
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 De eigenaren/bewoners van het Slot Zeist Het tegenwoordige Slot Zeist is - zoals bekend - hettweede van die naam. In de middeleeuwen stond er al eenkasteel in Zeist. We kunnen het zien op de &quot;Caerte vanHooge, Lage en Middelbare Jurisdictie van Seyst enDriebergen&quot; door Bernard de Roy van 1677 1) aan deN.0.-zijde vaft de Waterigeweg, waar deze de &quot;Seyster-vaart&quot; snijdt. Eigenaren waren leden van het &quot;riddermatige&quot; ge-slacht Van Zeyst. In het werk van Van Eekeren, de OudeKerk te Zeist, wordt zowel in deel II als in deel IVuitvoerig ingegaan op dit oude geslacht dat, volgens deschrijver, niet alleen de naam Van Zeyst droeg, maarook resideerde op het oude kasteel (Slot) van Zeist. Deeerst bekende hiervan is Godefridus de Seist, wiensnaam in een oorkonde uit 1165 wordt genoemd 2). Eeneeuw later - bekend van 1279 tot 1297 - is weer

eenGodefridus (Godfried) van Zeyst eigenaar van het SlotZeist. Dat zijn familie belangen en waarschijnlijk ookeen zekere macht had in deze streek mag mede wordenafgeleid uit het feit dat Godfrieds dochter, Petro-nella van Zeyst, priorin was van het Vrouwenklooster inDe Bilt. Zij stelde zich in een conflict met de abt vanhet Klooster Oostbroek zeer zelfstandig op, wenste nietvoor diens gezag te buigen ondanks de pauselijke uit-spraak, die in haar nadeel was uitgevallen! Vermeldmoet nog worden dat haar familie belangrijke schenkin-gen aan het klooster had gedaan. Na Godfried van Zeyst is zijn zoon, Johan van Zeyst- bekend van 1279 tot 1310 - vermoedelijk eigenaar vanhet middeleeuwse Huis Zeist geweest. Dan volgt een tijdsverloop van ± 135 jaar, waaringeen gegevens bewaard zijn over de bewoners/eigenarenvan het Slot Zeist. Wanneer deze weer vermeld worden inhistorische bronnen is het Huis niet meer in het bezitvan het geslacht Van Zeyst. In

de 15e eeuw, in het jaar1445, wordt Johan van Renesse van Rijnauwen, die in1418 genoemd wordt als Heer van Kersbergen, vermoede- 23



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 huurd, was wel heel anders dan de wijze waarop hij al-tijd zijn taak had menen te moeten vervullen. De laatste levensjaren van Cornelis Schellinger wa-ren door het overlijden van zijn vrouw en zijn zoon ergmoeilijk. Hij zelf werd ernstig ziek en overleed na eensmartelijk lijden in 1778. De Vrijvrouwe Maria Agnes was in 1767 getrouwd metMoritz Wilhelm, Burggraaf von und zu Dohna. Zij stierfin 1784. Haar erfgenaam verkocht de Heerlijkheid Zeistnog in hetzelfde jaar aan Johannes Renatus van Laer.Deze vestigt zich niet op het Slot, maar blijft totzijn dood in 1792 wonen in zijn huis op het Zuster-plein. Zijn jongste zoon, Johannes van Laer, wordt danVrijheer en in 1795 Ambachtsheer van Zeist. In dat jaar- tijdens de franse overheersing - werden in Utrechtalle &quot;Ridderschappen&quot; afgeschaft. De titel van de eige-naar van het Slot is dan &quot;Ambachtsheer&quot;. Hij sterft

in1816 en wordt in de Ambachtsheerlijkheid opgevolgd doorzijn beide broers Cornelus Renatus en Jacob van Laer.Zij dragen in 1818 de Ambachtsheerlijkheid Zeyst overaan Coenraad Willem Wijborch. Dan volgt er een merk-waardige periode in de geschiedenis van de Heerlijk-heid. Enkele jaren later, al in 1822, verkoopt Wijborch deAmbachtsheerlijkheid aan de Evangelisch-Luthersche Ge-meente te Berbice, Britsch Guyana. Guyana, aan denoordkust van Zuid-Amerika, bestaat deels uit een zan-dig heuvelland en een brede kustvlakte die doorsnedenis door rivieren en kreken. In de 17e eeuw vestigdenzich hier engelse, franse en nederlandse kolonisten dieplantages aanlegden. Het oostelijk deel van Guyana werddoor de Fransen bezet. Het westelijk deel behoorde aande Nederlanders, die in 1667 het middenstuk op deEngelsen veroverden, n.1. Suriname. In 1803, de napo-leontische tijd, werd het hele gebied veroverd door deEngelsen. In 1814 kwam

Suriname weer terug bij Neder-land, maar Berbice, dat in westelijk Guyana ligt, bleefEngels. Na de oorlogsjaren ging het de plantages inBerbice goed; met hulp van negerslaven werd koffie,suiker en katoen verbouwd.32









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 8. A.W. van de Bunt, Willem Adriaan van Nassau, destichter van het Slot Zeist. Zeist 1955. Zie ookhet artikel van Drs M.M.A. Roeder in het Bulletinvan de Van de Poll-Stichting, maart 1986, pag. 3e.v. Hierin wordt uitvoerig over Willem Adriaanbericht. 9. Over bouw en inrichting van het Slot Zeist, ziebovengenoemd artikel van Drs Roeder. 10. De gegevens over de Herrnhutters in Zeist zijnvoornamelijk ontleend aan de volgende publikaties:A.W. van de Bunt, Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer; lezing voor de Van de Poll-Stichting26-4-1956; Dr J. Meerdink, De Nederlandse inslagin de Evangelische Broedergemeente te Zeist gedu-rende de 18e eeuw. Zeist 1977; Dr J.M. van der Lin-de, Herrnhutters in Nederland. Zeist 1968; en an-dere in de bibliotheek van de Van de Poll-Stichtingaanwezige werken over dit onderwerp. 11. B. de Gaay Fortman, De Geschiedenis der

LutherseGemeente in Berbice. Overdruk uit de &quot;West-IndischeGids&quot;, z.j., pag. 81. Uitgave Martinus Nijhoff,'s-Gravenhage. 12. V.A.M, van der Burg, Zeist en het geslacht Huyde-coper enz. Bulletin van de Van de Poll-Stichting1985, nr 2, pag. 22 e.v.; Aleid W. van de Bunt, HetSlot van Zeist, heden en historie, pag. 30. 13. Aleid W. van de Bunt, Het Slot van Zeist, als bo-ven, pag. 31. 14. Dr J. Meerdink, Johannes de Bosch, 1713-1784, pag.7. 15. Drs M.M.A. Roeder, pag. 3 en volgende van het onder8 en 9 genoemde artikel &quot;Aspecten van het SlotZeist&quot;. 16. Aleid W. van de Bunt, Het Slot van Zeist, heden enhistorie, pag. 33 en volgende. N.B. De in de literatuurlijst vermelde werken zijn alleopgenomen in de bibliotheek van de Van de Poll-Stichting. 36
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