &quot;Heer&quot; vernomen hebben. Zijwisten dat hun ambachtsheer op gewestelijk niveau eenbelangrijker rol speelde. Het zal echter hun dagelijksleven nauwelijks beroerd hebben. De politieke strijdwerd voornamelijk in de stad Utrecht uitgevochten (34). 9. Slot Het beeld van Zeist werd in de 19e eeuw in maatschap-pelijke zin in hoge mate beheerst door de bewoners vanhet Slot, Blikkenburg,

Kersbergen, Wulperhorst en degrote en kleine buitenplaatsen verspreid over de uitge-strekte gemeente. De protestantse adel - onder koningWillem I uit de regentenstand verheven - maakte te Zeist 29









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 28. H.L.L. van Hoogenhuyze en W. Grapendaal, Zeist inoude ansichten, 3e druk, Zaltbommel 1975, pag. 80. 29. Telefoonlijst 1902. Vgl. Bulletin van de Van dePoll-Stichting voor de Zeister Geschiedenis (4)1974, pag. 68. 30. V.A.M, van der Burg, Wasserij Burger te Zeist,Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor de Zeis-ter Geschiedenis (10) 1980, pag. 29 e.v. 31. Th.G.P.M. Ruijs, Een historische schets van Katho-liek Zeist, Van de Poll-Stichting Zeist 1979, pag.75 (Utrechtseweg 89a). 32. G.J. Schutte, Willem IV en Willem V in: Nassau enOranje in de Nederlandse Geschiedenis, Alphen aanden Rijn 1979, pag. 194. 33. I. Vijlbrief, Van Anti-aristocratie tot democratie.Een bijdrage tot de politieke en . sociale geschie-denis der stad Utrecht, Amsterdam 1950, pag. 131,139, 153, 161, 169 e.v., 174 en 210. 34. Aleid W. van de Bunt, a.w., pag. 35,maakt ook mel-ding van deze feiten.

Ambachtsheren van de lage heerlijkheid Cattenbroekuit het geslacht (De) Pesters sedert 1682 1. Mr Johan Pesters (1620-1703) 2. Mr Willem Pesters (1659-1735) 3. Mr Jacobus Pesters (1662-1739) 4. Mr Jan Pesters (1716-1797) 5. Jhr mr Willem Nicolaas Pesters (1754-1831) 6. Jhr mr Jan Everard (De) Pesters (1802-1879) 7. Jhr mr Willem Nicolaas de Pesters (1830-1882) 8. Jkvr. Coenradina Carolina Theodora de Pesters (1865-1923), laatste ambachtsvrouwe van Cattenbroek, echt-genote van mr G.C.D.R. baron van Hardenbroek (1859-1941) Leden van de gemeenteraad van Zeistuit het geslacht De Pesters 1. Jhr Willem Jacob de Pesters m
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