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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Jaarverslag november 1980 tot en met november 1981 Vrijdag 19 december 1980 kwam de Raad van Beheer inhet Slot bijeen. In deze vergadering kwamen vooral deactiviteiten van de werkgroepen ter sprake, met namevan de werkgroep plaatselijke monumentenlijst en deexcursiecommissie. Daarnaast werd gesproken over depublikaties en lezingen. Vrijdag 30 januari 1981 kwam het dagelijks bestuurbijeen ten huize van de vice-voorzitter. De vergade-ring was gewijd aan de opvolging van de secretaris, mrdr H. Emmer, die aankondigde te willen bedanken per 1juli 1981. Afgesproken werd dat vanaf die datum mr drV.A.M, van der Burg, de tweede penningmeester, hetsecretariaat zou waarnemen. Als opvolger van de tweedepenningmeester zou drs Th.G.P.M. Ruijs voorgedragenworden. Voorts deden in deze vergadering de dames Mol-len en Bertoen verslag van hun

werkzaamheden. De heerMeerdink berichtte over zijn activiteiten als lid vande begeleidingscommissie plaatselijke monumentenlijst.Tenslotte werd besloten tot de reducering van de prij-zen van een aantal publikaties van de Stichting. Op 16 mei vond de excursie plaats naar IJsselstein,waar het stadhuis met museum, de grote kerk en de kas-teeltoren werden bezocht. Woensdag 3 juni hield de provinciaal archeoloog, drsW.J. van Tent, in het Slot een lezing over het onder-werp: &quot;Het werk van de provinciaal archeoloog met namein de provincie Utrecht&quot;. Op de Historische Dag van deStichtse Culturele Raad te Rhenen op 30 mei was onzeStichting door de dames Mollen en Bertoen vertegenwoor-digd. Vrijdag 19 juni vergaderde het dagelijks bestuur tenhuize van de vice-voorzitter. In deze vergadering werdafscheid genomen van de eerste secretaris mr dr H.Emmer, die 13 jaar deze functie bekleed heeft. De heerEmmer gaf als zijn wens te kennen lid

van de Raad vanBeheer te willen blijven. De Stichting is de heer Emmerveel dank verschuldigd voor het in de afgelopen jaren



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 verrichte werk. Vanaf 1 juli treedt als waarnemendeerste secretaris mr dr V.A.M, van der Burg op.Voorts werd besloten tot publikatie van het boek: &quot;Demolens van Zeist&quot; van dr K.W. Galis. Tevens kwam aande orde de kwestie van de voortgang van de uitgavevan de &quot;Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist&quot;, Ten-slotte vond een eerste gedachtenwisseling plaats overde opzet van de &quot;Open dag&quot; op 12 september a.s. Dinsdag 28 juli vergaderde het dagelijks bestuur inhet Slot over de voortzetting van de uitgave van de&quot;Bronnen&quot;. Besloten werd de gepensioneerde ambtenaarmr F. Doeleman te Utrecht te benaderen met het ver-zoek dit werk op zich te nemen onder begeleiding vande heren Andries en Graafhuis, beiden verbonden aande Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht. Tevenswerd een afrondende bespreking gehouden m.b.t.

de&quot;Open dag&quot; van 12 september a.s. De nadere uitwer-king van deze activiteit werd gedelegeerd aan de he-ren Stolk, Van der Burg, Visser en Ruijs. Zaterdag 5 september vond de dagexcursie plaatsnaar Bunschoten en Spakenburg. De &quot;Open dag&quot; op 12 september van 10.30 tot 17.00uur in het Slot is een succes geworden. Meer dan 500mensen bezochten het Slot, waar de kamer van de Vande Poll-Stichting voor het publiek was opengesteld.Tevens was een tentoonstellingszaal ingericht met eenkeur uit de verzameling van de Van de Poll-Stichting:de iconografische atlas, de geografische kaarten, deansichten, de krantenknipsels en de aanwinsten van deafgelopen jaren, alsmede voorwerpen betrekking heb-bende op de familie Van de Poll. Op deze wijze vierdede Stichting het 30-jarig bestaan. Ook een wandelingdoor oud-Zeist was georganiseerd, waarin de kerk vande Broedergemeente en de N.H. kerk aan de EersteDorpsstraat

waren opgenomen. Tevens werden er op diedag in het Slot extra rondleidingen gehouden. Zonderde medewerking van de Zeister Kunststichting en dedames Mollen en Bertoen was deze activiteit van de



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Stichting onmogelijk geweest. Rond de &quot;Open dag&quot;verschenen in de plaatselijke pers artikelen die deaandacht voor het werk van de Van de Poll-Stichtingvroegen. Die dag meldden zich ook nieuwe contribuan-ten. De opening vond plaats om 10.30 uur door device-voorzitter, Aan de auteur van &quot;De molens vanZeist&quot; werd toen het eerste exemplaar aangeboden. Op woensdag 4 november vergaderde het dagelijksbestuur weer in het Slot ter voorbereiding van devergadering van de Raad van Beheer. De Stichting isde dames Mollen en Bertoen voor hun werkzaamhedengrote dank verschuldigd. De iconografische atlas isgoeddeels opgezet. De documentatie is bijna geheelbij. Ook de andere archiefwerkzaamheden maken goedevorderingen. Met het opstellen van een toegankelijkecatalogus van de bibliotheek is een begin gemaakt.Genoemde dames en de heer K.

Scharten ontvangen opdinsdagmorgen en woensdagmorgen in het Slot regel-matig bezoekers. Zij verstrekken aan hen ook de no-dige inlichtingen. Er zijn in de verslagperiode weer vier &quot;Bulletins&quot;verschenen. Aan de heer K. Scharten is de Stichtingvoor zijn redactiewerkzaamheden grote dank verschul-digd. Het aantal contribuanten vertoont de zo gewenstestijging en bedraagt thans 436. V.A.M, van der Burgwnd eerste secretaris Verslag van de Archeologische Werkgroep over1980/1981 Reeds werd in het verslag over 1980 - niet gepu-bliceerd in ons Bulletin - vermeld, dat in dat jaarhet terrein-verkennen in onze gemeente - en aangren-zend oostelijk gebied - grotendeels stillag.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Verslag werkgroep tentoonstellingen 1981 a. Open dag Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Vande Poll-Stichting is op 12 september in het Slot een&quot;Open dag&quot; gehouden. In dat kader is een overzichts-tentoonstelling georganiseerd van de verschillendeverzamelingen, welke in de loop der jaren door onzeStichting opgebouwd zijn: zo konden de bezoekers vande &quot;Open dag&quot; inzage krijgen in de bibliotheek, detopografische atlas, de kaarten en de krantenknip-sels. Naast deze algemene informatie werd in de expositieook ingegaan op drie specifieke thema's, te weten: - &quot;het oudste gedeelte van Zeist&quot; (onder welk themaook de bewoners van het huis &quot;Beek en Royen&quot;, defamilie Van de Poll); - &quot;de zeister molens&quot; (in verband met het dezelfdedag verschenen boek van dr K.W. Galis); - de zeister muziekverenigingen.

Het eerstgenoemde thema was zodanig opgezet, dataan de hand van foto's als het ware een wandelingdoor het verleden gemaakt werd, beginnend bij hetSlot, langs de Brouwerij, over de Karpervijver, doorhet oude dorp met de Oude Kerk en - via het Broeder-en Zusterplein - weer terug naar het Slot. Om telaten zien wat er nog van dit oude Zeist resteert,was tevens een werkelijke wandeling opgezet, waartoeaan de bezoekers een speciaal voor deze dag geschre-ven routebeschrijving werd uitgereikt. De route entekst zijn mede ontleend aan de historische wande-ling, welke de V.V.V.-Zeist regelmatig organiseert.Ook van de heer Blijdenstein (kunsthistoricus bij degemeente Zeist) ontvingen we gegevens ten behoeve vandeze routebeschrijving. Gedurende de &quot;Open dag&quot; be-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 stond tevens de mogelijkheid, de Oude Kerk en dekerk van de Evangelische Broedergemeente te bezich-tigen; de betrokken gemeentes waren zo bereidwillighieraan hun medewerking te verlenen. Aan deze &quot;Open dag&quot; hebben verschillende sympathi-santen van de Van de Poll-Stichting meegewerkt. Metname dienen daarbij de dames Bertoen en Mollen ge-noemd te worden, die de selectie van het algemenemateriaal voor haar rekening genomen hadden en deheer Halberstadt, die betrokken was bij het voor-bereiden van het thema &quot;het oudste gedeelte vanZeist&quot;, evenals bij de beschrijving van de histo-rische wandeling. Bij de inrichting van de expositiedient - naast de inzet van de hiervoor genoemden envan verschillende leden van de Raad van Beheer -niet onvermeld te blijven de medewerking van de Zeis-ter Stichting voor Kunst en Cultuur. b.

Expositieruimte in de toren van de Oude Kerk Door de Van de Poll-Stichting wordt momenteel demogelijkheid onderzocht de uit de 12e eeuw daterendetoren van de Oude Kerk in te richten als permanente- zij het alleen op aanvraag te bezoeken - exposi-tieruimte. Wij hopen in het volgende verslag hier-over meer te kunnen berichten. Th. RuijsPortret ritmeester Jhr E. de Pesters Bij mijn artikel: Zeist en het geslacht de Pes-ters, Bulletin (II), 1981, blz. 21 e.v. was op blz.38 een portret van een onbekend lid van het geslachtDe Pesters gevoegd. Mr E.J. Wolleswinkel, wetensch.medew, van de Stichting Iconographisch Bureau te's-Gravenhage heeft mij bij schrijven van 26 juni1981 bericht dat het portret betreft Jhr Ernestus dePesters (1808-1895) geschilderd door de Utrechtseschilder Jonxis. Mr Dr V.A.M, van der Burg SI





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Zeisterstraat (thans Dorpsstraat); overl. Zeist 26october 1778, begr. Zeist (Oude Kerk) 2 november1778 (5), tr. Zeist (Geref.) 18 oktober 1738 Jan-nitje van Mierloo, begr. Zeist (Oude Kerk) 27 maart1797 (6). Uit dit huwelijk: 1.  Wouter van Dam, ged. (Geref.) Zeist 4 october1739; kerkmeester; schout van de Hoge en Vrije Heer-lijkheid Zeist 1787-1797 en 1802-1810; maire vanZeist 1810-1813; secretaris van de Hoge en VrijeHeerlijkheid Driebergen; schout van het gerechtStoetwegen; overl. Zeist 12 october 1813. Gehuwd. Uit dit huwelijk: kindje van Wouter van Dam, begr.Zeist (Oude Kerk) 30 october 1780. 2. Helmert van Dam, ged. (Geref.) Zeist 12 november1741, begr. Zeist (Oude Kerk) 25 augustus 1742. 3. Geertruijd van Dam, ged. (Geref.) Zeist 23 juni1743; schonk twee avondmaalschalen aan de Oude Kerkte Zeist in 1820; overl.? Ongehuwd (10). 4.  Helmert van Dam, ged.

(Geref.) Zeist 18 april1745. 5. Maria van Dam, ged. (Geref.) Zeist 25 juni 1746. 6. Willem van Dam, ged. (Geref.) 4 januari 1750, se-cretaris van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Zeist;schout van het gerecht Cattenbroek; schout en secre-taris van het gerecht Rijsenburg; grondeigenaar teZeist; begr. Zeist 25 februari 1806 (7), tr. Drie-bergen (Geref.) 2 juni 1789 Dina van Wijck. Kinder-loos? 7.  Jannitje van Dam, ged. (Geref.) Zeist 5 maart1752, overl. Wijk bij Duurstede 1 augustus 1800, tr.Zeist 28 november 1785 Nicolaas van Bern, ged. (Ge-ref.) Wijk bij Duurstede 2 september of 2 november1742; raad in de vroedschap 1788-1790; burgemeestervan Wijk bij Duurstede 1791-1792; kameraar en sche-pen; regent van het Ewoud's en Elisabeth's gasthuiste Wijk bij Duurstede in 1807; overl. Wijk bij Duur-stede 6 october 1819, zoon van Frans en Maria - 11





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Zeister geschiedenis (2) 1981, blz. 23-24. 2. H.W.M.J. Nieuwenkamp, Van Bern, De NederlandscheLeeuw XLII (1924), kol. 379 (vraag); dezelfde. Bij-drage tot de genealogie van het geslacht Van Bern teWijk bij Duurstede, De Nederlandsche Leeuw XLIX(1931), kol. 143-146. 3.  E.P. de Booy, Lijst van Utrechtse Dorpsschool-meesters, Gens Nostra XXVII (1972), blz. 310-311. 4.  RA Utrecht, Doopboek Geref. Werkhoven. Van mrP.J. Verdam te Bilthoven ontving ik talrijke gege-vens Van Dam, waarvoor mijn hartelijke dank. 5.  H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, DeelIII, Zeist 1976, blz. 227. Het betreft graf nr 9.Zie ook Lijst van &quot;grafsteeden&quot; (eigen graven) metde namen van hen, die erin begraven zijn, opgemaaktuit de &quot;doodenlijsten&quot; en jaarrekeningen 1728-1805door H.J. van Eekeren. October 1963 in archief vande Van de Poll-Stichting, collectie

persberichten140. 6. Idem. 7. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, Deel I,Zeist 1974, blz. 58. 8.  RA Utrecht, Driebergen, Geref. Huwelijken 1674-1812. 9. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, Deel I,Zeist 1974, blz. 58. 10. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, Deel 11. Zeist 1975; blz. 180-181 vermeldt ten onrechteals geboortedatum 23 october 1793. 11. Hij bezat onder andere Huize &quot;Schaerweyde&quot; aande Utrechtseweg te Zeist. Dit goed had hij verworvenals erfgenaam van zijn oom Willem van Dam. Vgl. K.W.Galis, Huize &quot;Schaerweyde&quot; (slot). Bulletin van deVan de Poll-Stichting (3) 1973, blz. 62 en 63. Bijdit artikel is ook het portret van burgemeester F.N.van Bern (1786-1851) afgedrukt op blz. 64. 12. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, Deel I,Zeist 1974; blz. 58 vermeldt haar begrafenis op 18 13



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 augustus 1815. 13. Zij stichtte in 1864 het Protestantse Weeshuis teZeist aan de Slotlaan dat in 1958 werd afgebroken.Vgl. H.L.L. van Hoogenhuyze en W. Grapendaal, Zeistin oude ansichten, 3e druk, Zaltbommel 1975, blz. 93. mm^iM .^&quot;i JiiuiiuimytpgjyMwiji &quot;P»^ii!*W-&quot; ^ s^^- .4^./.^/.... Overlijdensakte Wouter van Dam, overl. 12 october 1813 14
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 De pomp op het Dorpsplein te Austerlitz stond boveneen door de Fransen gegraven putten. 25



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Het dorp Om elk van de dertig putten werden de tenten van deverschillende legerafdelingen geplaatst. De Marmont in-stalleerde zich zelf in een grote witte tent, die de re-gering van de Bataafse Republiek speciaal voor hem hadlaten maken (14). Op 20 juni 1804 kon hij onder een stra-lende zon zijn 20.758 manschappen inspecteren (15). Maar nog voordat hij aan zijn middag-cognacje toe was,werden zowel zijn stemming als de hemel verduisterd. Erbarstte boven de legerplaats een noodweer los dat het ka-rakter aannam van een zondvloed. Het was een regenbui diedagen duurde. Het kamp veranderde, al lag het op eenhoogte en op zand, zienderogen in een modderpoel. Meer dan 400 soldaten, niet gewend aan dergelijke barreweersomstandigheden, meldden zich ziek. De legerarts lietde hoestende en proestende mannen in het hospitaal vanUtrecht opnemen (16). Met enige

wroeging herinnerde DeMarmont zich de waarschuwing van Napoleon voor een vastlegerkamp in het ongezonde &quot;Nederland&quot; - in een brief van17 april 1804. Samengevat luidde die waarschuwing: Alswe toch soldaten moeten verliezen - liever in de strijdtegen de Britten dan in een hollands hospitaal (17). De Marmont hield zijn leger overigens in optimale oor-logsconditie - mede met oog op de eerder genoemde plan-nen voor een inval in Engeland. Filevorming in 1804 In de nog woeste omgeving werden dagelijks realistischemilitaire oefeningen gehouden. In juli hield hij in het kamp, dat 500 meter breed endrie kilometer lang was (zie pagina 34), een groteparade, waaraan bij toerbeurt de helft van zijn soldatendeelnam, terwijl de andere helft toekeek (18). Die paradewas voor herhaling vatbaar. Ze bevielen de luitenant-ge-neraal zo goed, dat hij er een zondagse gewoonte vanmaakte. Dat was weldra in Utrecht bekend. Van heide en verrekwamen de

mensen naar het kamp van De Marmont (het &quot;camp 26





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 &quot;alle kooplieden, die genegen mogten zijn zich met hunwinkels of kramen naar het camp te begeven&quot; (22). De piramide De wekelijkse parades en de eindeloze terreinoefeningenbegonnen zelfs De Marmont de keel uit te hangen. Hijzocht naar een goed alternatief. Terugdenkend aan zijneigen aandeel in de roemruchte veldtocht onder bevel vanNapoleon in Egypte (23) , kwam hij op het idee bij de le-gerplaats een reusachtige zandberg op te werpen, die devorm zou krijgen van een piramide. De Marmont zette zorg-vuldig de afmetingen op papier: De zijden van het grond-vlak elk 47 meter lang, de hoogte van de piramide bijna19 meter (24). Alle mannen vonden het een prachtig denkbeeld. De Mar-mont stak op 9 september 1804 zelf de eerste spade in degrond. Van hoog tot laag werkte iedereen er met een enormenthousiasme aan mee. In 27 dagen was het karwei

ge-klaard. Op de punt van het &quot;monument&quot; werd een houten, meer dantien meter hoge obelisk opgericht. Er volgde een uitbun-dig feest dat van De Marmont eveneens 27 dagen mocht du-ren. Hij blaakte van trots, vooral toen hij merkte datzowel zijn soldaten als de bevolking de piramide de &quot;Mar-mont-berg&quot; gingen noemen. Hij hoopte dat ook het dorp dienaam zou krijgen. Tot goed begrip: Het was nog geen 2 december 1805, dusnog v66r de Driekeizersslag bij Austerlitz. Maar voordat ik daaraan toekom, maak ik eerst even degeschiedenis van de piramide af. Het ding valt door dehoge bomen eromheen nu nauwelijks meer op. Maar in 1804was het de sensatie van de Lage Landen. De piramide stondmet de omhoog priemende obelisk op de nog vrijwel &quot;onbe-boste&quot; vlakte. Zij beheerste de gehele omgeving. Het wasde grootste zandheuvel ooit door mensen gemaakt. Tegen het eind van de vorige eeuw was er van deze

glo-rie niet veel meer over. Niemand keek er naar om. De windhad vrij spel; de erosie deed de rest. De toenmalige burgemeester van Woudenberg, jonkheer 28



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 J.B. de Beaufort, sprak van een &quot;armetierige zandhoop&quot;.Maar hij trok zich het lot van de piramide aan. Hij liethaar in 1894 reconstrueren, plaatste een nieuwe stenenobelisk op de top en beplantte de hellingen (25). De eerste huizen Terug naar De Marmont, naar het najaar van 1804. Of-schoon zijn gedachten over een nieuw dorp in de buurtvan de piramide al enigszins verwezenlijkt werden, dufdehij niet al zijn manschappen in het tentenkamp te latenoverwinteren. Het merendeel werd weer in kazernes in destad Utrecht ondergebracht. In het voorjaar van 1805 was de gehele troepenmachtopnieuw gelegerd bij de Marmont-berg. De Marmont droomdenog steeds van een eervolle rol in de strijd tegen Enge-land. Opnieuw spande hij zich tot het uiterste in om degevechtskracht van zijn soldaten op peil te houden. Intussen zag hij tot zijn vreugde dat er inderdaad eendorpje

ontstond in en bij het kamp. Hij liet zelf boe-renhuizen (trois maisons rurales) bouwen. Deze waren be-stemd voor enkele afgekeurde soldaten, die met meisjesuit de omgeving trouwden en zich hier blijvend wildenvestigen. Hij gaf hen bouwland, werktuigen en een toe-lage. Voor anderen wilde hij hetzelfde doen (26). Zijn voldoening over dit alles werd getemperd door deaarzelende houding van Napoleon in de oorlog met Enge-land. Bonaparte begon afstand te nemen van zijn invasie-plannen, ondanks het optimisme van zijn militaire advi-seur Verhuell. Internationaal waren de kaarten ook anders komen teliggen. Napoleon verwachtte meer roem in het oosten. Op hetland voelde hij zich onoverwinnelijk. Een duidelijke aanwijzing dat de verovering vanEngeland niet langer het eerste doel was, kreeg De Mar-mont in september 1805. Het grootste deel van zijn troe-pen moest hij afstaan voor de strijd in Oost-Europa.Zelf bleef hij in &quot;zijn&quot; dorp, in de

schaduw van de pi-ramide, met een betrekkelijk kleine strijdmacht achter. 29



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Moravisch monstrum Op 21 oktober 1805 kon De Marmont de hoop op een veld-tocht in Engeland definitief laten varen. De britse vlootonder admiraal Nelson bracht de gecombineerde frans/Spaanse marine een vernietigende nederlaag toe - bij Tra-falgar. Het was de slotactle van een campagne waarin Na-poleon had geprobeerd tijdelijk het Kanaal te beheersenvoor een Inval In Engeland. De nederlaag maakte de keizer voorgoed afkerig van elkeonderneming ter zee. In zijn nabijheid mocht het woord&quot;Trafalgar&quot; niet eens worden genoemd! (27). De Marmontzag zich door &quot;Trafalgar&quot; op een zijspoor gezet. Hetbericht van de overwinning bij Austerlltz, waarbij notabene de door hem geoefende soldaten roem verwierven -hoorde hij met gemengde gevoelens aan. Totdat hij eensklaps tot de ontdekking kwam dat hij Inde victorie kon delen, dat het nog mogelijk was

aandachtte trekken. Aan iedere autoriteit, die maar wilde luis-teren, stelde hij voor: Noem ons dorp bij Utrecht naar deplaats waar de keizer triomfeerde: Austerlltz. Hij vondgehoor bij Lodewljk Napoleon (28). Stad                                                                       . ,                                  '.:'V^ -.-^ '?^:f '?? ^ -i' . Lodewljk Napoleon, broer van de franse keizer, was netkoning van Holland geworden. De verhouding tussen debroers was niet best. Napoleon had niet zo'n hoge dunkvan broertje Louis. Hij mocht koning van Holland spelenzolang hij de keizer naar de ogen zag. Evenals De Marmont had Lodewljk reden om de keizer tevleien. Hij deed er zelfs een schepje bovenop. Van Aus-terlltz, een verzameling van enkele hoerenhofsteden,maakte hij een stad (vllle). Zie bijlage 2. Het was eenvan de eerste decreten die hij uitvaardigde: nummer 7,gedateerd 17 augustus 1806. Het hollandse Austerlltz,zo hoopte men, zou een grote toekomst tegemoet gaan enZeist spoedig

overvleugelen. De eerste tijd leek hetdaar ook op. Winkel na winkel, herberg naast herbergopenden hun deuren (28). 30















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Bijlage 2 17 augustus 1806, no 7 Lodewijk Napoleon bij de gratie Gods en de Constitutievan het Koninkrijk, Koning van Holland. Wij hebben besloten en besluiten hetgeen hier volgt: Artikel 1 Het kamp van Zeist zal in stand worden gehouden voort-durend om het leger te ontvangen met uitzondering van hetlinker gedeelte; het slechtere, hetwelk zal v/orden ge-sloopt, maar de overige barakken zullen tenminste vol-doende moeten zijn voor 20.000 mannen. Artikel 2 De gehuchten, die gevormd zullen worden achter hetkamp, evenals de kleine colonne, gevestigd door het fran-se leger, zullen bijeengebracht worden in het meest ge-zonde, vruchtba:ar en geschikte gedeelte. Zij zullen eendorp vormen, hetwelk de naam Austerlitz zal krijgen. Artikel 3                                                              v Er zal altijd een kampgarnizoen zijn, belast met hetin goede staat houden en die van de Pyramide.

Artikel 4 Er zal een plaatselijke commandant te Austerlitz wordenbenoemd, die er al die tijd zal resideren; hij zal denaam van Gouverneur krijgen. Hij zal de burgerlijkemacht (civiele autoriteit) verbonden met het president-schap van de gemeente uitoefenen. Voorlopig zullen dezedrie personen het Regiem van de stad vormen en samenstel-len. 37







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Dit bestuur zal met Ie Januarij aanvang neemen, die dagzal den Heere aftredende Maire, den Nieuwe Maire En des-zelf s Adjunct insgelijks de Muncipaale Raaden installee-ren, van Ued. vernemen wij Proces verbaal doen van over-zenden. Ik blijve met agting De Onder Prefect voornoemd, w.g. Snouckaert. 40



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 De namen van en m Zeist Nu het in 1978 verschenen boekje &quot;De straatnamen vanZeist&quot; uitverkocht raakt en een tweede druk niet teverwachten is, lijkt het moment aangebroken een over-zicht te geven van noodzakelijke verbeteringen en aan-vullingen. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken enkele ande-re onderwerpen met betrekking tot de namen van Zeist aande orde te stellen en wel een overzicht van oude namenvan land, huizen en hofsteden in Zeist, zoals die onderandere voorkomen in de delen I, II en III, aflevering I,van de Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Vervolgens een momentopname van denamen van huizen enz. op-gesomd in het adresboek van Zeist en De Bilt van 1909. Mocht iemand een ouder adresboek van Zeist bezittenen af willen staan aan onze Stichting, dan houden wijons van harte aanbevolen. Tenslotte een opgave van een aantal

bijnamen van Zeis-tenaren met het verzoek om medewerking bij een inventa-risatie van deze namen. In de Ie jaargang (1971) nr 3 schreef de toenmaligeconservator van onze Stichting, dr K.W. Galis, overzeister familienamen. Een herhaling van dit artikel m.eteen aanvulling vindt u op de pagina's 52 t/ra 54. In de 6e jaargang (1976) nr 1 staat een artikel vanmijn hand over de naam Zeist, met de eindconclusie, dater een goede kans bestaat, dat de naam Zeist ontstaan isuit &quot;zegge&quot;, een soort rietgras, dat hier vroeger veelvoorkwam. Een conclusie, die overigens van zeer deskun-dige zijde in twijfel getrokken is. Omdat er in Zeist ongetwijfeld al heel lang geledenzegge groeide wil ik u toch de volgende toepasselijkezin niet onthouden, die ik na de voorlaatste regenpe-riode las, n.1.: &quot;zo te zeggen is voor de zegge al dieregen een zegen&quot;, waaruit we kunnen opmaken dat zeggeaan de lage, vochtige kant van Zeist groeide. De heer Galis

heeft een vervolg geschreven op de ver-klaring van de naam Zeist die ook zeker het overdenken 41





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 geeft twee mogelijkheden wat betreft de betekenis vanseis. Ten eerste kan het slaan op het nederlands zeisen,zeis. Maar waarom nu net dit stuk land genoemd zou moe-ten worden naar een zeis is niet duidelijk. Meer voorde hand ligt dan ook, dat we hier te maken hebben methet middelnederlands seis, seins, afkomstig uit latijnscensus in de betekenis van schatting, cijns. Seis isdan de benaming voor een vroeger heerlijk land, waar-voor de gebruikers een cijns moesten betalen. Dat wehier met deze betekenis van seis te maken hebben, wordtondersteund door twee faktoren: 1) het gebied genaamdseis grenst pal aan het &quot;hoghe hof&quot;, dit is wellicht deplaats waar vroeger de curtis stond, 2) ook de naamLangeviele kan op een grondheerlijke oorsprong duiden&quot;.Einde citaat. Hoewel er te Zeist inderdaad een bisschoppelijk hof,nabij de Brink, heeft bestaan, waar van

heide en ver opbepaalde dagen in 't jaar de pacht of cijns (meestalin natura) moest worden voldaan, wordt dit hof pas voor't eerst in 1308 - misschien reeds in 1220 - vermeld.Terwijl voor het allereerst in de oudst bekende oorkon-de van 838 melding wordt gemaakt van &quot;Seist&quot;. Daaromgaat mijn voorkeur uit naar de naamsverklaring: eenaantal waterlopen, armen van de (Kromme) Rijn, die in-derdaad aantoonbaar door westelijk Zeist hebben ge-stroomd. Het artikel van de heer Van Citters (3) heb ikhelaas niet kunnen raadplegen, mogelijk staan er meerverduidelijkingen in! - Hoe het zij, de naam van onzegemeente zal wel nooit bevredigend worden verklaard. K.W. Galis 1. J. de Vries: &quot;Woordenboek der Noord- en Zuid-Neder-landse plaatsnamen&quot; Utrecht, 1962, pag. 12 2) T. Stol: &quot;De straatnamen van Middelburg&quot;. Archiefvan het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,1979, pag. 199 iw3'







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 geven naar de oorspronkelijke benaming van de villa Len-televen. In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad op ver-zoek van de justitie de expeditieweg achter het waren-huis van V & D de naam &quot;Emmadwarsstraat&quot; gegeven, hetparkeerterrein werd &quot;Weeshuisplein&quot; genoemd en het markt-terrein tussen de Emmastraat en de Torenlaan &quot;Emmaplein&quot;, Op 6 maart 1981 besloot de gemeenteraad het gedeeltevan de Kroostweg tussen de Kromme-Rijnlaan en deUtrechtseweg, Kroostweg-Noord te noemen. Op 11 januari 1982 is aan het weggedeelte, gelegen teAusterlitz, tussen de Austerlitzseweg en de gemeente-grens met Driebergen-Rijsenburg, de naam &quot;Grensweg&quot; ge-geven . Oude namen van land, huizen en hofsteden in Zeist(tussen haakjes: oudste vermelding) gelegen in de parochie Zeist(1529) Ackershoeff Aderwinkel

(Aldenwinkel) gelegen te Driebergen in het kerspel Zeist (1309) gebouwen en boomgaarden inde parochie Zeist (1316) Berghe, Ten een stuk land in het kerspelZeist (1442) ;> . =' ,;.(waarschijnlijk gelegen aande Noordkant van de Slotlaan) Birct, De Bisschopshof hoeve in het kerspel Zeist(nabij de Brink) (1453) Blickenburg (Bliekenburg) huis en hofstede (1368) Biom(men)heuvel46 hofstede bij de grens met degemeente Soest (1615)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist (1580) Block, De huis nabij de Kerkweg (laterBoogaartslust, Veel-Zigt)(1359) land onder Zeist (1580) i hofstede onder Driebergen (1601) hofstede nabij de weg naarBunnik (1406) Koelaan land onder Zeist (1545) bij deKoppelweg huis aan de Driebergseweg (1413)bij de Breullaan (gerecht) land(goed) (1409) bij deBrinkweg land nabij de Koppelweg (1480) hofstede in Stoetwegen aan deBunsinglaan > land onder Zeist (1442) r hofstede (1361)(gerecht) hofstede (1451) land onder Zeist (1564) hofstede in Cattenbroeck (1382)bij Waterigeweg/Groeneweg/Koe-laan Boghertscamp (Boemgaertscamp) BoomcampBraemdolen Brakel, De Bree, De (Het Breegje) Breul, De (Broyel, Bruedell) Brink, De Brugakker of de DelBunsing CannemaeckerslandCattenbroeck Cleyvoert Cluytenbergh Cockert shoeve (Cockaertshoeve) 47



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Conenkamp (Coenenkamp, land nabij Bunnik in het Zeis-Coynenkamp)                        ter kerspel (1382) bij de We- teringlaan land aan de Koppelweg (1347) Coppel Couwenhoven (Gouwenhoven, land(goed) (1469) Goudenhoef)                             (in het gerecht Cattenbroeck) Crosa (ten Kroese, Croest) land(goed) (1259) (gerecht) Dinslo (Dingslo, Dijnsel, land(goed) (1277) Dysseloe) Dolreberch EemskerckenlandEygen Elscam, De Goer (de Goor) Goudakker Haecxlant (Haex virdel) Hare Hardenboll Hedeweghen (Heerewegen) m (uithof van het Vrouwenkloos-ter) hofstede in Cattenbroeck(1388) aan de Wersweg land onder Zeist (bij de Vin-kenbuurt) (1259) land onder Zeist (1630) land in de Kroost (1310) bijde Koppelweg land onder Zeist (1442) bij deUtrechtseweg/Sanatoriumlaan land (op de Zeisteroever)(1529) bij de Hackwetering? land in de parochie Zeist(1265) land (op de

Zeisteroever)(1580) land(goed) (1368) aan deDriebergseweg



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 heide onder Zeist (1556) idem land onder Zeist (1580) land in de Vierhoeven inkerspel Zeist (1388) land onder Zeist (1409) huis (1377) land onder Zeist (1442) land onder Zeist (1580) hofstede in de Kroost land onder Zeist (1580) land onder Zeist (1580) de LageGrond? land onder Zeist (1580) land in Couwenhoven (1580) bijde Hackwetering? land onder Zeist (1545) land(huis) onder Zeist (1477) a. aan de Koppeldijk, thanswinkelcentrum De Clomp b. aan het begin van de Amers-foortseweg land onder Driebergen (1382)bij de Loolaan land onder Zeist (1556) HeetveldHoeff (Hoefft)Hogeland Hoge Geer Kersbergen (Karsbergen,Catsbergen) Kip Lange Engh Landlust Langhen Huge Leeghe Ackeren Leeghe BirckLeegher Haeck Leen, 'tKIomp, De Loo, het (Loe) Meent, De 49



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist bij De Klomp(1529) hofstede onder Zeist (1414) inhet gerecht Cattenbroeck land onder Driebergen (1607) land onder Zeist (1562) nabijde Oirschotlaan hofstede onder Zeist (1310) land en hofstede nabij degrens met de gemeente Soest(1615) herberg aan de Amersfoortse-straatweg (1685) land onder Driebergen (1628) hofstede aan de Waterigeweg(1580) Meer, TerMiddelbroeck Molacker, De Ooievaarsnest(Cyevaersnest) Oude Gerthoef Overhees Panhuis Papencamp, De St. Petronellenhofstede Philips Jansz hoefje. Het hofstede in het gerecht Stoetwegen (1630) hofstede nabij Schoonoord(1566) veen onder Zeist (1446) land onder Zeist (Dijnsel-burg) (1277) Preekstoel, De RydderveenRintveld Roemst (Rumst, Roemster- landgoed onder Cattenbroeck (1455) bij de Kromme Rijn,Koelaan veld) 50



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist (1442) landgoed (gerecht) onderZeist (1600) aan de Utrecht-seweg land onder Zeist (1554) tus-sen Cattenbroeck en Stoetwe-gen, nabij de &quot;Pan&quot; aan deAmersfoortseweg bosch nabij Blikkenburg (1368) Sandeken, HetSchaerweijde ScheeIheynkens camp Schorrenbosch, (Schoer.Schor) Sebeeck (Seebeek) land (1603) en hofstede (1615)in Overhees gerecht en hofstede (1279) bijde Tiendweg land nabij de Kroostweg/Koppel-weg land op &quot;Seysteroever&quot; (1616) land onder Zeist (1349) land onder Zeist nabij Rijnwijk land onder Zeist (1489) Stoetwegen Stuifnestje Tolacker, De Vierhoeven, De Weerdorp (Werdorp,Wairdorp) Woerdt, De Wulvenrehorst (Wulper-horst) Zeisteroever hofstede in het gerecht Catten-broeck (1601) hofgoed van de St. Paulusabdij(1400) Zeisterschoor (Zeister-scoer) land onder Zeist (1432) 51



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Familienamen(uit: Bulletin Van de Poll-Stichting, 1971-3) In 1967 verscheen te Assen als deel IV in de serie&quot;Nederlands Repertorium van Familienamen&quot; het deel, ge-wijd aan de provincie Utrecht (andere delen betreffenFriesland, Groningen, Arasterdam, enz.). In dit lijvige boekwerk staan interessante zaken, ookvoor ons Zeistenaren; een en ander moge hieronder volgen, Het is opvallend dat een aantal personen met dezelfdenaam in grote getale alhier woonachtig is; volgens deRepertoriumsamenstellers zou dit er op wijzen dat zulkefamilies reeds zeer lang in Zeist ingezeten moeten zijn.Dit behoeft mijns inziens niet per se zo te zijn; eensnel-groeiende familie bijv. welke zich ca 1900 hiervestigde kan in voornoemde groep vallen, terwijl omge-keerd een familie die al eeuwen hier woonachtig is (o.a.Enk(e)laar, (Van) Smo(o)renburg, Verdonk) thans - doorvertrek naar elders

en/of uitsterven - nog maar weinigleden telt. Eerst het lijstje met &quot;grote&quot; families. N.B.: de gege-vens zijn ontleend aan de volkstelling van 1947!!Naam Aalten 96 x in prov. Utrecht, waarin 55 x in Zeist&quot; Bleyerveld 92 x in prov. Utrecht, waarvan 53 x in Zeist&quot; Van Denderen 153 x in prov. Utrecht, waarvan 117 x in Zeist&quot; Van den Dolder 96 x in prov. Utrecht, waarvan 52 x in Zeist&quot; V. Doleweerd 50 x in prov. Utrecht, waarvan 27 x in Zeist&quot; Donath 52 x in prov. Utrecht, waarvan 34 x in Zeist&quot; Doornkamp 107 x in prov. Utrecht, waarvan 67 x in Zeist&quot; Gadella 60 x in prov. Utrecht, waarvan 33 xin Zeist&quot; Greeven 88 x in prov. Utrecht, waarvan 55 xin Zeist&quot; Van Grondelle 90 x in prov. Utrecht, waarvan 57 x in Zeist&quot; Ten Haaft 56 x in prov. Utrecht, waarvan 45 x inZeist 52



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Naam Van 't Hoenderdaal 70 x in prov. Utrecht, waarvan 36 X in Zeist&quot; Mens 54 x in prov. Utrecht, waarvan 42 x in Zeist&quot; Overhorst 60 x in prov. Utrecht, waarvan 31 x in Zeist&quot; Ruyssenaars 116 x in prov. Utrecht, waarvan 87 x in Zeist&quot; Van Tellingen 209 x in prov. Utrecht, waarvan 108 X in Zeist&quot; Van Veldhuyzen 105 x in prov. Utrecht, waarvan 89 x in Zeist.Tot besluit volgt een aantal namen van Zeistenaren(met tussen haakjes het oudste jaar van vermelding), tevinden in de &quot;Bronnen voor de geschiedenis van Zeist&quot;,dl I en II. Of de huidige naamgenoten alhier van hen af-stammen, zal nader onderzoek moeten aantonen. Mogelijkkan te zijner tijd dit boeiende onderwerp nog eens na-der worden behandeld. Inmiddels houdt schrijver dezeszich voor inzage van oude familie-papieren e.d. aanbevo-len. (van)Amerongen (1529), Bloc(k) (1336),

(van) Brakel(1328), Couwenhoven (1597), Cremer (1685), Cruyff (1529),(van) Dam (1426), van Dort (1427), van Da(a)tselaar(1685), van Dompselaar (1600), van Doorn (1685), vanDorresteyn (1685), van Ee (1529), van Garderen (1685),Loef (1398), van Oosten (1685), van Oort (1559), Overeem(1685), van Rijn, Rhijn (1576), van Rijnsoever (1685),Spaen (1426), Sas (1427), Stael (1685), van Soest (1685),Spruyt (1600) van Schay(c)k (1534), (van) Smo(o)renburg(1745), Voskuyl (1409), van Vulpen (1685), de Wilde (1403),Wingelaar (1677), Wolfswinkel (1745), van Wijck (1389),van Zijll (1597), (van) Achterberg(h), enz. Tot zover de tekst van 1971. Enige opmerkingen wil ikdaar nog bijvoegen. 1) Het is mij opgevallen dat in Zeist bij &quot;oude&quot; fami-lies dikwijls een naam met &quot;Ver&quot; (een samentrekking van&quot;van der&quot;) wordt aangetroffen. Verhoudingsgewijs meerdan elders? Ik noem hier bijv.: Verbeek, Verhoekend,Verboom,

Verburg, Verdonk, Verduijn, Vergeer, Verhagen,Verheul, Verhoef en Verhoeff. Verhoek, Verkade(?), Ver- 53





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Van Soest, Baren, Van Doorn, Van Reenen, Van Renswou, maar dat is een hoofdstuk apart. K.W. Galis Van Woudenberg, enz. Namen van huizingen, villa's, buitenverblijven, hotels,vergaderlokalen, enz. Voor we de postcode hadden was het voldoende wanneerbehalve de naam en de woonplaats de straat en het huis-nummer werden vermeld. Toch werd hier niet altijd aan voldaan, omdat inplaats van de straat en het huisnummer vaak alleen denaam van het huis werd opgegeven. Dat is dan ook de reden, dat we in oude adresboekenbehalve een alfabetische opsomming van de bewoners eneen naamlijst van ingezetenen, gerangschikt naar stra-ten en wegen, ook een lijst met namen van huizen vinden,met daarbij vermeld de namen van de woners met straaten huisnummer. Een dergelijke lijst uit het adresboek van Zeist en DeBilt van 1909 is hierna afgedrukt. Namen van

Huizingen, Villa's, BuitenverbliJTen,Hotels, Vergaderlokalen, enz. enz. NAAM: STRAAT. No. BEWOOND DOOR: Adriana Adriana Agatha Agatha Albertine Alexanderhoeve Aiida Amsterd.. winkel Anna Anna Anna Lewina Anna Margaretha Steniaweg Boschlaan Slotlaan Steinlaan Boschlaan Soestd.weg Bergweg Emmastraat Slotlaan Woudenb.weg Wilhelm.laan Boschlaan 93423813121021 19 5 5 31 G. Vermeer. Mevr. de Wed. Mr. F. W. A. En- G. J. van Verseveld. [geimann. P. C. van Os.E. Westening.C. L. Doorman.J. Mollee.H. van Loghem.Jkvr. de Geer.Mevr. Gerlings.H. L. Rijnink 55

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 de ezelin ter plekke molk en de melk als medicijn gratisbeschikbaar stelde- De eerbiedwaardige politieagent J. Cloo, met een baardwaar Sinterklaas jaloers op zou zijn, heette &quot;De Kinder-diender&quot;. Mocht u bijnamen weten met eigen naam en eventueel toe-lichting over het ontstaan van de bijnaam dan houd ik mevan harte aanbevolen voor enig bericht. L. Visser De bijnaam van L.C. Dudok de Wit (1843-1913) wonende opSlangevecht te Breukelen was zo bekend, dat hij als Keesde Tippelaar staat vermeld in de beknopte Nederlandseencyclopedie van K. ter Laan met de toelichting &quot;ver-maard om zijn wandeltochten door heel de wereld&quot;. 63











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 DE BEVRIJDING Met de beelden van de tijdens de open dag vertoondefilm van de bevrijding nog vers in het geheugen werd mijnaandacht gevestigd op het nummer van de Zeister Post van9 mei 1945 met een uitvoerig verslag van de intocht vanonze bevrijders. Het wordt hierna volledig overgenomen. Enkele dagen later bood iemand onze Stichting een aan-tal foto's van deze intocht aan, waarvoor onze dank. Voorfoto's en ander documentatiemateriaal houden wij ons vanharte aanbevolen.. L. Visser INTOCHT ONZER BEVRIJDERS! GEDULD OP DE UITERSTE PROEF GESTELD Eindelijk zijn ze Maandagmorgen, 9.35 uur precies,Zeist binnengekomen om het gezag over te nemen, dat opDuitse wijze uitgeoefend, zo onverwacht lang moest wordenverdragen, bedreigd door wapengeweld. Wel werd het geduld tot het uiterste beproefd. VanafVrijdagavond werd onze uitslaande

blijdschap telkens weeronderbroken door depressies. Als krijgsgevangenen warende eerste &quot;Tommies&quot; reeds ruim een week geleden doorZeist gekomen, maar Vrijdagavond doorkliefde de vreugde-kreet alle lanen en straten: &quot;Ook West-Holland was weervrij!&quot; Edoch, de vurige wens was ook hierbij vader van degedachte. Men was in de omroep voorbarig geweest, daarpas sprake was van wapenstilstand en capitulatie, dieechter eerst nog moest worden geratificeerd wat betreftde door onze bevrijders gestelde voorwaarden. Dit alleswerd pas geleidelijk bekend en zo ging Zeist met glorieu-ze gedachten ten aanzien van Zaterdagmorgen ter ruste. Om8 uur toch zou de overgave officieel zijn en waren deBritten en/of Canadezen hier te verwachten. Zo heette hetalthans en de &quot;ze zeggen&quot;-berichten volgden elkaar op 68





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Maandagmorgen was men getuige van de exodus der zichnoemende &quot;beschermers&quot;, waarop ook het rumoer in de nachthad gewezen en ja waarlijk! deze Maandag-morgen zijn Onze Bevrijders in-derdaad verschenen al was het om tussende dichte drommen feestgangers door verder te rijden terbezetting van onze westelijke Provincies. Steeds algemener werd de feesttooi en geregeld groeidende dichte rijen tot om 9.35 uur precies de eerste tank-colonne doorkwam, heel den dag opgevolgd door allerleigemotoriseerde wagens en motorrijwielen, waarvan de in-en opzittenden met enthousiasme werden begroet. Zeist, Canada en Engeland reikten elkaar de hand. 'tWerd een ware zegetocht voor de Tommies en Canadezen. Om10 uur werd ook van de toren van het Raadhuis de vlaguitgestoken, waarbij de burgemeester. Mr. W.A.J. Visser,hersteld van zijn

&quot;ziekte&quot; op het balcon verscheen enalvast een ovatie'kon aanhoren van wie Zijn EdelAchtbareopmerkten, die inmiddels in de Burgemeesterskamer ookWethouder Lammerts van Bueren weer had begroet. Vervol-gens kwamen Officieren ten gemeentehuize hun opwachtingmaken. Bij de ontvangst waren tegenwoordig de heerenBurg. Mr. W.A.J. Visser, Baron Mackay, Lingeman (Dis-tricts-Commandant), de Marie (mil. Districts-Commandant)Bart, en verder de illegale pers. Na begroeting en toe-spraak door den burgemeester verschenen de Local Comman-der Mat. Gen. Galloway en de verbindingsofficier Quarlesvan Ufford, de nieuwe gezaghebbers, op het balcon, waarhun door de menigte een ovatie werd gebracht, die vervol-gens kon luisteren en instemmen met de passende muziekvan het K.Z.H.M. , gedirigeerd door zijn voorzitter, denheer Adriaans. Dat het rond het Rond feestelijk bleeflaat zich begrijpen, terwijl de zeer zeker ook

passendediepe ernst 's avonds tot uiting kwam in de dankstonden,welke in alle kerken geen plaats onbezet lieten. Wantdankbaarheid aan God mag vooral ook in Zeist de hartenvervullen, bedenkende hoezeer onze gemeente bevoorrechtbleef en gevrijwaard was van evacuatie en oorlogsgeweldin betekenende omvang. Zeist is gespaard en heeft daaromonder ons volk temeer redenen om te jubelen. Nederland isweer vrij! 70
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Een stukje apothekershistorie uit het dorp Zeist* In het midden der 19e eeuw, onder het burgemeesterschapvan burgemeester Van Bern, verwoestte een brandjehet gemeente-archief. Dat is voor alle nakomelingen, diebelang stellen in de geschiedenis van onze plaats, eenniet genoeg te betreuren feit. Een lichtzijde mag het genoemd worden, dat we ten on-zent een soort gemeente in de gemeente bezitten in deEvangelische Broedergemeente (de z.g. Hernhutters), diesedert ongeveer 1767 in ons dorp zijn en er zeer behoor-lijke archieven en dagboeken op na houden, en door hunzeer intensieve samenleving soms allerlei kleinigheden inhun &quot;Aeltesten-Conferenz&quot; - plaatselijk bestuur - behan-delen en daarvan in hun &quot;Diarium&quot; aanteekening hielden. Dr. F. H. H o 1 m, voormalig lid van de fa K r a e-pelien en Holm, mede geholpen door PastorMuller , den

predikant der Broedergemeente, ver-schafte mij tal van feiten en afschriften uit de Diaria.Hierbij gevoegd een aantal familiepapieren, als acten vankoop, vennootschap, ontbinding, enz. maakten het mo-gelijk, een vrij geregeld verhaal van een der oudsteapotheken samen te stellen. Het vroegste bericht, dat we aantroffen over een apo-theek, is uit 1792. Op den 12den Aug. van dat jaar stierfvolgens het Diarium Gerrit van Wees, in levenapotheker. Van dezen staat wel niet vast, dat hij eenapotheek heeft gedreven, maar een volgend bericht maaktdit toch wel hoogstwaarschijnlijk. Op 3 Juli 1793 ver-meldt namelijk het dagboek, dat Broeder ChristianGottlieb Hentschel als aanstaande provi-sor der gemeentelijke (lees: Broedergemeentelijke) apo-theek van Herrnhut &quot;behouden is aangekomen&quot;. We mogen dus hieruit zonder al te veel fantasie vast-stellen, dat sedert pl.m. 1780 de Broedergemeente eeneigen apotheek bezat, waarover eerst G. van Wees

* Met toestemming overgenomen uit het PharmaceutischWeekblad, 1931 74





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 3. Tot alles betaald zal zijn, blijft zijn geheele vermo-gen en de heele inventaris als hypotheek. 4. Alles ge-schiedt alleen, om Br. W u 1 1 e n te helpen, dus zoodradie hulp niet meer noodig is, vervalt de apotheek weeraan de gemeente terug, ook bij sterfgeval, etc. 5. Br.W u 1 1 e n belooft, zich naar de verordeningen en re-gelingen der Gemeente te gedragen en voor het aanschaffenvan goede medicamenten te zorgen en deze voor den laagstmogelijken prijs te verkoopen &quot;so dasz alles zur EhreGottes und zur Zufriedenheit der Geschwister gereiche undallen Klagen und Unannehmlichkeiten vorgebeugd werde&quot;. Lang heeft Dr. W u 1 1 e n geen plezier gehad van zijngecombineerde praktijk. Hij was n.1. lijdende aan&quot;tering&quot; en stierf reeds 26 Febr. 1803, ruim 26 jaar oud. Voor de gemeente schijnt de combinatie medicus-apo-theker wel aanlokkelijk geweest te

zijn, want zij zoekteen ander. 26 Mei 1803 komt Doctor Johannes Chris-tiaan Kaulfusz, die zij &quot;beroepen&quot; hebben,uit Neuwied, om de plaats eens te zien en besprekingen tehouden. Of hij de betrekking van gemeente-arts-apothekerkrijgen zal, wordt in een plechtige bestuurszitting op 2Juni door het lot beslist. Hij wordt door deze &quot;hoogereleiding&quot; aangewezen en heeft er zich dan ook aan te hou-den, maar....... 15 Juni schrijft hij uit Neuwied, dat hij zijn huis en praktijk aldaar niet kwijt kan raken endat hij niet wil overkomen, voor hij al zijn schulden kanafdoen. Nu volgt er weer een voor ons merkwaardige uiting. DeAeltesten-Conferenz biedt hem n.1. een voorschot aan &quot;om-dat men met het oog op de apotheek in verlegenheid zoukunnen komen&quot;. Hieruit blijkt, dat ook in die rumoerige dagen na deRevolutie het &quot;Toevoorzigt&quot; aan zijn eischen vasthield!en bovendien, dat de menschen beter een jaartje zonderdokter

konden, dan zonder apotheker! Wanneer Kaulfusz precies is gearriveerd, blijktweer niet, wel dat hij er in 1804 is, want d.d. 1 Maart1804 onderteekent hij met een uitvoerig onderschrift deboven gememoreerde koopacte van Dr. W u 1 1 e n en ver- 76











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Wegens den verren afstand van onze Apotheek vaneenige gedeelten dezer gemeente, hebben wij, op ver-zoek van velen, besloten van heden af 2 bussen teplaatsen en wel een op den Utrechtschen straatweg bijde Tramremise, de andere Hoogenweg aan de Bewaar-school, met het doel daarin recepten en andere be-stellingen in ontvangst te nemen. De lichting zal ge-schieden voormiddags 9.30, namiddags 1.30 en 5.30.Op Zon- en feestdagen 11.30. KRAEPELIEN & HOLM,Apothekers, Broederplein. Zeist, 12 Juni 1886. Uit de hierna afgedrukte brief en advertentie uitde Weekbode van 19 juni d.o.v. blijkt dat collegaGuldensteeden Egeling niet erg gelukkig was metdeze gang van zaken. De beide heren konden elkaar in elk geval enkelemalen per dag ontmoeten bij het lichten van de recep-tenbussen op precies dezelfde tijden en plaatsen. INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur!

Vergun mij, in verband met achterstaande advertentiede volgende opmerking te maken: Slechts noode ga ik over tot het plaatsen van recep-tenbussen, een maatregel die in de Pharmacie als min-der gepast wordt beschouwd en die, in enkele grootesteden van ons Vaderland toegepast, meestal tot degrootste onaangenaamheden tusschen collega's heeftaanleiding gegeven. Nu echter de heer Holm hiermede is begonnen, meenik verplicht te zijn, zijn voorbeeld in dezen te moetenvolgen. Hoogachtend,                                     UEd. Dr. dienaar. Guldensteeden EgelingZeist, 19 Juni 1886. 83



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Verwijzende naar het ingezonden stukje in het No. vanheden, hebben de ondergeteekenden de eer te berichtendat zij Dinsdag, 22 Juni ook twee RECEPTENBUSSEN zullen plaatsen, eene op den Utrechtschen straatwegbij de Tramremise en eene aan de Bewaarschool op denHoogenweg. De lichting zal geschieden des voormiddags 9.30, 's na-middags 1.30 en 5.30. Op Zon- en Feestdagen 11.30. CULDENSTEEDEN EGELING & ZOON, Apotheker. Dorpsstraat. , Na 1931 zijn de apotheek aan de 2e Dorpsstraat en defabriek aan de Karpervijver geschiedenis geworden. Op23 maart 1960 schreef de heer J.A.J. van Hulsen aanhet gemeentebestuur van Zeist dat de ten name van dePharmaceutisch-Chemische Fabriek &quot;Kraepelien en Holm&quot;staande hinderwetvergunningen konden worden ingetrok-ken omdat het bedrijf dat was gevestigd in de percelenachter het pand

Karpervijver 5, welke percelentot 1 januari 1960 gehuurd werden van de EvangelischeBroedergemeente, inmiddels waren ontruimd. De apotheek van Huber werd in 1968 door drs J.H.Versteeg (eigenaar van apotheek Oldeman, voorheen Gul-densteeden Egeling) overgenomen met de bedoeling dezete verplaatsen naar de wijk &quot;Hoge Dennen- Kercke-bosch&quot;. Toen realisering van deze verplaatsing aan-vankelijk niet mogelijk bleek, kreeg apotheek Hubervoorlopig onderdak bij apotheek Oldeman aan de IeDorpsstraat. Na tien jaar kwam de vestiging &quot;Hoge Den-nen-Kerckebosch&quot; tot stand in het pand Ernst Casimir-laan 72. De in 1830 opgerichte apotheek aan de IeDorpsstraat is inmiddels ook opgeheven en verplaatstnaar Zeist-West in het pand De Clomp 3144. % ,                    . .                           - L. Visser 82
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