
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


