






Seijst 1995. - Dl.25 koning is gedateerd 16 april. Bij het renvooi waarbij de voornaamHendrik werd doorgehaald en vervangen door Willem Frederik isgeen datum geplaatst. Het is niet uitgesloten dat het renvooi tussen31 maart en 16 april werd geplaatst. De secretaris van het kabinet van de koning stuurde het rekest vanVan Ee op 23 april uit Brussel om advies naar de minister vanBinnenlandse Zaken en Waterstaat, P.C.G. ridder de Coninck. Dielegde het weer om advies voor aan de gouverneur van de provincieUtrecht, J.M. baron van Tuyll van Serooskerke. De gouverneurstuurde op zijn beurt het rekest om advies naar de schout vanZeist. De gouverneur schreef: 'Ik verzoek U Ed. mij, onder terugzending vanhetzelve omtrent de rekwestrant en zijne huisvrouw te berigten, zoo metopzicht tot de achting welke zij genieten, als andere bijzonderheden,welken in dit geval in aanmerking kunnen komen, terwijl ik voornamelijkzal dienen

te worden onderrigt, of het de voorsz- rekwestranten in hunberoep wel gaat, zoodanig dat zij hunne huishouding op eene redelijkewijze kunnen onderhouden.' De schout antwoordde op 7 mei: Ter beantwoording van N° 6, in dato4 Mei 1821, dient, dat Nicolaas van Ee, wonerule te Zeijst, op eeneeerlijke wijze, schoon armoedig in de behoefte van zijn talrijk huisgezintracht te voorzien; hij verdient des zomers als daglooner 65 centen en deswinters 55 centen daags. Is door zijne jaren en arbeid reeds stijf; zijnevrouw verdiende nog al wat met het spinnewiel, maar dit is nu ook minderdoor huisselijke druktens; zoo ver mij bekend is, staan dezelve vooreerlijke menschen bekend en verdienen een gunstige voorspraak.Met terugzending van het rekwest, vermeene hiermede Uw Hoog Wel Geb.bedoeling te hebben voldaan.' Dat Van Ee altijd arm is geweest, blijkt uit de omslag van dedorpslasten. Zowel in 1808, als in 1809 en 1810 staat bij

zijnnaam 'Nihil' vermeld. 56



Seijst 1995. - Dl.25 De minister adviseerde op 16 juni de koning: 'Het behaagde UweMajesteit bij apostille van den 23 April 1821 n°. 17 aan het Departementvan Binnenlandsche Zaken en Waterstaat om consideratien en advijs terenvoyeren een request van Nicolaas Van der Ee, wonende te Zeijst(Provincie Utrecht) daarbij te kennen gevende, dat zijne huisvrouwGerrigje Van den Berg op den 30 Maart 1821 is bevallen van harenzevenden achtereen volgenden zoon, het Uwe Majesteit behagen moge hetgevaderschap over dezen zevenden zoon aan te nemen.Volgens het berigt van den gouverneur van Utrecht, zijn de requestrant enzijne huisvrouw in de gemeente Zeijst bekend voor stille en eerlijke lieden,getrouw in de vervulling hunner maatschappelijke pligten en ouderlijkebetrekkingen. Uwe Majesteit mijne consideratien op dit verzoek vragende, moet ikevenals op vorige dergelijke requesten aanmerken, dat bij aldien erbijUwe

Majesteit geene bijzondere redenen bestaan, ten gevolge van dienstenaan Hoogstdeszelfs persoon, huis of het vaderland bewezen, om dergelijkeverzoeken toe te staan, ik om der gevolgen wil, zwarigheid moet makendaarop gunstig te advijseren, te meer, daar het mij gebleken is, dat denieuwspapieren van zoodanige gunst aan een enkele toegestaangewagende andere daardoor tot het maken van hun adres aan UweMajesteit worden uitgelokt, terwijl de gevallen dat zeven zonen zichonmiddellijk opvolgen niet zeldzaam zijn; hetgeen dan ook heeftveroorzaakt dat aan de wet van den 29 Nivose 13 Jaar geen gevolg isgegeven. Het is om de voors. redenen en onder wederaanbieding van het request endaar het al of niet toestaan van den inhoud van het adres alleen van dewelwillendheid van Uwe Majesteit afhangt, dat ik verzoek van hetuitbrengen van een bepaald advijs in dezen verschoond te mogen worden,Hoogstdezelve niet te min

eerbiedig in consideratie gevende mij temagtigen om aan Nicolaas Van der Ee te doen kennen dat Uwe Majesteitom der gevolgen wil op deszelfs verzoek niet gunstig kan disponeren,maar na zich van des suppliants zedelijk gedrag, beroep (dat vandaglooner), hooge jaren en talrijk huisgezin, verslag te hebben doengeven, aan denzelven eene gratificatie van honderd gulden heefttoegestaan en om den minister van Financien tot de uitbetaling daarvan te 57





Seijst 1995. - Dl.25 genoemde wet ook in ons land ingevoerd. Deze wet werd deZevenkinderenwet genoemd. Blijkens het advies van de ministervan Binnenlandse Zaken van 16 juni 1821 werd de wet echter niettoegepast. Bij de wet van 26 maart 1847, Staatsblad n°. 6, werd degenoemde wet uit 1805 ingetrokken. Nicolaas van Ee, ook vaak Klaas genoemd, zo staat hij ook inge-schreven in het doopboek, werd in Zeist gedoopt op 3 september1775. Hij was een zoon van Arris van Ee, in het doopboekvermeld als Aris Hendrikse van Ee, en Gerrigje van Leersum. Hijoverleed in Zeist op 28 juni 1836. Zijn vrouw Gerrigje van den Berg, ook geschreven 'van denBergh', stamde uit Maartensdijk, waar zij op 10 februari 1782werd geboren. Haar ouders waren Willem Gerritse van den Bergen Geertje Wittkamp. In de geboorteakte van haar tweede kind in1813 en ook in het doopboek wordt zij 'Homsche' genoemd. Zijoverleed in Zeist op 31 oktober

1871. Wanneer en waar Nicolaas van Ee en Gerrigje van Leersum in hethuwelijk zijn getreden, is niet bekend. Zij komen niet voor in hethuwelijksregister van de Hervormde Gemeente van Maartsendijken het huwelijksregister van de Hervormde Gemeente van Zeistvan 1786-1815 ontbreekt. In het doopboek van de HervormdeGemeente van Zeist staat bij de vermelding van de doop van Nico-laas van Ee in de kantlijn aangetekend dat op 20 maart 1804 eenextract werd afgegeven. Mogelijk is dat een indicatie. De andere kinderen uit dit gezin, zij werden allen in Zeistgeboren, waren: - Arris, geboren 5 juli 1807 en gedoopt 12 juli d.o.v., - Willem, geboren 4 september 1809 en gedoopt 17 septemberd.o.v., - Jan, geboren 2 januari 1812 en gedoopt 5 januari d.o.v., - Johannis, geboren 6 december 1813 en gedoopt 19 december 59



Seijst 1995. - Dl.25 d.o.v. In het doopboek staat Johannes. - Klaas, geboren 6 oktober 1815 en gedoopt 8 oktober d.o.v., -  Gerrit, geboren 9 maart 1819 en gedoopt 14 maart d.o.v., - Maria, geboren 5 januari 1823 en gedoopt 12 januari d.o.v. en -  Hendrik, geboren 27 februari 1825 en gedoopt 6 maart d.o.v. Op zestienjarige leeftijd, 4 juni 1837 's middags om drie uur,overleed Willem Frederik van Ee in zijn ouderlijke woning in deKroost, genummerd 168. Hij werd begraven, 3e rang, in een huur-graf op de Oude Begraafplaats aan de Bergweg. Van verschillende broers van Willem Frederik wordt een signale-ment gegeven in het inschrijvingsregister voor de nationale militie.Hierdoor kan men een idee krijgen hoe hij er kan hebben uitge-zien.De beschrijving van zijn broers luidde: -   Arris: rond aangezicht, rond voorhoofd, grijsachtige ogen,spitsachtige neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en bruinewenkbrauwen. -  Willem: rond

aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, korteneus, middelmatige mond en kin, bruin haar en bruine wenk-brauwen. - Jan: rond aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus,grote mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen. -   Klaas: langwerpig aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen,dikke neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar en bruinewenkbrauwen. -  Gerrit: rond aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, korte endikke neus, gewone mond, ronde kin, blond haar en blonde wenk-brauwen. 60




