
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 De galgen onder Zeist Zoals bekend hebben er destijds twee galgen onderZeist gestaan: die van het Provinciale Hof van de Pro-vincie Utrecht en die van de Hoge en Vrije HeerlijkheidZeist sedert 1677. In de recente studie van H.G. Jel-gersma, &quot;Galgebergen en galgevelden in West- en Midden-Nederland&quot;, Zutphen 1978, worden beide galgen onderZeist genoemd. De galg was het teken van hoge rechtsmacht 1). VanIterson heeft er in zijn boek, &quot;De stad Rhenen&quot; 2), opgewezen dat ook te Zeist de beide galgen ten noordenvan de route over de oude postweg Ut recht-Arnhem ston-den. De galg van het Provinciale Hof noordelijk van deroute naar de stad Utrecht en die van de Hoge en VrijeHeerlijkheid Zeist en Driebergen aan de Arnhemse Boven-weg, ongeveer ter hoogte van de huidige landgoederen&quot;Het Kerckebosch&quot; en

&quot;Heerewegen&quot;. Uit de &quot;Bronnen voor de geschiedenis van Zeist&quot; 3)weten we dat de provinciale galg op een perceel landonder Zeist lag, groot 3 morgen en 200 roeden. Dit per-ceel stond rechtstreeks onder jurisdictie van de pro-vincie. De omschrijving uit 1599 luidt: &quot;van de Coppel-brug op de Galg, 't Hofsgerigt, aan, genaamt de Bree-steeg int jaer 1599&quot;. L. Visser geeft in zijn boek &quot;Destraatnamen van Zeist&quot;, Zeist 1978, blz. 85 aan dat hetgedeelte vanaf de brug over de Grift tot aan deUtrechtseweg (tegenwoordig Koppelweg en Oirschotlaan)vanouds Breesteeg genoemd werd. Ik leid uit deperceelsbeschrijving van 1599 af dat ook het gedeeltevan de weg naar de provinciale galg dat later&quot;Schapendrift&quot; 4) (thans Sanatoriumlaan) wordt genoemdmet de term &quot;Breesteeg&quot; werd aangeduid. Denoord-oostelijk te Zeist gelegen heidegronden leendenzich uitstekend voor de schapenteelt. Vanaf

deKoppelbrug werden vroeger langs deze weg de schapennaar de heide gedreven. Door een toevalsvondst kwam ik voor het terrein,waarop de provinciale galg te Zeist stond, de naam &quot;'tZeyster-zand&quot; op het spoor 5). Deze benaming is m.i.voor zichzelf sprekend. Uit het boek van 0. van Kappen, 24
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 P yA ? ^ %/>. yyT^ ^k ^>, ?f rif l 1' ''^V^ T^ylUA. WirA '^ i P ' / Gedeelte situatie-tekening van het land tussen De Brink en Beek enRoijen en heidelanden boven de Oude Bovenweg, waarop &quot;differentehutten van ouds genaamd de Moscoviters heuvel&quot;, waarop aangegeven&quot;het geregt van 't Hof 25 roe int rond&quot;.Pentekening van c. 1800 27



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Enkele grepen uit de geschiedenis van Zeisttijdens de inlijving bij Frankrijk Bestuur Op 10 juli 1810 werd het Koninkrijk Holland met hetfranse keizerrijk verenigd en in ons land het fransebestuursstelsel ingevoerd. Dit betekende dat Zeist,gelegen in het arrondissement Amersfoort, deel ginguitmaken van het Departement van de Zuiderzee, dat metAmsterdam als hoofdstad de provincies Noord-Holland enUtrecht omvatte. In het gemeente-archief van Zeist be-vindt zich de uitvoerige correspondentie tussen de on-derprefect van het arrondissement Amersfoort, A.C. ba-ron Snouckaert van Schauberg en de maire van Zeist,F.N. van Bern. Gemeentebesturen zagen er in die tijdheel democratisch uit, bestonden voor het grootste deeluit ambachtslieden en boeren, maar werden niet democra-tisch gekozen. Zowel maire als &quot;municipale raden&quot; wer-den op voordracht benoemd. Daar

kwamen onderprefect enprefect bij te pas. En in Amsterdam zetelde de strenge,uiterst accurate prefect van het departement. De Cel-les. De gemeenteraad moest 14 dagen in mei bijeen komenom de begroting vast te stellen. Andere vergaderingenmochten slechts na voorafgaande autorisatie door deonderprefect plaatsvinden. Het gemeentelijk budgetbleef bescheiden, zo'n 5.000 francs 's jaars. Bevolking, dorpsbeeld Maar de aanpassing van een meer moderne staatsrege-ling bleef voor ons dorpje moeilijk, want een dorpjewas het met 1847 inwoners in 1811, waarvan rond 900gereformeerden (d.w.z. Ned. Hervormd), 600 rooms-katho-lieken en 300 hernhutters. De &quot;hoofdplaats&quot; telde onge-veer 800 inwoners, ruim 1000 woonden verspreid in &quot;ge-hugten of afgelegen plaatsen&quot;. We vernemen nog dat diehoofdplaats 120 woningen telt en komen derhalve op eengemiddelde woningbezetting met 6 a 7 personen. De be-bouwing laat zich

voor Nassau Odijklaan en Evangelische 28







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 de ambachtsheerlijkheden Stoetwegen en gerekend totCattenbroeck. Economische en sociale omtandigheden Afgezien wellicht van de boeren - maar die haddenveel te verduren van vorderingen, inkwartieringen enook de min of meer gedwongen aanplant van meekrap (voorbereiding van kleurstoffen) en beetwortelen (suiker),welke niet van harte ging - had de bevolking het zwaarte verduren. De kwartaalsrapporten, die het gemeente-bestuur naar de onderprefect had te zenden, spreken eenduidelijke taal. Overal klachten over gebrek aan grond-stoffen (het continentaal stelsel deed zich duchtigvoelen) en beperking van de afzetmogelijkheden. De lo-nen waren laag en de prijzen naar verhouding hoog. Eenindruk hiervan kunnen we ons vormen uit onderstaandoverzicht, dat ons tevens van de zeister nijverheid eenbeeld geeft. De cijfers hebben betrekking op het jaar1812/1813.

Nijverheid Personeel Dagloon (in stuivers) Zeepziederij, kaarsen- fabriek 6 - .'1 ' .11''/' Zijdelinten, veters. . stoffen e.d. 5 5-7 Lijmkokerij, lijmfabriek 15 10-15 Leerlooierij 5 12-16 Oliemolen, olieslagerij 3 15-16 Brouwerij 1 + 1 noodhulp 14-16 Broederhuis: zadelmakerij 2 15-16 handschoenmakerij 12 8-10 speelgoederenfabriek. tingieterij 2 16 schrijnwerkerij (meubel- makerij) 9 12-15 31



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 De prijszetting die van overheidswege plaatsvond voorbrood en vlees geeft de volgende bedragen in stuiversper pond: we voegen er de prijzen voor boter en kaasaan toe; 1 roggebrood 3 a 3 1/8 1 wijtebroot 3 a 5 frans wittebrood 4 rund- en schapenvlees 4 kalfsvlees 5 boter 5^5 kaas 2^2 Het is duidelijk dat dit voor de zeister arbeider indie franse tijd leven op of onder het bestaansminimumbetekende. Over de landarbeiders, werkzaam op de diverse boerde-rijen, in de bosbouw en op de heide-ontginningen, vin-den we weinig gegevens. Duidelijk wordt het wel dat ooken vooral hier veel armoe geleden werd. We kunnen ditafleiden uit een staat der &quot;inwoonderen&quot;, die medio1812 aan de onderprefect werd toegezonden. Onder het hoofdje &quot;Wijze van opvoeding der kinderen&quot;wordt daar vermeld dat het onderwijs slecht is, daar demeeste kinderen

&quot;almede&quot; van daghuurders (landarbei-ders) zijn, die in hutten op de heide wonen. Hieruitkunnen we de erbarmelijke woonomstandigheden opmaken entevens dat het analphabetisme groot moet zijn geweest.De laatste van dergelijke plaggenhutten stond in 1879nog op de heide ter hoogte van de tegenwoordige Panweg. Het rapport vervolgt: &quot;Wat de voeding betreft: gege-ten werden &quot;aardappelen en brood, dat nog door de ar-moede bij het gemeen slecht is te bekomen; de hoogerestanden genezen zich met de gewoonlijke burgerkost&quot;. Er komen zoals te begrijpen is nogal wat ziekten vooren de rapporterende (Broedergemeente-)arts J.Ch. Kaul-fusz meent dan ook dat: &quot;de grote armoede, het hieruitontstaande gebrek aan nuttigste levensmiddelen bij dearme volksklas, die bij deze geheel ontberen van zout,voor de bewaring der gezondheid zeer nadelig zijn enziekten ten gevolge hebben, van welker kwaadaardigheid













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Gebrandschilderde ramen in de Oude Kerk van Zeist? Natuurlijk niet in de huidige Oude Kerk, die immers- de veel oudere toren buiten beschouwing latend - pasuit 1841/1843 dateert. Maar mogelijk wel in haar voor-ganger, al vinden we daaromtrent niets in het vierdeli-ge boekwerk van Van Eekeren en Kuijper 1). Wel wordt eromstreeks 1678 een bedrag vermeld, uitbetaald aan ene&quot;Huybert de Clock, glasemaeker, wegens geleverde glae-sen in de kerk&quot;, maar veel wijzer worden we daar nietvan 2). Ook de neef van de hier staande predikant - dsJ.E. Kist - prof. N.C. Kist, die in 1841 vervolgens deafbraak van de romaanse en de herbouw van de neo-go-thische kerk meemaakte en daarover een interessant ar-tikel schreef, bericht niets over gebrandschilderderamen 3). Toch zijn zulke ramen in dorpskerken geen zeldzaam-heid, zoals bijvoorbeeld in Akkrum, Balk,

Engwierum,Wartena, Bloemendaal, Zuid-Polsbroek, Schermerhorn,Hillegersberg (vroeger). Broek in Waterland, De Rijp,Oud Beierland (vroeger), Oostvoorne, Valburg, Wade-noyen, Brakel, enz., enz. 4). Waar het om gaat, zijn de - na de Reformatie nieuwaangebrachte - rondbogige ramen, want pas in die tijd,na circa 1575 dus, valt de toevallige vondst te date-ren, te vinden in het maandblad der Nederlandse Genea-logische Vereniging &quot;Gens Nostra&quot; van 1982 5). In dattijdschrift wordt een handschrift gepubliceerd, onderandere de mededeling bevattend, dat Mariken Jacobsdrvan Utrecht (geboren 23-11-1682) huwde met Dirck Dam-hoff, drost te Zeist (geboren 1687, overleden Zeist19-10-1737), zoon van Jacob Damhoff en Quinera Boers.Dan volgt: &quot;Het wapen van Dirck Damhoff, bestaande in 3purpere bloemen in het midden van yder een geel hardjezoo als in een renonkel, het origineel berust tot Zeystdog het wapen aldaar in de kerk

geschildert is bij aan-neming daar bijgevoegt zijnde een windhond&quot;. Aangezientoenmaals het beschilderen met familiewapens e.d. opkerkmuren niet meer gebruikelijk was (zoals soms in de 38





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Noten: 1)   H.J. van Eekeren en P. Kuijper: De Oude Kerk te Zeist, 197V1978 2)   O.C., pag. 150 3)   N.C. Kist: De Oude Kerk van Zeyst. Nederl. Archief voor Kerkelij- ke Geschiedenis, deel 2, 18'f2, pag. 384-400k) men leze o.m. S. ten Hoeve: Geschilderde glazen in Friese kerken, ..........., Alde Fryske Tsjerken, band 1, 1970/1975, pag. 121-U5 5)   E.W. Treffers: Geslachtboom der familie Roosa uit 1738. Gens Nes- tra, jaarg. 37, 1982, pag. 335, 337, 339 6)   zie noot 1), pag. 405-410 Het wapen van Damhoff 40













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Spr. zal eene motie indienen, houdende de uitnoodi-ging aan B. en W. tot terugneming van hun advies entot het doen van een voorstel tot het verleenen vaneen toeslag.&quot; Het mocht niet baten. Het voorstel van b. en w. werdaangenomen met 8 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de le-den van de S.D.A.P., de heren Van Nieuwenhuizen, Vanden Brink, Knipschild en mevrouw Bakhuis. Uit het volgende gedeelte van de notulen van deraadsvergadering van 2 februari 1920 blijkt dat de aan-passingsmoeilijkheden met de eerste vrouw in de gemeen-teraad toen nog niet geheel overwonnen waren.&quot;RONDVRAAG: De heer VAN NIEUWENHUIZEN ziet in de wijze waaropthans de raads-agenda's worden vervaardigd, een voor-uitgang. Hij zou in overweging willen geven om vanhet adres, dit met het oog op het vrouwelijk lid, nogaf te laten het woord &quot;Heeren&quot;. Men gaat

dan geheelmet zijn tijd mede. De VOORZITTER zegt daartegen niet het minste bezwaarte hebben. Uit kracht der gewoonte heeft hij de ledensteeds met &quot;Heeren&quot; toegesproken en hij behoudt zichde vrijheid voor dit te blijven doen. Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS zegt hierdoor nimmer belee-digd te zijn geweest. Men zou echter in 't vervolgkunnen zeggen &quot;Leden&quot;.&quot; Gedurende de gehele zittingsperiode van 1919 tot 1923is mevrouw Bakhuis vaak aan het woord. Ik heb de in-druk, dat zij, vooral de eerste jaren, fractievoorzit-ter Van Nieuwenhuizen af en toe overvleugelde. Zijpleit voor een afzonderlijke schoolarts, voor uitgiftevan grond in erfpacht in plaats van verkoop (van gron-den in het Kerckebosch). Ze zegt op 8 juli 1920 naaraanleiding van een verzoek van de afd. Zeist van deNed. Onderwijzers Bond: &quot;Het kleine akelige standpuntvan het niet erkennen der vakorganisaties moet men nueindelijk eens verlaten&quot;. Zij

vecht voor de benoemingvan een lid van de S.D.A.P. in het bestuur van het bur-gerlijk armbestuur, voor ontruiming van noodwoningen. «46



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 t.b.c.-bestrijding, bouw van arbeiderswoningen, steunaan kraamvrouwen, aanstelling gemeentelijke kraamver-pleegsters, enz. enz.                                                                   , De Zeister Courant van 21 april 1923 meldt ons, datde lijst van de S.D.A.P. geen naam van een vrouw ver-toont, omdat mevrouw Bakhuis zich niet meer verkiesbaarstelde. De reden is me niet duidelijk geworden. Moge-lijk houdt het verband met het feit, dat mevrouw Bak-huis ook zeer actief was als lid van de provincialestaten van Utrecht, of met haar minder goede gezond-heidstoestand. Op 1 juli 1919 nam zij als eerste vrouw zitting in deprovinciale staten. Utrecht had toen 41 statenleden. Alin de statenvergadering van 15 juli 1919 diende zij eenmotie in, waarin gedeputeerde staten uitgenodigd werdentot een (wettelijke ongevallen)verzekering voor dewerklieden in dienst van de provincie bij de

Rljksver-zekeringsbank. Gedeputeerde Staten hadden namelijk op 1juli 1919 aan de staten voorgesteld de provincie zelftot het dragen van het risico van deze verzekering toete laten. De motie Bakhuis haalde het bijna. De uitslagwas 15-15. Bij herstemming op 16 juli werd de motieverworpen met 17 tegen 16 stemmen. Ook in de statenver-gaderingen was mevrouw Bakhuis actief met betrekkingtot de t.b.c.-bestrijding. Op 21 december 1920 vroeg zij gedeputeerde staten tewillen onderzoeken of de provincie een sanatorium voorlijders aan t.b.c. kon stichten c.q. de stichting daar-voor door derden kon bevorderen. Mede op aandringen van mevrouw Bakhuis besloten gede-puteerde staten op 19 juli 1921 uitkeringen te doen aanplaatselijke verenigingen tot bestrijding van t.b.c. Mevrouw Bakhuis werd in 1923 en 1927 herkozen alsstatenlid. Op 23 oktober 1928 bedankte zij wegens ge-zondheidsredenen, nadat zij op 20 december 1927 voorhet laatst ter

vergadering aanwezig was. In de zit-tingsperiode 1923-1927 waren in de provinciale statennog twee vrouwen vertegenwoordigd, te weten mevrouwA.A. van Hoogstraten-Schoch en mejuffrouw P.M.B. Holt- 47









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 De Sociaal Democratische Vrouwenclub Zeist Staande v.l.n.r.: E. van Ee, mevr. F. van den Brink-van Slijpe,?           , mevr. E.A. van Dij k-van Sandwijk Zittend; mevr. C. van den Ende-Schoote, secr. , mevr. H.B. Bak- huis-Wolters, voorzitter en mevrouw S. Hegt van Gelder, pennm. Foto ± 1938. ^m





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 de vraag af door te zeggen dat een en ander wel bij debehandeling van de begroting kan worden bezien. Hetraadslid George Fygi meent, dat er van de zijde van detramdirectie niet veel succes is te wachten. De vereni-ging vreemdelingenverkeer (waarvan hij voorzitter isLV) heeft er al eens moeite voor gedaan, maar tever-geefs. Het is echter niet onmogelijk (aldus de heerFygi), dat zulk een gebouwtje nog eens vanwege die ver-eniging gebouwd zal worden. Hetgeen ook inderdaad lateris geschied. In de volgende raad pleit mevrouw Van Hoogstraten omwijziging van artikel 9 van de steunregeling voor werk-lozen, waarin wordt bepaald, dat geen steun wordt ver-strekt aan ongehuwde vrouwen (niet-kostwinners), diedoor b. en w. geschikt geacht worden voor huishoudelij-ke werkzaamheden, ten aanzien waarvan bekend is, dat devraag naar arbeidskrachten het aanbod belangrijk

over-treft. Nu is het, aldus mevrouw Van Hoogstraten, vooral voorbejaarde vrouwen moeilijk werk te vinden, mede tengevolge van de duitse invasie op dit gebied. Op grondhiervan wil zij graag het betreffende artikel latenvervallen. Het mocht niet baten, b. en w. waren niet teovertuigen van de noodzaak. In de raad van 29 november 1923 vraagt mevrouw VanHoogstraten de voorzitter, als hoofd van de politie, tewillen bevorderen, dat de bepalingen der politieveror-dening met clementie worden toegepast. Zij denkt danspeciaal aan het opvangen van loslopende honden. Zijziet namelijk niet in waarom de politie de bevoegdheidmoet hebben loslopende honden op te vangen, althans alsdeze zich &quot;netjes gedragen&quot;. In het eerste jaar van haar raadslidmaatschap hadmevrouw Van Hoogstraten diverse botsingen met wethouderAdriaanse over de vermindering van het aantal gemeente-lijke vroedvrouwen. Op 3 april 1924 doet ze de volgendepoging om tot

aanstelling van een tweede gemeentelijkevroedvrouw te komen: &quot;Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH vraagt of het B. en W. bekend is, dat mej. Jonk haar taak als vroedvrouw 3S







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 laatsten tijd alhier herhaaldelijk toestemming wordtgegeven tot dansen in de avonduren in verschillendeinrichtingen. Spr. weet dat de Raad over deze aange-legenheid geen zeggenskracht heeft, maar zij zou tochden burgemeester willen verzoeken deze vergunningente willen beperken met het oog op het gevaar voor derijpere jeugd, dat bij verschillende dansgelegenhedenniet denkbeeldig is. De heer BALHUIZEN steunt dit verzoek., De VOORZITTER zegt gaarne deze zaak te willen over-wegen doch er hier verder niet op in te zullen gaan,aangezien het een politiezaak betreft.&quot; Op 1 april 1926 is het voorstel van burgemeester enwethouders aan de orde tot het verlenen van ontslag aanhuwende onderwijzeressen. Vanuit haar visie moet ditvoorstel met kracht gesteund worden en dat doet zij danook als volgt: &quot;Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH meent dat er

weinigkwesties zijn, die zoo verpolitiekt en vertroebeldzijn als deze, die algemeene belangstelling kreeg omde principieele kant die eraan zit, ook buiten onsdorp. Spr. is verwonderd, dat menschen, die strijdenvoor een 8 urigen werkdag voor den man, voor beterearbeidsvoorwaarden, die o.m. het waarnemen van neven-betrekkingen verbieden, spelender wijze zulk een zwa-re taak op de schouders van de vrouw willen leggen,de zooveel zwakkere vrouw naast de plichten van dehuishouding en het moeder zijn, nog willen belastenmet de taak van onderwijzeres. De overheid heeft h.i.groot belang bij een gezond, sterk en goed verzorgdgezinsleven, waarop heel het staatsieven berust en* waarin ons land anderen landen ten voorbeeld kanzijn. Bij haar huwelijk gaat de vrouw over tot een ganschanderen levensstaat. Moederschap is een heilige zaak,die door rust en volkomen toewijding moet wordenvoorbereid. Dat tal van a.s. moeders toch moeten wer-ken, is te

betreuren, maar daarmede heeft de overheidniet te maken. De afwezigheid voor en na de bevallingmag men niet vergelijken met die voor de vervulling 56











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 merkelijk ruimere lezerskring te ververven dan die van de christelijke huiskamer. In een interview met de Zeister Courant op 2 december 1949 zegt de 80-jarige mevrouw Van Hoogstraten: &quot;Als ik terugkijk, dan is daar veel, waar ik, vroe-ger anders over heb gedacht dan thans. Vooral geldtdit voor de vrouw. Eens meende ik, dat haar plaatsuitsluitend in het gezin was, maar onder de huidigeomstandigheden zie ik het nut van de werkende vrouwmeer dan ooit&quot;. Zij toonde daarmee, dat ze niet schroomde haar eigenvisie op de dingen te wijzigen en op hoge leeftijd nogvolledig deel te hebben aan het dagelijkse leven. Mevrouw Van Hoogstraten-Schoch overleed te Zeist op20 mei 1951. In de Zeister Courant van 21 mei 1951schrijft de verslaggever, dat hij enkele dagen tevorenvan haar het verzoek kreeg haar afscheid in de krantniet te willen tekenen met een reeks van

verdiensten. &quot;Zeist heeft mij niets te danken&quot;, zo zei ze letter-lijk: &quot;maar ik moet Zeist dankbaar zijn&quot;. Aan haar verzoek is op 21 mei 1951 uiteraard voldaan. In 1983 is enige aandacht voor deze vrouw, die zestigjaar geleden benoemd werd tot lid van de gemeenteraadvan Zeist, zeker op zijn plaats. L. Visser 61
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Foto ter gelegenheid van de opening van het volksbad-huis aan de Steynlaan op 11 december 1923. Zittend, vanlinks naar rechts: U.J. Heerma van Voss, B. Balhuizen,L. Adriaanse, burgemeester C.J. baron van Tuyll vanSerooskerken, mevrouw A.A» van Hoogstraten-Schoch enjonkheer mr F. van de Poll. Staand (1): G. Van den Brink,Spaan, gemeentesecretaris G.J. mevrouw Troost, J.A.Hungerink, G.F. Geij- tenbeek, G.H. Figi en E.W. Stokman.Staand (2): D. Troost, J. Meerdink, P.A.Hij delaar en D. Geldof. Huisman, P.A. 63



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 mevr. A.A. van Hoogstraten-Schoch 64









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 den, behoudens uitzonderingen, zoals de koninklijkegrafkelder te Delft, was er te Zeist al sedert 1805niet meer in de Oude Kerk begraven (2). Tevens bepaaldede wet van 1825 dat er in de gemeenten met meer dan1000 inwoners ook niet meer op kerkhoven bij en om ker-ken begraven mocht worden. Om aan de uitvoering vandeze bepaling kracht bij te zetten, zond de ministervan binnenlandse zaken op 22 augustus 1828 een brief,waarop in hun antwoord de burgemeester en assessorenvan Zeist trachtten aan te voeren dat de begraafplaatsrond de Oude Kerk een bijzonder geval was. In hun ant-woord wezen de bestuurders van Zeist erop dat de Evan-gelische Broedergemeente een eigen kerkhof heeft en der.k. dorpsbewoners van Zeist meestal in Bunnik, Drie-bergen, Soest of Utrecht begraven worden, zodat er voordit particuliere protestantese kerkhof rond de OudeKerk nog

geen duizend Zeistenaren overbleven. Het mochtniet baten, een algemene begraafplaats volgens denieuwe wettelijke bepalingen moest worden aangelegd. In verband met de bouw van de kosterswoning bij deOude Kerk werden in 1889 op het rond de ned. herv. kerkgelegen kerkhof enige eigen-graven geruimd, zonder datdaartegen door de gerechtigden bezwaar werd gemaakt. In1911 werd door de kerkvoogdij van de ned. herv. gemeen-te besloten tot algehele ruiming en afzanding van hetkerkhof rond de Oude Kerk. Met dit karwei was men inmei 1913 gereed. Alleen de grafkelder van A. van Meursvan Vollenhoven bleef gespaard. Deze grafkelder is anno1983 nog geheel intact en herinnert nog aan het oudekerkhof. Aan de achterzijde van de Oude Kerk kan men degrafzerk vinden. Mogelijk bevinden zich op het voorma-lige kerkhofterrein nog de onderste gedeelten van graf-kelders, die bij eventuele ontgravingen in de toekomstte voorschijn kunnen komen.

2. De aanleg van een nieuw kerkhof in 1829 aan de wegnaar de Heuvel Burgemeester F.N. van Bern deed in de raadsvergade-ring van 8 april 1829 (3) het aanbod om aan de gemeenteZeist een stuk grond te verkopen, waarop &quot;eene nieuwe 68







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 tarief van 3 december 1855 werden ingetrokken en op-nieuw rekening houdend met de wensen van G.S. vastge-steld. 5. De doodenweg of doodlaan (1875) Ongetwijfeld zal in de meeste gevallen de begrafe-nisstoet via de Heuvel (thans Voorheuvel, schr.) naarde begraafplaats gegaan zijn. Doch ook achter de be-graafplaats ontstond een verbinding tussen de Utrecht-seweg langs &quot;Bloemenheuvel&quot; achter de molen &quot;De Vriend-schap&quot; naar wat thans de Bergweg heet. Deze weg werd opde legger van 1875 aangeduid als &quot;Doodenweg of Dood-laan&quot; en heet tegenwoordig: Van Reenenweg (9). Zoalsblijkt uit de raadsnotulen van 11 october, 26 octoberen 19 december 1892, vond eerst toen de verharding vande &quot;Doodweg&quot; plaats. 6. Discussie herstel doodgraverswoning (1884) In de raad van 2 september 1884 kwam naar aanleidingvan het

rapport van de architect van de gemeente dekwestie van het herstel van de doodgraverswoning aan deorde. Het lid Van Asch van Wijk is ter plekke gaan kij-ken en vraagt zich af of het niet voldoende is &quot;alleenden doorrit te verhoogen en het gebouw aan weerszijdente laten zooals het is&quot;. Reden om een mooie gevel aante brengen ziet hij niet want er staan toch bomen diehet zicht daarop benemen. Na enige verdere discussiewaaraan ook de raadsleden Huydecoper, Van OosterwijkBruljn, Meerdink, Kraan en Malefijt deelnemen, besluitde raad op voorstel van de voorzitter, burgemeester G.Costerman, de zaak verder te laten onderzoeken, daar&quot;het doen verheffen van de vloer van het lijkenhuisbelangrijke invloed op den prijs zal hebben&quot;. In de vergadering van 2 september 1884 (11) komt dande raad aan de hand van een nader rapport van de archi-tect tot de conclusie dat het herstel van de doodgra-verswoning doorgang moet vinden.
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 7. De (nieuwe) Algemene Begraafplaats aan de Wouden-bergseweg te Zeist (1917) De oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg teZeist werd langzaam ingebouwd. De watertoren van Zeistkwam schuin aan de overzijde van de Bergweg. VanReenenweg, Bergweg en omgeving werden volgebouwd metwoningen. Rond het begin van deze eeuw bleek de Alge-mene Begraafplaats aan de Bergweg te klein aan het wor-den. Uitbreiding ter plekke was onmogelijk. De raadzocht en vond in de Zeister Bossen bij de Woudenbergse-weg een nieuw terrein voor de gemeentelijke begraaf-plaats. Op 26 november 1917 werd de nieuwe AlgemeneBegraafplaats in gebruik genomen. Sedert 1967 is doortoedoen van het kerkbestuur van de r.k. parochie van deH. Joseph te Zeist, toen nog de eigenaar van de r.k.begraafplaats aan de Utrechtseweg, een r.k. gedeelte opde Algemene

Begraafplaats aan de Woudenbergseweg ingebruik genomen. Ook na 26 november 1917 werd op de oude Algemene Be-graafplaats aan de Bergweg nog begraven. Allereerstnatuurlijk in de familiegraven maar ook buiten deeigen-graven tot het begin van de zestiger jaren vandeze eeuw. 8. De sluiting van de oude Algemene Begraafplaats aande Bergweg (1965) Reeds bij het afdelingsverslag van de begroting voor1956 drongen meerdere leden (vermoedelijk de P.v.d.A.-fractle, schr.) aan op een onderzoek naar de mogelijk-heden om tot sluiting te komen van de oude AlgemeneBegraafplaats. Een lid, later zou blijken het lidScheps van de P.v.d.A., vroeg aan het college van bur-gemeester en wethouders opheldering over de gang vanzaken. Het college antwoordde daar onder meer op, datover de periode 1946-1956 gemiddeld 6 a 7 teraardebe-stellingen per jaar hadden plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 24 october 1955 (12) komthet P.v.d.A.-lid

Scheps op deze zaak terug. Hij dringtaan op sluiting. Het raadslid Van Dijk (C.H.U.) zei 72                                                                                                .





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 1995 deze typische dorpsbegraafplaats mag worden ge-ruimd en het terrein een andere bestemming mag krijgen. 9. Pleidooi om de oude Algemene Begraafplaats aan deBergweg te behouden De oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg is eentypische dorpsbegraafplaats op de Utrechtse Heuvelruguit de 19e eeuw. De gelaagdheid van de zeister bevol-king weerspiegelt zich in de indeling van vier vakkenvan het kerkhof. Het poortgebouw is bijzonder karakte-ristiek en draagt als opschrift: &quot;De kleine en degroote is daar en de knecht vrij van zijn heer&quot; (Job 3:16). Verder bevinden zich rechts in het toegangspoortjede collectebakjes voor de diaconie en de &quot;algemene ar-men&quot;. Ten minste drie burgemeesters van Zeist: Van Bern,Huydecoper en Costerman liggen er begraven. Ook deeigenaren van de oude zeister buitenplaatsen liggen er.De familiegraven

Van de Poll en Van Reenen zijn na 1965overgebracht naar de nieuwe Algemene Begraafplaats aande Woudenbergseweg. Op de begraafplaats liggen fraaiezerken. Onlangs (17) klonk het pleidooi om deze begraafplaatste behouden en evenals die van de Evangelische Broeder-gemeente op de monumentenlijst te plaatsen. De begraaf-plaats kan in de gesaneerde kern als een &quot;groene long&quot;blijven voortbestaan. Dit pleit wordt ondersteund doorde Raad van Beheer van de Van de Poll-Stichting in eenbrief van 27 mei 1983 aan het college van b. en w. methet verzoek te bevorderen dat de oude Algemene Begraaf-plaats op de monumentenlijst wordt gezet. Moge de sedert enige jaren veranderde inzichten om-trent onze nederlandse begraafplaatsen ertoe bijdragendat dit stukje historie van Zeist bewaard wordt! V.A.M, van der Burg 74
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straatnamen van Zeist. Ook straatna-men zijn monumenten. Van de Poll-Stichting, Zeist1978, blz. 72 10. Notulen van de gemeenteraad van Zeist, 2 september1884 11. Idem, 7 october 1884 12. Idem, 24 october 1955, no 12, blz. 181 en 214 13. Idem, 17 maart 1958, no 13, blz. 200 en 18 november1958, no 14, blz. 248, 280, 284 14. Idem, 28 januari 1963, no 2, blz. 61 en 29 januari1963, no 3, blz. 73 en 104 15. Idem, 6 april 1964, no 5, blz. 126 en 7 april 1964,no 6, blz. 166 en 178/179 16. Nieuwe Zeister Courant 18 november 1964 17. Utrechts Nieuwsblad/N.Z.C. 31 maart 1983, blz. 19 75



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 ^4 ON Foto grafzerk van de grafkelder van A. van Meursvan Vollenhoven (overl. 1817), achterzijde ned.herv. kerk. Dorpsstraat, Zeist



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Foto poortgebouw oude Algemene Begraafplaats aan deBergweg te Zeist



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 00 3. Foto middengedeelte nabij de banken op de oude Al-gemene Begraafplaats aan de Bergweg te Zeist



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 4. Foto opzij vooraan Oude Algemene Begraafplaats aande Bergweg te Zeist



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 of een rouwbord ?&quot; Nauwelijks was de drukinkt van mijn artikeltje overgebrandschilderde ramen in onze Oude Kerk droog 1), ofik bedacht, dat het wapen Damhoff misschien wel op eenrouwbord - of rouwkas - in de kerk had afgebeeld ge-staan. Zulke rouwborden waren in de 17e en 18e eeuw invele kerken in stad en land te zien, als herinneringaan overleden adellijke personen of wel burger-notabe-len. Voor de kerk vormden ze een inkomstenbron, daar erjaarlijks een bepaald bedrag moest worden betaald voorhet ophangen van die borden. Deze vertoonden - naast denaam en data van geboorte en overlijden van de gestor-vene - dikwijls ook diens familiewapen, soms met nogenige kwartierwapens. De franse bezetting. Vrijheid,Gelijkheid en Broederschap propagerend, gelastte in1798 alle rouwborden uit de kerken te verwijderen. Som-migen werden toen door familieleden

bewaard, de meestenechter zijn verdwenen. In kleinere plaatsen, zoals Ba-tenburg (G.), Oosthuizen (N.H.), Hogebeintum (F.),e.a., bleven ze gespaard en zijn ze nog te bezichtigen. De wapenbeschrijving in het vorige artikel van onsBulletin sloeg op drost Dirck Damhoff, in Zeist overle-den op 19 oktober 1737. Het in &quot;Gens Nostra&quot; gepubli-ceerde handschrift, waaraan dit alles werd ontleend,werd afgesloten op 15 december 1738 2). Inderdaad kanhet zinnetje &quot;het wapen (nl. van Damhoff, G.) aldaar in de kerk geschilderd.......&quot; dus doelen op een rouwbord en niet op gebrandschilderd glas. K.W. Galis 1) Zie ons Bulletin, 13, 1983; p. 38-41 2) E.W. Treffers: Geslacht Boom der familie Roosa uit1738 in Gens Nostra, 37, 1982; p. 331 80
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Het sloophoekje De redactiecommissie heeft besloten onder deze ru-briek voortaan een aantal foto's te publiceren van re-cent afgebroken of binnenkort af te breken panden inZeist. De winkels Slotlaan 201/203 werden op 31 december1982 met de grond gelijk gemaakt. De panden Slotlaan 6 t/m 20 zijn in het afgelopenhalfjaar met enkele woningen aan de Jufferstraat ge-sloopt om plaats te maken voor winkels, kantoren enwoningen op de hoek Slotlaan/Jufferstraat. De huizen Ie Dorpsstraat 21 t/m 25 zijn in de maandenmaart/april 1983 gesloopt in verband met de uitbreidingvan het gemeentehuis. De stal van Van Arkel, Jufferstraat 17, is geslooptin 1982.                                                                                                ^ Drogisterij &quot;Roby&quot; en stomerij &quot;De nieuwe pauw&quot;, Slot-laan 201/203 82
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