
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












