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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Omdat het opbergen van kaarten van verschillende af-metingen bij het uitnemen vaak tot beschadiging leidde,is het nu ingeschreven kaartenbezit verdeeld in een6-tal formaten, waarnaar de kaarten binnen eenzelfdeformaat in groepen van ca tien exemplaren in een omslagzijn verzameld. In het nieuwe overzicht wordt elke kaart iets uit-voeriger beschreven dan voorheen. De formaatcode wordtvermeld, waardoor de kaart sneller kan worden opge-zocht. Inlichtingen. Het geven van mondelinge en telefo-nische inlichtingen neemt toe op dinsdagmorgen. Ditjaar ongeveer 100. De schriftelijke inlichtingen ± 30. Onze medewerking werd onder andere verleend aan deheren Blijdenstein en Coppens in verband met de uitgave&quot;Zeist, Groei en Bouw&quot;, aan de Stichting AcademischeReizen, de Open Dag met het thema bedrijvigheid inZeist, enz. Veel dank aan de medewerkers, de

dames Bertoen enBottinga en de heren Roeder en Van Wijk en onze pen-ningmeester, de heer Visser. Zonder hun inzet zoudenwij de bovengenoemde resultaten niet bereikt hebben. J.C. Mollen-Hengeveld





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 11 januari 1871 van b. en w. van Zeist het verlof tothet aanleggen van een bijzondere begraafplaats, onderde bepaling dat het bestaande graf van Hubert binnen deomheining van de begraafplaats niet geroerd mocht wor-den en dat geen nieuwe graven binnen de afstand van 50meter van het woonhuis &quot;De Heidelanden&quot; mochten wordenaangelegd. In 1935 kreeg de begraafplaats een uitbreiding. Op debegraafplaats liggen voornamelijk (oud-)ingezetenen vanAusterlitz begraven. De aandacht trekt het familiegrafvan Dirk Jan van Nieuwenhuizen (Maarn 1872 - Austerlitz1941), de eerste SDAP-wethouder van de gemeente Zeist,die voor Austerlitz van veel betekenis is geweest. Op deze begraafplaats van de n.h. gemeente wordt nogsteeds begraven. Het is gewenst dat de grafsteen Hubertuit 1827 bijzondere aandacht krijgt anders bestaat hetgevaar dat dit kleine monument

in Austerlitz op de be-graafplaats de tijd niet langer zal doorstaan. Den Dolder Christoph Pleines (1857-1936) stichtte in 1902 eennieuwe zeepfabriek genaamd &quot;De Duif&quot; op de terreinenlangs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Zijn komst gafde stoot tot een krachtige groei van de buurtschap DenDolder. Hij bouwde niet alleen een fabriek annex direc-teurswoning maar een heel dorp met woningen voor zijnarbeiders, een kerkzaal en een school. Bij een bloeiende gemeenschap hoort een begraaf-plaats. In 1914 schreef Pleines een boek over zijnschepping: &quot;De zeepindustrie in beeld (...)&quot;. Een para-graaf uit dit boek handelt over het &quot;Stille Hofje&quot;, debegraafplaats te Den Dolder, die op zijn initiatief wasaangelegd. De eerste begrafenis vond er in 1906 plaats. De ingang van deze particuliere begraafplaats bevindtzich tussen de nos 66-68 aan de Pleineslaan in debuurtschap Den Dolder. In een groot familiegraf Pleinesliggen zijn zoon

(overleden 1906) en zijn echtgenotebegraven. Verder bevinden zich op de begraafplaats defamiliegraven van het aangetrouwde geslacht Prang.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Ch.Pleines was van 1911-1918 lid van de gemeenteraadvan Zeist, verkocht in dat laatstgenoemde jaar zijnzeepfabriek en verliet de gemeente Zeist. Hij overleedin 1936 te Liechtenstein 2). Op het &quot;Stille Hofje&quot; te Den Dolder wordt nog steedsbegraven. V.A.M, van der Burg Noten 1. W. Grapendaal, de buurtschap Austerlitz in het lichtder historie, z.pl. z.j. (1954), blz. 38 e.v. 2. L. Visser, De straatnamen van Zeist. Ook straatnamenzijn monumenten. Van de Poll-Stichting, Zeist 1978,blz. 103 en K.W. Galis, Huis ter Heide, Bosch enDuin en Den Dolder in oude ansichten, Zaltbommel ' 1980, no 58 (portret Ch.Pleines) Illustraties 1. Foto van de grafsteen Hubert, 1827, Begraafplaatsn.h. gemeente, Austerlitz 2. Foto ingangshek van het &quot;Stille Hofje&quot;, particulierebegraafplaats, Den Dolder tussen Pleineslaan nos66-68
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Nu was dit wel een beetje de kat op het spek binden,want aan de overkant, in het zusterhuis der Broederge-meente bevond zich het meisjesinternaat van de scholendier gemeente. Het is er dan ook van gekomen en op eenavond hebben de meisjes voor de jongens een feestjegebouwd in het zusterhuis. Van medeplichtigheid van eender secondanten was er sprake en de jongens begavenzich per roeiboot naar het zusterhuis. De zaak kwamlater uit en leidde tot een (mini-)schandaal en verwij-dering van enkele meisjes van de school. Gevolg was, dat van de zijde der Broedergemeente totboven vermelde defensieve maatregel in de sloot, dievan het Slot naar het zusterhuis voerde', werd besloten. J. Meerdink Een gedeelte van het hek, met en zonder kogeltjes 13





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 blijken mag uit het antwoord, dat hem uit Zeist werd toegezonden. Missive met goedvinden van den Heer van Zeijst enden Heer Drossaard aan Ansum van der Swaen geschre-ven, tans herder van den Heer van Zeijst te Cappel,onder couvert aan de Heer Walraet Carel Mos teEijsselstijn. Goede Vrind Ansum van der Swaen. Ued. hebt aan den Heer van Zeijst kennis gegeven,dat Ue vermijnt eenig recht te hebben op de gevondepenningen tot Zeijst bij het Rondeel, daer Ue ge-woont hebt. Zoo dient deezen in antwoord dat deHeer Drossaard en Schepenen der Vrije en HoogeHeerlijkheijd Zeijst, bij Resolutie indato den 31Meij 1748 hebben doen publiceeren en affigeeren totZeijst en Driebergen of iemand aldaer gevondenwierd, die eijgendom of pretentie op dezelve pen-ningen can formeeren, dat die zig binnen den tijdvan ses weeken aan welgemelte Geregtslieden methaare bewijsen

daertoe specteerende moesten compa-reeren, op Peene dat die van den Geregte over degemelte penn. zouden disponneeren zoo als hetzelvebehoorden. En daer is niemand verscheenen.Derhalve zullen die van den Geregte op aenstaendeDinsdag den 24 September des voornoens ten thienuuren bij den anderen zijn, om daer verder over teresolveeren, en zoo Ued. vermijnde alsnog eenigrecht op dat gevonde geit zoudet connen formeeren,dat Ued. dan ten langsten Ue aldaer condet latenvinden, met behoorlijke bewijsen daertoe dienende.Goede vrind Ued. Dw. Dienaer was get. Jan van Dam.Zeijst den 19e Septemb. 1748.Blijkbaar kwam men in september niet tot een besluit, want het Gerecht nam de volgende beslissing: Resolutie wegens het voorengemelte gevonden geld.Dinsdag den 5 november 1748. Die van den Geregte hebben gecommitteert de HeerHendrik Houtkamp, Drossaard en Bastiaan van Maurik,Schepen van deze Hooge Heerlijkheijd

Zeijst, omme 15











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Personeel Herv. School aan de Slollaan 1936. De heer A. v. d. Bos gaal met pensioen, de heer E. de Klerk voli^l hem op. Voorste rij: van links naar rechts, A. v. d. Bosjr.. kwekeling; E. de Klerk, Hoofd: A. v. d. Bossr.: J. v. d. Hoff, engels; Mej. J. E. Pon, lo; Mej. C. v. Rijn. I<>: Mej. C. Willeime, lo; Mej. S. J. Pon. lo; J. R. Berius. engels; G. M. Northolt. aardrijkskunde. Achterste rij: van links naar rechts, J. JacJanse. f rans; J. Bos, lo; C. Zijderveli, wiskunde: J. v. Driel, duiis; A. Westerveld, lo; Mej. H. M. J. C. Kool, lo. 20 !





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Zeist en het geslacht Huydecoper b ouwers van de 19 e eeuwse buitenplaatsen Blikkenburg, De Brink en Wulperhorst Inleiding Leden van het adellijke geslacht Huydecoper hebbengedurende de gehele 19e en het begin van de 20ste eeuwte Zeist een belangrijke rol gespeeld als burgemeester,gemeenteraadslid en eigenaar-bewoners van de ridderhof-stad Kersbergen, het Zeister Slot, de ridderhofstadBlikkenburg, het huis Wulperhorst en het huis De Brink.In 1950 zijn de zeister takken van het geslacht Huyde-coper uitgestorven. Nadien woonden er nog wel Huydeco-pers te Zeist, o.a. aan de Kroostweg no 175 en te Huister Heide (Huydecoper van Maarsseveen). Wulperhorst was aan het einde van de 18e eeuw in han-den van het geslacht (de) Pesters 1). Jacoba MargarethaHarscamp (Utrecht 1755 - Zeist, huis Wulperhorst 1827),weduwe van W.N. (de) Pesters, eigenares van

Wulper-horst, hertrouwde te Utrecht 11 oktober 1807 Jan Antho-ny baron Taets van Amerongen (1769-1828), Heer van Wou-denberg, lid van gedeputeerde staten van Utrecht, we-duwnaar van L.R. van Tuyll van Serooskerken. En zo kwamWulperhorst na de dood van J.A. baron Taets van Ameron-gen ter publieke veiling 2) tezamen met de hofstede deHoef (gelegen aan de Tiendweg) een kavel vormend, als-mede de hofstede de Rumst (gelegen aan de overzijde vande Kromme Rijn te Bunnik tegenover Wulperhorst), deridderhofstad Blikkenburg en de hofsteden Stoetwegen enZomerdijk aan de Tiendweg te Zeist 3). De schoonzoon van J.A. baron Taets van Amerongen, jhrJan Elias Huydecoper (Amsterdam 1798 - Zeist, Het Slot1865), lid van de gemeenteraad van Amsterdam en lid vanprovinciale staten van Noord-Holland 4) werd eigenaarvan al deze zeister goederen in 1829. Uit zijn huwelijkmet Maria I.A.J.Ch. barones Taets van Amerongen(Utrecht

1802 - Bertich a.d. Moezel 1859) waren teZeist in de jaren 1822, 1824, 1826 en 1828 vier vanzijn uiteindelijk negen kinderen geboren. Evenals zijn 22







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 - Zeist, huis Wulperhorst 1886) en diens echtgenoteL.E. barones van Hardenbroek (1827 - Zeist, huis Wul-perhorst 1909). Diens zoon Joan Adolf Huydecoper (1856-1921) bewoonde vanaf 1910 tot zijn dood met zijn gezinBlikkenburg 14). Blikkenburg bleef tot 1950 in handen van het geslachtHuydecoper en werd vanaf 1922 tot zijn dood in 1978bewoond door J.G.G. baron Taets van Amerongen van Rens-woude en diens gezin, die het in 1950 in eigendom ver-wierf. Het huis Blikkenburg wordt nog steeds particulierbewoond. Het huis Wulperhorst onder Zeist Het echtpaar Huydecoper-Van Hardenbroek liet door dearchitect S.A. van Lunteren 15) in de jaren 1858-1860op de plaats van het oude huis Wulperhorst een nieuwbuiten bouwen, dat er nog steeds staat. Na de dood vanmevrouw Huydecoper - Van Hardenbroek in 1909 werd Wul-perhorst bewoond door haar zoons jhr mr G.C.D.

Huydeco-per (Zeist 1851 - Zeist, huis Wulperhorst 1911), lidvan de gemeenteraad van Zeist en jhr H.M. Huydecoper(Zeist 1857 - Zeist, huis Wulperhorst 1950), lid vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams en chefvan de firma Crommelin en Huydecoper, commissionairs ineffecten te Amsterdam. Laatstgenoemde bezat in 1914 eenzg. spijker-auto. De Huydecopers op Blikkenburg tot 1921 en Wulperhorsttot 1950 leefden als echte landjonkers. Te Zeist werdtoen nog veel gejaagd. Toen jhr Hendrik Maximiliaan op zeer hoge leeftijdongehuwd overleden was, kocht de Staat der Nederlanden(Ministerie van Defensie) Wulperhorst. Het huis De Brink onder Zeist In het &quot;Veilingboekje&quot; van 1818 wordt het perceelwaarop tegenwoordig de buitenplaats De Brink aan deUtrechtseweg staat, als volgt beschreven: 15



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 &quot;Een perceel Weiland, gelegen in de Gemeen-te van Zeijst, in twee Kampen, groot om-trent 3% Mergen, strekkende uit het nate-melden Perceel, tot aan de Landerijen vanden Heere T (bedoeld: F) N. van Bern, op devoormalige Hofstede den Brink, belend aande eene zijde de Zeijstervaart (thans deGrift geheten), en aan de andere zijde deRidder-Hoffstad Kersbergen&quot;.Op het terrein waar dus vanouds de hofstede De Brinkhad gestaan, legde in 1856 de oudste dochter van jhrWillem Karel Huydecoper (Amsterdam 1830 - Zeist, huisDe Brink 1882) de eerste steen voor de buitenplaats DeBrink 18). Naar hem is te Zeist een straat genoemd 19).Hij was van 1863-1882 lid van de gemeenteraad en burge-meester van Zeist 20). Van zijn feestelijke intocht alsburgemeester van Zeist, op de leeftijd van 33 jaar, iseen ets door J. Hoevenaar Wzn vervaardigd, die aanwezigis in het

archief van de Van de Poll-Stichting. Ookzijn herbenoeming in 1869 ging met veel feestelijkheidgepaard 21). Dit roept het beeld op van een populaireburgemeester. Zijn echtgenote, J.M.E. Dijckmeester (Tiel 1831),overleed op De Brink 3 augustus 1904. Daarna werd debuitenplaats De Brink bewoond door de oudste dochter,jkvr. C.E.W. Huydecoper. Thans is de buitenplaats eigendom van de beleggings-maatschappij B.A.M. Holding N.V. Slotsom Behalve een straatnaam herinnert o.a. een dubbelegrafkelder met daarop aangebrachte familiewapens Huyde-coper-Van Hardenbroek op de Oude Algemene Begraafplaatsaan de Bergweg te Zeist 22) nog aan het geslacht Huyde-coper, waaraan Zeist de bouw van de buitenplaatsenBlikkenburg, Wulperhorst en De Brink te danken heeft,alsmede het historisch landschap tussen het ZeisterSlot, Blikkenburg en Wulperhorst. In deze scheppingen,gebouwd tussen 1850 en 1860, leeft het geslacht Huyde- 26





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 6.  Jhr dr H.W.M, van der Wijck, De Nederlandse Buiten-plaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming enherstel, 2e druk aangevuld met een register. Alphenaan den Rijn 1983, blz. 320-323. 7.  A.W. van de Bunt, Oud Zeist, Baarn 1968, blz. AA-AS; dezelfde. Het Slot van Zeist, z.j. z.pl., blz.30-31; J.E.A.L. Struick, Een vorstelijk stuk goet.Jaarboekje Oud-Utrecht 1969, blz. 152; J.D.M. Bar-det, Kastelenboek Provincie Utrecht, 5e druk, Bus-sum 1975, blz. 3A3. 8.  RA Utrecht: J. Steur, Archief van het geslacht Huy-decoper en van aanverwante families, z.j. z.pl.,inv. no 2057 en een exemplaar aanwezig in het ar-chief van de Van de Poll-Stichting, Zeist. 9.  Memorie of gedetailleerde omschrijving eener vrij-willige en aanzienelijke veiling van vaste goede-ren, gelegen onder de gemeente van Zeist, ProvincieUtrecht, Utrecht 1818 (in het bezit van de Van dePoll-Stichting, Zeist), blz. 21.

10. Veilingboekje 1829, blz. 11-12. 11. Jhr dr H.W.M, van der Wijck, a.w., blz. 320-323;J.D.M. Bardet, a.w., blz. 28-29. 12. Roland Blijdenstein, Zeist, Groei en Bouw. Utrecht-seweg-Driebergseweg, Zeist 198A, blz. 30-37, noemtten onrechte jhr J.E. Huydecoper, burgemeester vanZeist. 13. RA Utrecht: J. Steur, Archief van het geslachtHuydecoper en van aanverwante families, z.j. z.pl.,inv. no 2051. IA. RA Utrecht: Menno Polak, Voorlopige inventaris vanhet familie-archief Huydecoper en aangetrouwde fa-milies, z.j. z.pl., inv. no 8A6. Gedicht opgedragenaan J.A. Huydecoper betreffende de gastvrijheid opBlikkenburg (ca 1920) en no 8A8. Foto's vermoede-lijk van J.A. Huydecoper en 'andere leden van defamilie Huydecoper, grotendeels opgenomen op Blik-kenburg te Zeist (ca 1920). 15. Jhr dr H.W.M, van der Wijck, a.w., blz. 323. 28



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 16. RA Utrecht: Menno Polak, Voorlopige inventaris vanhet familie-archief Huydecoper en aangetrouwde fa-milies, z.j. z.pl., inv. no 859. Foto's van jhrH.M. Huydecoper en inv. no 1220. Foto's van Wulper-horst te Zeist (ca 1940). 17. Blz. 33. 18. Roland Blijdenstein, Zeist, Groei en Bouw. Utrecht-seweg-Driebergseweg, Zeist 1984, blz. 215-219 ver-meldt onjuiste voorletters. 19. L. Visser, De straatnamen van Zeist. Ook straatna-men zijn monumenten. Van de Poll-Stichting, Zeist1978, blz. 26. 20. RA Utrecht: Menno Polak, Voorlopige inventaris vanhet familie-archief Huydecoper en aangetrouwde fa-milies, z.j. z.pl., inv. no 802. Gelegenheidsge-dichten van J.H. van Lennep opgedragen aan jhr W.K.Huydecoper 1863-1882. De schoonzoon van jhr W.K.Huydecoper, mr J.J. Clotterbooke Patijn, Heer vanKloetinge (Kloetinge 1859 - Zeist 1922) was ookburgemeester van Zeist (1894-1919)

en bewoonde hethuis Veldheim aan de Utrechtseweg te Zeist. 21. Vgl. H. Emmer, Een feest in het Zeist van 1869,Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor de Zeis-ter geschiedenis (4) 1974, blz. 63-66. 22. RA Utrecht: J. Steur, Archief van het geslacht Huy-decoper en van aanverwante families, z.j. z.pl.,inv. no 2058. Aankoop dubbele grafkelder 1886. 23. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist. Uitgebreiden voltooid onder verantwoordelijkheid van de Vande Poll-Stichting te Zeist door ds P. Knijper, deel2, Zeist 1975, afbeelding no 71. 29



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 o De buitenplaats Blikkenburg. In 1850 gebouwd in opdracht van jhr J.E. Huydecoper van Zeist,



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 De buitenplaats Wulperhorst. Tussen 1858-1860 gebouwd in opdracht van het echt-paar Huydecoper-Van Hardenbroek.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 tS3 De buitenplaats De Brink. In 1856 gebouwd in opdracht van jhr W.K. Huydecoper, later burgemeester van Zeist.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Portret van jhr Willem Karel Huydecoper (1830-1882).Burgemeester en lid van de gemeenteraad van Zeist,1863-1882. 34





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 11 april Films vertoond in het bejaardenhuis Brinkhovena een dia-voorstelling door de heer L. Vis-ser. 23 april Tijdens het feest van het 12h-2a.T±g bestaanvan de Mirtehof films vertoond. 2 mei Voorstelling in de Lutherkapel. 3 mei Voorstelling van de bevrijdingsfilm voor gees- telijk gehandicapte kinderen van de Choisy-school. 6 mei 's Middags twee voorstellingen in bioscoop Figi, waar vooral de zeister schooljeugd werduitgenodigd; 's Avonds de herdenkingsdienst in de OudeKerk, besloten met de vertoning van de bevrij-dingsf ilm. 7 mei Middag-voorstelling in Bovenwegen. 23 mei Middag-voorstelling in gebouw Jonathan voor debejaarden van de N.H. Oudekerk-wijk. De voorstellingen vinden een enkele maal plaats metde projector van het huis, meestal echter met de pro-jector van de Zeister Stichting voor Kunst en Kuituur,waarvoor onze dank. Wensen: 1. De films laten

&quot;stripen&quot; d.w.z. van een geluidsbandlaten voorzien, waarop toepasselijke muziek en com-mentaar aangebracht kunnen worden. 2. Een eigen projector voor de Van de Poll-Stichting,waarop films met 18- en 24-beeldjes per seconde kun-nen worden gedraaid. 3. Enige sponsors voor de filmafdeling, waardoor boven-staande wensen vervuld kunnen worden en weer enigenieuwe -oude- films gekopieerd kunnen worden. Op 2 mei 1985 vond een gesprek plaats met de heer H.Koster van de Nieuwsbode om te trachten grotere bekend-heid aan de filmafdeling te geven en zo verenigingen enbejaardenhuizen beter te bereiken. 36



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Van verschillende films was het op het nippertje datnog een kopie gemaakt kon worden. Gezien de grote belangstelling voor het materiaalzou het jammer zijn als de films verloren waren gegaanof nu nog onbekende films onbekend zullen blijven. Tenslotte: In het snel veranderende Zeist, denk aanhet centrum, zou nog veel vastgelegd kunnen worden watbinnenkort tot de historie van Zeist zal behoren. H. WelsNijenheim 11-443704 AG ZEIST Nieuwe Aanwinsten Over de jaren 1983/1984 ontving onze Stichting o.a.de onderstaande schenkingen, waarvoor onze welgemeendedank. Wij hopen deze t.z.t. te kunnen tentoonstellenin een daarvoor geschikte ruimte. 1. Stukken betreffende de nalatenschap van mevrouwVink (foto's, spaarbankboekjes, testamenten). 2. Acht zilveren voorwerpen (antiek) geschonken doormevrouw Felix. 3. Delfts blauw bord, Hosa Semna, 1928. 4. Bescheiden

van ds P. Knijper. 5. Klok met houten standaard met inscriptie: GerritJan Uitman, geboren 4 december 1901 te Zeist. 6. Agenda's en tijdschriften betreffende het zeisterlyceum. 7. Twee prenten van mevrouw Van Wageningen, &quot;Molen-bosch&quot;, Zeist. 8. Ingelijste aquarel van de Sint Josephkerk, 1922,aangeboden door de heer A.A. Fluitman, oud-kerk-meester Sint Josephkerk. 37



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 9. Duif van Pleines, 1898-1923; uit de nalatenschapvan de heer E. de Klerk. 10. Vaandel van de Chr. Gemengde Zangvereniging &quot;LausDeo&quot;, Zeist, benevens bijbehorende kroon met me-dailles. 11. Vaandel Chr. Middenstands-Vereniging, opgericht 23februari 1923. 12. Vaandel Gymnastiek Vereniging &quot;Hercules&quot;, 12 novem-ber 1883, Zeist. 13. Vaandel &quot;Caecilia&quot;, Zeist. 14. Twee ingelijste foto's van oud-Zeist, schenking vande heer F.J.D.J. van Amersfoort, Zeist. 15. Kalender oud-Zeist, foto's afkomstig uit de verza-meling (1985) van de heer J. Bouwman, Poelestraat38/1, Groningen. 16. Gids van Utrecht, de 25 tochten rond Zeist, prent-briefkaarten, alsmede een album van Zeist, geschenkvan de heer en mevrouw Kruyt-Ferman, Zeist. 17. Doos met oude krantenknipsels en dergelijke van dedirectie van Broedelet b.v. 18. Vetvrije zakjes van de

toenmalige firma Van Ries-sen, geschenk van mevrouw Velema-van Riessen,Zeist. 19. Twee restauratietekeningen uit 1951 van de R.K.kerk en de pastorie aan de Utrechtseweg nrs, 58 en60, geschenk van de firma L. Gadellaa b.v. Voorts willen we nog de aandacht vestigen op enkelenieuwe boeken in onze bibliotheek: 1. Buitenplaatsen langs de Utrechtse Heuvelrug. Eenplanologische verkenning van buitenplaatsen in Zeisten Driebergen, Zeist 1981. 38



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 2. Landgoederen, buitenplaatsen en buitenhuizen in hetgebied van de Kromme Rijn, Langbroeker Wetering ende Utrechtse Heuvelrug, Zeist 1983. 3. Landgoederen in de omgeving van Beerschoten, natuur-en kunsthistorische verkenning, samengesteld doorK.N.N.V., afd. Utrecht en Zeist, uitgave van de pro-vinciale waterstaat, Utrecht 1984. 4. Wijck, H.W.M, van der De Nederlandse Buitenplaats, Alphen aan de Rijn, 1982. 5. Dekker, C.                          Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Een institutio-neel-geografische studie,Zutphen 1983. J.Ch. Mollen-Hengeveld De Iconografische Atlas van de Van de Poll-Stichting Naast de Topografische Atlas, een verzameling vanfoto's van huizen, straten, openbare gebouwen, enz. inde gemeente Zeist, heeft de Van de Poll-Stichting ookeen z.g. Iconografische Atlas. Daarin zijn bijeenge-bracht foto's van personen en van groepen

van inwonersvan Zeist. Er zijn heel oude, maar ook recente opnamenbij, alle alfabetisch gerangschikt in laden van hetarchief. Ze zijn zoveel mogelijk gedateerd. Het is voor deze Iconografische Atlas dat wij uw aan-dacht vragen. Mocht u ons foto's willen afstaan dienaar uw mening in dit archief een plaats zouden verdie-nen en daar goed bewaard zullen worden, dan zullen wijdie gaarne ontvangen. Van groot belang is daarbij weldat de naam (namen) van personen en groepen en het jaarvan de opname vermeld worden, althans bij benadering. Wij hopen van harte dat wij de foto's van vele (oud-)Zeistenaren in onze Iconografische Atlas een plaatsmogen geven om ze voor de toekomst te bewaren. Namens het archief van de Van de Poll-Stichting, D.A. Bertoen-Brouwer 39



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Sloophoekje Het kortgeleden gesloopte hoekje tussen de Voorheuvelen de Emmastraat, waar de bouw van de muziekschool/bi-bliotheek thans in volle gang is. 40



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 De kartografie van Zeist Deze titel belooft meer dan in onderstaande regelsgeboden wordt. Het is mijn bedoeling alleen kaarten tebeschrijven uit de tijd voor 1900, die Zeist en naasteomgeving betreffen. Moderne kaarten en kaarten van ge-deelten van Zeist blijven buiten beschouwing. Het &quot;Leitmotiv&quot; van dit artikel is aan te tonen deontwikkeling van vage, schetsmatige en onnauwkeurigeweergave van het oude Zeist naar steeds grotere nauw-keurigheid, duidelijkheid en volledigheid. Hierbij wordt de uitgebreide kaartencollectie van deVan de Poll-Stichting op de voet gevolgd. Deze verzame-ling is enkele jaren geleden door mij chronologischgerangschikt en van een voorlopige catalogus voorzien.Ir B. van Wijk heeft dit werk voortgezet en afgerondmet een zeer uitgebreid overzicht van alle kaarten. Het oudste Zeist Zeist wordt in de bronnen het eerst in 838 vermeld.In de

bekende Gids van Kraal komt een oudere vermeldingvoor: het jaar 808, toen Karel de Grote in Nijmegen ophet Valkhof het Paasfeest vierde. De Utrechtse bisschopRicfried was daar ook en keerde via Eist, Arnhem, Rhe-nen en Zeist huiswaarts. Helaas heb ik deze mededelingin geen enkele bron bevestigd gevonden. Misschien isiemand anders gelukkiger. Van het middeleeuwse Zeist zijn geen kaarten bekend.Zou er ooit een kaart tevoorschijn komen, dan is hetnog de vraag, of wij er veel aan zouden hebben, want inde Middeleeuwen was het kaartwerk erg primitief. Toch is er over het middeleeuwse Zeist zoveel bekend,dat wij ons een vrij gedetailleerde voorstelling kunnenmaken van de geografische situatie destijds. Na 838wordt Zeist in de bronnen voor het eerst weer genoemdin 1028 en dan nog een paar keer voor 1200. Na 1200verandert dit geheel en worden Zeist en onderhorigentalloze malen vermeld. 41



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Het Zeist van toen kunnen wij als volgt beschrijven.In de eerste plaats was er de Steenstraat met de OudeKerk (de huidige Dorpsstraten). De Heerweg of Bovenwegvormde toen de voornaamste verbinding naar het oosten. De overgang tot het eveneens zeer oude agrarischewesten van Zeist vormde de Brink. De Vinkenbuurt(Eygen) en de Kroost worden al in 1259 genoemd, de Kop-pel en de Koppelweg in 1347, de Kroostweg en de Noord-weg in 1371. Dit gebied viel onder het bisschoppelijkgerecht. Daarnaast bestonden meer naar het oosten degerechten Cattenbroek en Stoetwegen. De Zeisterbrug, op het snijpunt van Koppelweg en Kop-peldijk, wordt sinds 1328 telkens genoemd. Vandaarstrekte zich een smalle landstrook uit tot de Vinken-buurt aan de Kromme Rijn met de toepasselijke naam vanBrugakker. Waarschijnlijk heeft hier de oude verbindingmet Utrecht gelopen, omdat

de weg over De Bilt toen tedrassig was, gelijk dat ook het geval was met de Bene-denweg oostwaarts naar Driebergen. De weg liep dan ver-der van de Vinkenbuurt via Zeisteroever, het gebiedlangs de Kromme Rijn westelijk van Bunnik en al heelvroeg (1239) vermeld. Ook andere Zeister punten noemen de middeleeuwsebronnen, zoals de Hakswetering en de hofstedenCockaertshoeve, Couwenhoven en Brakel. U ziet het, voldoende gegevens om zich een voorstel-ling te maken van de middeleeuwse situatie. De zestiende eeuw De oudst bekende kaart van Zeist en omgeving is vanomstreeks 1540. Zij omvat het gedeelte der provincieUtrecht, gelegen tussen de stad Utrecht, Zeist, DeVuursche en Loosdrecht. Het is meer een landschap dan een landkaart. Deplaatsen worden aangeduid met kerken, boerderijen enbomen. De bisschopsstad ligt rechtsboven. Zeist aan delinkerkant. Het is allemaal erg schetsmatig, maar tochinteressant om iets uit die tijd te

hebben. Op de voorgrond ziet men Sint Maartensdijk, toen ook 42



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 al straatdorp, en daarboven prijken de buurten Oude- enNieuwe Wetering, die ook nu nog onder Maartensdijk res-sorteren. Dan komt De Bilt met zijn molen, en bovenaanis er de verbinding (via Vrouwenklooster en Oostbroek),tussen Utrecht en Zeist, die ten onrechte &quot;Steenwech&quot;wordt genoemd, want dat was zij pas ±n_ Zeist. Zeistzelf wordt aangeduid met een kerk en vlak daarnaast eentoren (dus geen kasteel) . Mogelijk was het oude slotalleen maar een donjon. Over de exacte ligging hiervanzegt de kaart ons niets. Er wordt slechts aangeduid,dat Zeist behalve een kerk ook een donjon bezat. Van dezelfde tijd (1542) dateert de kaart, gemaaktdoor landmeter Jacob van Deventer. Het is een eersteweergave van de hele provincie met het noorden aan debovenkant, dus meer een landkaart in de huidige beteke-nis, maar dan erg summier en zonder wegen. Dan komt de

kaart van Christiaan 's Groten (circa1573), waarop wel wegen voorkomen, maar die kloppenniet. De Woudweg, destijds een rechtstreekse verbindingtussen De Bilt en Woudenberg, loopt direct op Zeistaan. De Bovenweg zet zich vanaf Zeist voort in de rich-ting van Maartensdijk. De weg Utrecht-Maartensdijk ont-breekt en De Bilt en Driebergen ontbreken eveneens. Tenslotte is er de kaart uit 1594, waarvan J. vanDiepenem in 1646 een kopie maakte. Zij omvat het gebiedtussen Utrecht, Zeist, Doorn, Leusden, Amersfoort enSoest. Het is weer een soort landschap met het noordenbovenaan. Hier laat de Woudweg het op een grote heuvelgelegen Zeist links liggen en men herkent de Zeisterpunten Dinslaecken (Dijnselburg) en het Panhuis. Deverbinding Utrecht-Amersfoort is nog niet de spatrechteweg uit 1652, maar een bochtige weg via de Leusderberg,die ongewoon uitvoerig is getekend met een flink aantalmoeilijk thuis te brengen namen als Noortgraven,

Win-terstruycken. Klein en Groot Breest (?) enz. 43



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Hornhovius De kaart van Hornhovius uit 1599 betekent een flinkestap voorwaarts. De hele provincie wordt afgebeeld meteen duidelijk onderscheid tussen de agrarische gebiedenten zuiden van Zeist, Driebergen en Doorn, alsmede rondWoudenberg en Scherpenzeel enerzijds, en de woestegronden daartussen, aangeduid door heuveltjes. Wegen,plaatsen en rivieren staan er duidelijk op en er wordennu voor het eerst ook verbindingen met name genoemd,zoals de Rijzenburger en Odijker Steeg. Daarentegenmoeten belangrijke wegen zoals de Benedenweg en deWoudweg het zonder aanduiding stellen. Zeer uitvoerig is de kaart voor de Langbroeker Wete-ring. Hier worden vele buitens aangeduid. In Zeist wor-den Blikkenburg en Kersbergen als kastelen weergegeven,Zeist zelf alleen als dorp. Bestond de donjon toen nietmeer? Ik vraag mij wel af, of Hornhovius, wat Zeist be-treft,

wel erg gelukkig is geweest. De Woudweg komtweer te dicht bij de oude dorpskern en de eeuwenoudeBovenweg schittert door afwezigheid. Blikkenburg ligteen heel eind ten westen van de Zeister kerk in plaatsvan ten zuiden daarvan. De flauwe bocht, die de wegnaar Utrecht bij de Oude Kerk maakt, is bijna loodrechtgeworden. En zo uitvoerig is de kaart nu ook weer niet,dat er ruimte zou zijn voor de wegen in Zeist-West. Bernard de Roy In de zeventiende eeuw gebeurt er een hele tijd nietsen dan plotseling komt de kartografie van Zeist in eenstroomversnelling door het uitstekende kaartwerk van DeRoy. De landmeter Bernard de Roy (uitspraak De Rooi)maakte in 1677 een &quot;Caerte van de Hoge, Lage en Middel-bare Jurisdictie van Seyst ende Driebergen&quot;. In 1699verscheen zijn kaart van de provincie Utrecht, waarvoorde opmetingen in de jaren 1676 tot 1695 werden ver-richt. De Roy geeft ons voor het eerst een uitvoerige en 44



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 betrouwbare weergave van het toenmalige Zeist. Het isondoenlijk hier de hele kaart te beschrijven, maar ikwil toch enkele punten noemen waaruit u duidelijk zalworden, welk een grote vooruitgang het werk van De Royheeft betekend. Aan de grens met De Bilt zien we de hofstede BlauweSchorteldoek en de herberg De Klomp aan de ingang vande spatrechte sinds 1652 aangelegde Amersfoortse Wegmet de bekende &quot;vakken&quot;. Dat waren rechthoekige stukkenterrein aan weerskanten van deze weg, welke aan gega-digden werden verkocht en in het huidige landschap nogterug te vinden zijn. Op een van die vakken ontstond deherberg Huis ter Heide. In Zeist-West worden nu voor het eerst de wegen dui-delijk en met name weergegeven: de Noordweg, de Bree-steeg (Koppelweg), de Koppelsluis en de Koppeldijk. Nogniet de tweede herberg De Klomp, die Zeist destijdsrijk

was. De Seyster Vaart (Grift) staat er nauwkeurigop, evenals de Kroostweg, waarvan de naamsaanduidingechter naar de Utrechtse Weg is verschoven. De Seyster-weg (Utrechtse en Driebergse Weg) en de (Arnhemse) Bo-venweg lopen nu netjes evenwijdig naast elkaar. DeWoudweg blijft op gepaste afstand van Zeist, zoals hijthans nog door de Austerlltzse bossen loopt. Anderepunten zijn de molen (aan de Molensteeg), de Beltes-steeg (Couwenhovenlaan), de Tiendweg, de Kersbergen-steeg, de kastelen Kersbergen en Blikkenburg. Ook het&quot;Huis te Zeist&quot; staat erop, maar nog zonder de ge-zichtslanen (Koelaan en Slotlaan). De kaarten van 1677 en 1699 zijn in wezen gelijk,maar iets verschillend getekend. Op de kaart van 1677ontbreken terreinaanduidingen, zoals heuveltjes en bo-men, die de kaart van 1699 wel vertoont. Ook worden de&quot;vakken&quot; op de kaart van 1677 nog maar provisorischaangeduid. De achttiende eeuw In de

tweede helft van deze eeuw was Isaak Tirion debekende uitgever van het standaardwerk &quot;Tegenwoordige 45



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Staat der Vereenigde Nederlanden&quot;. Voor de landkaartendaarin heeft De Roy model gestaan, ze zijn echter min-der uitvoerig en nauwkeurig. Dit is ook het geval metde &quot;Nieuwe Kaart van de Kwartieren van Eemland en 'tOverkwartier in 't Sticht van Utrecht&quot;, anno 1772 uit-gegeven te Amsterdam bij dezelfde Isaak Tirion. Zelfs de foutieve plaats van de Kroostweg is van DeRoy overgenomen. Er staan storende fouten in de kaart,die bij De Roy niet voorkomen. De Driebergse Weg zetzich voorbij Zeist niet voort, hij gaat over in de Arn-hemse Bovenweg en heet verderop Kroostweg. De Kroostwegzelf ontbreekt. Op een dergelijk voor Zeist belangrijkpunt klopt Tirion dus helemaal niet. Ik vermoed, dat deonzorgvuldigheid van Hornhovius' kaart, gecombineerdmet De Roy's verkeerde aanduiding van de Kroostweg voordeze vergissing verantwoordelijk is. Blijkbaar kende

demaker van de kaart de situatie in Zeist niet. In tegenstelling tot Tirion betekent de kaart vanJ.G. Praalder uit 1770 wel een verbetering. Zij omvathet oostelijk gedeelte van Zeist en is de uitvoerigstekaart, die wij tot dusver over onze woonplaats bezit-ten. Wij zien het Slot met zijn gezichtslanen (Koelaanen Slotlaan), de huizen Kersbergen, Blikkenburg, Rhijn-wijk en Wulperhorst, de hoeven De Bunzing, De Preek-stoel (tegenover de Molenweg), Schaalenburg (laterKleine Breul), Brakel, De Hoef (aan de Tiendweg) en(niet met name genoemd) Stoetwegen en Zomerdijk. Ookworden afgebeeld het Molenbosch, de nabijgelegen molen.De Breul en Beek en Royen met gezichtslaan. Er zijn enkele tekortkomingen. Zo staan aan de Steen-straat maar enkele huizen Ingetekend en de gebouwen vande Broedergemeente ontbreken geheel, terwijl zij toenal een heel eind gevorderd waren. Een mooie westelijke aanvulling op Praalders kaartvormt het &quot;Plan van het

Campement bij Zeyst betrokkenden 23 juny 1787&quot;. Het was toen de tijd der patriottenkort voor de komst van de Pruisen. De patriotten warenin de stad Utrecht de baas en de naar Amersfoort uitge- 46



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 weken Staten legerden toen troepen op strategische pun-ten rond Utrecht, zoals in een kamp te Zeist, dat onge-veer ter plaatse van het huidige sanatorium lag. Daaraan danken wij deze mooie kaart, die vooral inte-ressant is door de nauwkeurige weergave van Zeist-Westen de aanduiding van de bodemgesteldheid, namelijk wei-de, bouwgrond, hoog- en laaghout en heuvels. De hoevenGrote en Kleine Koppel, De Kroost en Zijdewegh wordenvoor het eerst met name aangeduid. Veranderd aanzien van Zeist Sinds de Middeleeuwen vormden de Boven- en Benedenwegde overgang tussen het agrarische zuiden en het hogergelegen &quot;woeste&quot; noorden met zijn onafzienbare heide-velden en zandheuvels. Dat was het uitgestrekte gebied tussen Zeist, Soesten Leusden. Hier lieten de boeren uit de omgeving hunschapen weiden en staken zij er plaggen. De Zeisterboeren

kozen daartoe de route langs de Schapendrift(Sanatoriumlaan), Molensteeg (Molenweg) en Heidesteeg(Heideweg). De grenzen in dat gebied stonden niet vast en de zes-tiende en zeventiende eeuwse bronnen vermelden geschil-len hierover, waarbij namen vallen als &quot;de Heetberch,de Strylo tegens Amersfoort, de Eselenberch, de Wlnter-struycken en de Weerdin&quot;, namen, die men terugvindt opde kaart van 1594. In de achttiende eeuw werd een gedeelte van dat ge-bied ontgonnen en bebost. In de eerste plaats het ter-rein rond de &quot;vakken&quot; van de nieuwe Amersfoortse Weg.En dan het grote trapeziumvormige slotpark, dat zichten noorden van de Zeisterstraat uitstrekte. Dit bebos-te terrein met zijn vele paden werd in de lengte door-sneden door de gezichtslanen van het Slot en Beek enRoyen en hield plotseling op bij de huidige Krakeling-weg. Heel duidelijk is dat te zien op de &quot;Situatiekaartder Genie&quot; van 1790, nummer 7.

Dit nummer betreft Zeisten omstreken (er zijn ook nummers voor de wijdere omge-ving) . 47



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Het nog niet beboste terrein ten noorden van de Bo-venweg is alles &quot;zandduynen&quot; of &quot;hooge zand&quot;. Ook hetterrein van het latere Austerlitz. Daar hoefden deFransen geen bos te kappen voor hun grote leger-plaats ... De percelen van Zeist-West worden scherpweergegeven met een groot aantal gebouwen. De Zeister-straat is nu voor het eerst volgetekend. Men ziet Veel-zigt met een hele rij huizen aan de westkant. Ook deBrink vertoont verscheidene huizen. De afsplitsing vande Woudenbergse Weg vanuit de Slotlaan is al heel dui-delijk af te lezen! Links op de kaart loopt nog de spatrechte Amersfoort-se Weg van 1652. De Utrechtse Weg vertoont bij De Blau-we Schorteldoek en de herberg De Klomp een eigenaardige&quot;knik&quot;, die ook al voorkomt op de kaart van De Roy. Denieuwe Amersfoortse Weg, die thans als een gezichtslaandirect op het huis

Vollenhove aanloopt, is op de kaartal aangegeven. Het zal niet lang meer duren, of dezeweg komt voor de oude weg in de plaats. Althans voorhet laatste gedeelte: dat is nu nog waar te nemen inhet nog bestaande stuk van het landgoed Vollenhove.Door die wegverlegging is ook de knik verdwenen. Deze mooie kaart is kennelijk onvoltooid gebleven,want naast grote nauwkeurigheid zijn er grote leemten.Zo klopt van het Slot en de Broedergemeente bitter wei-nig. En van de Bovenweg ontbreekt het westelijk gedeel-te. De Franse tijd Uit 1802 dateert het &quot;Plan van Zeist&quot;, een kopergra-vure door C. Forssell, naar J. Petersen. Dit is de eer-ste kaart, die de kern van Zeist gebouw voor gebouwnauwkeurig laat zien. Zij omvat het Slot, de Broedergemeente, de Zeister-straat en naaste omgeving. De Zeisterstraat is nu intwee delen gesplitst door het Rond, toen nog een doorwater omgeven &quot;echt&quot; rondeel. Verscheidene gebouwenzijn met name

aangeduid, zoals de Oude Kerk, het Hofvan Holland (logement naast de kerk), Boogaars Lust





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 litz hebben plaatsgehad. Op de achtereenvolgende kaarten is duidelijk te zien»dat dit ook buiten Austerlitz geschiedde en dat de ont-ginning hoofdzakelijk neerkwam op bebossing. De negentiende eeuw De kaart van J. van der Monde (1827) Net als op de kaart van 1802 wordt ook hier het cen-trum van Zeist afgebeeld. Het was toen de gezapige engegmoedelijke Biedermeiertijd van koning Willem I. Er zijn overal van die rustgevende landhuizen ont-staan langs de wegverbindingen met De Bilt en Drieber-gen, zoals wij die kunnen zien op de prenten van Mourot(1829). De kaart toont ons Schoonoord, Klein Schoon-oord, Sparrenheuvel en Hoog Beek en Royen aan de Drie-bergse kant. Het is merkwaardig hoe weinig er sinds deFranse tijd is veranderd in het dorpscentrum zelf. Welis er een rij huizen ontstaan aan de oostzijde vanNooitgedacht. Het lijkt of die aan de westkant van

deLaan van Beek en Royen staan, maar dat komt, doordatdeze laan niet juist is &quot;&quot;ingetekend en wat naar links isverschoven. De kaart van de hofstede Hoog Beek en Royen en aangren-zende gronden Deze kaart van juli 1830 is zeer nauwkeurig en eenwelkome aanvulling op die van Van der Monde. Aan hetRond is een huis getekend met een uitspringend gedeeltein het midden, dat ook voorkomt op de kaart van 1802 enop een prent uit 1823. Mogelijk hebben de dames Walkartnog in hetzelfde huis gewoond, want dat had ook zo'nuitspringend gedeelte over twee verdiepingen, net alsop de prent anno 1823. De huizenrij, die Van der Mondeaan de Laan van Beek en Royen plaatste, staat nu duide-lijk aan Nooitgedacht. De Voorheuvel ontwikkelt zich als tweede centrum:hier staan al verscheidene huizen. 50
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 door de voorstelling uit te steken op de beide zijdenvan de plaat met behulp van een burijn of graveerstift.Geen twee penningen met hetzelfde onderwerp zijn danook gelijk. De derde manier ? van penningen vervaardigen is hetslaan met stempels. Het metalen plaatje wordt in eenschroefpers bevestigd, zodat het niet kan verschuiven.Daarna wordt de voorstelling er met stempels ingesla-gen. Een penning onderscheidt men naar voorstelling, nietnaar techniek. Men kan ze verdelen in historie- en por-tretpenningen, familiepenningen, sier-, leg- en gedenk-penningen en prijspenningen. Soms loopt dit onderscheidin elkaar over. De collectie van de Van de Poll-Stich-ting heeft van de meeste soorten wel enkele exemplaren.Om ze allemaal te beschrijven en af te beelden zou watte ver voeren en daarom hebben wij een keus gemaakt. Inde eerste plaats kozen wij de penningen die

betrekkinghebben op Zeist of de directe omgeving. Daarnaast zijnnog enkele willekeurige exemplaren gekozen om enigeindruk van ons bezit te geven. Historiepenningen Historiepenningen hebben betrekking op bijzonderegebeurtenissen. Vaak zijn dat gebeurtenissen waarbijhet koningshuis betrokken was. In onze verzameling be-vinden zich een aantal van deze penningen. De oudste dateert uit 1849 en is geslagen ter gele-genheid van de inhuldiging van Willem III. De penningis van koper en heeft een doorsnee van 22 mm. Het ont-werp is van G.P. Schouberg 2) (afb. la/b). De voorzijdetoont een opengeslagen boek met de tekst &quot;Grondwet Art.50, 51, 52&quot;. Daarboven een kroon en achter het boekstaan twee gekruiste zwaarden. Het geheel is omgevendoor guirlandes. De keerzijde geeft de tekst: &quot;Ingehuldigd Willem IIIKoning der Nederlanden XII Mei MDCCCXLIX&quot;. In het mid-den zien wij een open lauwerkrans met daarboven een 62   
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Gedenkpenningen Bij gedenkpenningen onderscheiden wij prijs-, leg- engedenkpenningen. De prijspenning werd uitgereikt naaraanleiding van een bijzondere tentoonstelling of gele-genheid, zoals een jubileum. De legpenning werd meestalaangeboden - al dan niet in de verkoop - ten bate vaneen goed doel. De gedenkpenning is als benaming in ge-bruik voor al die penningen, die niet onder bovenstaan-de noemer vallen, maar kan ook alle overige soortenomvatten. In onze verzameling zijn van deze derde soort ver-schillende aanwezig. Van de Zeister Harmonie zijn er twee, die de moeitewaard zijn. Zij komen uit het Van de Poll-legaat. Deeerste is een rood bronzen schijf met een doorsnee van59 mm. De voorzijde vertoont het wapen van Zeist, ver-sierd met een palmtak. Als randschrift leest men Zeis-ter Harmonie Muziek Gezelschap. De keerzijde heeft eenopschrift dat als volgt

luidt: Aan Jhr. Mr. F. van dePoll van de werkende leden ter herinnering aan 15 & 16Augustus 1900. Jhr. Van de Poll was de mede-oprichter van de ZeisterHarmonie en er jarenlang ere-voorzitter van. De tweede penning is ook van de Harmonie afkomstig.Wij zien dat men van hetzelfde ontwerp gebruik heeftgemaakt. Op de voorzijde staat nog steeds het zeisterwapen, alleen het randschrift is aangepast; men is nuKoninklijk geworden. Achterop is de tekst ook aange-past. Deze keer werd de penning ter gelegenheid van eenconcours uitgegeven, getuige de volgende tekst: Herin-nering aan het Nationaal Concours van Dilettanten, Har-monie en Fanfare Gezelschappen Zeist 14 & 15 Augustus1907. Men heeft nu de penning ook verguld en voorzienvan een fors oog, zodat het aan de kroon van een vaan-del bevestigd kan worden. Mocht men een dergelijkekroon eens van nabij willen zien, de Van de Poll-Stich-ting kreeg van de Zangvereniging Laus Deo een

vaandelmet toebehoren, waaronder een kroon met penningen (afb.7a/b; 8a/b). 73





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 In Utrecht werd twintig jaar eerder een poppenten-toonstelling gehouden, waarvan wij meerdere penningenbezitten. Om baten voor een kinderziekenhuis in diestad bijeen te brengen werd deze poppententoonstellinggeorganiseerd. De firma Begeer bood toen aan om koste-loos penningen te vervaardigen, die voor het ziekenhuiskonden worden verkocht. 4) Gezien de hoeveelheid in onsbezit (4 stuks) moet de aktie een succes zijn geweest.De penning is verzilverd en heeft een doorsnee van 50mm. Op de voorzijde zien wij drie figuren, die een car-touche met tekst vasthouden. Het zijn de Gelaarsde Kat,een pop en een chinees figuurtje. De tekst luidt: Pop-pententoonstelling April 1889. De keerzijde toont eenziek kind te bed (afb. lOa/b). 10b 10a 75



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Een zeer fraaie penning werd in 1932 door de Utrecht-se Kamer van Koophandel aangeboden aan de Zeister Han-delsvereniging. De voorzijde geeft een symbolischevoorstelling weer. Een naakte man zit van de toeschou-wer afgewend. Ongetwijfeld gaat het hier om de god vande handel Mercurius, wat aan de gevleugelde staf methelm af te leiden is, welke zich rechts naast de manbevindt. Verder zien we de scheepvaart, zowel oud, inde vorm van het VOC-schip &quot;de Halve Maan&quot;, als in devorm van de moderne stoomboot. Daarachter rijzen fa-brieksschoorstenen op en uiteraard, de Domtoren. Het randschrift luidt: Kamer van Koophandel en Fa-brieken v.h. Gebied Utrecht. De gehele voorzijde is ineen fraaie Art Deco stijl (ook wel dertiger-jaren-stijlgenoemd) uitgevoerd. Helaas is het ontwerp niet gesig-neerd, slechts het merk van de Begeer-firma is op dekeerzijde te zien.

Op die keerzijde lezen we de redenvoor de uitreiking: Aan de Zeister Handelsvereenigingter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1907 29 Octo-ber 1932 (afb. lla/b). De penning is gemaakt van eentinlegering en meet 60 mm. in doorsnee. 11a 76



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Nu we toch in Utrecht zijn is het wel aardig om af tesluiten met de herdenkingspenning van de Staatsspoorwe-gen. Bij het 50-jarig bestaan werd een forse penninguitgegeven, naar een ontwerp van J.C. Wienecke, stem-pelsnijder van de Utrechtse Munt 5). De voorzijde laateen lokomotief binnen de stationsoverkapping zien. Alsrandschrift leest men: Maatschappij tot exploitatie vanStaatsspoorwegen. De keerzijde heeft als tekst: Ter herinnering aan het50-jarig bestaan. Daarboven de jaartallen 1863 en 1913.Boven de tekst en tussen de jaartallen is een Mercu-riusstaf met wagenveer geplaatst. Het grootste deel vande keerzijde wordt ingenomen door een gezicht op hetstationsemplacement in Utrecht. Het geheel is omgevendoor een krans van eike- en dennetakken. De bronzenpenning heeft een doorsnee van 65 mm. (afb. 12a/b/c). Saskia Bottinga 1b 77
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 NOTEN 1. Mr. J.W. Frederiks, Penningen, Heemschutserie 52,Amsterdam 1947, p. 7 2. Idem, hoofdstuk Historiepenningen 3. Voor de penningen van de firma Begeer raadplege men: a. W.K.F. Zierzina, Lijst van penningen vervaardigdin de ateliers der Koninklijke Begeer 1880-1919,Amsterdam 1919; b. W.K.F. Zierzina, Penningen, geslagen of gegotenin de jaren 1880-1935, Koninklijke NederlandseEdelmetaalbedrijven, Kempen, Begeer & Vos, Am-sterdam 1935 4. Zwierzlna, o.c. 3 adl. p. 73 (1889) 5. Zwierzlna, o.c. 3 adl. p. 1070 (1913) Fotowerk S. Bottinga, Bosch en Duin 79





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Verder kon men in de kamer boeken inzien, die betrekkinghadden op de cartografie en op de buitenplaatsen met huntuinen. Ook daar werd veel gebruik van gemaakt. De medewerkers van de Stichting, die op de Open Dagassisteerden, konden 's avonds tevreden op een drukkedag terugzien. Graag zou ik namens de tentoonstellings-commissie iedereen willen bedanken, die zich voor dezedag heeft ingezet. Saskia Bottinga Op deze plaats willen wij Saskia Bottinga bedankenvoor het vele werk en de tijd, welke zij aan het slagenvan de &quot;Open Dag&quot; heeft besteed. Vooral de &quot;vormgeving&quot;van het geheel kwam door haar activiteiten tot stand. Saskia, nogmaals hartelijk dank. J.Ch. Mollen-Hengeveld 81



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Wie informeerde op 28 november 1813 vanuit Rheenen Mairevan Bern omtrent de nadering van de Pruisische troepen? Op bladzijde 88 van mijn boekje over Zeist 1811-1815heb ik een briefje doen afdrukken door een onbekendeE.V.D., uit Rhenen verzonden, waarin deze mededelingdoet dat 400 man &quot;paardenvolk&quot; in Rheenen is aangekomen,waarvan 50 man naar Amerongen zijn vertrokken. Uit het briefje blijkt, dat de schrijver ook medede-lingen uit Zeist heeft ontvangen, waarvoor wordt be-dankt. Het gaat dan waarschijnlijk om het bericht, dater te Zeist en omgeving weinig Fransen zijn. Wie wasnu E.v.D. in Rheenen? Toevallige omstandigheden brachten mij hier op eenspoor. Bij het doen van familie-onderzoek door een af-stammeling van de zuster van burgemeester Van Bern, te-vens een ver familielid van mijzelf, werd een trouwaktegevonden van Petronella

Catharina van Bern en DirkBrandts van Doesburgh, die op 4 juni 1813 te Zeist inhet huwelijk traden. De trouwakte vermeldt haar vader Nicolaas van Bern,haar broer de maire F.N. van Bern en onder de familievan de bruidegom diens broer Everard van Doesburgh,koopman en leerlooier te Rheenen. De E.v.D. zal dus dezevan Doesburgh zijn, de zwager van Van Berns zuster. Wel-licht hebben zij op de bruiloft van 4 juni afgesprokenelkaar op de hoogte te houden van de ontwikkeling dergebeurtenissen. J. Meerdink 82
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