
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 De zonde in het deftige dorp Onder deze titel, met als sub-titel &quot;Een vertellingvan menschen en zeden&quot;, verscheen bij &quot;De Maatschappijvoor goede en goedkope lectuur, Amsterdam 1912&quot;, eenroman van de hand van Johan de Meester, die te Zeistveel stof deed opwaaien. Van dit boek kwam in 1982 inde Prisma-boekenreeks nr 2041 bij uitgeverij Het Spec-trum, gevestigd te Utrecht/Antwerpen, een herdruk. Te-vens treft men bij deze herdruk de recensie aan vanFrans Coenen (1866-1936), die verscheen in Kunst enLetteren, 24 november 1912. Met geen woord wordt op deachterflap van het prisma-boek, waar een kortelevensbeschrijving van de auteur staat, gewezen op hetfeit dat de roman te Zeist speelt. Johan de Meester werd 6 februari 1860 geboren te Har-derwijk als Eliza Johannes de Meester. Hij was corre-spondent van het Algemeen Handelsblad te

Parijs (1886-1891), redacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant enmede-redacteur van De Gids (1908-1927). Tot zijn be-kendste boeken behoren: &quot;Geertje&quot; (1905) en &quot;De zondein het deftige dorp&quot; (1912). Hij overleed te Utrecht 17mei 1931 (1). Knuvelder (2) rekent Johan de Meester totde auteurs van het &quot;realistische&quot; genre en typeert hemals de eerste realist onder de nederlandse realistischeauteurs. In het boek: &quot;De zonde in het deftige dorp&quot;hekelt De Meester met een vlijmend sarcasme de huiche-larij en schijnheiligheid. Hij trekt als auteur tenstrijde tegen het &quot;huichelachtige fatsoen van de bur-gerklasse&quot;. De kern van de roman is het feit dat het kindermeisjevan de dominee van de hervormde gemeente te Zeist wordtverleid door de oudste zoon van de predikant uit zijneerste huwelijk. Het meisje, geheten Dina, raakt inverwachting en langzamerhand raakt heel het dorp Zeistdaarvan op de

hoogte. Bij herlezing van de roman is mij opgevallen dat deauteur zo goed op de hoogte is van de topografie enplaatselijke omstandigheden. Ik kreeg toen het vermoe-den dat de auteur of hier gewoond moet hebben of dik-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 wijls bij familie of kennissen gelogeerd heeft. Op mijnverzoek is toen de heer L. Visser, hoofd interne zakenvan de gemeente Zeist, in de bevolkingsboekhouding ge-doken. En, inderdaad! Samen met zijn moeder H.Th. deMeester-van Meurs (in het bevolkigingsregister staatTheodora Hermina i.p.v. Hermina Theodora) en zijn tweebroers en zus heeft E.J. de Meester van 4 augustus 1869tot 7 mei 1875 te Zeist gewoond. Vanaf zijn negende totbijna vijftiende verjaardag derhalve. Hij was het jong-ste kind van mr G.A. de Meester en H.Th. van Meurs. Uitde stratenlijst van ca 1874 blijkt dat hij woonde naastde Oude Kerk aan de Dorpsstraat. Dit huis is thans ge-nummerd Ie Dorpsstraat 3 en werd in 1857 gebouwd doormejuffrouw W.J. Moens (3). Aannemelijk is dat de weduweDe Meester-van Meurs het gehuurd heeft van mej. Moens. Het feit dat Johan de Meester hier bijna zes

jaargewoond heeft, verklaart ook het gebruik van het &quot;zeis-ter&quot; dialect in het boek, waarvan ik moet bekennen dathet niet altijd meteen te begrijpen valt. Niet uitge-sloten acht ik het dat de auteur later nog vele malenin Zeist gelogeerd heeft. Ook omtrent de datering van het boek kan ik tot eennadere conclusie komen. Een van de buitens die niet meteen andere dan de eigen naam vermeld wordt is: Lommer-lust (4). Van dit buiten aan de Utrechtseweg werd in1907 eigenaar O.M. Blanckenhagen. Deze eigenaar-bewonerwordt in de roman als een parvenu afgeschilderd. Voortsdeelt de auteur zelf mede (herdruk, blz. 224) dat hetverhaal is gedacht te gebeuren voor de wet van 16 no-vember 1909. Hiermede is in de tijd naar mijn oordeelaangegeven wanneer J. de Meester het boek geschrevenheeft. De gemeente Zeist heeft 3 november 1948 (5) eenstraat naar de auteur genoemd. Wie kennis wil nemen van de sfeer in Zeist v65r deeerste wereldoorlog

mag het boek van J. de Meester, datsinds 1982 weer binnen het bereik van veel nederlands-talige lezers gekomen is, niet ongelezen laten. &quot; A* . V.A.M, van der Burg10
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