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1 n leiding

In 1974 was het vijftig jaar geleden, dat de H. Joseph-kerk aan de Rozen
straat in gebruik genomen werd. Onder meer is toen door enige parochianen
een tentoonstelling over 'Rooms Zeist' georganiseerd. De voorbereidingen
en het resultaat van deze tentoonstelling zijn voor mij aanleiding geworden
mij verder te verdiepen in de historische ontwikkeling van de zeister katho
lieke gemeenschap. Aanvankelijk was het de bedoeling hierover een artikel
te schrijven voor het bulletin van de Van de Poll-Stichting; in 1977 meende
de Van de Poll-Stichting deze 'historische schets' in boekvorm te kunnen
uitgeven.
Het woord 'schets' is niet toevallig gebruikt: de verschillende archieven en
het vele dokumentatie-materiaal van verenigingen en partikulieren bieden
alle mogelijkheden om uitgebreide studies te verrichten, terwijl op bepaalde
perioden en aspekten reeds door anderen (Werkman, Dekker, Brouwer,
enz.) uitvoerig ingegaan is.
Het overzicht begint ten tijde van de eerste zeister predikant, Cornelis
Anthonisz., een vroegere monnik van de abdij 'Oostbroek' onder De Bilt,
rond 1580. De periode voor de Reformatie wordt in belangrijke mate
beschreven in het eveneens door de Van de Poll-Stichting uitgegeven vier
delige boekwerk 'De Oude Kerk te Zeist'.
Het gemeenschapsgebeuren wordt onder meer behandeld aan de hand
van de thema's: 'parochiekerken', 'onderwijs' en 'verenigingen en instellin
gen'. Getracht is hierbij ook de jongste geschiedenis te betrekken, met als
risiko, dat bepaalde ontwikkelingen niet voldoende herkend of door de lezer
anders ervaren zijn. De inventarisatie is tot januari 1979 bijgewerkt.
Ter verduidelijking van bepaalde beschreven situaties is een bijlage opge
nomen over de struktuur en de positie van de nederlandse kerkprovincie.
Niet behandeld wordt in deze schets de historie van verschillende in Zeist
gevestigde instellingen van r.k. signatuur, welke feitelijk geen lokale funktie
hadden. Dit betreft bijvoorbeeld het filosoficum 'Dijnselburg', het rusthuis
'Sonnehaert', het katholiek militair tehuis in Huis ter Heide en de in Zeist
gevestigde r.k. internaten.
Rest mij eenieder te danken, die mij op enigerlei wijze geholpen heeft bij
het verzamelen van de gebruikte gegevens: door het toegankelijk-stellen van
de verschillende archieven (waaronder het rijksarchief te Utrecht, het
gemeente-archief van z.eist en de parochie-archieven van H. Barbara te
Bunnik en de H. Joseph te Zeist); door het ter beschikking-stellen van doku
mentatie-materiaal, door het ophalen van herinneringen of anderszins. Met
name wil ik ook de heer en mevrouw Scharten-Daran danken voor het
corrigeren van deze publikatie.
6

Dit lijkt mij tevens de juiste plaats om degenen, die mogelijk foto's,
geschriften of andere attributen uit het katholiek verleden van de hand
willen doen, te wijzen op het bestaan van de archieven van de Van de Poll
Stichting en van de verschillende parochies.
Zeist, januari 1979

Th. G. P. M. Ruijs
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Detail van de 'Caerte van de Hooge, Lage ende Middelbaere Jurisdictie van Seijst
ende Driebergen', Bernard de Roij, 1677 (origineel: Rijksarchief Utrecht, topo
grafische atlas 206-1).
In de jaren na 1677 is het Slot gebouwd, met als gezichtslanen de huidige Slot/aan
en Koe/aan.
De plaats, waar na 1718 de schuurkerk in 'De Schoudermantel' heeft gestaan, is
met een sterretje aangegeven.

1. Cornelis Anthonisz., pastoor
en predikant
In de consistorie-kamer van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat hangt
een naamlijst van de zeister predikanten sedert de Reformatie. Als eerste
staat vermeld "Cornelius Antonie, Monnik in de abdij van Oostbroek,· tot
predikant beroepen 1598 ". Van deze zeister predikant was overigens al eerder
sprake. In 1593 meldde een door de Staten van Utrecht ingestelde commissie
ter visitatie van de kerken ten plattelande over Zeist:
''Predicant in dese plaetse is Cornelis Anthonissz. wonende alhier t'Utrecht,
de welcke aldaer eens Avontmael gehouden heeft met ontrent 200 persoonen,
ende hem in sijne bedieninge draecht na de Christelijcke ceremoniën ende
gebeden, achter den Catechismum deser Geunieerde Provincie gedruckt ... "1.

In een ouder 16e eeuws dokument, handelend over goederen behorend bij
de kerk van Zeist, wordt gesproken over "Cornelis Anthonisz., eertijts
pastoor ende nu predicant aldaer voorscreven " 2• Deze laatste formulering
zou er op kunnen duiden, dat de eerste zeister predikant tevens de laatste
zeister pastoor geweest is; er zijn echter geen andere bronnen bekend, die
een dergelijke veronderstelling staven.
De vroegste verwijzing naar deze eerste predikant is terug te vinden in een
rekening, daterend uit 1580-1582 3 •
Een belangrijk deel van de zeister dorpelingen zou zich in deze tijd bij de
Hervorming aansluiten. Deze overgang stond natuurlijk niet op zich zelf. De
Reformatie was in West-Europa sterk in opkomst en het tirannieke
optreden van Philips II tegen de 'ketterij' was een van de oorzaken van de
opstand in de Nederlanden.
In 1576 was te Gent de Pacificatie getekend door de 17 provincies; de prins
van Oranje zou een vrijwel onafhankelijke positie krijgen in de gewesten
waar hij stadhouder was (waaronder Utrecht), mits de Staten "Satisfactie"
zouden krijgen "op de punten, daerinne sylieden hen zouden vinden gei"nte
resseert onder syn Gouvernement, 't sy ten opsiene van de exercitie van de
Religie, oft anderssins, ... " 4• In 1577 werd de Satisfactie getekend door

de prins en door de Staten van Utrecht. In een aantal artikelen was vastge
legd dat niet getracht zou worden het Calvinisme te begunstigen; reeds na
enkele maanden zouden deze bepalingen echter niet nagekomen worden 5•
In 1579 werd tussen een aantal noordelijke gewesten de Unie van Utrecht
gesloten. Hierbij werd aan de provincies "soeveel tpoinct van der religie
aengaet" de vrije hand gelaten, "mits dat een yder particulier in sijn religie

vrij sal moegen blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal
moegen achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. pacificatie tot
Ghendt gemaeckt''6• Desondanks werd kort daarop de uitoefening van de

rooms-katholieke eredienst verboden: op 26 augustus 1581 werd een plakaat
uitgevaardigd "van den Prince van Orange, en van de Raden 's Hoofs van
9

Utrecht, waar by verboden word de Roomsche Religie voortaan meer te
gebruyken, ofte exerceeren; mitsgaders op Sondagen te arbeyden, ofte
onder de Predicatie in de Herbergen te speelen, en te drinken" 7. Het

stadsbestuur van Utrecht had al eerder, op 18 juni 1580, een dergelijke
ordonnantie doen uitgaan 8.
In de daarop volgende jaren zouden nog verscheidene plakaten en ordon
nanties uitkomen "tegen de Pausgesinden, der se/ver Vergaderingen,

Geestelyken, Schooien, Superstitien; en aangaande de dispositie harer
goederen Ec " 9• Zo moesten de stadhouders beloven "de Gereformeerde
Religie" te handhaven en "de ampten aan persoonen van die Religie te
confereren "10.

1. De oude, 12e eeuwse kerk aan de Dorpsstraat, 1745

10

De kerkelijke bezittingen werden de katholieken ontnomen. Een gedeelte
ervan zou voor de Staten beheerd gaan worden door het kantoor der gebeni
ficieerde goederen. De zeister dorpskerk en baten van de daarbij behorende
pastorie-goederen gingen over naar (of bleven in handen van) de nu gerefor
meerde gemeente. Zo blijkt uit de rekeningen van het kantoor der gebenifi
cieerde goederen, dat in 1586-1588 Cornelis Anthonisz. de pachtopbreng
sten (79 gulden) ontving van stukken grond, welke bij de kerk van Zeist
behoorden: '1tem tot die voornoemde pastorie sijn 21 mergen landts d'een

helfte veenich oft moerassich weylandt, d'ander helft hooch, savereerdich
saetlandt, t' samen aen ma/canderen aen een stuck leggende in Seyst...
Alsoo de vruchten van de voorscreven pastorye bij Cornelis Anthonisz.,
eertijts pastoor ende nu predicant aldaer voorscreven, genooten sijn in min
deringe van sijnjaerlicx gagie, gelijcx mijn Edele Heeren gebleecken es bij
sijne overgeleverde specificatie...'' 11.

In deze jaren gingen op het platteland van Utrecht verscheidene pastoors
tot de Reformatie over. Uit het visitatierapport van 1593 blijkt dat van de
vroegere pastoors er twintig predikant geworden waren, acht anderen ston
den niet onwelwillend tegenover de Reformatie of pleegden te "accomo
deren naar der lieden begeerte", terwijl er veertien 'paaps' gebleven waren.
Tot de laatsten behoorde de pastoor van Bunnik, Joannes Gerardus van
Gouda 12,
Toen in 1606 te Utrecht de eerste provinciale synode van de Gerefor
meerde Kerk werd gehouden, werd van de toenmalige predikant van Zeist,
ds Adolphus Spitzerus, de klacht gehoord dat de Hervorming ter plaatse
afbreuk werd gedaan door een priester uit Wijk. Ook noemde hij het ont
breken van een kerkklok als een belemmerende factor: de herberg-bezoe
kers konden nu immers niet op hun plichten gewezen worden. Met Kerstmis
zaten bij' de dominee drie leden ten avondmaal, met Pasen veertig13. Ter
1
vergelijking: in 1632 telde Zeist 272 en Stoetwegen en Cattenbroek 75 zielen �
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2. De statie te Bunnik
In tegenstelling met Zeist en andere plaatsen in het Heuvelrug-gebied,
waar de Reformatie redelijk snel terrein won, bleef de Kromme Rijn-streek
'paaps'. De plakaten werden hier aanvankelijk niet of slechts in beperkte
mate uitgevoerd, hetgeen te danken was aan de in deze omgeving katholiek
gebleven adel en schouten. Jan van Gouda, de pastoor van Bunnik, kon in
deze omstandigheden tot het eind van de 16e eeuw gebruik blijven maken
van de bunnikse kerk, waarop nu ook de zeister katholieken aangewezen
waren.
Rond de eeuwwisseling kreeg Bunnik zijn eerste predikant. Pastoor Jan
van Gouda moest elders onderkomen vinden: hij was welkom op het kasteel
'Groenewoud', het latere 'Nieuw-Amelisweerd', waar gelegenheid werd
gegeven voor het houden van schuilkerkdiensten. Ook elders werden (rond
trekkende) priesters hiertoe in staat gesteld, zoals op de boerderij van boer
Van Zijl en op de kastelen 'Rhijnauwen', 'Rijsenburg' en 'Blikkenburg'.

2. Het huis 'Blikkenburg', ca 1650
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Ten aanzien van 'Blikkenburg' werd in 1621 op een classis-vergadering van
de Gereformeerde Kerk geklaagd over daar gehouden "paepsche
vergaederingen ''. Ook in het missieverslag van de apostolisch vicaris De la
Torre uit 1656 wordt deze ridderhofstad genoemd als een der kastelen, waar
huispriesters geregeld de H. Mis lezen. 'Blikkenburg' was in deze tijd
bewoond door de familie Van Brakel 1
Midden 17e eeuw werd op 'Rhijnauwen' een vaste schuilkerk ingericht;
hiermee werd feitelijk de grondslag gelegd van de bunnikse statie. Ondanks
de voor de katholieken moeilijke tijden, zou het (nagenoeg) steeds mogelijk
blijken een priester te vinden, die de zorg voor deze statie (waaronder ook
Zeist viel) op zich wilde nemen. Zo was tot 1653 Hubertus van Bijlevelt
pastoor van Bunnik; latere pastoors waren Henricus van Loon, Bruno van
Vulpen, Henricus van den Bogaert, Johannes van Crimpen, Henricus
Berendsen en Joannes Laurentius Banens 2•
Een besluit van de kerkmeesters van de Gereformeerde Gemeente van
Zeist, genomen op 14 december 1650, geeft een beeld van de positie van de
zeister katholieken in de 17e eeuw: besloten werd een speciale collecte te
houden "tot subsidie van de nootsaekelijcke reparatie haerer kercke" 3. Bij
deze (overigens pas jaren later gehouden) collecte zou een der kerkmeesters,
geassisteerd door schout Johan van Wijck, ook bij de roomsgezinden ter
plaatse rondgaan om 'vrijwillige giften' in te zamelen. Dit kon men doen
omdat de heffing beschouwd werd als een belasting ten behoeve van de
(plaatselijke) staatskerk, waaraan ook niet-lidmaten van de staatskerk
behoorden mee te betalen 4.
Een ander voorbeeld van 'ongemakken', waarmee de katholieken gecon
fronteerd werden, betreft het onderwijs. Van oudsher werd dit veelal
gegeven door de plaatselijke koster; godsdienstonderricht nam hierbij een
belangrijke plaats in. Ook na de Reformatie was dit het geval gebleven, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het volgende artikel van een schoolverordening uit 1654:
"Sullen voornamelyk leeren d'eerste Fundamenten der Christelyke Religie,
de kleyne en groote Catechismus, het Vrage-boekje van Aldegonde, de Son
daagsche Euangelien, het gecorrigeerde Tytel-boexken, de Sendbrieven, de
Historien van David, de Spiegel der jeugd, de Letter-konst, ende voorts
geschreven stichte/yke Brieven: mits dat eenige der se/ver eerst werden
geco"igeert, in soodanige plaatsen, die na het Pausdom smaecken, of ander
sints onstichtelyk zijn, ... " 5.
Na de Dordtse Synode van 1618/1619 was de houding ten opzichte van
katholieke gebruiken straffer geworden. Van de kosters/schoolmeesters
werd bijvoorbeeld geëist, dat zij de nederlandse geloofsbelijdenis, de heidel
bergse catechismus en de dordtse leerregels onderschreven 6.
In Zeist was in 1593 de plaatselijke schout tevens koster van de kerk. Een
schoolmeester was er toen niet; wel werd getracht er een te krijgen. Daartoe
maakte men aanspraak op het "incomen van zeeker vicarye, leggende te
DrieBergen, edoch gehoorich tot dit Carspel...'' 7 • In Zeist was overigens wel
13

"een pastoorshuys, maer gene gelegenheyt voor de schoole" 8. In 1606 hield
de predikant school, naderhand werd ook hier een schoolmeester aange
steld 9•
Voor de katholieke dorpelingen betekende dit dat zij hun kinderen op
school moesten laten gaan bij een gereformeerde schoolmeester, dan wel van
school moesten houden, met als gevolg dat hun kinderen mogelijk niet leer
den spellen, lezen en schrijven. In sommige plaatsen waren er voor kortere
of langere tijd 'kloppenscholen' of 'paapse bijscholen', welke overigens niet
toegestaan waren. In Zeist heeft in ieder geval in 1716 een ongeoorloofde bij
school bestaan; het is niet bekend of dit een kloppenschool betrof. Mogelijk
zijn sommige zeister kinderen op de 'paapse bijscholen' geweest, die gedu
rende bepaalde perioden onder meer in Vechten en in De Bilt bestaan heb
ben 10.

De statie te Bunnik had als kernen de dorpen Bunnik, Zeist, Odijk en
Vechten. Aanvankelijk waren, zoals reeds gesteld, de katholieken afhanke
lijk van schuilkerkdiensten bij particulieren. In het begin van de 18e eeuw
waren de verhoudingen zo verbeterd, dat het hen weer mogelijk was een
eigen kerkgebouw te betrekken, zij het dat deze van buiten niet als zodanig
herkenbaar mocht zijn. In 1718 werd in 'De Schoudermantel', nabij het
dorp Bunnik, een schuurkerk gebouwd. Ten behoeve van de zeister katho
lieken, die de Kromme Rijn moesten oversteken, liet pastoor Van Crimpen
in 1755 een veerhuisje bouwen, zodat zij niet meer met een omweg over de
brug behoefden te gaan 11.

3. Fragment uit de doopboeken van de statie te Bunnik, 1719
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De bunnikse doop- en huwelijkregisters uit de 18e eeuw geven een aardig
inzicht in de katholieke families, die Zeist toen telde. Volgens de registers
woonden deze katholieken "op Sijst'' (ook als "Zijst" en "Zeijst" geschre
ven); op de "oever in Sijst" (een perceel langs de Kromme Rijn nabij de Uit
hof, ook "Rijnsoever" en "Zijstoever" genoemd); op de "Vinckebuurt in
Sijst'' (een nog steeds zo geheten stuk grond ten zuid-westen van Zeist-West,
tegen de grens van Bunnik); op de "Zijsbrug" (de omgeving van Brug
akker); "op Zijst in de Preekstoel" (een boerderij ter plaatse van het huidige
Schoonoord); op "Rijnwijck", "Vulperhorst", "Blikkenburg" en "Catten
broek" 12.
In de eerste helft van de 18e eeuw komen in de bunnikse registers
meermalen de volgende familienamen voor (zij het vaak verschillend
geschreven): Smorenburg, Hoogstraten, Van Clooster, Van de Velde, Van
Dijck en Van Beeck. Zo werd op 11 september 1719Joannes Hoogstraten
gedoopt, zoon van Henricus Hoogstraaten en Jacoba Smorenburg. In de
tweede helft van de 18e eeuw zijn nog meer bekende zeister namen terug te
vinden, zoals Koeleman, Greve of De Greef, Schouten, Uylenbroek en
Noster 13•
De naam Smorenburg komen we ook elders tegen: in 1745 was een der
huizen van de Zeisterstraat (de huidige Dorpsstraat) bewoond door de
zeister schipper, genaamd Smorenburg 14.
Inmiddels was de aanwezigheid van een statie te Bunnik vanzelfsprekend
geworden; sterker nog, de statie kreeg ook formeel een funktie toebedeeld
op het gebied van de armenzorg, zoals blijkt uit de volgende akte d.d. 14
maart 1788: "Wij Schout en Geregte der Hooge en vrije Heerlijkheid Zeijst

Declareeren bij deezen dat in gevalle Roelof Maas, Hendrik Maas, en
zijn huijsvrouw Jannigje van Eck, geboren en gewoond hebbende in deeszen
Geregte, en zijnde van de Roomsche Godsdienst dewelke voornemens zijn
zigh metter woon van hier naar Elders binnen deeze Provintie te begeeven te
Eeniger tijd tot armoede kwamen te vervallen dezelve door de Roomsche
Armmeesteren der Kerke van Bunnik waar onder de opgesetenen dezes
Geregts respective parocheeren oft behoren zullen moeten worden onder
houden en gealimenteert in conformité van de ordonnantie... op 5 augustus
1777 gearresteert"lS.

Een statie was (en bleef) blijkbaar verantwoordelijk voor eventuele bijstand
aan haar parochianen. Zo was de diakonie aanspreekbaar voor de gerefor
meerden, die na hun verhuizing naar elders tot armoede vervielen.

De Bataafse Republiek (1795-1806) bracht voor de katholieken, in ieder
geval op kerkelijk gebied, betere tijden: in de 'Staatsregeling voor het
Bataafse volk' van 1798 werd bepaald dat er in de republiek "geene bevoor
rechte of heerschende Kerk" meer zou zijn. Niet alleen werd het de katho
lieken weer mogelijk hun eigen kerken te bouwen, welke als zodanig ook van
buiten herkenbaar mochten zijn, ook werd vastgesteld dat ''Alle Kerk

gebouwen en Pastorij Huijzen der voormaals heerschende kerk worden over-
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gelaten aan de beschikking van ieder 'Plaatselijk Bewind', om deswegens
tusschen alle Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen,· de grondslag
van dit vergelijk is het grootst getal van Leden der onderscheiden
Kerkgenootschappen " 16

De katholieken van Zeist deden, onder leiding van pastoor Banens te
Bunnik, hun rechten gelden. Hoewel de Hervormde Gemeente van Zeist aan
vankelijk stelde, dat de in Zeist woonachtige katholieken formeel leden van
het r.k. kerkgenootschap te Bunnik waren, is uiteindelijk de zaak onderling
geregeld. Het kerkgebouw werd getaxeerd op 3000 gulden en omdat er blijk
baar vier keer zoveel hervormden als katholieken waren, werd overeen
gekomen dat kerk en pastorie tegen een afkoopsom van zeshonderd gulden
in volledig eigendom bleef van de Hervormde Gemeente 17•
Eind 18e en begin 19e eeuw kreeg de statie te Bunnik te maken met enkele
afsplitsingen 18• Rond 1796 kreeg Houten een eigen r.k. kerk. In 1809 liet
Petrus Judocus van Oosthuyse, een leverancier aan de franse en bataafse
legers en bewoner van 'Sparrendaal' in Rijsenburg, op zijn grondgebied een
kerk bouwen. Op Soesterberg werd in 1838 een nieuwe statie opgericht,
waardoor een gedeelte van Zeist van de bunnikse statie afgescheiden werd.
Het kerkbestuur van de statie te Bunnik bestond in deze tijd doorgaans
uit zes leden, van wie er twee uit Bunnik, twee uit Zeist en twee uit Odijk
afkomstig waren 19• Voor Zeist was een eigen r.k. armbestuur ingesteld 20.

Ook bij de zeister katholieken leefde echter de wens een eigen kerk te
krijgen. In 1840 werd door een viertal Zeistenaren (J. H. Bloemenkemper,
C. Hoogstraten, P. van Ling en R. G. van Roeij) een oproep gedaan aan hun
geloofs- en dorpsgenoten om in te tekenen "ter stichting en opbouwing eener
Roomsch Katholijke Kerk in de Gemeente Zeijst". Het rondschrijven begon
als volgt: "Dat het R.K. bedehuis, waaronder wij behooren, te verwijderd is,

om door onze gemeente behoorlijk te worden bezocht, en de weg derwaarts
te ongeschikt is, om op eene betamelijke wijze onze Godsdienst waar te
nemen, is te zeer bekend, dan dat het noodig zoude wezen zulks in het
breede te betoogen" 21 .

De burgemeester van Zeist, F. H. van Bern, was niet erg gelukkig met dit
initiatief. Hij gaf de staatsraad gouverneur ( = de commissaris van de
koning) van Utrecht, jhr J. van de Poll, als zijn mening te kennen, dat de
r.k. kerken te Bunnik en Rijsenburg en die op de soester berg voldoende
dichtbij waren. Maar omdat de katholieken allen "nuttige, arbeidzame en

stille inwoners zijn, welke zich steeds gehoorzaam aan de wet en aan de
Hooge Overigheid hebben betoond", had hij verder geen bedenkingen,

althans indien de benodigde gelden beschikbaar waren. Wel vroeg hij de
requestanten te verplichten, de plaats van de te bouwen kerk te onder
werpen aan de goedkeuring van het plaatselijk bestuur 22•

16

19 augustus 1842 kwam het Koninklijk Besluit af, waarin toestemming
werd verleend tot het oprichten van een r.k. gemeente te Zeist, mede in aan
merking genomen "dat de R.K. bevolking van Zeijst, thans kerkelijk onder
de R.K. gemeente te Bunnik behoorende, een getal van zeven honderd
zielen uitmaakt, en zij wegens den afstand van de omliggende kerken,

merkelijk ongerijf in de uitoefening van hunne godsdienstpligten onder
vinden, en er alzoo wel termen zijn om te Zeijst eene afzonderlijke R.K.
gemeente met eene eigene kerk en pastorij, waarin de dienst door eenen tot
dat einde te benoemen pastoor wordt verrigt, te vestigen,· . . . " 23 •

Op 14 oktober van hetzelfde jaar wordt door Inocentius Ferrièri, vice
superior der Hollandsche Zending en zaakgelastigde van de H. Stoel bij
Z.M. de Koning der Nederlanden, zijn besluit bekend gemaakt tot oprich
ting van een nieuwe parochie in het dorp Zeist. De aartspriester van het
distrikt Utrecht had hem kennisgegeven van "het groot en vurig verlangen,
van de Katholijke inwoonders van het dorp Zeijst Provincie Utrecht, dat in

het dorp eene Statie of Parochie mogt worden opgerigt, en zij eene eigene
kerk of pastoor mogen bekomen'' 24.

De nieuwe parochie omvatte de gehele burgerlijke gemeente Zeist, met uit
zondering van het gedeelte, "dat gelegen is ten zuiden eener oude Grift de

hakswetering in eene regte lijn, van daar tot aan de Odijkerbrug, en
gevolglijk de Vinkenbuurt en de boerderijen en woningen aan de Kromme
Rijn, en aan de Odijkerbrug", welk gebied bij de statie te Bunnik bleef.
Onder Soesterberg vielen ''Allen die wonen ten noorden van de Straatweg
van Woudenberg op Zeijst, van daar af waar aan die weg op het grondgebied
van Zeijst, komt tot aan de krakeling; en van daaraf ten noorden van de
weg, genaamd de havenweg en eindelijk ten noorden van den oude Wouden
bergsche weg, tot aan de groote straatweg tusschen Utrecht en Arnhem" 25•
De laatste pastoors van Bunnik, onder wie Zeist nog ressorteerde, waren
pastoor Van Veen (1822-1834) en pastoor Zoon (1834-1858) 26.
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3. De maatschappelijke positie van
de katholieken in Zeist
midden 19e eeuw
De katholieken van Zeist behoorden midden vorige eeuw met name tot de
arbeidersstand en tot de middenstand. Aartspriester Vermeulen schreef
4 december 1841 aan de burgemeester van Zeist, F. H. van Bern, als reactie op
diens twijfel over de noodzaak van een r.k. kerk in Zeist: "Nu zoude deze kerk
weg (naar Bunnik, Th. R.) niet te groot kunnen geacht worden voor lands

lieden, maar voor de R.K. van Zeijst bestaande uit ambachtslieden, werk
lieden, knechten en dienstboden is deze afstand zeer aanmerkelijk'' 1.
Een schrijven van burgemeester Van Bern aan de gouverneur geeft het
volgende beeld: "De Roomsch Catholijken zowel kerkvoogden als inge

zetenen alhier zijn allen ambachtslieden en arbeiders, welke geheel van de
protestanten moeten bestaan. Zij kunnen hunne armen niet onderhouden,
zonder jaarlijksche collecten bij de prottestanten, gelijk de R. C. Arm
meesters kunnen getuigen. Ook van de Commissie van weldadigheid, geheel
uit protestanten bestaande, genieten de behoeftigen R. Cath. jaarlijks
onderstand" 2•
Wat het r.k. Armbestuur betreft, zijn exploitatie-rekening zag er voor het
jaar 1842 als volgt uit 3:

inkomsten

uitgaven

collecten en giften

f 368,_

nadelig saldo 1842
totaal

f 94,31

lasten
onderstand allerlei aard
nadelig saldo 1841

f 3,56
f 443,f 15,75

f 462,31

totaal

f 462,31

De bijstand betrof dat jaar 15 armen gedurende het hele jaar en 10 armen
voor kortere tijd. Ter vergelijking: de hervormde diakonie ondersteunde in
1842 resp. 93 en 18 armen, voor een bedrag vanf 3.139,42.
Burgemeester Van Bern benadrukte de afhankelijkheid van de katho
lieken niet ten onrechte: ook de weinige katholieke ondernemers die in Zeist
te vinden waren in de nering en in het ambacht waren immers voor hun
klandizie in belangrijke mate aangewezen op de bewoners van de grote
buitenplaatsen, bij welke families tot de eeuwwisseling geen katholieken te
vinden waren.
De volgende zeistenaren, die voorkomen op de lijst van "Fabrijken,
Tra/ijken en Bedrijven" uit 1843, staan in een gemeentelijk bevolkings
overzicht per 1 januari 1844 als r.k. geregistreerd 4:
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•
•
•
•
•

H. Bloemenkemper (kleermaker en behanger; 4 volwassen werknemers)
W. Gadella (ververij, glazenmakerij, timmerwinkel; 2 volwassenen)
J. Geijtenbeek (metselarij; 5 volwassenen)
J. Hassink (koper- en blikslagerij; 2 volwassenen)
C. Hoogstraten (grofsmederij, tevens hoefsmederij; 2 volwassenen,
2 jongeren)
• P. Klomp (slagerij; geen werknemers)
• P. van Ling (zadelmaker; 1 volwassene, 1 jongere)
• G. Mattijsse (schoenmakerij; 1 volwassene)
• G. van Oijen (broodbakkerij; geen werknemers)
• G. Pel (wagenmakerij; 1 volwassene, 1 jongere)
• R. van Roeij (kleermakerij; 3 volwassenen)
• G. van Soestbergen (broodbakkerij; geen werknemers)
• C. van der Veer (naaiwinkel; 6 jongeren)
• J. van der Veer (koordmakerij; 8 volwassenen)
De meeste zeister katholieken waren dagloners, arbeiders of werklieden,
in betrekking bij winkeliers, ambachtsbazen of boeren, of behorend tot het
huispersoneel van particulieren, als dienst- of keukenmeid, huis-, tuin- en
stalknecht, koetsier, palfrenier en dergelijke.
De maatschappelijke opbouw van de zeister bevolking en de positie van de
katholieken daarin had tot gevolg dat hun politieke invloed zeer gering was:
Nederland kende immers vanaf 1848 het gekwalificeerd kiesrecht, waarbij
de beperkende kwalifikaties feitelijk neerkwamen op een bepaalde mate van
vermogen en/ of inkomen.
Het eerste katholieke raadslid van Zeist zou gekozen worden in juli 1885.
Vier raadsleden moesten worden benoemd. Van de 277 kiesgerechtigden
brachten er 200 hun stem uit. Gekozen werden jhr J. E. Huydecoper (196
stemmen), W. van Dijk Phzn (153 stemmen), burgemeester G. Costerman
(145 stemmen) en W. van Oosterwijk Bruijn (138 stemmen). Costerman was
de kiezers aanbevolen door de kiesvereniging 'Zeist', Van Oosterwijk
Bruijn door de anti-revolutionaire kiesvereniging 'Nederland en Oranje',
Huydecoper en Van Dijk door deze beide kiesverenigingen. Van Dijk werd
hiermee de eerste katholiek in de zeister gemeenteraad S.
Midden 19e eeuw was het nog niet zo ver: in 1847 waren - voor zover viel
na te gaan - onder de 61 stemgerechtigden in Zeist slechts twee katholie
ken: pastoor Cohu en wagenmaker Pel 6• In 1858 kwam op de "Lijst der
kiezers van leden van den Raad" (met in totaal 144 namen) een 18-tal
parochianen voor; stemgerechtigd waren zij, die voor minstens twaalf
gulden aangeslagen werden in de direkte belastingen. Voor de Tweede
Kamer-verkiezingen was dat jaar een minimum-aanslag van vierentwintig
gulden vereist; van de 97 zeister stemgerechtigden zijn er 12 in de
adreslijsten van de parochie terug te vinden 7•
In aantal waren de katholieken overigens een belangrijke minderheid: de
zeister bevolking bedroeg per 1 januari 1843 3180 inwoners; hiervan waren
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er 1945 gereformeerd, 924 katholiek, 51 evangelisch-luthers, 2 hersteld
evangelisch-luthers, 9 doopsgezind en 1 remonstrant. 248 Zeistenaren
behoorden tot geen of tot andere gezindten, waaronder de Evangelische
Broedergemeente 8 •
De parochie Zeist omvatte in 1859 1007 en in 1868 1080 zielen; deze
woonden als volgt over Zeist verspreid 9:
1868

1859
Open aan het dorp

72

32
OpdeBrouwerij
Achter Scharreweide en strooijenbuurt 95
Van de strooijenbuurt naar den Heuvel 33
OpdenBrink
6
Naar en om Koppel-Schut
39
Inde Kroost
15
Voor en opNooitgedacht

92

Hooge weg
Achter de oude molen en verder

14
27

Opden Heuvel

Bij het Protestantsche Kerkhof
Van de Strooijen buurt tot- en ophet
hof vanBrussel
In het vak
Inde vier Zinnen
OpLondon
Voor de Kamp
In de Kamp

360

15
47
23
6
23

12

96

Achter de Protestantsche Kerk
Dorps-straat (links)
Door het dorp (links van den straatweg)
Opde brouwerij
Naast Schaerweide
Strooijenbuurt
Van de strooijenbuurt naar den heuvel
OpdenBrink
Naar en om de Koppelsluis
Inen om de Kroos
Tolhuis
Voor Nooit gedacht
OpNooit gedacht
Aan de laan vanBeek en Rooijen
Hooge weg
Achter de oude molen
opHeerenwegen
opde grooteBreul
KleineBreul
Aan de Odijkersteeg
Opden heuvel (links)
Opden heuvel (regts)
Aan t eind van den heuvel (dwars)
Lommertsteeg
Achterheuvel (links)
Achterheuvel (regts)
Van de strooijenbuurt naar en bij
t Protest: Kerkhof
Van de strooijenbuurt naar en open
om het hof vanBrussel
In het vak
In de vier Zinnen
Aan en om London
Vóór de Kamp
Inde Kamp
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14

19

13
30

14
83
29
5
34
26
6
21
53
11
27
6
2
1
3
4
158
49
29
90
118
35
44
23
6
22
13
92

Van verscheidene in 1868 in Zeist wonende families komen de namen nog
steeds ter plaatse voor: Greeve, De Goede, Hoogstraten, Oremus, Donath,

Wisman, Grondmeijer, Gadilla, Burger, Smoorenburg, Aben, Schouten,
Van Denderen, Ca"ee, Van der Veer, Ruisenaar, Desein, Van Dijk, Koele
man, Mens, ...10.
Pas rond de eeuwwisseling zouden ook enkele buitenplaatsen door katho
lieke families bewoond gaan worden, zoals 'De Breul', dat in 1892 als
zomerverblijf betrokken werd door de heer P.M.I.L.T .X. Vercruyssen en
echtgenote 11,

Kiesvereenigiog "ZEIST".

De KieHereeniging NBDJJJBLAND BN
ORANJE beveel& voor de a. s. verkiezing
vau 4 leden voor den Gemeenteraad, wegens d,,
periodieke aftreding der beeren VAN OOSTER,
WIJK BRUIJN en HUYDECOPER, en het be
danken der beeren COSTEBMAN en KRAAN,
met den meesten aandrang aan, de beeren :

In de vergadering nn 9 Juli 1885 111ijn als
oandidaten gesteld voor den GEMEENTERAAD,
bij de aanstaande verkiezing:
de Heer

"
"
"

'W.van Oos'ter-wljk Bru\jn

Jhr. J. E. lluydecoper
A.. J. de Bruljn
en 'W. van Dijk Phzn.
HET BESTUUR.

G. Costerman
Jhr. J, E. Huydecoper
E. J, Voûte
W. van Dijk.
HET BESTUUR.

advertenties uit de 'Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken', juli 1885.

4. Plattegrond gemeente Zeist, ca 1886 (fragment)

►

1. H. Joseph-kerk (Utrechtseweg);

2. r. k. lagere school (huidige Mariaschool);

3. villa 'Paviljoen' (van 1906 tot 1927 zusterhuis),·
4. situering vroegere noodkerk (gelegen achter de huizen van zadelmaker Van Ling
en van Gerritje Uylenbroek, huisvrouw van tapper Van Dijk, momenteel genum
merd resp. 2e Dorpsstraat 47/ 49 en 45. In 1842 liepen de tuinen nog door tot de
huidige Jufferstraat. Het terrein met kerkje en hof staat in het gemeentelijk
kadaster, artikel 382, als gemeenschappelijk eigendom vermeld. Het gebouw is
waarschijnlijk rond 1873 afgebroken);
5. de Driest, waar in 1924 de derde H. Josephkerk gebouwd zou worden.
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4. De parochiekerken van Zeist
A. De noodkerk (1843 - 1846)

Een definitieve kerk was op korte termijn niet te verwezenlijken, waar
schijnlijk in verband met de daaraan verbonden kosten. Daarom werd
aangevraagd een noodkerk te mogen bouwen. Op 24 augustus 1842 brengt
· de Minister van Staat/Directeur-Generaal voor de Zaken van de Roomsch
Katholijke Eeredienst het reeds genoemde Koninklijk Besluit van 19 augus
tus 1842 ter kennis van belangstellenden, mede "om het plan en bestek voor

den bouw der Noodkerk, met eene opgave der daartoe vereischte kosten, en
van de middelen om daarin te voorzien, door tusschenkomst van den Staats
raad Gouverneur der provincie Utrecht, aan dit Departement in te zenden:
"1

Wat de middelen betreft: de oproep aan de zeister katholieken had
inmiddelsf 1.302,15 opgebracht, terwijl de verkoop van plaatsen in de kerk
nog eensf 320,50 zou opbrengen.
Vervolgens werd Franciscus Cohu (1801-1858) tot pastoor der r.k.
gemeente te Zeist benoemd. Door het departement was hiertoe een jaar
wedde ter beschikking gesteld van vierhonderd gulden.
Een groot probleem was het vinden van een gebouw, waarin de noodkerk
gevestigd of een stuk grond waarop zij gebouwd kon worden.
In oktober 1842 hadden Petrus vanLing, zadelmaker, en Philippus van
Dijk, herbergier, kosteloos een stuk grond van hun aan elkaar grenzende
tuinen ter beschikking gesteld, achter hun huizen aan de 2e Dorpsstraat.
In november daaropvolgend had pastoor Cohu een bespreking met burge
meester Van Bern over de plaatsen, die deze aangewezen had voor de bouw
van de noodkerk; hierbij kwam ook een stuk grond voor de bouw van de
definitieve kerk ter sprake. Burgemeester Van Bern noemde:
1) het vroegere cholera-huisje in het zogenaamde Sterrebosch (momenteel
omgeving Wilhelminapark), volgens pastoor Cohu omtrent 10 minuten
van het dorp gelegen, volgens burgemeester Van Bern echter temidden
van de r.k. bevolking.
2) een vertrek op de algemene begraafplaats waar de schijndoden neer
gelegd werden.
Voor de nieuwe kerk werd een stuk heidegrond genoemd, gelegen achter
het cholera-huisje, verder in het bos aan de heide, ruim een kwartier van het
dorp.
Deze voorstellen werden door het inmiddels geïnstalleerde kerkbestuur
afgewezen ( de leden hiervan waren de ondertekenaars van het rondschrijven
van 9 september 1840: J. H. Bloemenkemper, C. Hoogstraten, P. vanLing
en R. G. van Roeij, onder voorzitterschap van pastoor Cohu). Het kerk
bestuur gaf de voorkeur aan het terrein achter de Dorpsstraat. Burge24

meester Van Bern was hier weer tegen, omdat dit temidden van de
protestantse bevolking lag. Desondanks werd met de bouw van de noodkerk
achter de Dorpsstraat begonnen. Na hierover door burgemeester Van Bern
op de hoogte gesteld te zijn, verbood gouverneur Van de Poll de katholieken
met de bouw voort te gaan, zolang het Departement voor de Zaken van de
Roomsche Katholijke Eeredienst over de ligging geen uitspraak had gedaan.
Van Ling en Van Dijk hebben toen 'op eigen kosten' een gebouwtje neer
gezet en dit aan het kerkbestuur verhuurd. Zadelmaker Van Ling werd dat
niet door iedereen in dank afgenomen: verscheidene klanten, onder wie
jonkheer Huydecoper en baron Taets van Amerongen van Woudenberg,
vordenden hun rekeningen op, ter beëindiging van hun klandizie "wegens
ongehoorzaamheid aan de bevelen van het openbaar Bestuur" 2•
5. Pastoor Cohu
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De houding van burgemeester Van Bern was niet alleen ten opzichte van
de katholieken discutabel; door de gouverneur van Utrecht werd hem een
geheim uittreksel toegezonden van een adres, gericht aan de koning, met
betrekking tot zijn optreden in Zeist. Hierin wordt in het bijzonder ge
klaagd, dat burgemeester Van Bern godsdienstoefeningen van de 'Separa
tisten' verstoorde. De Separatisten waren een groep in 1834 van de
Hervormde Kerk afgescheidenen; deze werden aanvankelijk door de over
heid niet erkend en zelfs vervolgd. In dit adres wordt verder opgemerkt, dat
de burgemeester de katholieken verhinderde om "eene plaats ter Gods
dienstoefening in gereedheid te brengen" 3•
Het besluit van het kerkbestuur om - in plaats van zelf te bouwen - het
gebouw van Van Dijk en Van Ling voor tachtig gulden per jaar te huren, was
waarschijnlijk louter formeel, in verband met het feit dat het Departement
voor de Zaken van de R.K. Eeredienst nog niet in de bouw toegestemd had;
verondersteld mag worden, dat het kerkbestuur de investering zelf bekostigd
heeft, gezien het feit, dat in 1847 de noodkerk voorf 570,- aan de eige
naars van de grond verkocht zou worden.
Uiteindelijk beschikte de Generale Direktie voor de Zaken van R.K. Eere
dienst positief, terwijl de gouverneur burgemeester Van Bern nadrukkelijk
op zijn verantwoordelijkheid wijst: "De ongunstige stemming welke voor het
oogenblik jegens de Catholijken te Zeijst bestaat, zal, zoo Zijne Excellentie
hoopt door den tijd verminderen en plaats maken voor eenen wenschelijken
geest van burgerlijke verdraagzaamheid, waartoe Uwer invloed ongetwijfeld
veel zal kunnen bijdragen en waarom het den Directeur Generaal dan ook
aangenaam zoude zijn indien dezen invloed daartoe werde aangewend . .. '' 4•

Op 9 februari 1843 werd de noodkerk ingewijd door de aartspriester,

"bijgestaan door elf aanzienlijke geestelijken, en hoewel geene R.K. plegtig
heden sedert jaren in deze gemeente verrigt werden, is alles onder eene
groote toeloop Katholijken en onKatholijken in den besten orde afge
loopen "5.

19 maart daaropvolgend "is het de hooge Feestdag van den H: Joseph
Patroon van deze Gemeente" 6• Dat Sint Jozef ook vóór de Reformatie de

patroon-heilige van de statie van Zeist was, is niet waarschijnlijk. In de
"Historie ofte beschrijving van 't Utrechtsche bisdom", uitgegeven in 1719,
wordt als mogelijke patroon-heilige de H. Robertus genoemd: "De

jaarmarkt van Zeyst valt op den 6juny, zijnde den dag van S. Robertus: en
hier uyt word gegist dat de Kerk 't zijner gedagtenisse is ingewijdt'' 1 .

Deze gissing wordt overigens in deel 2 van 'De Oude Kerk te Zeist' op
verschillende gronden van de hand gewezen 8•
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B. De kerk aan de Utrechtseweg (1846 - 1924)
Voor de definitieve kerk moest nog een stuk grond gevonden worden. Op
30 mei 1843 werd er in de vergadering van het kerkbestuur kennis gegeven
"van een stuk grond, groot 63 N. roeden, 81 ell; 76 palm,· waarop een nieuw
huis stond, en welgelegen om er eene Kerk op te bouwen, en er een Kerkhof
op aan te leggen, gelegen aan het Dorp, en thans het eenigste plekje grond,
dat tot dat einde te vinden, of te krijgen was: het welke de R:K: Gemeente
door een godsdienstig mensch aangeboden werd, op een billijke intrest van 2
en ½ perc: ...... die intrest ten voordeelen van Kerk en armen van Zeijst
besteed ...... " 9•

Het perceel grond betrof de buitenplaats 'Buitenzorg' aan de Utrechtse
weg, tot 4 maart van dat jaar eigendom van burgemeester Van Bern, sinds
dien van de amsterdamse makelaar J. B. van Scherpenzeel. Deze laatste was
overigens alleen in naam eigenaar, want mr A.W. K. Ariëns, de zaakwaar
nemer van de weldoenster die zelf onbekend wilde blijven (mejuffrouw
Bernedina Vermeulen), stelde begin juni de aartspriester van Utrecht er van
op de hoogte, dat hij in haar opdracht het pand verworven had, met de uit
drukkelijke bedoeling het in samenhang met de gunstige lening aan de r.k.
gemeente van Zeist aan te bieden. De lening (een fundatie ofwel een schen
king onder bepaalde voorwaarden) bedroegf 11.700,-, de koopsom
f 1.000,- 10 .
In tegenstelling tot aartspriester Hartman waren de kerkmeesters aanvan
kelijk niet enthousiast, omdat het perceel voor sommige parochianen nog
tien minuten gaans ver gelegen was. Desalniettemin werd 31 mei het koop
kontrakt gesloten, zij het dat de kerkmeesters nog geen rekest bij de Koning
wilden indienen, teneinde gemachtigd te worden tot deze aankoop over te gaan.
Om na te gaan in hoeverre deze mening ook bij de parochianen leefde,
heeft pastoor Cohu, daartoe geadviseerd door de aartspriester, een aantal
''Notabelen op verschillende uiteindens van de Gemeente wonende, en door
kinderen eenige uren te voren verzocht, in de Kerk te komen". Elf parochia
nen kwamen: "Martinus Oremus, en G: Schouten wonende op de Brouwerij
achter het Slot te Zeijst,· Gijsb: Pel,· !.nis Hassink; Joseph Wagemakers,·
Petrus van der Horst, wonende op het Dorp aan geene zijde van den Toorn,
gerekend van de ligging van het bedoelde Perceel,· Jacob: Oremus, Joan: van
Klooster en C: de Greef, wonende op den Heuvel,· Wouter van Thiel, en Ant:
van Engelen, wonende op de Bleek en Lijmerij" 11• Eenieder bleek positief

te staan ten opzichte van de ligging van het perceel.
Terwijl de noodkerk vooralsnog haar funktie bleef behouden betrok
pastoor Cohu 'Buitenzorg' als pastorie.
In maart 1844 werd de kerkmeesters gratis een tekening voor een kerk
aangeboden door architekt Th. Molkenboer (1796-1863) uit Leiden; het
ontwerp sprak wel aan, maar werd door het ministerie voor Zeist te kostbaar
gevonden. Pastoor Cohu ging onderhandelen in Den Haag over de te ont
vangen subsidie: "Zijne Exellentie van Son liet mijn eene lijst zien, aan
welke Pastoriën, de voorhanden zijnde gelden toegedacht waren, ik ant-
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woorde zeer bescheiden, Zijne Exellentie; na de groote behoefte onzer
Gemeente uiteengelegd te hebben, dat, daar onze Noodkerk te klein zijnde
en in het midden van Protestanten aan den weg gelegen, een groot deel op
den algemenen weg voor de Noodkerk de Mis moesten horen, waardoor zij
aan bespotting blootgesteld, het tevens tot onaangenaamheden, en oproer
aanleiding konde geven, die dikwerfuitgejoud werden door andergezint
heden enz. en vroeg of er we/ligt onder de toegedachte Pastoriën niet
waren, die om de mindere behoeften, niet raadzamer konde gevonden
worden, beter dan wij een paar jaren nog te wachten, en zich alzoo konde
behelpen, enz .... 12.
Pastoor Cohu blijkt minister Van Son overtuigd te hebben; in ieder geval
werd hem een landssubsidie toegezegd van zesduizend gulden. Hiermee was
de begroting rond. Architekt Molkenboer had zijn plannen inmiddels
aangepast en was op een kostenraming gekomen vanf 16. 749,50 13, terwijl
de inkomsten als volgt waren getaxeerd:

•
•
•
•

collekte-opbrengst in de kerken van de Utrechtse missie
subsidie Provincie
subsidie Rijk
negotiatie (geldleningen)

6. De H. Joseph-kerk aan de Utrechtse
weg
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:
:
:
:

f
f
f
f

3.500,
1.500,
6.000,
6.000,-

De kerk behoort dan ook tot de zogenaamde 'waterstaatskerken', d.w.z.
in de eerste helft van de 19e eeuw gebouwde kerken, waarvan het Ministerie
van Waterstaat het ontwerp moest goedkeuren. Door de hoofd-ingenieur
van Waterstaat in de provincie Utrecht was hierbij als voorwaarde gesteld:
"De aannemer zal echter verpligt zijn, om, met uitsluiting van alle vreemde
lingen, of buitenlanders, alleen Nederlandsche arbeiders in dienst te stellen,
"14

Na nog enige moeilijkheden binnen het kerkbestuur, met name tussen
pastoor Cohu en kerkmeester Bloemenkemper (hetgeen uiteindelijk resul
teerde in het aftreden van de kerkmeester en in een bezwaarschrift van enige
parochianen naar Den Haag), kon op 7 april 1846 in het logement" 't Hof
van Holland" de aanbesteding van de kerk met torentje plaats vinden.
Op 19 mei 1846 werden de fundamenten van het gebouw door de aarts
priester van Utrecht, J. Hartman, ingezegend. De consecratie van de nieuwe
kerk vond 18 november daaropvolgend plaats.
De inrichting van de kerk werd in belangrijke mate bepaald door het
atelier van de bosschenaar L. Veneman: het hoofdaltaar, de biechtstoelen,
de communiebank, twee eikenhouten engelenbeelden, de veertien gipsen
kruiswegstaties en de orgel-kast kwamen in de loop der jaren van dit atelier,
veelal geschonken door diverse weldoeners.
In de kerk stonden aan weerszijden van het hoofdaltaar nog twee kleine
altaren, een Maria-altaar en een altaar, gewijd aan de H. Jozef; in de doop
kapel stond een marmeren doopvont. Het hoofdaltaar zou in 1906 vervangen
worden door een altaar van witte natuursteen, afkomstig van de firma
Mengelberg te Utrecht.
Dat de kerk gebouwd was, betekende nog niet dat de parochie uit de
zorgen was: de bijdragen uit de utrechtse missie waren via de aartspriester
ter bewaring gegeven aan het bankiershuis Roothaan in Amsterdam. Dit
bankiershuis ging in november 1847 failliet en de parochie verloor daarbij
bijna drieduizend gulden, waardoor zij in betalingsmoeilijkheden kwam. De
aartspriester was slechts in staat uit de missiegelden de zeister parochie een
voorschot te verlenen, terwijl uit de failliete boedel nog 15% uitgekeerd zou
worden.
Een tweede grote tegenslag voor de nog jonge parochie was de inbraak van
1856: "Desmorgens hal/6 uuren, vondAlijda Wanders, de meid, het touw
hangende, de Tabernakelkasten beiden half opengedraaid, en in de
Sacristie, de kasten open van de ornamenten, en het linnen, en voorwerpen
op den grond verspreid; daarop viel zij van schrik neder en na bekomen te
zijn, spoede zij al snikkende naar den Pastoor, ... " 15. Bijna alle kerkelijke
attributen en ornamenten waren gestolen. Men had ook - vergeefs geprobeerd het tabernakel open te breken, waarin het ''Alderheiligste'' was
opgeborgen, terwijl het altaar met bloed bedekt was. Het gereedschap was
achtergelaten: bijtels, een nijptang en een grote bijl.
Verscheidene der gestolen goederen zijn enkele maanden later terugge
vonden in het eikenhout tegenover 'Villa Nuova', "geheel nat, verscheurd,
afgetornd, en verrot'' 16.
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1,IJST VAN GOEDEREN in den nacht van
95 op 98 Augustus 1858 ontvreemd
uit de Roomsch-Catholijke Kerk te Zeijst,
door middel van braak.
Een Zilveren Kelk met dito Deksel , op voet.
Twee Zilveren Buitenplaatjes, met dito Krappen van een Kerklmr:k.
Een paar zwart fluweclcn Pantoffels.
Een paar zwart fluweclen dito met gouden Koralen.
Twee paar gekleurde Pantoffels.
Een Communiekleed van blaauwo zijde, met vergulde franje, gevoerd met blaauw katoen.
Een geruite Handdoek, waarop waarschijnlijk het nummer 12, cenigzins uitgebleekt, stond.
Eene zwarte Stool en dito Manipel, met zilveren galon.
Twee groene Stolen en twee dito Manipels, met oenen Kelkdoek en gouden galon.
Een paarsche Stool, dito Manipel en Kelkdoek, met zilveren galon en eene dito met gouden galon.
Een rood Korsenfel met Stool, Manipel en Kelkdoek met gouden galon.
Vier witte Korsenfels met Stolen, Manipels en Kelkdoeken.
Een witte zijden Predikstool met gouden galon en dito witte Kelkiloek.
Een op tnlle geborduurd Communiekleed.
Eene Reliqnikast in zilver, voorstellende eene Zon.
Twee dito ronde zilveren Reliqnikastjes.
Vijf dito, zonder zilver.
Een Ziekenbusje van nieuw zilver.
Een roode Stool, Manipel en Kelkdoek, met gouden gnlni1.
Ecnc koperen Kcrkschel, met figuren gewerkt..
Ren koperen Wijwatersvat.
llcn katoenen Koord met Kwast en
F.cu koperen Lepeltje.

De Officier van Justitie te Amersfoort verzoekt opsporing, aanhouding en berigt.

A,aasrooBT' 27 Àllf1118tll8 185G.

S. J. A. VAN WAî,CJtREN,
Subn,

7. Lijst van gestolen goederen bij de inbraak van 1856

Jaarlijks moest aan de aartsbisschop van Utrecht de begroting van de
parochie ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor het dienstjaar 1856 zag
deze er als volgt uit 17:
30

"Begrooting van Inkomsten en Uitgaven der Kerkekas van de Parochie van de H: Joseph te Zeijst,
Dekenaat Utrecht'':

Inkomsten
Gewone inkomsten
Batig slot vorig dienstjaar
Jaarlijkse opbrengst zitplaatsen:
• huur der stoelen
• huur der banken
Gewone inzameling t.b.v. de kerk:
• collecten onder de godsdienstoefeningen

Uitgaven
f

16,84
222,00
233,00

342,00

Gewone uitgaven

f

Altaarbehoeften:
• brood, wijn, waslicht, wierook,
olie voor de Godslamp
40,00
• onderhoud van gewaden, versierse/en, lijnwaad, altaargerief
25,00
Kerkbehoeften:
• vuur en licht
15,00
• schoonhouden kerk, sacristie,
toren
30,00
• stoelen matten
8,00
• schoonmaken kerk, koperen kronen,
13,00
kandelaars, enz.
Gewoon onderhoud en bestellingen:
• van de kerk
• van de pastorie

70,00
30,00

Lasten vaste goederen:
• belasting
• verzekering tegen brandschade

57,10
9,57

Lasten der Fundatie vanjuni 1843:
• vijftigjaarlijkse gefundeerde
97,50
H. Diensten
97,50
• uitdeling gefundeerde aalmoezen
• geschenk voor onderhoud kerk, enz. 97,50
Toelagen:
• klokken luiden, enz.
Kosten van beheer:
• schrijfbehoeften, boeken

20,00
5,00

Verschillende uitgaven:

• kosten der kerkvisitatie
• bezorging H. Olie

Totaal gewone inkomsten

813,84

Totaal gewone uitgaven

6,00
10,00
631,17

Buitengewone uitgaven

Buitengewone inkomsten
Toevallige baten

97,50

Aflossing gevestigde schulden
Onvoorziene uitgaven

260,00
20,17

Totaal buitengewone inkomsten

97,50

Totaal buitengewone uitgaven

280,17

Totale uitgaven

911,34

Totale inkomsten

911,34

Het kerkbestuur merkte bij deze begroting ( die door mgr Zwijsen per
soonlijk aangepast en goedgekeurd zou worden) nog op: "De nieuwe opge
rigte Parochie heeft nog vele behoeften, welke uit liefdegiften moeten gevon
den worden". De parochie zou daarin niet teleurgesteld worden: zij zou met
verscheidene legaten en schenkingen bedacht worden. In dit kader kunnen
bijvoorbeeld de gebroeders Antoon en Arie van Rijn uit Bunnik genoemd
worden: toen in 1876, na het overlijden van mejuffrouw Vermeulen, zes
duizend gulden van de fundatie uit 1843 moest worden afgelost ( ten gunste
van het Roomsch-Katholieke Weeshuis en de Roomsch-Katholieke Armen
kamer te Utrecht), werd dit bedrag door de gebroeders Van Rijn geschon
ken, naast de andere giften, welke de parochie reeds van hen ontvangen had
of nog zou krijgen, voor in totaal! 23.152, 75. De parochie heeft overigens
van verschillende kanten bijdragen gekregen, van parochianen en niet
parochianen, van jong en oud, rijk en arm. Zo had in 1846 de kamerdienaar
van baron Van der Capellen tien gulden gegeven voor de nieuwe kerk; de
baron zelf staat genoteerd voor honderd gulden, en Ivonna Egbrink, dienst
meid bij de heer Vrolijk in 1849, voor vijf gulden. Oud-burgemeester Van
Bern schonk in 1851 het uurwerk voor het torentje van de kerk. Leentje
Greeve, Leenderts dochter, was een van de "Jongedochters" die bijgedragen
hebben aan het Maria-beeld. Bij de gevers voor het Jozef-beeld komen we
onder anderen de weduwe van Cornelis Uylenbroek tegen 18.
8. Bidprentje pastoor Jansen (1891 -1907)
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Het kerkhof achter de kerk werd in 1853 gerealiseerd.
Vóór deze tijd lieten de zeister katholieken hun overledenen begraven op
de r.k. kerkhoven elders, vooral op die te Bunnik en te Soesterberg; daar
naast werd sinds de aanleg van de burgerlijke begraafplaats van Zeist (in
1829) ook een aantal katholieken begraven op dit terrein, in niet-gewijde
aarde 19 . Het begraven van katholieken op deze r.k. kerkhoven buiten Zeist
had voor de gemeente de onplezierige bijkomstigheid, dat door haar geen
retributies ontvangen werden.
Met betrekking tot het kerkhof waren er al sinds 1843 problemen tussen
het kerk- en het gemeentebestuur geweest 20 • Het kerkbestuur had de wens
te kennen gegeven achter de nieuwe kerk een kerkhof in te richten. Een
aantal Zeistenaren had daar bezwaar tegen aangetekend, omdat zij een
waardevermindering van hun nabijgelegen percelen verwachtten. Burge
meester Van Bern onderschreef hun bezwaren volledig, terwijl hij bovendien
stelde, dat het kerkhof te dicht bij de kom van de gemeente zou komen te
liggen.
De opzet van het gemeentebestuur was de katholieken gebruik te laten
maken van een daartoe op de burgerlijke begraafplaats aangewezen vak, dat
afgesloten en gewijd kon worden.
Burgemeester Van Bern verweet pastoor Cohu zijn parochianen te ver
plichten hun overledenen te begraven op een r.k. kerkhof, dus buiten Zeist.
In 1843 gaf hij in een bepaald overlijdensgeval geen permissie tot uitvoer van
het lichaam, c.q. vroeg hij retributie voor de algemene begraafplaats. Hij
werd hiervoor berispt door gouverneur Van de Poll; de burgemeester beriep
zich daarbij op het feit, dat tevoren ook familieleden van de overledene op
de algemene begraafplaats ter aarde waren besteld.
In 1852 werd op aanraden van aartspriester Hartman besloten met het
aanleggen van een afzonderlijke begraafplaats te beginnen. De bedoeling
van het kerkbestuur was om rond het kerkhof een haag te plaatsen, maar
het gemeentebestuur ging alleen akkoord met een stenen muur. De pastoor
vond dit een te dure oplossing, waarna op verschillende niveaus getracht
werd dispensatie te krijgen. Waarschijnlijk om een beslissing te forceren
werd in juni 1853 een parochiaan (P. van Melzen) op het nieuwe kerkhof
begraven.
Het gemeentebestuur nam dit niet in dank af: in een daartoe bijeengeroe
pen raadsvergadering werden over dit voorval vragen gesteld, onder meer in
hoeverre het nog mogelijk was, het raadsbesluit van 9 februari 1853 in te
trekken, waarbij de toestemming tot het aanleggen van een kerkhof verleend
was. Dit is overigens niet gebeurd, terwijl ook de verschillende verzoeken
om dispensatie geen effekt hebben gehad. In 1855 werd, op verlangen van
mgr Zwijsen, besloten de begraafplaats met een stenen muur te omringen;
korte tijd nadien werd door het gemeentebestuur de vergunning tot
begraven gegeven.
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9. Monstrans van de parochie van de
H. Joseph

34

C. De kerk aan de Rozenstraat (sinds 1924)
De kerk aan de Utrechtseweg werd langzamerhand duidelijk te klein. In
1888 waren het presbyterium (priesterkoor) en de sacristie reeds vergroot. In
1915 werd door het kerkbestuur besloten een nieuwe kerk te bouwen. De
parochie werd als te klein ervaren om in twee parochies te kunnen splitsen.
Aan dele Hogeweg was een stuk grond te koop, "gelegen aan den voor
kant tegenover een groote openbare school en aan den achterkant aan de
biz. school der geref. Kerk" 21; dit perceel bleek echter niet in aanmerking

te kunnen komen, omdat binnen de 200 el (ca 140 m.) een ander kerk
gebouw stond, nl. dat van de Protestantenbond. Daarop werd besloten een
stuk grond aan te kopen in de Driest (achter de Voorheuvel: de huidige
Rozenstraat en omgeving), gelegen naast het StJoseph-gebouw. Als archi
tekt werd de heer W. ter Riele (1867-1937), een leerling van Cuypers,
gekozen.
In juni 1916 werden de bouwplannen echter opgeschort, in verband met
de mobilisatie (wereldoorlog 1914-1918). Ruim vijf jaar later werd door het
kerkbestuur besloten de bouw van de nieuwe kerk eind 1922 te beginnen;
daartoe zou iedere laatste zondag van de maand onder de beide missen een
speciale kollekte gehouden worden. De oude plannen bleken nog te voldoen.
De kerk zou 1000 zitplaatsen krijgen, met een mogelijkheid tot uitbreiding.
Aanvankelijk was het de bedoeling eerst de kerk en de pastorie te bouwen,
terwijl de toren gebouwd zou worden wanneer de gelden daartoe beschik
baar waren.
De R.K. Werkliedenvereeniging 'StJoseph' eiste van het kerkbestuur, dat
in de bestekken opgenomen zou worden:
• dat op r.k. als zondag te vieren feestdagen geen arbeid verricht mocht
worden, terwijl voor die dagen wel loon zou worden uitbetaald;
• dat geen werklieden aangesteld mochten worden, die niet voorzien waren
van een verwijzingskaart van de zeister arbeidsbeurs;
• dat de aannemer verplicht zou zijn de in het landelijk collectief contract
opgenomen arbeidsvoorwaarden over te nemen.
Het kerkbestuur ging hiermee akkoord onder het voorbehoud, dat de
zeister werklieden niet onder zouden doen voor vreemden.
Op 19 december 1922 vond in hotel 'Figi' de aanbesteding van kerk en
pastorie plaats, zowel als twee zelfstandige bouwprojekten als in massa. De
laagste inschrijving in massa bedroegf 187.000,-, hetgeen slechts weinig
hoger uitkwam dan bij uitbesteding aan de twee laagste inschrijvers voor de
losgekoppelde projekten. De inschrijving in massa van de firma's Van Herk
en Van de Kaam (uit Tilburg/Bergen op Zoom) werd toegewezen. Nader
hand werd besloten ook de toren direkt te bouwen: extra bouwkosten circa
f 18.000,-.
2Juli 1924 kon de kerk plechtig worden ingewijd door de aartsbisschop
van Utrecht, mgr H. van de Wetering.
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10. De nieuwe kerk aan de Rozenstraat
ll. Inwijding van de kerk, 1924
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De kerk aan de Rozenstraat was en werd omgeven door verscheidene
'katholieke' gebouwen:
• het in het begin van de eeuw gebouwde verenigingsgebouw van de R. K.
Werkliedenvereeniging 'St Joseph', waarin onder meer de spaarkas en de
bibliotheek waren ondergebracht;
• de Andreasschool met l.o. en u.l.o , uit 1921;
• het Maria-Oord, waarin bewaarschool, naaischool en gymnastieklokaal
waren gehuisvest, terwijl in het zusterhuis tevens verscheidene bejaarden
( "kostheeren en kostdames ") onderdak konden vinden. Verder had ook
het Wit-Gele Kruis zijn wijkgebouw in Maria Oord;
• de oude school uit 1880.
De terreinen van de kerk (circa 5.000 m2 ), de Andreasschool (2.290 m 2 )
en het Maria-Oord (2.000 m2 ) waren in 1915 door het kerkbestuur gekocht
voorf 2,75 per vierkante meter. Een vierde perceel in de Driest (1.500 m 2 )
was in 1915 door pastoor Reinders zelf gekocht en in 1921 aan de parochie
ten geschenke gegeven, tegen een lijfrente vanf 250,- per jaar. Dit
gedeelte van de parochie-grond in de Driest werd weer verkocht; op een van
de percelen kwam de winkel (boeken en religieuze artikelen) van W. C.
Grundmeijer te staan, de plaatselijke uitgever van 'Het Weekblad voor
Zeist, Rijsenburg/Driebergen en Soesterberg', met zijn "GEWAARBORG

DE VERSPREIDING onder ALLE katholieken van Zeist, Rijsenburg, ... ".

De kerk aan de U trechtseweg werd voor een korte periode verhuurd aan
het christelijk blindeninstituut 'Bartiméus'. Naderhand werd er een garage
bedrijf in ondergebracht. Het kerkhof achter de kerk bleef in gebruik.
In de jaren twintig was door de katholieke gemeenschap van Zeist aanzien
lijk geïnvesteerd:
f 18.940,54
• verbouwing Mariaschool
f 170.169,70
• bouw Andreasschool
f 240.458,04
• bouw kerk en pastorie
f 114.133,• bouw Maria-Oord
Deze projekten zijn voornamelijk met leningen gefinancierd. Wel had de
parochie hiertegenover een aantal bezittingen staan. In juni 1925, dus nog
voor de bouw van het Maria-Oord, bedroeg de parochieschuldf 360.000,-,
terwijl het parochiebezit door pastoor Reinders - voorzichtig - op
f 270.000,- geschat werd; verondersteld mag worden, dat dit laatste
bedrag de betrokken projekten zelf niet omvatte.
Het parochiebezit was tot stand gekomen dankzij verscheidene niet onbe
langrijke schenkingen (naast de gewone inkomsten van de parochie en enige
verkoopwinsten op vrijgekomen onroerend goed).
Zo was in 1913 namens de heer en mevrouw Vercruyssen (van 'De Breul')
op de pastorie gedeponeerd:f 25.000,- voor de kerk,f 12.000,- voor een
nieuw zusterhuis,f 5.000,- voor de r.k. armen enf 2.000,- voor een
jongenspatronaat 22.
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Het belangrijkste legaat, in 1914, was afkomstig van een stiefdochter van
een andere weldoenster (de weduwe Heijmans, die in 1897 de villa 'Pavi1joen' geschonken had; zie hoofdstuk 5). Aanvankelijk was het de bedoeling
van mejuffrouw Heijmans haar legaat ter waàrde van ruim/ 120.000,- 23
te bestemmen voor een oude mannen- en vrouwenhuis. Op advies van
pastoor Reinders veranderde zij echter haar laatste wilsbeschikking, omdat
de parochie meer gebaat zou zijn met een nieuwe kerk, "terwijl de R.K.
oude mannen en vrouwen van Zeist slechts noode hun intrek in een dergelijk
huis zouden nemen, vooral niet omdat de ouderdoms-rente een dergelijk
tehuis minder noodzakelijk maakten" 24• (In hoeverre deze afweging tussen

kerkgebouw en oude mannen- en vrouwenhuis voor die tijd de juiste was, is
nu moeilijk te beoordelen. Opgemerkt kan worden, dat - gezien de
toename van het aantal parochianen - een grotere kerk noodzakelijk
werd, dat de bejaardenzorg rond de eeuwwisseling nog veelal als een familie
plicht werd gezien, maar dat in ieder geval later het ontbreken van een r.k.
bejaardentehuis in Zeist als een groot gemis werd gevoeld).
Naast dergelijke toevallige baten werd de basis van de parochiële huishou
ding gevormd door (in 1920): huren en pachten (f 7.533,90½); renten
(f 966,98); plaatsengeld (f 7.501,77½); kollekten (f 1.104,32) en begrafe
nisrechten (f 469,50) 25• Tijdens de zondagsmis werd overigens voor
meerdere doeleinden gekollekteerd: de schaal was voor de parochiële huis
houding, het armenzakje voor de uitgaven van het armbestuur en het kerk
zakje voor bestemmingen buiten de parochie.
In het interieur van de kerk had het priesterkoor veel aandacht gekregen.
Het hoogaltaar was geplaatst onder een 'ciborium', een gepolychromeerd
houten baldakijn op marmeren kolommen, ontworpen door Hans Mengel
berg. Teneinde de kerkgangers achter in de kerk het gezicht op het altaar
niet te laten ontnemen door de hoeden en hoofden van de v66r hen zitten
den, heeft pastoor Reinders er voor geijverd dit altaar negen treden hoog te
plaatsen; het zijn er uiteindelijk acht geworden.
Ook werden voor in de kerk twee zij-altaren geplaatst: het H. Hart-altaar
en het Maria-altaar. Achter in de kerk kwamen de doopkapel en een devotie
kapel voor Maria; het uit een vroeger Franciscanessen-klooster in de omge
ving van Almelo afkomstige Mariabeeld werd door H. Mengelberg gerestau
reerd. Hans Mengelberg maakte ook het ontwerp voor de nieuwe preekstoel.
De kruiswegstaties zijn geschilderd door C. Dunselman te Amsterdam.
De glas-in-lood-ramen, welke - naast afbeeldingen van de H.H. Ansfridus,
Cunera en Theresia - onder meer taferelen uit het leven van de H. Joseph
voorstellen, komen van het atelier van Otto Mengelberg. In de zijbeuken en
boven het hoogaltaar zaten aanvankelijk glas-in-lood-ramen zonder afbeel
dingen; ten tijde van pastoor Overmaat zijn successievelijk nieuwe gebrand
schilderde ramen geplaatst, met afbeeldingen van de twaalf artikelen van
het geloof en met beeltenissen van verschillende heiligen en engelen. Deze
ramen zijn gemaakt door Willem Mengelberg.
De klokken, 'Julius Jacobus', 'Maria' en 'Fredericus', zijn gegoten bij Petit
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& Fritsen in Aarle Rixtel. In de tweede wereldoorlog zijn de klokken door de
Duitsers weggehaald; na de bevrijding zijn door parochianen vier nieuwe
kerkklokken geschonken.
In 1937 zijn de oude communiebanken en de preekstoel vervangen: het
nieuwe ontwerp, van de firma Van Roosmalen uit Utrecht, werd uitgevoerd
in rood marmer, ijzeren smeedwerk en gedreven koperen platen met voor
stellingen betreffende het Sacrament van de Eucharistie.
Het interieur heeft in de jaren zestig een ander aanzicht gekregen. De
banken werden vervangen; het middenpad, dat vroeger de mannen- en
vrouwenplaatsen scheidde, verdween bij de nieuwe bankenopstelling. Het
hoogaltaar met baldakijn, de biechtstoelen en de communiebanken werden
gesloopt; het nieuwe altaar werd naar de gelovigen gekeerd.

12. Wijding kerkklokken, 1948
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Tenslotte nog iets over de parochianen:
In het begin van de jaren dertig telde de parochie circa 600 gezinnen.
In hoofdstuk 16 wordt jngegaan op het katholieke sociaal-culturele
gemeenschapsgebeuren, waarbij velen op een of andere wijze aktief zijn
geweest. Maar ook op kerkelijk gebied werd veel werk verricht. Op verschei
dene parochianen werd een beroep gedaan als koorzanger, kollektant of
misdienaar; anderen waren bijvoorbeeld betrokken bij de plaatselijke
organisatie van de 'Stille Omgang' in Amsterdam.
Enkelen waren bij het kerkbestuur in dienst; op de loonstaat van de
parochie van 1930 komen de volgende funkties voor: twee kapelaans, de
koster, de organist, de directeur van het koor, de orgeltrapper en klokop
winder, en de klokkenluider.
Om enige namen te noemen: in 1924 werd Andreas van Dijk, wiens
vrouw conciërge van de Andreasschool was, koster van de kerk; later werd
hij tevens conciërge (schooldienaar), in welke funktie hij in 193 5 door de
heer G. Willemsen opgevolgd werd. De heer Van Dijk is ook 'Suisse' (orde
bewaker in de kerk) geweest, evenals bijvoorbeeld de heren Schenck en
Nieuwenstein. Bij het beuren van plaatsengeld hielp na 1925 de latere koster
Jules de Sain, zoon van armmeester De Sain, vanuit wiens winkel aan de
Voorheuvel lange tijd de bedeling aan de armen plaats vond. Organist in
deze tijd was de heer Van den Berg, terwijl bovenmeester Neesen directeur
van het koor was. Een bekend Zeistenaar was Arnold, de huisknecht van
Maria-Oord.
In 19 55 waren er 4 905 parochianen: 866 kinderen die nog niet de eerste
H. Communie gedaan hadden, 3165 'paschanten' (katholieken die hun
paas-plicht vervulden) en 874 'non-paschanten'. 151 pas-geborenen werden
dat jaar gedoopt, naast de 8 kinderen en volwassenen, die op (iets) oudere
leeftijd in de Katholieke Kerk zijn opgenomen. Verder vermelden de
statistieken 110 eerste communicanten, 33 huwelijken en 4 roepingen 26
De huidige pastoor van de Joseph-parochie, H. W. J. Brouwer, heeft als
voorgangers 27 :
Franciscus Cohu
Martinus Putman
Hubertus Peters
Theodorus Stephanus Roes
Bernardus Theodorus Nasz
Wilhelmus Godefridus Bernardus Jansen
Gerardus Joannes Reinders
Gerhardus Hartmann
Bernardus Franciscus Overmaat

1841-1858
1858-1869
1869 -1875
1875-1878
1878-1891
1891-1907
1907-1933
1933 -193 6
193 6-19 66

Kapelaan H. Raken heeft in de tweede wereldoorlog pastoor Overmaat
tijdelijk vervangen, toen deze wegens zijn anti-fascistische opstelling via
Scheveningen, Amersfoort en Neuengamme naar het concentratiekamp
Dachau gedeporteerd was.
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13. Begrafenis pastoor Reinders

D. Nieuwe parochies in bist

In 1880 telde Zeist 5. 965 inwoners, tien jaar later bedroeg dit aantal
7.004, in 1900 8.939. Ook na de eeuwwisseling nam het inwonertal van Zeist
gestadig toe, zoals uit onderstaande tabel blijkt 28:
jaartal
ultimo 1909
ultimo 1920
ultimo 1930
31/5 1947
ultimo 1976

inwonertal Zeist

aantalR.K.

%R.K.

12.744
17.703
24.878
40.590
58.909

2.033
2.910
3.876
7.121
13.314

16,0
16,4
15,6
17,5
22,6

Om de bevolkingstoename na de oorlog te kunnen huisvesten heeft de
gemeente Zeist verscheidene nieuwe wijken gebouwd: in het begin van de
jaren vijftig het Staatsliedenkwartier, de Verzetswijk en Valckenbosch,
nadien de Vogelwijk (rond 1956), flats Zeist-Oost (rond 1960), Vollenhove
(na 1967) en - vanaf 1970- Zeist-West.
Deze ontwikkeling had tot gevolg, dat in de loop der jaren verschillende
malen overwogen is het aantal parochiekerken in Zeist uit te breiden:
reeds vóór de oorlog had pastoor Overmaat aan de Boulevard een perceel
bos gekocht; gezien de situering van de uitbreidingsplannen vond hij dit
terrein goed geschikt voor een nieuwe parochiekerk;
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de vroegere kerk aan de Utrechtseweg was verhuurd als garagebedrijf;
kardinaal De Jong was er een groot voorstander van, dit kerkgebouw zijn
oude funktie terug te geven;
- naar aanleiding van een plan voor de bebouwing van 'Dijnselburg' (1954,
1700 woningen) was het kerkbestuur van de H. Joseph-parochie van
mening, dat bij de gemeente grond geclaimd moest worden voor een r.k.
school en een r.k. kerk; de wijk behoorde overigens tot de parochie
Soesterberg;
- ook het plan 'Kerckebosch' (flats Zeist-Oost) kwam, in 1957, in dit kerk
bestuur ter sprake: van de zeister stedebouwkundige was vernomen, dat
in deze wijk - na overleg met het aartsbisdom - geen r.k. kerk was
gepland. Pastoor Overmaat was echter van mening, dat deze hier zeker
gerechtvaardigd was; met het gemeentebestuur werd dan ook nader
overleg gevoerd;
- het plan 'Vollenhove' leidde er eveneens toe, het gemeentebestuur te
verzoeken grond ter beschikking te stellen voor een nieuwe kerk, bij
voorkeur in de nabijheid van de Panweg.
Van bovenstaande plannen zijn uiteindelijk de parochiekerken aan de
Utrechtseweg en in Kerckebosch gerealiseerd. In Zeist-Noord is rond de
liturgieviering in de kapel van 'Dijnselburg' een parochiegemeenschap
ontstaan. De katholieken uit de zeister buurtschappen behoren grotendeels
tot andere parochies.

De parochie van de H. Familie Jesus, Maria en Jozef
Op 9 maart 1950 deelde kardinaal De Jong aan pastoor Overmaat mede,
reeds enige tijd het plan te hebben een priester te belasten met de oprichting
van een nieuwe parochie. "Door de plannen (van pastoor Overmaat, Th. R.)

tot oprichting ener school menen Wij, dat de oprichting ener nieuwe
parochie acuut geworden is, en daarom hebben Wij besloten hetzij de
komende hetzij de daaropvolgende week een priester te belasten met de
oprichting dezer parochie" 29 • Voor pastoor Overmaat kwam dit, zonder

overleg met hem genomen, besluit pijnlijk onverwacht; wel had hij in 1949
bij de bisschop het verzoek ingediend een kollekte te mogen houden voor een
tweede parochiekerk, terwijl voor de oorlog daartoe een stuk grond was aan
gekocht aan de Boulevard.
Pastoor Overmaat maakte dan ook tegen dit plan ernstige bezwaren,
maar de ontwikkelingen volgden elkaar snel op 30 :
• op 20 maart deelde kardinaal De Jong mede, dat het zijn bedoeling was de
nieuwe parochie in de omgeving van de Utrechtseweg op te richten en dat
hij kapelaan K. G. Th. Meurs met de voorbereiding hiervan belast had;
• op 8 april schreef de kardinaal, dat hij, overeenkomstig zijn bedoe
lingen met het oude �erkgebouw aan de Utrechtseweg, op basis van een
daartoe uitgebracht bouwkundig rapport besloten had, dat, althans voor-
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lopig, bovengenoemde kerk zal dienen voor de parochianen van de nieuw
op te richten parochie;
• op 30 april werd, op verzoek van het aartsbisdom, de huurder van het
kerkgebouw (de Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie) het
kontrakt opgezegd.
In de tussentijd kreeg pastoor Overmaat, die het ook niet eens was met de
situering van de nieuwe parochie, noch met het weer-in-gebruik-nemen van
het oude kerkgebouw, van de kardinaal de opdracht niet eerder bij de
gemeente nieuwbouw of uitbreiding voor de diverse scholen aan te vragen,
dan wanneer de school van de nieuwe parochie geregeld was.
Pastoor Overmaat had inmiddels bij de H. Stoel (Paus Pius XII) vernieti
ging aangevraagd van het door kardinaal De Jong genomen besluit, een
tweede parochie op te richten 3l .
Zondag 27 augustus 1950 werd echter uit naam van kardinaal De Jong
aan de gelovigen van de parochie van de H. AartsengelMichaël te De Bilt
(van welke parochie vijf gezinnen in de nieuwe parochie kwamen te wonen)
en van de parochie van de H. Jozef te Zeist bekend gemaakt, dat er te Zeist
een nieuwe parochie werd opgericht onder bescherming van de H. Familie
Jesus,Maria en Jozef 32•
Een door pastoorMeurs aan kardinaal De Jong gedaan voorstel tot grens
wijziging, waarbij 300 van de ruim 1.600 adressen van de St Jozef-parochie
bij de nieuwe parochie zouden komen, werd nagenoeg volledig overgeno
men 33. Verder werd, begin 1951, door de aartsbisschop van Utrecht vast
gesteld, dat de eigendommen van de Jozef-parochie aan de rechterzijde van
de Utrechtseweg, plus een 'dos' (gift) vanf 125.000,- aan de nieuwe
parochie zouden moeten worden overgedragen. Het kerkhof en de boerderij
'Het Duifhuis' met de Saestum-velden zouden uiteindelijk eigendom blijven
van de parochie van de H. Jozef. (Het kerkhof is naderhand alsnog aan de
parochie van de H. Familie overgedragen).
Het oude kerkgebouw aan de Utrechtseweg werd door de zeister
architekten G. A.M. van Bueren en W. P. V. Dijkman gerenoveerd. De
inrichting kwam tot stand in samenwerking met Leo Brom. Op 30 oktober
1951 werd de kerk ingewijd door de aartsbisschop-coadjutor (de hulpbis
schop) van Utrecht, mgr B. Alfrink.
Inmiddels heeft de parochie van de H. Familie Jesus,Maria, Jozef de kerk
aan de Utrechtseweg weer verlaten. Aanleiding hiertoe was zowel de slechte
staat, waarin het gebouw verkeerde, alsmede de ligging ervan ten opzichte
van de nieuwe wijken in Zeist-West. In november 1975 is in Zeist-West het
kerkelijk centrum in gebruik genomen, gezamenlijk met de Hervormde en
Gereformeerde Kerken. In de kleine zaal van dit kerkelijk centrum
bevinden zich de ramen van WillemMengelberg, welke in 1951 voor het
priesterkoor van de Utrechtseweg-kerk vervaardigd waren.
Het kerkgebouw aan de Utrechtseweg is momenteel verhuurd aan de
Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke
belangen als archiefruimte, na eerst enige tijd als aardappel-opslagplaats
dienst te hebben gedaan.
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14. Interieur van de kerk van de H. Familie

Ook de begraafplaats achter de kerk wordt sinds 1976 niet meer gebruikt;
op de gemeentelijke begraafplaats aan de W oudenbergseweg is al verschei
dene jaren een katholiek gedeelte ondergebracht.
Pastoors van de parochie H. Familie Jesus, Maria, Jozef waren:
K. G. Th. Meurs
Th. C. A. A. M. van Rijckevorsel
H. P. van Schaick
A. J. H. Groenen

1951-1953
1953 -1960
1960-1967
1967-1979

Pastoor Groenen wordt begin 1979 opgevolgd door pastoor H. Bloem.
De parochie Christus' Verrijzenis
Het decreet van oprichting van de Christus' Verrijzenis-parochie dateert
van 18 oktober 1965. De parochie omvat de wijken Kerckebosch, Tussen de
Dennen, de omgeving van de Driebergseweg en de Odijkerweg en - sinds
oktober 1972 - het Lyceumkwartier.
Aanvankelijk werden de kerkdiensten gehouden in de Paulusschool aan
de Graaf Lodewijklaan. Op 22 mei 1968 kon kardinaal Alfrink de onder
architekt J. Dresmé uit Driebergen gebouwde kerk aan Hoog Kanje
inwijden. Het gebouw omvat een kerkzaal met circa 350 zitplaatsen, een
bidkapel, dienstruimten en twee vergaderzalen. Paul Hulskamp uit De Bilt
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15. De Christus' Verrijzenis-kerk

ontwierp het tabernakel en het kruis in de kerkzaal; Ad van Roosmalen uit
Utrecht vervaardigde, in 1971, de gevelversiering bij de ingang met
motieven van 'opstanding', 'verrijzenis' en 'nieuw leven' 34.
De eerste pastoor van deze parochie was pater W. G. A. Straathof s.j.; na
enige tijd wegens ziekte vervangen te zijn door H.A. Richter werd hij in
1977 opgevolgd door pater L. F. Kramer s.j.
De parochie 'Dijnselburg'
In 1968 werd de kapel van het vroegere groot-seminarie 'Dijnselburg' aan
deAmersfoortse Straatweg opengesteld voor kerkdiensten ten behoeve van
de omliggende wijken. Geleidelijk-aan groeide rond de zondagliturgie een
gemeenschap, die in september 1972 officieel parochie werd onder de naam
'Johannes de Doper' 35
In 1977 nam pater G. Wüst s.j. de funktie over van de eerste pastoor van
deze parochie, pastor J. Bruggeman.
Austerlitz
Tot 25 april 1926 maakteAusterlitz deel uit van de H. Joseph-parochie;
sindsdien ressorteert het onder de per deze datum opgerichte parochie
Maarn.
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Met ingang van 11 maart 1962 konden de katholieke Austerlitzers, dankzij
de inzet van pater W. de Leeuw o.f.m., tijdelijk in het Verenigingsgebouw
aan het Dorpsplein ter kerke gaan. In 1964 werd aan de Weideweg een
houten hulpkapel ingezegend, gewijd aan 'Maria Altijddurende Bijstand'.
Tien jaar later werd de kerk ondergebraéht in het daartoe aangekochte
Verenigingsgebouw.
Pater De Leeuw is in 1975 opgevolgd door pastor E. Andreoli o.f.m.
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder
De katholieken van deze buurtschappen maken - voorzover niet
behorend tot de parochie 'Dijnselburg' - deel uit van de parochie 'Onze
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand' te Bilthoven of van de parochie
van de 'H. Carolus Borromaeus' te Soesterberg.
E. De zeister parochies in de jaren zeventig
Het tweede Vatikaans Concilie (1962-1965) heeft vele veranderingen in de
nederlandse kerkprovincie ingeluid. Ondanks en/of dankzij de ver
nieuwingsbeweging, die nu volgde, kwam het nederlands katholicisme in
een crisis terecht, waarbij bij velen de R.K. Kerk niet meer als geloofs
gemeenschap konden herkennen.
In Zeist is het percentage ingeschreven katholieken overigens iets
toegenomen. Dit is echter (mede) een gevolg van het feit, dat nagenoeg de
helft van de mensen, die in het begin van de jaren zeventig in Zeist kwamen
wonen, van r.k. signatuur was 36.
De kerkelijke opbouw van Zeist heeft na de tweede wereldoorlog de
volgende wijzigingen ondergaan 37:
totaal

= 100%

rooms-katholiek
ned. hervormd
gereformeerd
overig
geen

1947

1960

1967

1971

1973

1975

1976

17,5
45,6
13,7
7,8
15,4

19,7
40,9
12,6
8,8
17,9

20,8
40,4
9,9
11,1
17,9

21,9
34,4
9,5
12,5
21,7

21,9
36,8
9,7
11,1
20,6

22,5
34,4
9,6
11,1
22,5

22,4
33,7
9,6
11,3
23,0

Geven bovenstaande gemeentelijke cijfers een beperkte toename van het
aantal katholieken te zien, op basis van de kerkelijke registratie zijn de
volgende tendenzen waar te nemen:
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Aantallen parochianen in de zeister parochies 38 .

cijfers per januari

1966

1972

1976

parochie H. Joseph
parochie H. Familie
parochie Christus' Verrijzenis
parochie Dijnselburg
1972: schatting Dijnselburg

5996
2590
1146

3404
2739
1507

3400
3341
1381

3500

1993

De mate van meelevendheid van de parochianen loopt overigens sterk
uiteen. Opvallend is in dit verband het teruglopen van het kerkbezoek.
Bestond er vroeger een zondagsplicht, die vrij algemeen werd nagekomen,
momenteel wordt door de zeister katholieken gemiddeld één keer per maand
in het weekeinde naar de kerk gegaan.
Weekend-mis bezoek 39:
Jaar

H.Joseph

H. Familie

Christus'
Verrijzenis

1966
1972
1976

2200
1260
1100

1390
530
510

510
390
260

Dijnselburg

780
450

Ten aanzien van de pastorale zorg werd steeds meer een beroep gedaan op
reguliere priesters {priesters, die in tegenstelling tot de wereld-geestelijken
tot een orde behoren) en op pastorale werkers. Momenteel zijn twee van de
vier zeister pastoors orde-geestelijken (namelijk de pastores van de Christus'
Verrijzenis-parochie en van Dijnselburg), terwijl in de parochie van de
H. Joseph een geestelijke van de missie-congregatie van Mill Hill werkzaam
is. Bovendien worden de parochie-geestelijken vaak geassisteerd door enkele
priesters, die docent zijn op de katholieke theologische hogeschool Utrecht
('Dijnselburg'), op de pedagogische akademie 'St Jozef' en op 'De Breul'.
Onderstaande tabel geeft een inzicht in de aantallen priesters en pastorale
werkers, die in 1966, respectievelijk 1976, in de zeister zielzorgfunktioneer
den 40:

H. Joseph

H. Familie

Christus'
Verrijzenis

3
2

2
1

1
1

aantal

priesters

1966
1976

aantalpastorale
1966
werkers
1976

1½
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Dijnselburg

2part·time

1

In de H. Joseph-parochie worden de parochie-geestelijken sinds enige
jaren bijgestaan door een zuster van Maria-Oord, zuster F. B. Roorda.
Daarnaast is het vrijwilligerswerk een belangrijke funktie gaan vervullen:
behalve als koorleden, misdienaars en kollektanten zijn parochianen zich
ook gaan inzetten als lectoren, kosters en als leden van werkgroepen op het
gebied van, bijvoorbeeld, de liturgie en de vastenaktie.
Andere gegevens met betrekking tot de kerkelijke participatie in Zeist
betreffen het aantal doopsels, huwelijken en uitvaarten 41 :

H.Joseph

H. Familie

Christus '
Verrijzenis

Dijnselburg

doopsels

1966
1972
1976

83
49
34

45
26
41

29
17
7

?
15

huwelijken

1966
1972
1976

27
26

27
19
12

6
18
10

?
19

uitvaarten

1966
1972
1976

?
42
32

?
9
12

?
5
5

?
6

Het aantal doopsels in Zeist lag in 1976 38% beneden het niveau van
1966; de geboortecijfers zijn in deze periode met dertig procent gedaald.
Van de in de jaren 1970- 1976 in Zeist geboren kinderen waren de volgen
de percentages van r.k. signatuur 42:

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

20,6

20,9

19,1

16,5

onbekend

17,8

20,0

Tot slot: dat de tijden veranderd zijn blijkt ook uit het feit, dat er in Zeist
in 1969 een 'Raad van Kerken' is opgericht, waaraan deelnemen de
Hervormde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerken,
de Nederlandse Protestanten Bond, de Doopsgezinde Gemeente, de Evange
lische Broedergemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, terwijl het
Leger des Heils toen door een waarnemer vertegenwoordigd was.
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5. Het rooms-katholiek onderwijs
A. De eerste zeister r.k. scholen
Door de Bataafse Republiek werd het onderwijs opgevat als een nationale
taak en geregeld in de schoolwetten van 1801, 1803 en 1806. Onder de wer
king van deze laatste schoolwet, tot 1857, was voor het oprichten van een
bijzondere school vergunning nodig van het gemeentebestuur. Dergelijke
vergunningen werden echter niet vanzelfsprekend gegeven, al was het uit
angst voor een mogelijke beconcurrering van de lokale openbare school.
Met de overwinning van het liberalisme in 1848 werd ook het beginsel
'vrijheid van onderwijs' een aanvaard goed 1. De praktische uitwerking hier
van bracht echter nogal wat problemen met zich mee: de liberalen kozen
voor een 'neutrale school', toegankelijk voor alle gezindten, waarnaast tijd
voor godsdienstonderwijs moest worden gelaten. Hoe goedbedoeld dit stelsel
ook moge zijn geweest, in de praktijk werd het karakter van het onderwijs
bepaald door de leerkrachten en daarmee door de voor het beleid verant
woordelijke instanties.
In 1851 hield Groen van Prinsterer in de Tweede Kamer een pleidooi voor
(verschillende) 'openbare gezindtescholen', waar het gehele onderwijs een
godsdienstig stempel zou dragen.
Door het conservatieve kabinet Van Hall (1853 - 1856) werd in 1855
echter een wetsvoorstel tot regeling van het lager onderwijs ingediend,
waarbij van staatswege alleen in 'neutraal' onderwijs werd voorzien. De
schoolstrijd, welke tot in de 20e eeuw zou voortduren, was begonnen.
Op 22 juli 1868 namen de nederlandse bisschoppen bij mandement uit
drukkelijk vóór het bijzonder katholiek onderwijs stelling. De tijden waren
echter voor het bijzonder onderwijs nog niet erg gunstig: het (liberale) kabi
net Kappeijne van de Coppello (1877 - 1879) wilde aan de bijzondere scholen
geen overheidssteun geven.
Ook de zeister katholieken streefden, ondanks de geldelijke offers die dit
zou betekenen, naar het oprichten van een eigen school. Op de vergadering
van het kerkbestuur van 7 maart 1880 "deelt de praesident mede dat een

stuk grond gelegen op de Voorheuvel, is aangekocht van W. Staal, teneinde
daarop een R.K. school met onderwijzerswoning te bouwen" 2. De bouw
plannen waren 2 mei klaar en in juni kon pastoor Nasz notuleren dat

"Z.D.H. de aartsbisschop heeft goedgekeurd dat de bouw van school en
onderwijzerswoning worde gegund aan Koch te Rijsenberg voor f 11.160,-.
Het werk moet opgeleverd worden 15 october 1880" 3•
In de twee klaslokalen van de school werden voor 180 kinderen school
banken geplaatst en er werden een hoofd- en een hulponderwijzer aange-
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steld. Het inkomen van de hoofdonderwijzer, C. Vergeer, bedroegf 800,
met vrije woning. Ter vergelijking: het hoofd van de zeister openbare school
had een inkomen vanf 1.050,- met vrije woning en tuin; het hoofd van de
openbare school in Austerlitz ontvingf 810,-, eveneens met vrije woning 4.
De school werd 26 oktober 1880 geopend. Pastoor Nasz, W. van Dijk
(secretaris kerkbestuur) en J. de Greef (president armbestuur) werden aan
gewezen om toezicht op de school te houden.
In december deelde de pastoor mee dat "Z.D.H. de Aartsbisschop de
school heeft bezocht, alles bezichtigd en de gebouwen, het meublement, de
inrichting heeft goedgekeurd" 5.

R K. Jon_gensschocl

ieist

16. De school aan de Voorheuvel rond 1910

De oprichting van de katholieke school had natuurlijk haar gevolgen voor
het openbaar onderwijs. In het verslag van de plaatselijke commissie van
toezicht over de toestand van het lager onderwijs gedurende 1880 staan de
volgende gegevens vermeld over het leerlingenaantal op de scholen 6:
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ultimo
1879

Scholen
openbare school te Zeist
openbare school te Austerlitz
bijzondere school der Nederlands Hervormde
Gemeente
bijzondere school der R.K. Gemeente
bijzondere school der Evangelische Broedergemeente (jongensschool)
bijzondere school der Evangelische Broedergemeente (meisjesschool)

ultimo
1880

286
99

167
97

312

337
162

6intern
32extern
25 intern
50extern

5 intern
30extern
22intern
49extern

De commissie van toezicht, bestaande uit de heren G. Costerman, jhr mr
0. d'Aumale van Romondt, W. C. Holm en H.M. van derMersch(er was
één vakature), ging in haar verslag ook in op de -standaard -vraag naar

"de oorzaken, die op meerdere ofmindere uitbreiding van het bijzonder
onderwijs naast het openbare van invloed kunnen zijn geweest": "De voor
liefde voor de bijzondere scholen vindt bij sommige ouders haren oorsprong
in het onderricht in den godsdienst aldaar gegeven, bij anderen in de
afhankelijkheid van vermogende voorstanders van het bijzonder onderwijs,
die het schoolgeld betalen " 7•

Hoewel vele katholieken duidelijk in een afhankelijke positie verkeerden,
is het argument van te betalen schoolgeld toch onwaarschijnlijk.
Bij het r.k. onderwijs mochten de kinderen der armen gratis schoolgaan,
de overigen betaalden 10 cent per week. Bij de openbare school bedroeg het
schoolgeld per maand voor het eerste kind 42 cent, het tweede kind 31½
cent, het derde kind 28 cent en voor de volgende kinderen 21 cent. Op de
openbare school te Austerlitz werd van kinderen uit Austerlitz zelf geen
schoolgeld gevraagd. Overigens betaalden in 1880 op de beide zeister
openbare scholen in totaal slechts 61 van de 264 kinderen schoolgeld 8.
De r.k. school was aanvankelijk onderverdeeld in S afdelingen(klassen).
Ter illustratie staat hieronder het maandag-lesrooster opgenomen van de
vijfde, hoogste, afdeling, zoals dat er in 1881 uitgezien heeft 9:
voormiddag:

namiddag

9 - 9½uur
9½-10½uur
10½-11½uur
11½-12 uur

rekenen uit 't hoofd
lezen
taal(schriftelijk)
godsdienstonderricht

2
2½uur schrijven
2½- 3½uur geschiedenis
3½- 4 uur zang

Andere schoolvakken voor de vijfde afdeling waren taal(mondeling),
rekenen(schriftelijk), aardrijkskunde, vormleer en natuurkennis.
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Met de lager-onderwijswet van 17 augustus 1878 kregen de gemeenten
voor hun (openbare) onderwijsvoorzieningen financiële steun van het Rijk;
de bijzondere scholen kwamen hiervoor niet in aanmerking. In 1889 werd,
dankzij de schoolstrijd, de lager-onderwijswet echter zó gewijzigd, dat ook
het bijzonder lager onderwijs door het Rijk gesubsidieerd zou worden 10.
Deze nieuwe wet hield overigens nog geen volledige financiële gelijkstelling
in; immers, ook het gedeelte van de kosten van het openbaar onderwijs, dat
niet door rijksbijdragen gedekt werd, werd in belangrijke mate middels de
gemeentebegroting betaald door alle belastingbetalers, dus ook door
diegenen, die reeds het bijzonder onderwijs bekostigden.
Voor de zeister r.k. gemeenschap zou de nieuwe wet in ieder geval toch
een lastenverlichting betekenen van vooralsnog achthonderd gulden per
jaar. Om hierop aanspraak te kunnen maken werd in 1889 aan het school
gebouw een derde klaslokaal toegevoegd. Ook werd, in 1890, "ten gevolge

der nieuwe schoolwet, opgericht een naai- en breischool. Het onderricht in
nuttige vrouwelijke handwerken wordt gratis gegeven door de Juffr: J. van
Klooster en P. van Ling, in de R.K. School, des namiddag 4½ tot 6 uur,
iedere week " 11.

De inkomsten van de parochie voor het geven van onderwijs bestonden in
1892, naast de rijkssubsidie vanf 800,-, uit de schoolgelden (f 604,04) en
uit een toelage van de vereniging tot bevordering van het bijzonder onderwijs
te Utrecht(! 150,-).
Hiertegenover stonden dat jaar de volgende uitgaven geregistreerd:
salarissen van de hoofdonderwijzer en de twee hulponderwijzers (J. van
Melsen en H. Zirkzee):f 1.900,-; schoolbenodigdheden:f 180,-; brand
stoffen en het schoonmaken der school:f 108,50; bijdrage aan het
weduwenfonds van onderwijzers:! 5,-. Behalve deze uitgaven moeten
feitelijk ook de kapitaallasten over de gedane investeringen (school en
onderwijzerswoning) en het incidentele onderhoud tot de exploitatiekosten
van de school gerekend worden 12 •
In 1893 leefde bij het kerkbestuur een plan om in Zeist een zusterschool
op te richten. Daartoe werd met de opbrengst van een bij de parochianen
gehouden kollekte een stuk grond aan de Oude Amhemseweg aangekocht.
Zes jaar later werd echter door de weduwe Heijmans haar vroegere villa
te koop aangeboden tegen een lijfrente vanf 600,- per jaar, onder de voor
waarde dat 'behoudens onvoorziene omstandigheden, bovengenoemd pand
zal moeten gebruikt worden voor eene R.K. Zusterschool of andere instel
ling van weldadigheid onder de naam van Mariastichting" 13. Het kerk
bestuur nam dit aanbod aan. Bedoelde villa, 'Paviljoen', gelegen aan de
Utrechtseweg (waar momenteel Renes een pompstation heeft), bleef voorals
nog bewoond door jhr. Van Panhuys.
Toen in deze tijd een vierde leerkracht aangesteld kon worden, kreeg de
r.k. school haar eerste onderwijzeres, die tevens belast werd met de leiding
van de naai- en breischool.
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17. Kleuters van de r.k. bewaarschool aan de Utrechtseweg, juni 1921

De villa aan de Utrechtseweg kwam in 1906 vrij, waarna zij als zusterhuis
door de Zusters van Liefde uit Tilburg betrokken werd. De 'Mariastichting'
omvatte naast het zusterhuis een bewaarschool (met twee lokalen), een drie
klassige meisjesschool (waar zusters na schooltijd ook Frans en pianoles
gaven) en de naaischool. Daartoe werd in de tuin van het zusterhuis een
nieuw schoolgebouw neergezet, de Mariaschool.
De oude school aan de Voorheuvel werd jongensschool. In 1907 hadden
beide scholen 271 leerlingen, verspreid over zes lokalen 14. De Voorheuvel
school had aanvankelijk slechts twee, sinds 1889 drie lokalen; in 1913 werd
een vierde lokaal aangebouwd. Een jaar nadat aan de jongensschool een
u.l.o. was toegevoegd (1917), werd op het schoolgebouw een verdieping
gezet ten behoeve van het vijfde lokaal.

B. Het eind van de schoolstrijd
Bij de grondwetsherziening van 1917 werd met betrekking tot het onder
wijs onder meer vastgelegd: "Het bijzonder algemeen vormend lager onder
wijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar de
zelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas
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bekostigd" 15• Hiermee was de basis gelegd van de financiële gelijkstelling

van het openbaar en het bijzonder onderwijs. In de lager-onderwijswet van 9
oktober 1920 werd dit punt nader geregeld.
Enkele maanden eerder was in een niet-officiële vergadering van het kerk
bestuur reeds mededeling gedaan van deze "gelijkstelling van het bizonder

onderwijs met het openbaar, een heuglijkfeit in de Kerkgeschiedenis van
Nederland waardoor een einde werd gemaakt aan het grievend onrecht der
biz. school aangedaan en het begin van een nieuw opbloeien van het Katho
licisme tengevolge van de ontlasting der drukkende finantieele zorgen voor
de Kerk en Schoolbesturen" 16•

In het daaropvolgende jaar werd tegenover de te bouwen kerk in de Driest
een nieuw schoolgebouw met acht lokalen neergezet, de Andreasschool,
genoemd naar een in deze tijd overleden frater-onderwijzer uit Tilburg 17•
Hierin werd de jongensschool voor l.o. en de (sindsdien gemengde) u.1.o.
gehuisvest. De meisjesschool, de Mariaschool, werd nu ondergebracht in de
school aan de Voorheuvel. De bewaarschool en de handwerkschool bleven
bij het zusterhuis aan de Utrechtseweg.
Teneinde de meisjesschool in het oude schoolgebouw onder te kunnen
brengen moest deze verbouwd worden; op de verdieping werd een zesde
lokaal gepland. Zoals dat bij kleine projekten over het algemeen gebeurde,
werd dit werk in eerste instantie gegund aan de eigen middenstand, in dit
geval "aan een der Zeistersche R.K. aanneemers: v. Doorn, Fluijtman,
Ca"ée, Geijtenbeek, de Jager, Kühne en Wennekes, alsmede enkele door
v.d. Heijde (de architekt, Th.R.) uit te kiezen Hilversumsche" 18. De

gebroeders De Jager bleken de laagste inschrijvers te zijn.
De beide schoolgebouwen werden kort nadien door drie taxateurs
(namens rijk, gemeente en parochie) gewaardeerd ten behoeve van het vast
stellen van de rentevergoeding, welke het kerkbestuur krachtens de nieuwe
lager-onderwijswet toekwam. De Andreasschool werd geschat op
f 176.850,- en de Mariaschool opf 40.600,-. Het kerkbestuur ontving
op basis van deze taxatie voor 1922 een rente-vergoeding vanf 13.512,34½.
Nu de financiële gelijkstelling tussen :!:iet openbaar en het bijzonder onder
wijs een feit was, stelden de diverse met het onderwijs verbonden congrega
ties hun kontrakten met de r.k. schoolbesturen ter diskussie. De bestaande
afspraken waren er immers op gericht geweest het r.k. onderwijs van goed
kope onderwijskrachten te voorzien; door de gelijkstelling was het de kerk
besturen mogelijk aan de congregaties hogere vergoedingen te betalen.
Ook in Zeist kwam het kontrakt tussen het kerkbestuur en de Zusters van
Liefde aan de orde. Bovendien speelde hier, dat het bestaande zusterhuis
aan de Utrechtseweg feitelijk niet meer voldeed. Er werden plannen
gemaakt voor een nieuw zusterhuis aan de Rozenstraat, maar in de onder
handelingen werd niet tot overeenstemming gekomen, met als gevolg dat in
1923 het kontrakt met de Zusters van Liefde werd opgezegd. De 'Kleine
Zusters van de H. Joseph' uit Heerlen namen daarop de plaats van de
tilburgse zusters in 19.
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18. Opening van Maria-Oord, 1927

In 1926 werd aan aartsbisschop Van de Wetering machtiging gevraagd
"tot het bouwen van een zusterhuis met naai- en bewaarschool en gym
nastieklokalen voor de som van honderd zes en dertig duizend gulden'',
welke machtiging werd gegeven met de aantekening: "De machtiging tot het
aangaan der geldleening wordt te Rome aangevraagd" 20. In 1927 zou dit
zusterhuis, Maria-Oord, geopend worden. Het oude zusterhuis aan de
Utrechtseweg werd verkocht.
In 1931 besloot de gemeenteraad van Zeist medewerking te verlenen aan
de door het kerkbestuur aangevraagde uitbreiding van de jongensschool en
de u.l.o. met vier lokalen; de lagere jongensschool was inmiddels uitge
groeid tot 228, de u.l.o. tot 46 leerlingen. De nieuwe lokalen werden boven
de bestaande school gel.,ouwd 21.
De u.l.o. werd vervolgens organisatorisch losgemaakt van de jongens
school; de lagere school, met tot dan toe alleen leken als onderwijzer, werd
een fraterschool, geleid door de fraters van de Congregatie van St Gregorius
uit Utrecht. Deze congregatie had juist in Zeist, aan de Kroostweg, een
internaat/kweekschool gevestigd. Frater Bonifatius werd het hoofd van de
lagere school, de heer Neesen van de u.l.o.
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19. De 4e klas van de Andreasschool, 1930

Ook de Mariaschool kampte weer met ruimtegebrek: in 1932 werd door
het kerkbestuur aan de gemeenteraad medewerking voor uitbreiding
gevraagd in verband met de sterke stijging van het aantal leerlingen (1926:
184; 1931: 242), terwijl ook de gasverlichting aan verbetering toe was. Een
zevende lokaal en een berglokaal mochten bijgebouwd worden, maar het
kerkbestuur moest zelf de extra gelden ter beschikking stellen om de school
van elektriciteit te kunnen voorzien 22
De bewaarschool telde in 1935 230 kinderen.
In de oorlog, in 1943, werd een gemengde 'kopschool' opgericht, waarin
de klassen van het voortgezet lager onderwijs van de jongens- en de meisjes
school werden ondergebracht. De meisjes kregen huishoudelijke, de jongens
praktische lessen. Hoofd van de school werd de heer Werkman (die reeds in
1924 in het r.k. weekblad van Zeist en omgeving uitgebreid uit het archief
van de Joseph-parochie gepubliceerd heeft) 23.
Hetzelfde jaar werd de Andreasschool door de duitse Wehrmacht in
beslag genomen. De klassen werden toen in verschillende panden onderge
bracht.
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Ook het parochiehuis aan de Emmastraat werd tot school verbouwd.
(Het kerkbestuur heeft overigens steeds weer een sterk improvisatie-talent
getoond bij het vinden van ruimten voor het onderwijs).

C. Ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog
Tot in de jaren veertig omvatte het katholiek onderwijs in Zeist kleuter
onderwijs, gewoon lager onderwijs (g.l.o.), voortgezet gewoon lager onder
wijs (v.g.l.o.), uitgebreid lager onderwijs (u.1.o.) en 'de modevakschool van
zuster Leonardo'.
Na de tweede wereldoorlog kreeg het onderwijspakket een bredere samen
stelling:
Toen in 1948 de v.g.1.o.-school wegens gebrek aan leerlingen gesloten
moest worden, werden aan de jongens- en de meisjesschool weer v.g.1.o.
opleidingen toegevoegd: de 7e en de Be klas. De v.g.1.o.-opleiding voor
meisjes werd in 1955 als een zelfstandige school ondergebracht in een
nieuw gebouw achter de Tulpstraat/Bergweg: de Maria Gorettischool.
(In hetzelfde gebouw werd overigens ook de eveneens zelfstandig geworden
r.k. u.i.o. voor meisjes ondergebracht, de Maria Assumpta-school).
In 1967 werd de v.g.1.o.-opleiding beëindigd en werd de school als
huishoudschool voortgezet. Het leerlingenaantal van deze r.k. nijver
heidsschool voor meisjes bedroeg in het schooljaar 1976/1977: 103 24•
Momenteel wordt door het schoolbestuur (het kerkbestuur van de
parochie van de H. Joseph) met andere schoolbesturen overleg gevoerd
over mogelijke vormen van samenwerking.
Een nieuwe vorm van onderwijs was het vormingswerk. De start daar
toe werd in Nederland gegeven door de Mater Amabilisscholen; de eerste
van deze scholen was in 1947 in Maastricht opgericht.
In Zeist werd in 1951 met een Mater Amabilisschool begonnen. Deze
school richtte zich aanvankelijk alleen op het avond-vormingswerk voor
r.k. werkende meisjes. Naderhand werden in samenwerking met het
protestants christelijk onderwijs en met Humanitas ook dagcursussen
gegeven; daartoe werd een pand aangekocht aan de Torenlaan. Het
vormingswerk was in deze tijd met name gericht op 'persoonlijkheidsvor
ming' en 'huishoudelijke kennis' voor werkende meisjes; fundamentele
maatschappij-kritiek was in de onderwijswereld nog een onbekend
begrip.
In de tweede helft van de jaren zestig, de jaren van de protestbewe
gingen in het onderwijs en van de invoering van de partiële leerplicht
voor beneden-zeventienjarigen, werden de Mater Amabilisscholen afge
bouwd en werden overal niet-confessionele (maar daarom nog geen
pluriforme) vormingscentra voor jonge volwassenen opgericht. De over-
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heid nam de kosten van dit vormingswerk volledig op zich.
Ook de zeister Mater Amabilisschool werd in deze tijd opgeheven; zij
werd in het pand aan de Torenlaan opgevolgd door het vormingscentrum
'De Toren'.
Voor het middelbaar onderwijs waren de zeister katholieken lange tijd
aangewezen geweest op het 'Bonifatius Lyceum' te Utrecht en op het
'Onze Lieve Vrouw ter Eem' en het 'Constantijncollege' te Amersfoort.
In 1957 werden echter ook enkele externe leerlingen toegelaten op het
gymnasium, dat behoorde bij het in 1946 naar Zeist overgebrachte, door
Jezuïten geleide jongensinternaat 'Katwijk de Breul' (het Willibrordus
college). Dit betekende nog niet dat 'De Breul' al direkt de middelbare
school voor katholiek Zeist werd. Pas nadat aan deze school ook een
h.b.s. was toegevoegd groeide zij hiertoe uit. De zeister r.k. lagere
scholen bleven nog verscheidene jaren op de streekscholen in Amersfoort
en Utrecht geöriënteerd.
In 1968 werd het toenmalige katholiek lyceum 'De Breul' met de
zeister jongens- en meisjes-u.1.o.'s samengebracht in de katholieke
scholengemeenschap 'De Breul' (gymnasium, atheneum, h.a.v.o. en
m.a.v.o.). De sterke leerlingentoename leidde er toe, dat in deze tijd een
groot aantal houten noodlokalen gebouwd moest worden. De m.a.v.o.
bleef voorlopig ondergebracht in de Andreasschool en de Maria
Assumpta-school. Op het terrein aan de Driebergseweg zijn inmiddels
de fundamenten van het nieuwe scholencomplex gelegd.
Op de katholieke scholengemeenschap 'De Breul' zaten in 1976/1977
1530 leerlingen 25 , voor het grootste gedeelte afkomstig uit Zeist, Bunnik
en Odijk. Sinds 1973 is op 'De Breul' een discussie op gang over de
katholiciteit van deze scholengemeenschap 26 .
Vóór de oorlog, in 1931, was aan de Kroostweg door de fraters van
Utrecht 'St Jozef' gebouwd: een kweekschool, ambachtsschool en
m.u.1.o. met internaat(iuvenaat) voor eigen fraters.(Ook de Broeders
van Liefde, die hun iuvenaat hadden in huize 'Fatima' aan de Utrechtse
weg, volgden hier onderwijs. Tevens was er een school met internaat
opgenomen voor leerlingen van de Se en 6e klas l.o.).
Het internaat is nu opgeheven; de kweekschool is inmidd�ls uitge
groeid tot een regionale katholieke pedagogische akademie.
De sterke bevolkingstoename na de oorlog had voor het kleuter- en basis
onderwijs grote gevolgen: de Mariaschool en de Andreasschool bleken te
klein en enkele klassen van de jongensschool werden ondergebracht in een
semi-permanente huisvesting achter het parochiehuis aan de Emmastraat,
de St Bernardusschool(1948). Ook waren noodlokalen ondergebracht in het
parochiehuis zelf en in twee panden van de parochie aan de Voorheuvel. In
1951 had het r.k. onderwijs 10 noodlokalen in gebruik.
Het kerkbestuur van de parochie van de H. Familie Jesus, Maria, Jozef
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stichtte in de jaren vijftig de St Willibrordusschool (1952), een kleuterschool
(1953) en de St Bonifatiusschool (1954). De kleuterschool was aanvankelijk
in het parochiehuis (het pastoor Meurs-huis) ondergebracht, naderhand in
een houten noodgebouw naast de kerk (de 'Spring Sprong').
De StJozef-parochie bouwde in 1955 een nieuwe kleuterschool aan de
Panweg.
Op de verschillende zeister r.k. scholen zaten in 1956 (wat betreft het
kleuteronderwijs in 1957) gemiddeld de volgende aantallen leerlingen 27:
kleuter onderwijs:
naam

ligging

H. Hartschool
H. Theresia-school
kleuterschool
'Pastoor Meurs'

hoofd

Hortensia/aan
Panweg

zuster Olgaria
zuster Consilia

Kroostweg

mej. F. Schilperoort

leerlingen
199
98
94

gewoon lager onderwijs:
naam
Mariaschool
Andreasschool
St Bernardusschool
St Willibrordusschool
St Bonifatiusschool

funktie
meisjesschool
jongensschool
(klas 1 t/m 4)
jongensschool
(klas 4 t/m 8)
jongens en meisjes
jongens en meisjes

ligging

hoofd

leerlingen

Rozenstraat
Rozenstraat

zuster Gaudeta
frater Arno/dus

388
257

Emmastraat

frater Innocentio

203

Kroostweg
Kroostweg

A. Mutsaers
J. Grobbink

213
97

voortgezet gewoon lager onderwijs:
naam
Maria Goretti
school
St Bernardusschool

funktie

ligging

hoofd

leerlingen

zuster Francesco
Tulpstraat
meisjesschool
- - - - - - - - - -(zie bij gewoon lager onderwijs) - - - - - - - - - -
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uitgebreid lager onderwijs:
naam
Maria Assumpta
school
Andreasschool

funktie
meisjesschool
jongensschool

ligging
Tulpstraat
Rozenstraat
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hoofd
mej. B. Terlingen
J. H. Pennings

leerlingen
136
94

In Den Dolder werd in 1963 vanuit de bilthovense parochie van Onze
LieveVrouw van Altijddurende Bijstand de John F. Kennedyschool gesticht.
De wijk 'Kerckebosch' kreeg in de jaren zestig de St Paulusschool en St
Janneke. Ook in het uitbreidingsplan 'Dijnselburg' werd, in 1969, een
nieuwe school in gebruik genomen; deze school (een voortzetting van de af te
breken Bernardusschool) werd genoemd naar Kees Burger, een oud-leerling
van de Andreasschool en de r.k. u.1.o., die in 1944 op 23-jarige leeftijd als
verzetsstrijder door de Duitsers is gefussileerd 28•
De Mariaschool werd nu een jongens- en meisjesschool, terwijl de
Andreasschool alleen voor m.a.v.o. bestemd werd.
In deze tijd kreeg de bestuursvorm van de diverse r.k. scholen in Zeist een
andere opzet, waarbij de kerkbesturen hun verantwoordelijkheden over
droegen aan specifieke schoolbesturen 29•
In 1965 werd de 'Stichting John F. Kennedyschool' in het leven geroepen,
gericht op het r.k. onderwijs in Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter
Heide; bij de oprichting waren de kerkbesturen van Bilthoven en Soester
berg betrokken.
In 1967 kwam de 'Stichting Scholen Parochie van de H. Familie' tot
stand, aan welke Stichting het kerkbestuur van de parochie H. Familie zijn
schoolbestuursfunktie overdroeg.
Met betrekking tot de r.k. jongens-u.1.o. en de r.k. meisjes-u.1.o. vond in
1968 een bestuursoverdracht plaats van het kerkbestuur van de parochie van
de H. Joseph aan het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onder
wijs 'De Breul', aan welke Stichting reeds eerder door de St Willibrordus
Stichting te Amsterdam (de Jezuïten) het katholiek lyceum 'De Breul' aan
de Driebergseweg was overgedragen.
Teneinde tot een volledige bundeling van het r.k. kleuter- en basisonder
wijs in Zeist te komen, gaf kardinaal Alfrink op 9 december 1971 zijn
goedkeuring aan de statuten van een nieuwe Stichting: de 'Stichting Scholen
voor R. K. Kleuter- en Basisonderwijs te Zeist', welke 27 december daarop
volgend notarieel werd opgericht 30• Hierin zijn alle zeister katholieke lagere
en kleuterscholen ondergebracht, terwijl in het bestuur alle oudercommissies
vertegenwoordigd zijn.
In 1972 werd in een noodgebouw in Nijenheim de r.k. kleuterschool
'Nijntje' ondergebracht; in 1976 is deze kleuterschool met de Bonifatius
school geïntegreerd in een nieuwe basisschool in Zeist-West, de Griffel. In
de vroegere Bonifatius-school is in 1978 (onder meer) de kleuterschool
'Spring Sprong' ingebouwd.
Momenteel zijn in Zeist op de r.k. scholen voor lager onderwijs en kleuter
onderwijs de volgende aantallen leerlingen ingeschreven 31.
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(gemiddelde cijfers over 1977):
lagere scholen : St Willibrordusschool, Kroostweg
Kees Burgerschool, G. J. van der Veenlaan
St Paulusschool, Graaf Lodewijklaan
Vollenhoveschool, Laan van Vollenhove
Mariaschool, Rozenstraat
De Griffel, De Clomp
John F. Kennedyschool, Dolderseweg (Den Dolder)
kleuterscholen: de Spring Sprong, Kroostweg
H. Theresia, Panweg
Dependance H. Theresia, Laan van Vollenhove
St Janneke, Graaf Lodewijklaan
Rozemarijn, Hortensialaan
De Griffel, De Clomp

134
102
102
104

182
187
110
33
43
22

62
87

Het bestaansrecht van de zeister katholieke scholen is de laatste jaren
slechts in beperkte mate beïnvloed door het deconfessionaliseringsproces.
Het teruglopen van het geboortecijfer had wel grote gevolgen.
Wat de deconfessionalisering betreft: in het voorgaande is al aangegeven
dat de r.k. bevolkingsgroep in Zeist in omvang tamelijk stabiel gebleven is.
Daarbij valt op, aldus de (gemeentelijke) leerlingenprognose kleuter- en
basisscholen, editie 1978, "dat de katholieke bevolkingsgroep vrij conse
quent voor de katholieke school kiest'' 32. Verder wordt in deze nota opge
merkt "dat er geen grote verschuivingen zijn opgetreden in de belangstelling
voor de diverse richtingen in het onderwijs... Het r. k. basisonderwijs hand
haaft zich op hetzelfde niveau, terwijl het r. k. kleuteronderwijs iets in
kracht lijkt toe te nemen" 33.

Slechts een kwart van de bij de afdeling bevolking als r.k. geregistreerde
kinderen blijkt momenteel op niet-r.k. scholen te zitten. Bij de keuze van
scholen spelen naast katholiciteit ook argumenten mee als ligging van de
school (zeker bij kleuterscholen), huisvesting, veronderstelde onderwijs
kwaliteit en status.
De nederlandse bisschoppen hebben in februari 1977 een oproep gedaan
aan alle gelovigen om steun en medewerking te verlenen aan het katholiek
onderwijs, "niet omdat op andere scholen leerlingen geen goede vorming
kunnen krijgen, maar in de overtuiging dat katholiciteit een belangrijke
factor is in het onderwijs aanjonge mensen" 34.

Het teruglopen van het geboortecijfer is voor alle scholen van Zeist een
probleem, maar voor de r.k. scholen speelde het zeer nadrukkelijk, juist
omdat onder de katholieken vroeger de grote gezinnen gevonden werden.
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In 1976 waren de geboortecijfers bij katholieken in Zeist overigens iets
lager dan men- gezien hun bevolkingsaantal- had mogen verwachten,
hetgeen onderstaande tabel weergeeft 35:

totaal

R.K.

N.H.

Geref.

Overige

Geen

58.630

22,4%

33,7%

9,6%

11,3%

23,0%

576

20,0%

=100%
geloofsopbouw in %
van de bevolking Zeist
per ]januari 1976
geboortecijfers Zeist
over 1976

31,8%

48,3%

Het gevolg van beide ontwikkelingen is een achteruitgang van het leer
lingenbestand bij het lager onderwijs van 1055 (1969) naar 920 (1977), en bij
het kleuteronderwijs van 352 naar 246 36.
Sedert het begin van de jaren zestig zijn langzamerhand de kloosterlingen
uit het zeister kleuter- en lager-onderwijs verdwenen. In 1972 vertrok frater
Edmund, toen hoofd van de Kees Burgerschool; - als laatste kloosterlinge
nam in juni 1974 zuster Taïgi afscheid van de kleuterschool aan de
Hortensialaan, de H. Hartschool ( tegenwoordig Rozemarijn genoemd).
Voor deze kleuterschool en voor de nu bijna 100 jaar oude Mariaschool is
overigens het 'einde' in zicht: het schoolbestuur heeft bij het gemeente
bestuur een aanvraag ingediend voor de stichting van een nieuwe school in
de omgeving van de H. Joseph-kerk.
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6. Katholieke verenigingen en
instel I ingen
A. Rerum Novarum

Op 15 mei 1891 vaardigde Paus Leo XIII de encycliek 'Rerum Novarum'
uit. In dit pauselijk schrijven werd het sociale vraagstuk aan de orde gesteld,
waarbij gepleit werd voor een samenwerking vanuit onderlinge solidariteit in
organisaties op r.k. grondslag. 'Rerum Novarum' kreeg in Nederland
gestalte in de Katholieke Sociale Actie.
Twee jaar eerder, in 1889, had in Enschede kapelaan Alphons Ariëns 1
reeds de aanzet gegeven tot de oprichting van de r.k. werkliedenvereniging.
In 1893 kwam in het aartsbisdom de 'Utrechtsche Diocesane Bond van R.K.
Werkliedenvereenigingen St. Joseph' tot stand.
Ook in Zeist was voldoende reden tot aktie. In een jubileum-uitgave van
de r.k. werkliedenvereniging uit 1927, 'Rerum Novarum' genoemd naar de
pauselijke encycliek, wordt het volgende beeld gegeven van de leefomstan
digheden van de zeister arbeider rond de eeuwwisseling 2:
"Velen van ons woonden nog in steegjes en slopjes, waar je goed thuis
moest zijn om 's avonds den nek niet te breken. Voorhuis, achterhuis,
waschhok en 's avonds de leer neerlaten en als kippen achter elkaar de
zolder op, om onder de naakte pannen je bivak te zoeken. 's Winters bij het
ontwaken de sneeuw van den deken geschud en daar ging je weer". Er was
vaak grote armoede; onder de "groote lui" van de buitenplaatsen waren
"verschillende aristocratische families, die zeer veel 'goed deden' aan de
arme bevolking. Van dien weldadigheidszin werd dankbaar gebruik, maar,
zoals met alles, ook schromelijk misbruik gemaakt, te meer omdat voor dien
tijd belangrijke giften werden verstrekt, meestal in natura. Nu is goed
toegepaste liefdadigheid voor werkelijk arme menschen van beteekenis,
doch wanneer de liefdadigheid schooiers kweekt, heeft zulks minderwaar
digheid ten gevolge. Zoo ook hier. De gevolgen waren: als de vrouw ging
vragen, ging de man drinken. Ons dorpje was in die dagen dan ook om het
drinken bekend. Het verbruik van veraccijnsden drank steeg in die dagen
tot 16 liter per jaar en per hoofd. Ontzettende cijfers en dat bij een uurloon
van 13, 14, 15 tot 16 centen".

In deze omstandigheden werd in 1898 een algemene werkliedenvereniging
opgericht: 'Door Eendracht Verbetering'; ook katholieken waren van deze
vereniging lid. In 1900 viel de vereniging uiteen als gevolg van
meningsverschillen met betrekking tot de gemeentepolitiek, huisvesting e.d.
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In 1901 werd op enkele zondagen na de vroegmis en de hoogmis door
propagandisten van de Diocesane Bond het weekblad 'De Katholieke
Werkman' verspreid. Na enige propaganda-avonden werd besloten ook in
Zeist een r.k. werkliedenvereniging op te richten. Op 29 januari 1902 kwam
de kerkelijke goedkeuring af. Zeist had zijn eerste katholieke vereniging.
De contributie bedroeg 6½ cent per week; er waren al gauw 100 leden en
er werd vergaderd in de school aan de Voorheuvel. Het duurde echter niet
lang of men had een eigen verenigingsgebouw, gebouwd op een aardappel
veld in de Driest, aan de Driestlaan(thans Hortensialaan).
De r.k. werkliedenvereniging kreeg in korte tijd een groot aantal kollek
tieve voorzieningen van de grond:
• ontwikkelingsavonden ('apologetische, sociale en algemene ontwikke
ling') en cursussen(boekhouding, taal, sociale economie en praktisch
vakonderwijs);
• een r.k. openbare leeszaal en bibliotheek(met in 1927 4000 delen);
• een spaarkas(opgericht in 1904; ingelegd eind 1926:f 50.000,-);
• een agentschap voor de katholieke pers(het Centrum, de Katholieke
Werkman, St Maarten en, later, de Volkskrant);
• de bouwvereniging 'Volkshuisvesting'(opgericht in 1910; in 1912 bouwde
zij haar eerste 24 woningen aan de Schaepmanlaan);
• het Werkloozenfonds 'De Voorzorg';
• de coöperatieve bakkerij en consumptievereniging 'De Ster'(waartoe
naast een bakkerij ook een kruidenierswinkel behoorde);
• een afdeling van de Stichting 'Eigen Huis', ter bevordering van het bezit
van eigen woningen(in 1927 waren er dankzij 'Eigen Huis' 12 woning
bezitters);
• het ondersteuningsfonds bij ziekte;
• het R.C. Bureau voor Arbeidsrecht;
• de propagandaclub 'St Michael'.
Van een 'Commissie voor Liefdewerken' maakten deel uit: het comité
voor 'Herwonnen Levenskracht'(geldinzameling ten behoeve van de t.b.c.
bestrijding), het comité voor 'Volksgezondheid'(ter financiering van
vakantiekolonies) en het fonds voor ouderdom en invaliditeit.
De werkliedenvereniging had verder een eigen toneelvereniging('Oefe
ning Baart Kunst'), een eigen muziekvereniging('St Caecilia') en, voor
korte tijd, een eigen sportvereniging('V.O.D.E.P.', 'Vriendschap Op De
Eerste Plaats').
Als standsorganisatie was 'St Joseph' gericht op de sociaal-economische
èn op de culturele belangen van de katholieke arbeider. In 1908 kreeg zij
haar eerste vakorganisatie: de 'Afdeeling Houtbewerkers', onder voorzitter
schap van de heer G. H. Schmidt.
Zoals in katholieke verenigingen gebruik zou worden, werd de werklie
denvereniging ter zijde gestaan door een geestelijk adviseur. In deze funktie
hebben verscheidene parochie-geestelijken met het St Joseph-bestuur
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samengewerkt, onder wie de kapelaans Berendsen, Olthoff, Wieggers en
Sips. De relatie tussen het bestuur van St Joseph en pastoor Reinders liet in
sommige gevallen duidelijk te wensen over. De bedoelingen van de pastoor
en het bestuur van de werkliedenvereniging kwamen namelijk niet altijd
overeen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in 1913, toen aansluitend aan
het St Joseph-gebouw een patronaatsgebouw werd gesticht. Dit stond op
grond van de werkliedenvereniging, maar werd aanvankelijk gefinancierd
met de door de heer en mevrouw Vercruyssen voor een patronaat ge
schonken gelden en met een gift van de pastoor zelf. De opzet van pastoor
Reinders was geweest het gebouw in eigendom te geven van het jongens
patronaat 'St Aloysius'. Het St Joseph-bestuur wilde het gebouw in eigen
beheer en beschouwde de verstrekte gelden als een lening; de voorzitter,
J. H. Grundmeijer, bleek in deze tegen de pastoor opgewassen en het bijge
bouwde gedeelte kwam ook in het bezit van de werliedenvereniging 3.
De aktiviteiten van deze plaatselijke voorzitter binnen de Diocesane Bond
zijn ook in zeister verband zeker het vermelden waard: Grundmeijer is de
oprichter en eerste direkteur van de 'Coöperatieve Levensverzekering
maatschappij Concordia', waarvan het kantoor aanvankelijk ( 1907-1910)
ondergebracht was in zijn kleermakerij aan het Nooitgedacht, nadien, tot de
verhuizing naar Utrecht in 1931, in het St Joseph-gebouw aan de Hortensia
laan 4.

20. Het verenigingsgebouw van de R.K. Werkliedenvereeniging 'St Joseph'

�eist

S� Joseph�ebouw
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Op het gebied van de drankbestrijding was het eveneens Ariëns, die op
het eind van de 19e eeuw de aanzet had gegeven. In Zeist werden hiertoe
rond 1907 het Kruisverbond 'St Bernardus' en de 'Maria-vereeniging' opge
richt. De laatste vereniging kreeg als onderafdelingen de meisjesbond 'St
Agnes' (met rond 1926: 51 leden tussen 11 en 16 jaar) en de kinderbond 'St
Anna' (met in die tijd 140 aangesloten gezinnen, c.q. 293 kinderen; de
ouders verbonden zich hun kinderen tot hun eerste H. Communie in ont
houding op te voeden). Andere onderafdelingen waren de zangvereniging 'St
Caecilia' en de naaivereniging 'St Martha' (deze zijn naderhand voortgezet
als onderafdelingen van de 'R.K. Vrouwenbond').
Verder was er in Zeist een afdeling opgericht van de Vereeniging 'Dr
Ariëns', 'ter bevordering van het herstel van r.k. alcoholisten, van gezins- en
rustoordverpleging en van arbeidsbemiddeling' 5.
Ook op politiek terrein vond bundeling van krachten plaats 6: in 1883 had
Schaepman hiervoor al gepleit in zijn 'Een katholieke Partij - Proeve van
een Program'. Pas in 1897 was hij echter in staat de bestaande katholieke
kiesverenigingen in een bond samen te brengen. Op de bijeenkomst, waar
dit besluit viel, werd ook besloten dat de r.k. kiesverenigingen daar, waar de
katholieken geen kans zouden maken, de anti-revolutionairen zouden
steunen. Als gevolg van de schoolstrijd waren immers de liberalen de
politieke tegenstanders.
In Zeist, waar overigens nog geen r.k. kiesvereniging bestond, mislukte
dit gemeenschappelijke front: "Een poging tot samenwerking met de anti
revolutionaire partij tot het onderling gemeenschappelijk steunen van anti
liberale candidaten stuit af op de onwil van vele parochianen, die tegen deze
coalitie zijn gekant. Ook al was deze samenwerking tot stand gekomen dan
twijfelt de schrijver dezer notulen nog zeer ernstig aan haar resultaat" 7,

aldus pastoor Jansen in zijn 'memoriale parochiae'.
In 1905 word in Zeist de Roomsch Katholieke Kiesvereeniging opgericht,
als plaatselijke afdeling van de Algemeene Bond van R.K. Kiesvereeni
gingen (in 1926 gereorganiseerd tot de R.K. Staatspartij).
Bij een stemming ter vervulling van één plaats in de gemeenteraad in 1908
werden twee kandidaten gesteld: mr W. H. J. Blanckenhagen, bewoner van
de buitenplaats 'Livland' aan de Utrechtseweg, en A.G. van Melsen, eige
naar van de stoomwasserij A. van Melsen aan de Kroostweg. De heer
Blanckenhagen was kandidaat gesteld door de Kiesvereeniging 'Zeist'; voor
de heer Van Melsen, lid van de Roomsch, Katholieke Kiesvereeniging, stond
de volgende advertentie in de 'Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstre
ken': "De Roomsch Katholieke-, de Christelijke Historische-, de Anti
Revolutionaire Kiesvereenigingen dringen er bij alle Kiezers ten sterkste op
aan, bij de a.s. stemming ter verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad
van Zeist, hun stem uit te brengen op den heer A. G. van Melsen "8• Ook de

'Burgerkiesvereeniging', opgericht met het doel het burger-element in de
raad te versterken, steunde Van Melsen.
Op 21 juli 1908 vond de stemming plaats: op de heer Blanckenhagen
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werden 488 stemmen uitgebracht, op de heer Van Melsen 528 9.
In 1909 werd het bestuur van de Roomsch- Katholieke Kiesvereeniging
gevormd door bovenmeester J. van Lent ( le voorzitter); wasbaas W. Burger
(2e voorzitter); meester H. Zirkzee ( le sekretaris); veldwachter V.
Wijnacker (2e sekretaris) en loodgieter H. Oremus (penningmeester) 10.
De r.k. middenstanders richtten in 1907 een eigen standsorganisatie op:
de 'R.C. Middenstands-Vereeniging'. Het initiatief hiertoe was genomen
door de voorzitter van de R.K. Kiesvereeniging, meester Van Lent. De
contributie bedroeg aanvankelijk 12½ cent per maand 11. In 1908 sloot de
vereniging zich aan bij de dat jaar opgerichte diocesane R.K. Midden
standsbond 'De Hanze'.
De naam 'St Ansfridus' kreeg de vereniging pas in het begin van de jaren
'20 (StAnsfridus was bisschop van Utrecht van 995 tot 1010). In 1924 had de
middenstandsvereniging 57 leden; van verscheidene leden zijn de zaken nog
steeds in het zeister bedrijfsleven te vinden: stoomwasscherij Burger aan de
Noordweg, manufacturier Duetz aan de Voorheuvel, winkelier Gadellaa aan

21. De vlag van de R.K. Middenstandsvereniging 'St Ansfridus'
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de Voorheuvel, aannemer Kühne aan het Nooitgedacht, schoenwinkelier
Karreman aan de Voorheuvel, schilder Mens aan de Voorheuvel, kapper
Melief aan de Slotlaan (in 1978 gesloten), de hotelhouders Ruijs aan de
Donkerelaan, wasscherij Van der Voort aan de Koppelweg en schilder
Nieuwenstein aan de Berkenlaan 12.
Samen met de Zeister Handelsvereeniging (opgericht in 1907) en de
Christelijke Middenstandsvereeniging (van 1922) heeft 'St Ansfridus' onder
andere middenstandsbeurzen (de 'AMITO') en handelsavondschool-cursus
sen georganiseerd. Ook was 'St Ansfridus' betrokken bij de oprichting van
de zeister 'Middenstandsbank' aan de Herenlaan (1921).
Andere aktiviteiten bestonden uit het organiseren van bijvoorbeeld feest
avonden en 'verdiepingsmorgens' voor de leden, terwijl ook deelgenomen
werd aan retraites elders.
De bond had bepaalde ondersteuningsfondsen waarvoor aan de leden
bijdragen gevraagd werden, zoals het 'Santos-fonds' ('Steun aan Neder
landsche Tuberculose Onbemiddelde Standgenooten').
Kenmerkend voor de samenhang van de katholieke gemeenschap was dat
onder meer in 1920 zowel de voorzitter van de R.K. Werkliedenvereeniging
(J. H. Grundmeijer) als die van de R.K. Middenstandsvereeniging J. van der
Linden) voor de R.K. Staatspartij in de gemeenteraad zaten 13.
In deze jaren werden verscheidene katholieke verenigingen opgericht;
om er een aantal te noemen 14 :
• de r.k. Gemengde Zangvereeniging
• de r.k. Vrouwenbond, afdeeling Zeist
• de r.k. Propagandaclub 'Or Schaepman'
• het Jongenspatronaat 'St Aloysius'
• de r.k. Middenstands-Woningbouwvereeniging 'St Bernulphus'
• de r.k. Jonge Middenstandsvereeniging
• de katholieke J eugdvereeniging voor Meisjes (K.J.V.)
• de r.k. Vereeniging tot bescherming van meisjes in Nederland
• de katholieke Radio Vereeniging 'Albertus Magnus'
• de r.k. Wijkverpleeging 'Het Wit-Gele Kruis'
• de St Vincentius-vereeniging
• de r.k. Gymnastiek- en Athletiekvereeniging 'Saestum'
• de r.k. Voetbalvereeniging 'Saestum'
• de r.k. Dames Gymnastiek Vereeniging 'Rapiditas'
• de r.k. Verkennersgroep 'St Robertus'
• de Petrus Canisiuskring, Vereeniging voor Geloof en Wetenschap
• het r.k. Symphonie Orkest 'Don Bosco'
• de roomsche Amusementsclub 'Ernst en Luim'
Welke de doelstellingen van deze verenigingen ook geweest zijn, gemeen
schappelijk was het emancipatie- en het ontwikkelingsmotief, waarbij het
isolement tevens een beveiliging wilde geven tegen de 'anders-denkende'
meerderheid. Deze emancipatie-beweging was in Zeist zeker niet overbodig,
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gezien de feitelijke achterstelling van de katholieken hier ter plaatse. Wat in
het midden van de 19e eeuw het geval was, speelde nog steeds begin 20e
eeuw. Het benoemingsbeleid van de gemeente hield bijvoorbeeld in de
praktijk in, dat katholieken op invloedrijke posten ondervertegenwoordigd
waren, zo niet ontbraken.
Bij de opbouw van de katholieke zuil speelde verder ook mee, dat een
dergelijke wijze van organiseren overal aansloeg, ook bijvoorbeeld in pro
testants-christelijke en in socialistische kring, met overigens gelijke nega
tieve bijverschijnselen.
Het confessionele karakter van de verenigingen kan gei1lustreerd worden
aan de hand van de doelstellingen van de R.K. Staatspartij, afdeling Zeist,
(uit het reglement van 1932) en van de gymnastiekvereniging 'Rapiditas' (uit
de model-statuten):
De R.K.S.P.: "De Vereeniging stelt zich ten doel te bevorderen: a. de toe
passing der Katholiek-Staatkundige beginselen op politiek terrein; b. de
Staatkundige ontwikkeling der Katholieke Kiezers; c. de verkiezing van
leden der R.K. Staatspartij in de vertegenwoordigende lichamen''.
Rapiditas: "Het doel der vereeniging is volgens de R.K. beginselen de
godsdienstig-zedeizÏke, lichamelijke en maatschappelijke belangen van
vrouwelijke gymnasten te behartigen en de R.K. Gymnastiek in den ruim
sten zin te bevorderen ".
22. H. Kindsheid-optocht
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Ook op kerkelijk gebied waren verscheidene organisaties actief; zo was er
zondags na de hoogmis en na het lof "in de sacristie gelegenheid voor aan
gifte als lid van de Voortplanting des Geloofs, H. Kindsheid en Liefdewerk
St. Petrus en ook gelegenheid zich als lid van de Altaarwacht en H. Familie
aan te melden" 15
Voor verschillende verenigingen had de parochie voor akkomodatie
gezorgd:
De gymnastiekverenigingen 'Saestum' en 'Rapiditas' konden terecht in de
gymnastiekzaal in het Maria-Oord. Boven de gymnastiekzaal was tot 1934
een patronaatszaal, waarvan onder meer de R.K. Vrouwenbond en het Don
Bosco-strijkje gebruik maakten. Nadien werden de zolders van de
Andreasschool geschikt gemaakt voor verenigingsgebruik (het Andreas
zaaltje). Ook kon men op de Andreasschool terecht voor de spaarbank van
de parochie, de Andreasspaarbank; later moest men hiervoor op de
pastorie zijn. De Andreasspaarbank had enerzijds als doel de parochianen
de mogelijkheid te bieden hun spaargelden rentegevend en zonder risiko te
beleggen, anderzijds kreeg de Kerk hierdoor beschikking over financierings
middelen (per 31 december 1946 was voor ruimf 370.000,- ingelegd;
behalve aan de Joseph-parochie waren toen ook leningen verstrekt aan
onder meer de parochies van Bunnik, Laren en Soestdijk).

23. De Katholiekeleugdvereeniging voor Meisjes (K.J. V.), 1933
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Voor de Katholieke Jeugdvereeniging voor Meisjes (K.J.V.) had het kerk
bestuur in 1932 een huis aan de Jufferstraat gehuurd; in dit pand kreeg ook
de 'baby-naaivereniging' onderdak. In hetzelfde jaar werd de bakkerij van
Kamphuis aan de Emmastraat gekocht om er een parochie-huis van te
maken, onder andere ten behoeve van de 'Jonge Wacht', welke jongens
vereniging met de verkennersgroep 'St Robertus' en met de 'Jonge
Werkman' deel uit maakte van de R.K. Jeugdcentrale. De K.J.V. verhuisde
in 1938 naar het vroegere woonhuis van bovenmeester Neesen naast de
Mariaschool.
Het Wit-Gele Kruis was in Maria-Oord ondergebracht; in 1939 werd aan
de Leliestraat-kant een nieuw wijkgebouw aangebouwd, waardoor hier ook
een consultatiebureau voor zuigelingen en een kleuterbureau konden wor
den gehuisvest. (Het Wit-Gele Kruis heeft in 1935 de eerste katholieke huis
arts van Zeist, dokter Jansen, gesubsidieerd, teneinde het hem mogelijk te
maken zijn praktijk hier op te zetten).
De voetbalvereniging 'Saestum' kreeg in 1936 de beschikking over een
weiland van de boerderij 'Het Duifhuis', een bezitting van de parochie in de
Kroost 16.
Het verenigingsgebouw van de r.k werkliedenvereniging werd eveneens
door verschillende r.k. organisaties gebruikt. Hier hielden bijvoorbeeld
het 'R.K. Gemengd Zangkoor' en 'St Caecilia' hun repetitie-avonden.
24. De R.K. Muziekvereeniging 'St Caecilia', 1933
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In de oorlog 1940-1945 werden tegen verscheidene katholieke organisaties
maatregelen genomen, hetgeen ook in Zeist gevolgen had: zo werd de R.K.
Staatspartij opgeheven, evenals de verkennersbeweging, terwijl de R.K.
Werkliedenvereeniging met het C.N.V. en het N.V.V. gelijkgeschakeld
moest worden onder leiding van de commissaris van het N.V.V., de
N.S.B.-er Woudenberg. Door de nederlandse bisschoppen werd daarop, op
25 juli 1941, een mandement uitgevaardigd, waarin meegedeeld werd, dat
de sacramenten geweigerd zouden worden "aan degenen, die lid zouden

blijven van een der organisaties, aangesloten bij het Werkliedenverbond in
zijn nieuwe gedaante, evenals aan de leden van alle andere mantelorganisa
ties der Nationaal-Socialistische Beweging... " 17• (Op 13 januari 1941 was

dit reeds aan de leden van de N.S.B. ontzegd).
De houding van pastoor Overmaat liet geen twijfel over: 's zondags was de
Joseph-kerk overvol met mensen, die naar zijn anti-fascistische preken
kwamen luisteren. Toen de pastoor echter in 1942 weigerde een N.S.B.-kind
onder �oot vertoon op het r.k. kerkhof te begraven, werd hij gearresteerd
en uiteindelijk naar het concentratiekamp Dachau gedeporteerd.
Reeds eerder was, na de ontmanteling van de r.k. werkliedenvereniging,
het St Joseph-gebouw in beslag genomen ten behoeve van 'Vreugde en
Arbeid' ('Kraft durch Freude'), de culturele afdeling van het N.V.V. De·
boeken van de bibliotheek waren tijdig weggehaald. Later werd, op verzoek
van waarnemend-pastoor Raken, de bibliotheek weer opengesteld in het
parochie-huis aan de Emmastraat, waar er ruim gebruik van werd gemaakt.
Toen de duitse Wehrmacht de Andreasschool als kazerne gevorderd had
was het parochie-huis nodig voor het r.k. onderwijs; de bibliotheek werd
toen ondergebracht in een niet meer in gebruik zijnde loodgieterswinkel.
Eind 1943, begin 1944 werden door de Wehrmacht de pastorie, de Andreas
school en het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis in beslag genomen.
B. De na-oorlogse situatie
Na de bevrijding werden de oude maatschappelijke strukturen ter diskus
sie gesteld. De veranderingen zouden echter minder ver strekken dan som
migen gehoopt hadden. De plaats van de vooroorlogse R.K. Werklieden
vereeniging werd overgenomen door de K.A.B., de Katholieke Arbeiders
beweging. De R.K. Staatspartij werd omgevormd tot de Katholieke Volks
partij.
De zeister katholieken kregen in 1946 hun eerste wethouder. De gemeen
teraad was toen als volgt samengesteld:
8 zetels
• Partij van den Arbeid
5 zetels
• Anti-Revolutionaire Partij
3 zetels
• Katholieke Volkspartij
3 zetels
• Christelijk Historische Unie
3 zetels
• Partij van de Vrijheid
1 zetel
• Sociaal Democratische Arbeiders Gemeenschap
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• Staatkundig Gereformeerde Partij
• Communistische Partij Nederland

1 zetel
1 zetel

De 'rechtse', confessionele partijen bezetten daarmee twaalf zetels; 'links'
(de niet-confessionelen: socialisten, communisten en liberalen) dertien.
De K.V.P.-fraktie bestond dat jaar uit N. Neele (de voorzitter van de
K.A.B.), J. P. M. Ruijs (afkomstig uit de katholieke middenstand) en het
latere Tweede Kamerlid drs M. M. A. A. Janssen. De heer Janssen werd de
eerste K.V.P.-wethouder van Zeist, maar werd reeds na enige maanden in
die funktie opgevolgd door de heer Ruijs, die wethouder zou zijn van 19461958. Vierde op de kandidatenlijst stond in 1946 de huidige N.K.V.-voor
zitter, H. J. de Goede; deze zou van 1962 tot 1974 wethouder worden.
Bij het als gevolg van de oorlog uitgestelde eeuwfeest van de parochie, in
1948, was de sociale samenhang van de zeister katholieke gemeenschap
goed herkenbaar. Na de kerkelijke viering, waarbij kardinaal De Jong het
pontificaal lof celebreerde, werd in concertzaal 'Figi' een tweetal parochie
avonden georganiseerd met medewerking van de harmonie 'St Caecilia', de
K.A.V.J. (Katholieke Aktie Vrouwelijke Jeugd), de K.A.J. (Katholieke
Arbeiders Jeugdbeweging), de Voortrekkers, de r.k. middenstandsvereni
ging 'St Ansfridus', de K.A.B., de r.k. voetbalvereniging 'Saestum', de r.k.
gymnastiek- en athletiekvereniging 'Saestum', de r.k. gymnastiekvereniging
'Rapiditas' en het r.k. kerkkoor onder leiding van zijn dirigent Herman
Strategier 18.
Ook op andere parochie-avonden traden verschillende r.k. verenigingen
gemeenschappelijk naar buiten, terwijl op Sacramentsdag ieder jaar van
nagenoeg alle katholieke verenigingen delegaties met het verenigingsvaandel
in de processie achter het H. Sacrament liepen.
De verzuiling zette zich nog lange tijd na de tweede wereldoorlog voort 19:
In 1946 had de K.A.B. 350 leden bij 14 aangesloten bonden, in 1957
waren dit er 600. In 1948 werd de vrouwenkern van de K.A.B. opgericht, de
Katholieke Arbeidersvrouwenvereniging (K.A.V.); daarnaast kwam er de
Kajottersbeweging, de Katholieke Arbeidersjeugd (K.A.J.). Instellingen
zoals de Centrale Volksbank, het Rechtskundig Adviesbureau, de woning
bouwvereniging 'Volkshuisvesting', de Katholieke Arbeidersreisvereniging
(K.A.R.), de 'Meer Vreugde Kern' (voor toneel-, film- en ontwikkelings
avonden), de r.k. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en de coöperatie 'De
Ster' behoorden tot het voorzieningenpakket van de katholieke arbeiders
beweging.
Er werden nieuwe r.k. v�renigingen opgericht, waaronder de zwemvereni
ging 'Laga', de toneelvereniging 'Genesius', een tafeltennisvereniging, een
oratoriumvereniging, een schaakclub, enz.; verscheidene vooroorlogse ver
enigingen waren overigens inmiddels weer verdwenen.
De Katholieke Vrouwengemeenschap, het latere Katholieke Vrouwen
gilde (K.V.G.), met in 1950 350 leden, organiseerde culturele avonden en
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(in samenwerking met de K.A.V.) bedevaarten. Daarnaast had het een aan
tal 'aktiepunten': bejaardenzorg, 'baby-naaivereniging', 'Martha-naaiver
eniging', koken voor kraamvrouwen, uitzending huismoeders, hulp in gezin
nen, doopkoffertje, verdiepingsdagen, kerstaktie en vakantiedagkampen.
De katholieke jeugdverenigingen, zoals de 'St Jeanne d'Arc'-groep
(kabouters, gidsen en pioniersters), de 'St Adelbert'-groep (welpen en ver
kenners), de jeugdgroepen 'Raginhard' en de handenarbeidclub 'Volo',
waren samengebracht in een katholieke jeugdraad. In 1952 hadden deze
verenigingen in totaal 249 leden. Daarnaast waren nog veel jongeren aange
sloten bij de verschillende r.k. sportverenigingen.
Jongens en meisjes van 18 jaar gingen - overigens gescheiden - naar de
parochie-cursussen voor 18-jarigen. Er waren jongeren-gespreksgroepen en
voor ongehuwden was er een 'instuif r.k. jong Zeist' (met feestavonden in
'Boschlust').
In de zomervakantie werden in het Bisonpark dagkampen gehouden,
waarvan twee weken gereserveerd waren voor de katholieke jeugd. Jaarlijks
werden hier 200 tot 400 kinderen bezig gehouden met spoorzoeken, sport
wedstrijden, film, handenarbeid en dergelijke.

25. De Katholieke Oratoriumvereniging tijdens een van haar concerten
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Het verenigingsgebeuren speelde zich ook toen in belangrijke mate af in de
verschillende parochie-lokaliteiten, die echter regelmatig van funktie
veranderden. De Joseph-parochie had de beschikking over het Andreas
zaaltje in de Andreasschool, het Franciscuszaaltje in Maria-Oord, het
parochie-huis in de Emmastraat, een tweetal huisjes aan de Voorheuvel en
het wijkgebouw bij de kleuterschool aan de Panweg. De parochie van de
H. Familie Jesus, Maria, Jozef had een eigen parochiehuis, het pastoor
Meurs-huis. Ook het bos aan de Boulevard en het weiland in de Kroost
werden door r.k. jeugdverenigingen benut.
De grote zaal van het St Joseph-gebouw werd in de jaren vijftig door de
gemeente gehuurd en verbouwd tot gymnastiekzaal; de K.A.B. had een
toneelzaal niet meer nodig, terwijl de gemeente een tekort aan gymnastiek
akkomodatie had. Ook het perceel grond achter het St Joseph-gebouw, aan
de Tulpstraat, werd door de K.A.B. aan de gemeente verhuurd, waarna de
Katholieke Jeugdraad daar een jeugdlokaal kon neerzetten.
De r.k. verenigingen hadden verschillende verenigingsblaadjes, zoals
'Van de hoge toren' (maandblad van de katholieke jeugdbeweging), 'Op ten
top' (het gidsenorgaan), later vervangen door 'Kagira', een uitgave van de
Katholieke Actie Vrouwelijke Jeugd, de gidsen en 'Rapiditas' gezamenlijk.
De verkenners hadden 'St Adelbert's Renbode'. Parochie-nieuws werd
opgenomen in 'Omhoog', het weekblad van het aartsbisdom.
Op maatschappelijk gebied overkoepelde de Stichting 'Sociaal Caritatief
Centrum' de verschillende zeister katholieke organisaties, zoals de 'Zonne
bloem', 'St Vincentius', de vereniging ter bescherming van meisjes en de
'Stichting Maatschappelijke Gezinszorg en Gezinshulp Zeist' (later het
'Katholiek Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Zeist en
Omstreken', het K.I.M.Z.O. genoemd).
Op het terrein van de gezondheidszorg was voorzien door de plaatselijke
afdelingen van het Wit-Gele Kruis en van de r.k. E.H.B.O., terwijl de
katholieken hun eigen artsen (Aarts en Jansen) en tandarts (Van Baarle)
hadden. Bij ziekenhuisopname werd vaak verwezen naar het St Antonius
ziekenhuis in Utrecht.
Begrafenissen werden (en worden) verzorgd door de r.k. begrafenisonder
neming C. Greeven.
De isolementsstrategie, welke de katholieke minderheid bij haar emanci
patiestrijd voerde (na de oorlog weer benadrukt in het bisschoppelijk
mandement van 1954), was dus ook in Zeist duidelijk herkenbaar.
Bij het hanteren van isolement als strategie in een emancipatiestrijd
dient overigens wel gerealiseerd te worden, dat dit vooropstellen van het
groepsbelang en de daarmee samengaande solidariteits-eis in bepaalde
situaties ten koste gaat van individuele belangen. Ook de katholieke eman
cipatiestrijd kent deze negatieve zijde.
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C. Veranderingen sedert het Tweede Vatikaans Concilie

Vanzelfsprekend zijn door de jaren heen steeds instellingen en vereni
gingen opgeheven, waarvoor bij de achterban geen belangstelling meer
bestond of waarvan de funktie in voldoende mate door met name de
overheid uitgeoefend is gaan worden.
Na het Tweede Vatikaans Concilie (1962- 1965) zou echter de identiteits
krisis, waarin de nederlandse kerkprovincie terecht kwam, gevolgen hebben
voor de sociale, culturele en politieke organisaties van r.k. signatuur. De
katholieke organisaties waren toe aan een principiële heroriëntatie, ook al
omdat het emancipatieproces voltooid was. De waardering van, c.q. de
keuze voor een organisatie op confessionele grondslag was nu een zaak
geworden, waarin de kerkelijke overheid alleen bij uitzondering (zoals in het
geval van het katholiek onderwijs) tot steun en medewerking oproept.
In een gemeentelijke adressenlijst van het verenigingsleven uit 1973 staan
de volgende zeister r.k. verenigingen aangegeven 20:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

r.k. gymnastiekvereniging 'Helios'
r.k. hockey- en cricketvereniging 'Phoenix'
r.k. tafeltennisvereniging 'K.T.V.'
r.k. voetbalvereniging 'Saestum'
katholieke zwemvereniging 'Laga'
r.k. jongerensociëteit 'Kaketoe'
katholieke jeugdclub 'Staverdijn'
Adelbert 'Zeist'
r.k. toneelgroep 'Genesius'

'Helios' was in 1962ontstaan uit de fusie tussen de beide r.k. gymnastiek
verenigingen 'Saestum' en 'Rapiditas'. In 1964 was de cricketclub van het
internaat 'Katwijk de Breul' (de 'R.K. Cricket Club De Phoenix') open
gesteld voor niet-internaatbewoners en met een hockeyclub uitgebreid,
onder de naam 'R.K. Cricket- en Hockeyclub Phoenix'. De tafeltennis
vereniging 'K.T.V.' was op het moment van verschijnen van de adressenlijst
(december 1973) feitelijk al met de beide andere zeister tafeltennisvereni
gingen opgegaan in de 'Z.T.T.V.', de 'Zeister Tafeltennisvereniging'. De
'Kaketoe' had zijn sociëteit in de kelder van de Andreasschool, terwijl
'Staverdijn' een jeugdclub was voor het Staatslieden-, het Verzetslieden- en
het Dijnselburgkwartier.
Naast deze verenigingen waren er nog verscheidene andere katholieke
organisaties, zoals de vrouwenbeweging van het N.K.V., het 'Katholieke
Vrouwengilde' in Kerckebosch (het K.V.G. in het centrum was juist dat jaar
opgeheven), de in 1955 opgerichte r.k. bejaarden-sociëteit en de katholieke
bond voor E.H.B.O.
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Het deconfessionaliseringsproces was toen echter al begonnen en mogelijk
worden in de adressenlijst uit 1973 enige verenigingen niet meer terecht met
r.k. aangeduid. In ieder geval was toen reeds uit de vroegere r.k. harmonie
'St Caecilia' de (algemene) drumband met lyracorps 'Caecilia' ontstaan. Ook
'Genesius' en 'Phoenix' hebben rond deze tijd het predikaat 'katholiek'
afgeschaft.
Was in bovengenoemde situaties deconfessionalisering het doel, in andere
gevallen was deconfessionalisering meer een gevolg: met name in de dienst
verlenende sektor was schaalvergroting een noodzaak geworden om de
kostenstijgingen op te kunnen vangen en om de hogere eisen met betrekking
tot het niveau van dienstverlening waar te kunnen blijven maken. En
schaalvergroting betekende in feite samenwerking óf met protestants-chris
telijke óf met algemene organisaties.
In 1973 werd het Wit-Gele Kruis opgenomen in het (algemene) Groene
Kruis. Het K.I.M.Z.O. ging per 1 juli 1977 samen met de 'Stichting Maat
schappelijke Dienstverlening Zeist' en met 'Humanitas'. In januari 1978
vond de fusie plaats tussen 'St Ansfridus' en de Zeister Handelsvereniging,
nadat reeds eerder hun overkoepelende landelijke organisaties deze weg
waren ingeslagen.
26. De r.k.v.v. 'Saestum' op het voetbalterrein in de Kroost, 1978
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Naast het deconfessionaliseringsproces zijn verder als belangrijke ontwik
kelingen te onderkennen:
• samenwerking met protestants-christelijke organisaties:
zo is de K.V.P. ook in Zeist met de A.R.P. en de C.H.U. een federatie
aangegaan in het C.D.A.
• continuering van de katholieke signatuur, als de achterban zich om
sociaal-culturele motieven daarin herkent: de drie grote (overigens open)
verenigingen, die mogelijk in dit verband genoemd kunnen worden, zijn
de voetbalvereniging 'Saestum', de gymnastiekvereniging 'Helios' en de
zwemvereniging 'Laga Zeist'.
• herwaardering van de katholieke identiteit, waar dit om inhoudelijke
redenen als wezenlijk ervaren wordt: dit betreft bijvoorbeeld de
interparochiële vastenaktie, welke in belangrijke mate de funktie heeft
overgenomen van de vroegere plaatselijke afdelingen van missiegenoot
schappen. (De parochies werken ook samen op het gebied van onderling
hulpbetoon, in de interparochiële caritas-instelling).
Vele onderwerpen zijn hiervoor niet aan de orde gekomen:
• de inbreng van de fraters van Utrecht in het zeister katholieke jeugdwerk
(nog steeds is een frater betrokken bij het clubhuis "t Centrum' aan de
Tulpstraat);
• de uitvoeringen, welke gegeven werden door verenigingen als 'Genesius'
en de 'Katholieke Oratoriumvereniging';
• de wedstrijd-resultaten van de r.k. sportverenigingen, de gewonnen
medailles, de promoties en de degradaties;
• de wijze, waarop voorzieningen als de r.k. openbare leeszaal en de
coöperatie 'De Ster' zijn afgebouwd;
• de stellingname van het N.K.V., afdeling Zeist, die vooralsnog niet
meegegaan is met de landelijke federatie met het N.V.V.;
• de positie van de woningbouwvereniging 'Volkshuisvesting', die inmiddels
611 woningen in beheer heeft;
• enzovoort, enzovoort.
Het lijkt mij echter goed het boek te besluiten; de geschiedenis gaat door!
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Bronnen
Geraadpleegd werden onder meer ongedrukte stukken uit:
•
•
•
•
•

het Rijksarchief te Utrecht (RAU)
het archief van de parochie van de H. Barbara te Bunnik (PAB)
het archief van de parochie van de H. Joseph te Zeist (PAJ)
het archief van de gemeente Zeist ( GAZ)
het archief van de plaatselijke schoolcommissie te Zeist ( opgenomen in
het gemeente-archief)
• het archief van de stichting scholen voor r.k. kleuter- en basisonderwijs
te Zeist
• het archief van de Van de Poll-Stichting
• dokumentatiemateriaal van diverse zeister verenigingen en particulieren
(Voor de geraadpleegde literatuur: zie onder de noten)
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Noten
Hoofdstuk 1

1. Citaat uit: Ph. J.C.G. vanHinsbergen e.a., 'Bronnen voor de geschiedenis van Zeist',Assen,1967,deel 2,pag. 193
2. Ibidem,pag. 179
3. Ibidem,pag. 171
4. Citaat uit: J. den Tex, 'De Staten inOldenbamevelts tijd',opgenomen
in 'Van Standen tot Staten',StichtseHistorische Reeks 1,Utrecht,
1975,pag. 52
5. Ibidem,pag. 53
6. Citaat uit: C. W. van der Pot, 'Handboek van hetNederlandse Staats
recht',Tjeenk Willink,Zwolle,1968,pag. 445
7. Citaat uit: Johan van de Water, 'Groot Utrechts Placaatboek',deel I,
Jacob van Poolsum, Utrecht, 1729,pag. 350
8. Ibidem, deel 111,pag. 466
9. Ibidem,deel I,pag. 394
10. Ibidem,deel I,pag. 394,158 e.v.
11. Citaat uit: 'Bronnen voor de geschiedenis van Zeist',deel 2,pag. 179
12. Zie: L. J. Rogier,'Geschiedenis van het katholicisme inNoord-Neder
land',Elsevier,Amsterdam/Brussel,1964,pag. 400,401
13. Zie:
• ds G. van der Zee, 'Crisis van de kerkelijke Reformatie in de dorpen
van de provincie Utrecht',overdruk uit het jaarboekje van het Oud
heidkundigGenootschapNifterlake,1956,pag. 86,87
• 'Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland',pag. 401
14. Zie: C.Dekker,'Odijk,van parochie tot parochie',Hilversum,1964,
pag. 51

Hoofdstuk2
1. Zie:
• 'Odijk,van parochie tot parochie',pag. 40 e.v.
• V.A.M. van derBurg, 'Katholicisme in Zeist van 1580-1842', artikel
in de 'Nieuwe ZeisterCourant' van 22 april 1977
2. Zie: M. J.Gasman,'ParochieBunnik,Geschiedkundige Aanteekenin
gen',jaar van publikatie onbekend,pag. 5 e.v.
3. Zie: H. J. van Eekeren en ds P.Kuijper, 'DeOudeKerk te Zeist',deel 2,
Van dePoll-Stichting,Zeist,1975,pag. 155
4. Ibidem,pag. 155,156
5. Citaat uit: 'Groot UtrechtsPlacaatboek',deel I,pag. 390
6. Zie: E. P. de Booij, 'De weldaet der scholen',StichtseHistorische Reeks
3,Utrecht,1977,pag. 13 e.v.
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8.
9.
10.

Citaat uit: 'Bronnen voor de geschiedenis van Zeist', deel 2, pag. 193
Ibidem, pag. 193
Zie: 'Weldaet der scholen', pag. 252, 268 en 292
• Ibidem, pag. 104 e.v.; pag. 300 e.v.
• Uit een plakaat d.d. 9 april 1639: "Verbiedende wel expresselyk de
genoemde Kloppen, en alle anderen, yemand te catechiseren, ofte
trachten te seduceren, en tot haar gesintheyt te brengen... ",

('Groot Utrechts Placaatboek', deel 1, pag. 396)
11. Zie: 'Odijk, van parochie tot parochie', pag. 55, 56, 57
• In de doopregisters van de parochie Bunnik over de periode 1717 1812(PAU) staat ook de plaats van herkomst van de dopelingen
geregistreerd
• De schuilkerk in de Schoudermantel is in 1845 vervangen door een
waterstaatskerk; momenteel wordt dit gebouw gebruikt door het
koel- en vrieshuis H. M. de Jong, Schoudermantel 47 te Bunnik
12. Doop- en huwelijksregisters parochie Bunnik, 1717 - 1812, resp. 1718 1811(RAU)
13. Ibidem
14. Zie: J. Ph. de Monté verLoren, 'De Geschiedenis van de Zeister Dorpsstraat', Van de Poll-Stichting, Zeist, 1953, pag. 10
15. Acten van indemniteit, 1724 -1828(GAZ)
16. Citaat uit: 'De Oude Kerk te Zeist', deel 2, pag. 187
17. Ibidem, pag. 187
18. Kopy beantwoording parochie H. Barbara n.a.v. een vragenlijst van het
aartspriesterschap van Utrecht, d.d. 4 juni 1848(PAB)
19. Zie: 'Parochie Bunnik, Geschiedkundige Aanteekeningen', pag. 27
20. In het archief van de H. Barbara-parochie bevindt zich een rekening
boek van het r.k. parochiaal armbestuur(vanaf 1840) waaruit blijkt,
dat Zeist hierin niet opgenomen is(PAB)
21. Rondschrijven J. H. Bloemenkemper c.a., september 1840(PAJ)
22. Kopy schrijven burgemeester Van Bern aan gouverneur Van de Poll,
d.d. 7 juni 1842, brievenboek gemeente Zeist 1 januari 1839 - 31 decem
ber 1843
23. Schrijven Generale Directie voor de Zaken van de R.K. Eeredienst aan
H. Bloemenkemper c.s., d.d. 24 augustus 1842(PAJ)
24. Bekendmaking Inocentius Ferrièri, vice-superior der Hollandsche
Zending, d.d. 14 oktober 1842(PAB)
25. Ibidem
26. Zie: 'Parochie Bunnik, Geschiedkundige Aanteekeningen', pag. 30 e.v.
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1. Schrijven aartspriester Vermeulen aan burgemeester Van Bern, d.d.
4 december 1841, agenda gemeente Zeist 1841 (GAZ)
2. Kopy schrijven burgemeester Van Bern aan gouverneur Van de Poll,
d.d. 22 december 1842, brievenboek (GAZ)
3. 'Huiszittende Armen 1843', brievenboek (GAZ)
4. • 'Staat der Fabrijken, Trafijken en Bedrijven, welke op den eersten
Januarij 1843 aanwezig waren in de gemeente Zeijst', agenda 1843
(GAZ)
• 'Gemeente Zeijst, bevolking op 1 January 1844', agenda 1844 (GAZ)
5. 'Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken', 22e jaargang,
juli 1885, nummers 29 en 39 (GAZ)
6. 'Lijst der bevoegde personen tot stemgeregtigden', 1847, agenda 1847
(GAZ)
7. • 'Lijst der Kiezers van Leden van de Raad', 1858, agenda 1858 (GAZ)
• 'Lijst der Kiezers van Leden der Staten-Generaal', 1858, ibidem
• 'Lijst inhoudende zoo veel mogelijk het getal en de woonplaats der
Gemeentenaren van de parochie van Zeijst, Januarij 1859' (PAJ)
8. 'Staat der bevolking en derzelver Godsdienstige gezindheden Op den
lsten Januarij 1843', brievenboek (GAZ)
9. • 'Lijst inhoudende zoo veel mogelijk het getal en de woonplaats der
Gemeentenaren van de parochie van Zeijst, Januarij 1859' (PAJ)
• 'Lijst (zooveel mogelijk) aangevende het getal en de woonplaatsen der
Kath: gemeentenaren van Zeist in Maart 1868' (PAJ)
10. Ibidem
11. • Liber Memorialis pastoor Reinders
• P.J. Begheijn, 'De ambachtsheerlijkheid "De Breul" te Zeist- zijn
eigenaars en bewoners 1413 - 1977', opgenomen in het bulletin van de
Van de Poll-Stichting, 7e jaargang, december 1977
Hoofdstuk4
1. Schrijven Generale Directie voor de Zaken van de R.K. Eeredienst aan
H. Bloemenkemper c.s., d.d. 24 augustus 1842 (PAJ)
2. Kopy schrijven burgemeester Van Bern aan gouverneur Van de Poll,
d.d. 7 januari 1843, brievenboek (GAZ)
3. Bijlage bij geheim schrijven gouverneur Van de Poll aan burgemeester
Van Bern, d.d. 1 december 1842, agenda 1843 (GAZ)
4. Schrijven gouverneur Van de Poll aan burgemeester Van Bern, d.d.
6 februari 1843, agenda 1843; met bijgesloten een afschrift van de
(positieve) beschikking van de Generale Directie voor de Zaken van de
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R.K. Eeredienst met betrekking tot het in-huur-nemen van de noodkerk,
d.d. 1 februari 1843(GAZ)
5. Afkondigingsboek 12 februari 1843- 30 december 1855(PAJ)
6. Ibidem
7. Zie: 'Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche Bisdom behelzende
De Oudheden, Kerkelijke en Geestelijke Gebouwen, Kapellen,
Kommandeurschappen, Abdyen, Kloosters, Oversten en geleerden
Mannen, van 't zelve Bisdom', deel Il, Leiden, 1719, pag. 92
8. Zie: 'De Oude Kerk te Zeist', deel 2, pag. 165
9. Notulenboek kerkbestuur, 30 mei 1843(PAJ)
10. • Koopakte d.d. 4 maart 1843(archief parochieH. Familie Jesus,
Maria, Jozef)
• Koopakte d.d. 31 mei 1843 (PAJ)
• Kopy van fundatie d.d. 1 juni 1843(PAJ)
• Schrijven aartspriesterHartman aan pastoor Cohu, d.d. 5 juni 1843
(PAJ)
11. Notulenboek kerkbestuur, 7 juni 1843(PAJ)
12. Ibidem, 27 oktober 1845
13. 'Begrooting van kosten wegens den opbouw eener nieuwe kerk voor de
Roomsch-Katholijke gemeente van Zeijst', Th. Molkenboer, 3 mei 1845
(PAJ)
14. Schrijven hoofd-ingenieur van den Waterstaat in de provincie Utrecht,
d.d. 30 juni 1845(PAJ)
15. Notulenboek kerkbestuur, 26 augustus 1856(PAJ)
16. Ibidem, 7 december 1856
17. BegrotingenH. Joseph-parochie(PAJ)
18. • 'Nota van de verschillende giften en schenkingen van de weldoeners der
R.C. kerk te Zeijst Antonius en Adrianus van Rijn(parochianen van
Bunnik)' (PAJ)
• 'Kasboek van Ontvangsten en Uitgaven voor den bouw der nieuwe
Kerk met Pastorie a/d Utrechtschen Weg' (PAJ)
• In het parochieblaadje van deH. Joseph-parochie kan men bij de
gebedsintenties soms nog de namen tegen komen van de hier
genoemde Alberdina Vermeulen en van Antonius en Adrianus van
RJjn
19. Kopy schrijven burgemeester Van Bern aan gouverneur Van de Poll,
d.d. 29 december 1843, agenda 1843 (GAZ)(volgens dit schrijven waren
in 1843 reeds meer dan 94 "R. C. Lijken" op de burgerlijke begraaf
plaats van Zeist begraven)
20. • Kopy brieven burgemeester Van Bern aan Gedeputeerde Staten, d.d.
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13 juli 1843, resp. 19 juli 1843, agenda 1843(GAZ)
• Briefwisseling tussen gouverneur Van de Poll en burgemeester Van
Bern in november/december 1843, agenda 1843(GAZ)
• Raadsnotulen periode 4 februari - 14 juli 1853, notulenboek(GAZ)
21. Notulenboek kerkbestuur, 10 november 1915(PAJ)
22. In januari 1913 vond deze schenking plaats; in december daaraan voor
afgaand was 'De Breul' in andere handen overgegaan (zie: 'De
ambachtsheerlijkheid "De Breul" te Zeist - zijn eigenaars en bewoners
1413 - 1977'). Waarschijnlijk heeft het echtpaar Vercruyssen een
gedeelte van de verkoopsom aan de parochie geschonken.
23. Liber Memorialis pastoor Reinders(PAJ)
24. Ibidem
25. 'Rekening en Verantwoording overgelegd aan het Kerkbestuur der
Parochie van den H. Jozef te Zeist door J. Aben', dienstjaar 1920(PAJ)
26. 'Register voor statistiek van de parochie van de H. Joseph te Zeist,
dekenaat Amersfoort, 1955 - 1964'(PAJ)
27. Titelblad trouwboek H. Joseph-parochie, vanaf 1843(PAJ)
28. Gegevens gemeente Zeist
29. Schrijven Johannes kardinaal De Jong, aartsbisschop van Utrecht,
aan pastoor Overmaat, d.d. 9 maart 1950(PAJ)
30. Briefwisseling tussen kardinaal De Jong en pastoor Overmaat(het kerk
bestuur) in de periode maart 1950 tot juni 1951(PAJ)
31. Kopy verzoek pastoor Overmaat "ad Suam Sanctitatem Pium XII
Summum Pontificem ", d.d. 28 april 1950(PAJ)
32. Aankondiging Johannes kardinaal De Jong m.b.t. de oprichting van de
parochie van de H. Familie Jesus, Maria, Jozef, d.d. 23 augustus 1950
(PAJ)
33. Kopy schrijven pastoor Meurs aan kardinaal De Jong, 26 juni 1950
(PAJ). De door pastoor Meurs voorgestelde grenzen werden nagenoeg
overgenomen. Globaal weergegeven werden de grenzen: de Driebergse
weg, de Dorpsstraten, de Utrechtseweg, de Van Reenenweg, de Oude
Arnhemseweg, de Utrechtseweg, de Bisschopsweg, tot de grens Zeist/
De Bilt, vervolgens langs een denkbeeldige rechte lijn naar de Tiend
weg, langs de spoorweg Utrecht/Arnhem naar de Odijkerweg, tot het
punt van uitgang bij de grens Driebergen/Zeist
34. Zie: 'Parochiegids van de Parochie Christus' Verrijzenis te Zeist',
uitgave rond 1975
35. Zie: 'Wie wat waar in de parochie Dijnselburg', 1977
36. Zie: 'Leerlingenprognose voor de zeister kleuter- en basisscholen', 1976,
uitgave afdeling onderwijs gemeente Zeist, pag. 14
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37. Gegevens gemeente Zeist
38. Gegevens dekenaat Zeist (verzameld ten behoeve van de K.A.S.K.I.enquête)
39. Ibidem
40. Ibidem
41. Ibidem
42. Zie: 'Leerlingenprognose voor de zeister kleuter- en basisscholen', uit
gave 1976, pag. 15, en uitgave 1978, pag. 6

Hoofdstuk5
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zie: 'Handboek van het Nederlandse Staatsrecht', pag 503 e.v.
Notulenboek kerkbestuur, 7 maart 1880 (PAJ)
Ibidem, 6 juni 1880
'Gemeente Zeist, beredeneerd verslag van den toestand van het lager
onderwijs in de gemeente, gedurende het jaar 1880, door de plaatselijke
commissie van toezicht aldaar opgemaakt', archief plaatselijke
schoolcommissie, 1872-1882 (GAZ)
Notulenboek kerkbestuur, S december 1880
Zie: noot 4
Ibidem
Ibidem
'Tafel der werkzaamheden in de bijzondere school der R.K. gemeente
te Zeist', archief plaatselijke schoolcommissie (GAZ)
Zie: 'Handboek van het Nederlandse Staatsrecht', pag. SOS
Memoriale parochiae Sti Josephi in Zeist (PAJ)
Rekening en verantwoording penningmeester kerkbestuur 1892 (PAJ)
Machtiging aartsbisschop, d.d. 15 maart 1899 (PAJ)
Zie: 'Herdenkingsalbum en Feestprogramma' t.g.v. het 40-jarig pries
terfeest van pastoor Reinders, 1928 (PAJ)
Momenteel in artikel 208 van de grondwet
Notulenboek kerkbestuur, niet gedateer_d, periode juni-augustus 1920
(PAJ)
Liber Memorialis pastoor Reinders (PAJ)
Notulenboek kerkhestuur, 27 mei 1921 (PAJ)
Liber Memorialis pastoor Reinders (PAJ)
Machtiging aartsbisschop, d.d. 1 mei 1926 (PAJ)
Raadsvoorstel en besluit Raad der Gemeente Zeist, resp. d.d. 13 mei en
21 mei 1931 (GAZ)
Aanvraag r.k. kerkbestuur voor gelden ter uitbreiding van de r.k.
meisjesschool, d.d. 29 maart 1932 (GAZ)
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23. J. H. Werkman, 'De r.k. parochie van Zeist; de geschiedenis na de
Reformatie, te beginnen met de her-oprichting in het jaar 1842';
artikelen-serie in het 'Weekblad van Zeist, Rijsenburg/Driebergen en
Soesterberg', 1924
De heer Werkman heeft ook later op dit terrein onderzoek verricht.
Er is mij verteld dat rond 1948 in 'Omhoog' weer een artikelen-serie van
zijn hand verschenen is; in ieder geval heeft hij naderhand (in 1968)
getracht in de 'Nieuwe Zeister Courant' te publiceren.
24. 'Waarheen na de lagere school in Driebergen-Rijsenburg en Zeist?',
uitgave van de afdelingen onderwijs van de gemeente Driebergen
Rijsenburg en Zeist 1977
25. Ibidem
26. Rapport 'De katholiciteit van onze scholengemeenschap', derde editie,
uitgave van de katholieke scholengemeenschap 'De Breul', december
1977
27. Gegevens afdeling onderwijs, gemeente Zeist, resp. Stichting scholen
voor·r.k. kleuter- en basisonderwijs te Zeist
28. Informatie Kees Burgerschool
29. Desbetreffende oprichtingsakten (archief Stichting scholen) voor r.k.
kleuter- en basisonderwijs te Zeist)
30. Afschrift schrijven kardinaal Alfrink, d.d. 9 december 1971 (ibidem)
31. Gegevens stichting scholen voor r.k. kleuter- en basisonderwijs te Zeist
32. Citaat uit: 'Leerlingenprognose voor de zeister kleuter- en basis
scholen', uitgave 1978, pag. 7
33. Ibidem, pag. 8
34. Zie: '1-2-1, Biltstraat Informatie', uitgave sekretariaat R.K. Kerk
provincie Nederland, Utrecht, 5e jaargang, 11 februari 1977, nummer 3
35. Zie: 'Leerlingenprognose voor de zeister kleuter- en basisscholen', uit
gave 1976, pag. 14; uitgave 1978, pag. 6
36. Ibidem, uitgave 1976, pag. 9; uitgave 1978, pag. 2

Hoofdstuk6

1. Alphons Ariëns is waarschijnlijk de zoon van mr A. W. K. Ariëns, de
utrechtse advokaat, die als zaakgelastigde van mejuffrouw B. Vermeu
len in 1843 de aankoop van de grond voor de kerk aan de Utrechtseweg
geregeld had.
2. Zie:
• 'Rerum Novarum', uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de R.K. Werkliedenvereeniging 'St Joseph', 1927
• 'Jubileumnummer K.A.B.', 1951
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3. Liber Memorialis pastoor Reinders(PAJ)
4. Zie: 'Een zaak met een hart', jubileum-uitgave van de Coöperatieve
Levensverzekeringmaatschappij 'Concordia' te Utrecht, 1975
5. Zie: verschillende jaargangen van 'Het adresboek van Zeist en De Bilt'
en van 'Het adresboek van Zeist, Bilthoven en De Bilt'(GAZ; archief
Van de Poll-Stichting)
6. Zie: J. P. Gribling, 'Uit de geschiedenis van de R.K.S.P.' in 'Politiek
Perspectief', 5e jaargang, november/december 1976, Centrum voor
Staatkundige Vorming, Den Haag
7. Memoriale parochiae Sti Josephi in Zeist(PAJ)
8. 'Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken', juli 1908(GAZ)
9. Ibidem
10. Zie: 'Het adresboek van Zeist en De Bilt', 1909, samengesteld door A.
H. van Tellingen, Vonk & Co(GAZ)
11. 'Overzicht van de R.K. Middenstandsvereniging over de afgelopen 70
jaren', gegeven door de sekretaris van 'St Ansfridus', J. H. Gadellaa, op
de laatste vergadering, 26 januari 1978
12. 'Ledenlijst der R.K. Middenstandsvereeniging "St Ansfridus" Zeist',
1924(PAJ)
13. Zie: 'Het adresboek van Zeist, Bilthoven en De Bilt', 1920(ook in latere
jaren zou dit zich voordoen: rond 1960 maakten J. H. de Goede, de
N.K.V:-voorzitter, en J. Smulders, de voorzitter van St Ansfridus, deel
uit van de K.V.P.-fraktie in de gemeenteraad)
14. Zie: verschillende jaargangen van: Het adresboek van Zeist en De Bilt'
en van 'Het adresboek van Zeist, Bilthoven en De Bilt'
15. 'Het R.K. Weekblad van Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en
Soesterberg', le jaargang, nummer 7, 4 maart 1932, uitgeverij Grund
meijer's Boekhandel
16. In 1979 moet 'Saestum' van deze terreinen af, omdat de gemeente de
grond nodig heeft voor de vierde fase van Zeist-West
17. Citaat uit: S. Stokman o.f.m., 'Het verzet van de Nederlandsche Bis
schoppen', Het Spectrum, Utrecht, 1945, pag. 201
18. 'Programma ter gelegenheid van het Eeuwfeest der St Josephparochie te
Zeist', 1948
19. Zie onder meer:
• 'Parochie Gids St Joseph-parochie', 1957
• 'Parochiegids van de H. Familie te Zeist', 1959
• 'De Schijnwerper', uitgave van het Katholiek Sociaal Caritatief
Centrum Zeist, d.d. 31 mei 1959
20. 'Adressenlijst van het verenigingsleven', december 1973, uitgegeven
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door het bureau Sport en Recreatie, het bureau Jeugdzaken en het
bureau Culturele Zaken van de gemeente Zeist
Bijlage
Belangrijkste geraadpleegde publikaties:
• L. J. Rogier en N. de Rooy, 'In vrijheid herboren, Katholiek Nederland
1853 - 1953', Den Haag, 1953
• J. Roes, 'r.k. kerk nederland 1958 - 1973', Nijmegen, 1974
• 'Groot Utrechts Placaatboek' (plakaat van de 'Ed. Mog. Heeren Staten
's Lands van Utrecht', d.d. 23 mei 1703, deel I, pag. 402)
• C. W. van der Pot, 'Handboek van het Nederlandse Staatsrecht', Zwolle,
1968
• 'Van Willibrord tot Wereldraad', een uitgave van het Aartsbisschoppelijk
Museum, Utrecht, 1972
• 'Parochie van de H. Familie J. M. J., Rapport van de Stuurgroep',
november 1978
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Bijlage
De nederlandse kerkprovincie
Sinds 1559 behoorde het grootste gedeelte der Lage Landen tot de kerk
provincie Utrecht, bestaande uit de bisdommen Utrecht, Haarlem, Middel
burg, Deventer, Leeuwarden en Groningen.
Ten tijde van de 80-jarige oorlog werden de gevluchte dan wel overleden
bisschoppen niet vervangen en de Republiek der Zeven Provinciën werd,
met uitzondering van de Generaliteitslanden, een rechtstreeks vanuit Rome
bestuurd kerkgebied: de Hollandsche Zending.
Hoewel de katholieken tweede-rangs burgers geworden waren, is het in de
Republiek niet tot een algemene vervolging gekomen. In de 18e eeuw werd
ook de uitoefening van de katholieke eredienst, mits onopvallend, in steeds
meer plaatsen gedoogd: het was de tijd van de schuilkerken, van de huis-,
zaal-, zolder- en schuurkerken.
Tot het begin van de 18e eeuw werd de Hollandsche Zending bestuurd
door apostolisch vicarissen, plaatsvervangers van de Paus in een missie
gebied. Deze waren priesters van nederlandse nationaliteit, die, zoals Neer
cassel en Codde, zeer aktief hun gebied visiteerden.
In 1702 werd Petrus Codde door Rome uit zijn ambt ontzet, omdat hij
weigerde een formulier van Paus Alexander VII over de opvattingen van
Jansenius te ondertekenen. Zijn direkte opvolger, Theodorus de Cock, werd
door de Staten van Utrecht bij plakaat van 23 mei 1703 ontzegd "zig eenig
bewind dien aangaande in deze Provincie, directelyck, ofte indirectelyck,
aan te matigen, ofte zulks eenigermate te exerceren, op poene van arbitrale
co"ectie, met verdere interdictie aan alle onse in- ende opgezetenen, den
voorschreven Koek in eeniger manieren te erkennen, ofte desselfs beveelen
te obedieren ... ".

In 1723 werd door het Vicariaat van Utrecht, dat de stellingname van
Codde deelde, Cornelis Steenoven tot bisschop gekozen; deze kreeg kort
daarop de bisschopswijding toegediend door een franse missiebisschop,
Varlet. Dit geschiedde tegen de wil van Rome en het Utrechts Schisma werd
een feit: in de nederlandse kerkprovincie ontstond de Rooms-Katholieke
Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij, kortweg de Oud-Katholieke
Kerk genoemd.
Zeist was bij deze gebeurtenis zijdelings betrokken: in deze tijd zou het
huis 'Rijnwijck', op Stoetwegen, door een vijftiental geestelijken bewoond
gaan worden, die in 1725 uit het belgische cistercienser-klooster d'Orval
naar Nederland uitgeweken waren, dit in verband met de pauselijke bul
'Unigenitus', in 1713 uitgevaardigd tegen de aanhangers van Quesnel, een
franse theoloog, naar aanleiding van diens verdediging van Codde.
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Het Utrechts Schisma had tot gevolg dat de Staten weigerden het instituut
van de apostolisch vicarissen nog te erkennen; er was nu 'immers' in de
Nederlanden een eigen kerkelijk bestuur aanwezig.
In de daaropvolgende periode werd de Hollandsche Zending in negen aarts
priesterschappen onderverdeeld. Het bestuur kwam te liggen bij de nuntius
(de pauselijke gezant) te Brussel; deze droeg daarom tevens de titel
'vice-superior der Hollandsche Zending'. Het waren echter meer diplomaten
dan herders, terwijl ook hun italiaanse nationaliteit niet direkt een sterke
betrokkenheid met de nederlandse geloofsgemeenschap bevorderde. Boven
dien mochten de nuntii tot 1780 (toen de patriotten de meerderheid in de
statencolleges kregen) hun missiegebied niet betreden. Gevolg hiervan was,
dat de aartspriesterschappen feitelijk naast elkaar gingen funktioneren.
De Bataafse Republiek bracht voor de katholieken vrijheid van
godsdienst: het beginsel van de "heerschende kerk" werd op de Nationale
Vergadering van 5 augustus 1796 afgeschaft.
Na de ineenstorting van het franse keizerrijk zou in de grondwet van 1815
"de volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen" gewaarborgd worden.
Vrijheid van kerkelijke organisatie werd niet in de grondwet vastgelegd. Wel
kwam nu ook de R. K. Kerk in principe in aanmerking voor bepaalde rijks
subsidies, b.v. ten behoeve van kerkenbouw. Door koning Willem I werd
overigens in 1824 bepaald dat geen nieuwe kerken gebouwd mochten
worden zonder voorafgaande toestemming van de koning (middels het
Departement voor de Eeredienst), waarna de bouw onder toezicht van
het Ministerie van Waterstaat diende te geschieden.
Ook de vrijheid van openbare godsdienstuitoefening was niet gewaar
borgd; het verbieden hiervan bleef mogelijk, als de vrees voor verstoring der
openbare orde daar aanleiding toe gaf. Als reaktie op de toestand vóór de
Bataafse Republiek was overigens wel opgenomen: "de belijders der onder
scheidene godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlijke en burgerschaps
rechten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleden van waardigheden,
ambten en bedieningen ".

De grondwetsherziening van 1848 betekende ook voor de katholieken het
recht om zonder inmenging van overheidswege hun godsdienst te mogen
belijden, het recht tot openbare godsdienstuitoefening, het recht om zich te
mogen organiseren en het recht op bescherming. Hiermee was de basis
gelegd voor het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.
Noch de binnenlandse politieke situatie, noch de opstelling van Rome
(Congregatio de Propaganda Fide) werkte mee aan een soepele overgang;
vanaf 1853 was Nederland echter niet langer een missiegebied, maar een
zelfstandige kerkprovincie binnen de wereldkerk, met Utrecht als
aartsbisdom en Breda, Den Bosch, Haarlem en Roermond als bisdommen.
De bisdommen waren weer onderverdeeld in dekenaten, kerkelijke
distrikten die verschillende parochies omvatten. De H. Joseph-parochie te
Zeist behoorde aanvankelijk tot het dekenaat Utrecht, nadien tot de
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dekenaten Montfoort en Amersfoort. Momenteel zijn de zeister parochies
gelegen in het dekenaat Zeist.
Het personele en materiële middelenbeheer van een parochie wordt
vanouds uitgeoefend door een door de bisschop benoemd kerkbestuur,
waarvan de pastoor qualitate qua voorzitter is.
In het begin van de jaren zestig riep Paus Joannes XXIII op tot een
tot een bij-de-tijd-brengen van de Kerk; in Nederland
leidde dit tot een 'vernederlandsing' van de 'roomse' Kerk. In deze
vernieuwingsbeweging werd ook getracht de demokratisering meer vorm te
geven door het instellen van raden op alle niveaus: parochieel, dekenaal,
diocesaan en landelijk.
Het aartsbisdom kreeg - in 1971 - als laatste bisdom een diocesane
pastorale raad. De meeste zeister parochies hebben sinds enige jaren een
parochieraad, een voornamelijk vanuit werkgroepen samengesteld overleg
en adviesorgaan, dat naast het kerk- of parochiebestuur funktioneert.
In de parochie van de H. Familie Jesus, Maria, Jozef wordt momenteel
gewerkt aan een nieuwe parochiestruktuur, met een per wijk te kiezen
parochievergadering en een door de aartsbisschop op voordracht van
deze vergadering te benoemen parochiebestuur, waarvan ook een pastor
lid dient te zijn.
De parochies van Zeist ( en Austerlitz), Driebergen en Soesterberg
hebben gezamenlijk een regionale pastorale raad ingesteld. De mogelijkheid
wordt nagegaan om op het gebied van de pastorale zorg tot een grotere
samenwerking te komen door de vorming van één pastoraal team voor het
totale werkveld van de parochies in Zeist-West, Kerckebosch en Dijnsel
burg.
'aggiornamento',

Zie voor de belangrijkste literatuur de 'noten'.
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Lijst van afbeeldingen
Hoofdstukl

1. De oude, 12e eeuwse kerk aan deDorpsstraat(Jan de Beyer,
1745).
Deze tufstenen kerk is rond 1180 op een heuvel gebouwd,
waar eerder een houten kerk had gestaan. Het huidige,
neo-gotische, gebouw dateert van 1841/1842; de toren is nog
een restant van het oude, romaanse kerkgebouw.

Hoofdstuk2

2. Afbeelding van 'Blikkenburg' uit de tijd, dat op het huis
schuilkerkdiensten werden gehouden, ca 1650(origineel: Rijks
archief Utrecht, Topografische Atlas, 1119 pag.117).
3. Fragment uit de doopboeken van de statie te Bunnik, waarin
melding wordt gemaakt van de doop van Joannes Hoogstraten,
'Op Sijst' woonachtig, zoon van Henricus Hoogstraaten en
Jacoba Smorenburg(11 september 1719); peettante was de
eveneens zeisterse Antonia van Smorenburg.

Hoofdstuk3

4. Plattegrond van de gemeente Zeist, ca 1886
1. H.Joseph-kerk(Utrechtseweg)
2. R.K. lagere school(huidige Mariaschool)
3. Villa 'Paviljoen' (van 1906 - 1927zusterhuis)
4. Vroegere noodkerk aan deDorpsstraat
5. DeDriest
(kadastrale kaart; origineel: archief Van de Poll-Stichting)

Hoofdstuk 4, par. A

5. Portret van pastoor Cohu, de eerste pastoor van tle statie te
Zeist na de Reformatie.
Het schilderij hangt momenteel in het kerkelijk centrum in
Zeist-West(foto: Hanneke Kortland).

Hoofdstuk 4, par. B

6. De kerk van de H. Joseph aan de Utrechtseweg rond 1890
Deze kerk van Th.Molkenboer dateert van 1843 en behoort
tot de zogenaamde waterstaatskerken.
7. Lijst van gestolen goederen bij de inbraak van 1857
(orgineel: gemeente-archief Bunnik nr.171, Rau)
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8. Bidprentje pastoor Jansen
Wilhelmus Godefridus Bemardus Jansen was van 1891 tot
1907 pastoor te Zeist.
9. Monstrans van de parochie van de H. Joseph, in 1913 vervaar
digd op het atelier van J. van Roosmalen te Utrecht.
Een geschenk van de parochianen ter gelegenheid van het
zilveren priesterfeest van pastoor Reinders(foto: Hanneke
Kortland).
Hoofdstuk 4, par. C
10. De kerk aan de Rozenstraat, in 1924 gebouwd door architekt
W. ter Riele(foto: A. van de Berg)
11. Inwijding van de H. Joseph-kerk aan de Rozenstraat, 2 juli
1924. De aartsbisschop van Utrecht, mgr H. van de Wetering,
draagt de plechtige Hoogmis op. In het middenpad staat de
'Suisse'('Eerbied in Gods Huis')(foto: A. van de Berg).
12. Wijding kerkklokken, 1948
In de tweede wereldoorlog zijn de klokken van de
H. Joseph-kerk door de Duitsers weggehaald ten behoeve van
hun oorlogsindustrie.
Na de oorlog zijn door parochianen vier nieuwe kerkklokken
aangeboden; deze werden gewijd door pastoor Overmaat.
13. Begrafenis van pastoor Reinders
In 1933 werd pastoor Reinders bij het oversteken van de
Utrechtseweg door een electrische tram aangereden; hij over
leed enkele dagen later en werd begraven in het priestergraf op
het kerkhof achter de vroegere kerk aan de Utrechtseweg.
Hoofdstuk 4, par. D
14. Interieur van de kerk van de H. Familie Jesus, Maria en Jozef,
ca 1955
De oude kerk aan de Utrechtseweg werd in 1951 weer als
parochiekerk in gebruik genomen; het gebouw werd daartoe
door ing. G. A.M. van Bueren en W. P. V. Dijkman gereno
veerd.
15. De Christus' Verrijzenis-kerk
Deze kerk aan Hoog Kanje is in 1968 onder architekt
J. Dresme gebouwd(foto: W. Vlietstra).
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Lijst van afbeeldingen

Hoofdstuk 5, par. A

16. De jongensschool aan de Heuvel rond 1910
Het gebouw dateert gedeeltelijk uit 1880; sindsdien is het ver
scheidene malen verbouwd, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot
de huidige L-vormige, in twee bouwlagen, opgetrokken gangen
school.
Als gevolg van een gewijzigd stratenplan ligt deze school (de
huidige Mariaschool) nu aan de Rozenstraat.

Hoofdstuk 5, par. B
17. Kleuters van de bewaarschool aan de Utrechtseweg, juni 1921
De bewaarschool maakte onderdeel uit van de zusterschool,
welke tot 1923 geleid werd door de Zusters van Liefde, Moeder
van Barmhartigheid uit Tilburg, nadien door de Kleine Zusters
van de H. Joseph uit Heerlen.
18. Opening Maria-Oord, 28juni 1927
Staande v.l.n.r.: de zoon van aannemer Kouters, zuster
Francisco (Mariaschool), zr Agnes (piano-zuster), zr Ludovica
(naaischool), zr Auxilia (pension), zr Dymphna (kleuterschool),
zr Rixia (wijkzuster), zr Gabriëlle (piano-zuster), zr Cécile
(Mariaschool), moeder Adelbertha (overste en kleuterschool),
zr Xavier (hoofd Mariaschool), moeder Wilhelmina (afge
vaardigde congregatie), zr Josette (Mariaschool), moeder
Albina (afgevaardigde congregatie), zr Leonardo (naaischool),
zr Veridiana (keuken), zr Bonaventura (huishouding), archi
tektter Riele en aannemer Kouters.
Zittende v.l.n.r.: kapelaan Wieggers, kapelaan Wartna, de
kerkmeesters Feldhaus von Ham, Aben en Dunselman, pastoor
Reinders, burgemeester Van Tuyll van Serooskerken, wethou
der Beunke, gemeenteraadslid Geytenbeek (R.K.S.P.), opzich
ter Van Dijk, kerkmeester Mens en architekt Ruyssenaars.
In Maria-Oord wonen momenteel - evenals in 1955 - 24
zusters; hiervan zijn er circa 18 gepensioneerd.
19. De 4e klas van de Andreasschool, 1930
Achter in de klas staat meester Trossel.
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20. Het verenigingsgebouw van de R.K. Werkliedenvereeniging
'St Joseph' aan de Driestlaan. Deze foto dateert van vóór de ver
groting in 1913.
'St Joseph' was de eerste r.k. vereniging in Zeist; onder de
voorzitters: J. H. Grundmeijer, A.C. van Dieten, N. Neele
en H. de Goede heeft zij een groot aantal voorzieningen van de
grond gekregen.
Het St Joseph-gebouw wordt sinds 1936 beheerd door de heer
J. Slippens.
21. De vlag van de r.k. middenstandsvereniging 'St Ansfridus'
Deze vlag is na de oorlog gemaakt door zusters van 'Area
Pacis' te Driebergen. Het bestuur van 'St Ansfridus' heeft haar
in 1976 geschonken aan de Van de Poll-Stichting, naar aanlei
ding van de fusie van de r.k. middenstandsvereniging en de
Zeister Handelsvereniging (foto: W. Vlietstra).
22. H. Kindsheid-optocht, 28 juli 1920
Het genootschap van de H. Kindsheid was een pauselijk
missiegenootschap met het doel de missieliefde bij kinderen te
bevorderen; verscheidene jaren werden er ook in Zeist Kinds
heid-optochten georganiseerd, waarbij de kinderen zich ver
kleedden als zouaven, paters, zusters, engeltjes of als kinderen
uit de missielanden.
23. De Katholieke Jeugdvereeniging voor Meisjes (K.J.V.),
afdeeling Zeist, 1933
De K.J.V. was in Zeist van start gegaan op 8 oktober 1932
met een grote propaganda-avond namens de Katholieke Jeugd
vereeniging in het Aartsbisdom. Ook anderszins werd de K.J.V.
vanuit het aartsbisdom gestimuleerd; zo bestond er een speciaal
opleidingsprogramma voor de K.J.V.-leidsters.
De foto is genomen op de Laan van Beek en Royen; naast de
vlag de leidster, mejuffrouw M. A. J. Ruijs.
24. De R.K. Muziekvereeniging 'StCaecilia', 1933
Het bestuur van deze onderafdeling van de R.K. Werklieden
vereeniging bestond dat jaar uit de heren Th. van Denderen,
voorzitter; H. van Eck, secretaris; A. van Engelen, le penning
meester; G. Hofstede, 2e penningmeester; A. van Helmondt,
bibliothecaris; directeur was de heer J. Kleman.
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Hoofdstuk 6, par. B
25. De Katholieke Oratoriumvereniging tijdens een van haar uit
voeringen in concertzaal 'Figi', rond 1950. Dirigent was Hans
Ponten; leden van het UtrechtsSymfonie Orkest begeleidden
deze concerten.

Hoofdstuk 6, par. C
26. De r.k.v.v. 'Saestum' op haar voetbalterrein in de Kroost, 1978
In 1979 zal 'Saestum' dit terrein, dat zij sinds 1936 bespeelt,
moeten ontruimen in verband met de vierde bouwfase van Zeist
West. De tribune op de achtergrond van de foto is door de
vereniging in 1961 gebouwd, na een succesvolle inzamelings
aktie (foto: André Voet).
'Saestum' was overigens niet de eerste r.k. voetbalclub in
Zeist. Rond 1920 bestond kortstondig 'Concordia', terwijl in
1925 'V.O.D.E.P.' werd opgericht, een onderafdeling van
'St Joseph'. Katholieken, die geen lid van de werkliedenver
eniging waren, konden lid worden van 'Z.E.O.' ('Zeist en
Omstreken'). Deze twee elkaar beconcurrerende verenigingen
werden in 1926 samengebracht in 'Saestum'.
Het eerste bestuur bestond uit de heren J. L. Oudshoorn,
voorzitter; A.S. Willemsen, secretaris; A. van der Louw,
penningmeester; Th. Donath; H. de Goede en kapelaan
Wieggers, geestelijk adviseur.
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