








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 de burgerbevolking. Het gerucht van de plundering vanZeist drong door tot de wijde omgeving. Zelfs de oran-jegezinde patriottenhater Hendrik Keettelj arts en apo-theker te Utrechts maakt hiervan misprijzend melding inzijn memoires 24). Op 6 januari werd door de gemeente nog in alle rusthet Heidenfest gevierd, waarbij werd voorgelezen uithet Diarium van de oudste zendingspost van de Broeder-gemeente onder de Saramaccaner-bosnegers te Bambey inSuriname. Twee dagen later kon men de kanonnen horenbulderen, die werden ingezet bij Geldermalsen en Burenin een laatste poging de Fransen over de Waal terug tedrijven. Diezelfde middag arriveerde onder escorte deengelse krijgskas; zij bleef onder strenge bewaking opstraat staan, totdat de uitslag van de actie bekendwerd. Toen bleek dat de Fransen uit Geldermalsen warenverdreven, overigens zeer tijdelijk, werd de kas

gede-poneerd in het Van Muydensche huis. Het volk van deengelse legertros, die in de nacht van 8 op 9 januariin Zeist was aangekomen, bivakkeerde op de straten enlegde grote vuren aan om zichzelf en de vrouwen en kin-deren te verwarmen en iedere duif en haan die ze tepakken kregen, te roosteren. Ondertussen arriveerdentalloze vluchtelingen vanuit het oosten. Zij melddendat de Fransen met een grote overmacht op de Grebbeli-nie aanrukten. Engelse en hessische troepen bleven dekomende dagen arriveren op weg naar de Lek in het zui-den of juist daarvan terugkerend. Op 14 januari besluit de opperbevelhebber Wallmodentot een algehele terugtocht volgens een tevoren opge-steld plan. Nog diezelfde middag werden de daartoestrekkende marsorders aan de leger-onderdelen overhan-digd. De aftocht zou in vijf colonnes worden uitge-voerd. De eerste zou diezelfde avond om tien uur opbre-ken, de andere zouden met een tussenpoos van een

uurvolgen. De legertrein had bevel gekregen voor de troe-pen uit te trekken, maar deze order werd niet overalopgevolgd. De eerste, colonne, bestaande uit de cavale-riebrigade van generaal-majoor Dundas, die aan de Lektegenover Culemborg was gelegerd, kreeg als marsroute ?7



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 toegewezen het traject dat langs Driebergen, Zeist enAmersfoort naar Hattum voerde. Het waren deze troependie zo In Zeist hebben huisgehouden. In het bijzondergold dit een regiment lansiers, waaronder een grootaantal franse emigranten, die aan de zijde van de geal-lieerden streden. Deze lansiers of ulanen arriveerdente Zeist in de vroege ochtend van de vijftiende en ver-trokken pas als laatsten om drie uur in de middag. Deze nacht van 14 op 15 januari 1795 is de Zeistena-ren lang bijgebleven. Weliswaar waren dertig broedersgeconsigneerd om, gewapend met stokken en knuppels, dewacht te lopen, zowel bij de koorhuizen 25) als bij departiculiere'woningen, maar zij wisten niet te verhin-deren dat het niet meer in bedwang te houden krijgsvolksommige huizen binnendrong, van voren of aan de achter-zijde via de tuinen. Ja, zij werden zelf de eersteslachtoffers van de

onverlaten, die de broeders met deblanke sabel te lijf gingen, hen van hun geld en horlo-ges beroofden en met een incidentele sabelhouw zo inti-mideerden dat zij weinig tegenstand meer konden bieden.De bewoners van de hulzen probeerden met het aanbiedenvan voedsel en drinken de opgewonden soldaten te kalme-ren, maar werden desondanks van hun geld en kostbaarhe-den beroofd. De hermetisch vergrendelde deuren en ramenvan. het zusterhuls werden met sabels bewerkt en bijnahad een onnozele zuster, die dacht dat er geklopt werd,de indringers nog binnengelaten. Het had er slecht voorde Broedergemeente uitgezien, als broeder Frldlezius,de voorstander van het broederhuis, niet de hulp hadgekregen van enkele duitse officieren. Deze joegen deplunderzieke meute terug en consigneerden hen bij hunop de Slotlaan opgestelde paarden. Maar een nieuw ge-vaar dreigde. Dezelfde officieren, die zich zo hulp-vaardig hadden betoond, begonnen

grote hoeveelhedengoederen in te kopen in de winkels van de broederge-meente voor assignaten, die later waardeloos bleken tezijn. Hoewel de broeders dit wel vermoedden, konden zijdit moeilijk onder ogen brengen van hun weldoeners, diehen zojuist hadden gered uit de grijpgrage klauwen vanhun ondergeschikten. Pas om drie uur 's middags van de 28



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 15e trokken de laatste geallieerde troepen af, richtingAmersfoort om zich vandaar via Zwolle naar Duitsland inveiligheid te brengen. Het grote ijzeren hek aan deSlotlaan werd achter hen gesloten en onder bewakinggesteld van enkele broeders. Later zouden zij wordenvervangen door mannen uit het dorp, waaronder grotewerkeloosheid heerste. Deze werden betaald uit een om-slag geheven over de woon- en koorhuizen: 16 stuiversvoor de nachtelijke uren (22.00 u. - 5.00 u.), 30 stui-vers voor overdag (5.00 u. - 22.00 u.) 26). Nu brak hetgrote wachten aan op de komst van de Fransen. Op 16 januari zonden de Staten en het stadsbestuurvan Utrecht een delegatie naar Culemborg om met de com-mandant der franse troepen aldaar te onderhandelen. Dedelegatie kon niet anders dan de franse voorwaardenaccepteren, maar deze waren niet bijzonder zwaar: allenederlandse troepen

dienden het grondgebied van hetgewest te verlaten en betalingen door de Fransen zoudengeschieden in assignaten, niet in baar geld. Verderwerd de persoonlijke vrijheid gegarandeerd en zou vrij-heid van godsdienst worden afgekondigd. Op 17 januarimarcheerden de eerste eenheden door de TolsteegpoortUtrecht binnen, waar zij uitbundig door de patriottenwerden ingehaald. Pas de volgende dag bereikten de eer-ste franse troepen Zeist. Men had zich daarbij het erg-ste voorgesteld, gevolg van de propaganda die in iedereoorlog over het thuisfront wordt uitgestort. Had nietBilderdijk al in 1793 over het franse leger, oprukkendin de Zuidelijke Nederlanden gedicht: Verwaten monsters, schrik der aarde.Die de eeuwig duistere gruwelpoelTot 's aardrijks feilen geesel baardeEn voor het laatst der tijden spaarde:Ontbloot van menschheid en gevoel! Het bleek echter nogal mee te vallen, ja, het optre-den van de Fransen stak zelfs gunstig af bij de wijze,waarop de

Engelsen en franse emigranten hadden huisge-houden. Zij hadden niets van glorieuze overwinnaars 29













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 hij gewoonlijk wordt genoemd) was, evenals zijn voor-ganger Cornelis Schellinger, in de woorden van Zinzen-dorf, een inconvenabeler Baron, die het de broedersknap lastig wist te maken. In alles wat maar enigszinsde zakelijke rechten van de heerlijkheid raakte ginghij steevast tegen de wensen van de broeders in, omvervolgens alsnog met seigneuriale grandeur toe te ge-ven.....of niet. Of het nu ging over gronduitgiften, bouwzaken, de aanleg van sloten en bruggen, inkwartie-ringen of huwelijken binnen zijn familie, Ludwig maaktealtijd moeilijkheden. Een enkel voorbeeld moge een enander verduidelijken. In november 1794, als Ludwig vastbesloten is met zijn familie voor de naderbij komendeFransen te vluchten, wil hij plotseling haast maken methet huwelijk van zijn dochter Anna Johanna met zijnneef Jacob Renatus, jongere zoon van Johannes Renatus,zodat deze als echtpaar

welgevoegelijk samen kunnenreizen. Hij wil zelfs dat dit gebeurt zonder dat, zoalsgebruikelijk, hierover het lot wordt geraadpleegd. Omdit min of meer af te dwingen schildert hij broederHacker 36), voorzitter van de Aeltesten Conferenz, hetbeeld van twee tot over hun oren verliefde (erpichte)jongelui, die elkaar op ieder moment van de dag om dehals vallen. Hij zegt te vrezen, dat als de twee nietspoedig trouwen, zijn lieve Annel, door melancholiebevangen, zal instorten, waarvoor hij zelfs het getui-genis van dokter Eberhard aanhaalt. Er is sprake vanpericulum im mora (gevaar bij verder uitstel), maar dearme broeder Hacker, die dit allemaal en nog veel meerheeft moeten aanhoren, meent nochtans dat hier veeleersprake is van periculum in moribus (gevaar voor de ze-den) en stelt de Aeltesten Conferenz van zijn bevindin-gen op de hoogte. Deze schrijft met spoed naar Herrnhutom raad. Maar de opzet van Van Laer heeft een averecht-se uitwerking, want zijn

toespelingen op de &quot;Menistenvrijage&quot; worden eerder gezien als een argument tegenhet huwelijk, en men overweegt zelfs de beide geliefdende deelname aan het avondmaal te ontzeggen. Als dezeechter, hierover ondervraagd, ontkennen dat ooit meeris voorgevallen dan een steelse handdruk, en de oude 35











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 te, had afgedaan en werd overvleugeld door een democra-tiseringsbeweging, beginnend met de emancipatie van deburgerij en uitmondend in het algeheel kiesrecht. Te-rugkijkend zien wij tevens de doorbraak van nieuwe op-vattingen over een kapitalistische bedrijfsvoering, diein de plaats kwam van het gildesysteem en de ambachte-lijke productiewijze. Maar voor de tijdgenoot levend inZeist was dit allemaal uiteraard niet direkt duidelijk.De geschiedenis werd bovendien toendertijd gemaakt inde steden, het platteland volgde op afstand. Voor deBroedergemeente te Zeist betekende de omwenteling deste meer een verandering, omdat zij, wilde zij niet weg-glijden in een onbeduidend provincialisme, uit haarisolement moest treden. Dat zij hierin is geslaagdleert ons een blik naar buiten op de beide pleinen terweerszijde van de Slotlaan. H.L.Ph. Leeuwenberg Noten 19. Notulen Aufseher

Coll., 1794 juli 28. Voor het ver-loop van de krijgshandelingen, uitmondend in deterugtrekking van de geallieerde troepen, de vluchtvan stadhouder Willem V en de vestiging van de Ba-taafse Republiek zie: F.H.A. Sabron, De Oorlog van1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (met twee atlassen,Breda, 1892-1893) 2 dln; 20. Over Barend Christiaan van Calker (1738-1813): zieA. J. Servaas van Rooijen, De Zeister medailleurBarend Christiaan van Calker (Amsterdam, 1917). Zieook notulen Aelt. Conf., 1794 sept. 27 en notulenAufseher Coll., sept.24 21. Notulen Aufseher Coll.. 1794 okt. 1 en 16.Mathijs Beuning (Amsterdam, 1739 - Herrnhut, 1800)was de zoon van Mathijs Beuning en CatherinaOudaen, die beiden stamden uit collegiantenfami- 40



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 lies. Mathijs sr was een van de grootste geldschie-ters van Zinzendorf geweest. Maria (Zeist, 1749 -Zeist, 1814) en Sophia (Zeist, 1751 - Zeist, 1826)Schellinger, beiden dochters van Cornelis Schellin-ger, de amsterdamse ijzerhandelaar, die in dec.1745 slot en heerlijkheid van Zeist kocht ten dien-ste van een nederzetting van de Hernhutters. AnnaBakband (Haarlem, 1724 - Zeist, 1800), weduwe vande koopman Willem van der Schaft 22. Brief van J. Loretz aan de Aelt. Conf. , 1794 nov.15, PA II R 1. B IV                                                     - 23. Notulen Aelt. Conf., 1794 okt. 18 24.  'Aantekeningen over de Bat. Omwenteling, voorname-lijk binnen Utrecht, door een ooggetuige (= HendrikKeettel)', De Navorscher, XLIV (1894) 28 25. NL. het Broederhuis, het Zusterhuis en het Wedu-wenhuis. De hier beschreven gebeurtenissen zijnopgetekend in het Gemeindiarium. Zie H.L.Ph.

Leeu-wenberg, 'De Bataafse Omwenteling te Zeist. Aante-keningen uit het Gemeindiarium van de EvangelischeBroedergemeente te Zeist, 4 januari - 5 februari1795', in: Nederlandse Historische Bronnen uitgege-ven door het Nederlands Historisch Genootschap, III(1983), 146-195 26. Notulen Aufseher Coll., 1795 jan. 21 27. Notulen Aelt. Conf., 1795 febr. 21; notulen Aufse-her Coll. , 1795 febr. 22 en maart 4 . .> 28. Resoluties Provisionele Representanten, RAU, Arch.Staten, 1056-3 \ ^ . . . 29. RAU, Arch. Staten, 1058 30. Johann Ludolph Lorentz (Zellerfeld, 1755 - Amster- 41





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 groothandel 41. Ibidem, 1794 juli 23; 1795 mei 13. Notulen Aelt.Conf., juni 4 42. Notulen Aufseher Coll., 1794 mei 21 43. Jacob Schmidt (geb. Amsterdam, 1745) 44. Notulen Aelt. Conf., 1795 jan. 23; notulen AufseherColl., 1795 jan. 24; febr. 3; maart 18; april 8 45. Gemeindiarium, 1794 aug. 22 (William van Glouces-ter); sept. 15 (kardinaal Von Frankenberg en bis-schop De Nelis); 1795 jan. 7 (Charles-Philippe deBourbon); jan. 9 (prins van Rohan) 46. Ibidem, 1795 maart 18 (Pichegru); mei 9 (Faigas deSt. Fonds); mei 26. 43


