




Seijst 1990. - Dl.20 Het Rijksarchief in de provincie Utrecht, Alexander Numankade201, 3572 KW Utrecht bezit de dubbele exemplaren van de ge-boorte-, huwelijks- en overlijdensregisters alsmede de tienjarige tafelsdaarop en de huwelijksbijlagen, die in de periode 1811-ca 1850 ooknog uittreksels uit de doopregisters bevatten. Het RijksarchiefUtrecht verleent in de leeszaal inzage in de burgerlijke stand-registers van Zeist. In het gemeentehuis van Zeist bevinden zich voorts de patentregis-ters (belangrijk voor ambachten en winkelnering in de 19e eeuw),de belastingregisters (kiesrecht tot 1917 was censuskiesrecht voor degemeente, provincie en de Eerste en Tweede Kamer) (vergeUjkV.A.M. van der Burg, De hoogstaangeslagenen te Zeist in 1889,Bulletin van de Van de Poll-Stichting (17) 1987, blz. 99-103) en eenkaartsysteem op straatnamen en huizen van Z^eist. Het archief van de Van de Poll-Stichting in het Zeister Slot beziteen belangrijke

reeks van adresboeken van Zeist vanaf 1889 opnaam en villa en indicatie van de stemgerechtigdheid. Het Nieuw Notarieel Archief (1811-1895) bevindt zich in het Rijks-archief Utrecht. Daar kan men de protocollen van de Zeisternotarissen raadplegen op boedelscheidingen, testamenten, huwelijksevoorwaarden en transportakten. Ook het kadaster is te vinden in Utrecht bij de Openbare Registersten hypotheekkantore. De gemeente Zeist beschikt over de kadastra-le leggers. De Memories van Successie - tot 1890 ter inzage - zijn in afschriftte bestellen bij het Algemeen Rijksarchief, hulpdepot Schaarsbergenbij Arnhem. Voldoende is de vermelding van de datum van overlij-den en de plaats van overlijden. Voor de plaatselijke pers moet men naar het archief van de Van dePoU-Stichting, die &quot;De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstre-ken&quot; bijna compleet bezit alsmede een grote collectie persberichtenvanaf 1924. 74



Seijst 1990. - Dl.20 Het Centraal Biu-eau voor Genealogie te 's-Gravenhage bezit vanaf1795 een grote collectie advertenties uit de couranten, faire-parts,bidprentjes en andere persoordijke annonces uit dag- en weekbladen. De archieven van de arrondissementsrechtbank te Utrecht en hetkantongerecht te Amersfoort, die van belang zijn voor Zeist, bevin-den zich in het Rijksarchief te Utrecht. Zowel de criminele als deciviele zaken leveren stof op voor een famihegeschiedenis. Ook van de begraeifplaatsen te Zeist is een boekhouding bijgehou-den: -    Oude Algemene Begraa^iaats aan de Bergweg (1829-1965) gesloten. Gemeentearchief Zeist. -    Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg (1917-heden).Beheerder van de begraafplaats, Woudenbergseweg 48. -    R.K. Kerkhof aan de Utrechtseweg (1855-1976) gesloten. R.K.Parochie van de H. Familie J.M.J. te Zeist. Register van hetzogenaamde eigen graven-gedeelte

aanwezig. -    Begraa^laats van de Evangelische Broedergemeente (1748-heden).Rijksarchief Utrecht en Broedergemeente. -    Begraafplaats te Austerlitz (1827-heden). Hervormde gemeenteAusterlitz. -    Begraafplaats te Den Dolder (1906-heden). Hervormde gemeenteDen Dolder. 3. De periode 1580-1811 Het concihe van Trente keert zich tegen de clandestiene huwehjken.Elk huweHjk moet voor de pastoor in het bijzijn van twee getuigengesloten worden. Het Trentse huwelijksrecht geldt in de R.K. Kerknog steeds. Op 11 november 1563 tijdens de 24ste zitting van hetalgemeen concihe van Trente besluiten de aanwezige kerkvaders inde strijd tegen het clandestiene huweUjk dat de pastoor in zijnparochie een doopboek moet aanleggen en daarin de dopeling, zijnouders en peter en meter moet aantekenen. Tevens moet de pastooreen huwelijksregister aanleggen met de namen van de gehuwden enhun getuigen. Over het

aantekenen van overUjden en begraven zwijgt 75











Seijst 1990. - Dl.20 Leeuwenberg, De Bataafsche Omwenteling te Zeist, Aantekenin-gen uit het Gemeindiarium van de Evangelische Broedergemeentete Zeist, 4 januari-5 februari 1795, Nederlandse HistorischeBronnen III, Amsterdam 1983, blz. 147 e.v., veel gegevens overZeister leden van de Broedergemeente.Wie stuit op de grenzen van het oude schrift kan bij het gemeente-archief te Utrecht informeren naar cursussen die in deze regioplaatsvinden. Alvorens van stamboom tot familiegeschiedenis te geraken is raad-pleging van: W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur, Handleidingvoor de beoefening lokale en regionale geschiedenis, tweede, geheelherziene druk, Fibuia-van Dishoeck, Weesp 1984, ook nog van nut. mr dr V.A.M, van der Burg Een opname uit 1971 van de schuur aan het Dorpsplein, hoek Oude Postweg(collectie Gemeentearchief Zeist)


